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2010. MÁJUS

Ismét megtelt a Pipiske-domb
Május 1. a Majális parkban
A munka ünnepe már régóta emléket állít azoknak az
embereknek, akik keményen és szorgosan dolgozva kiharcolták a tiszteletet a dolgozók számára. Már az angol
ipari forradalom idejétõl a nyolc órás munkaidõ bevezetését és egyéb más engedmények kiharcolását tûzték
célul a munkások jogaiért harcoló szervezetek. Ezeknek a törekvéseknek az eredményeképpen 1891-ben
május elsejét hivatalosan is a „munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé”, valamint munkaszüneti nappá nyilvánították.

A mazsorettes lányok a ponponnal is jól bánnak
Tamás elmesélte a Sajó TV kamerái elõtt, hogy lelkes munkával töltötték az utóbbi évet,
aminek
eredményeképpen
megszületett a tizenötödik születésnapját ünneplõ együttes
legújabb lemeze, melynek szlogenje: „Tizenöt év, tizenöt új
dal” - meg egy régi, teszi hozzá
mosolyogva Szolnoki Péter.
Mint megtudhattuk, a jubileumi album dalai mind a fiatalabb, mind az idõsebb rajongók

Gáspár Laci a közönséget buzdítja
Erre a napra esik még más
katolikus ünnep, sõt, bizonyos kereszténység elõtti szokások is, mint például a májusfa állítása a hõn imádott leány kertjében. Manapság május elseje szinte már egybeforrt ezen hagyományok õrzésével, és persze a pihenéssel
és az önfeledt szórakozással.
Hagyományként kezelhet-

A Bon-Bon a szokásos
formáját hozta

jük azt a rendezvényt is, amit
ennek a napnak a tiszteletére
Sajószentpéter városa évrõl
évre megrendez a kikapcsolódás és a vidámság jegyében.
Így történt ez idén is…
A programsorozat már pénteken este elkezdõdött. A Mûvelõdési és Sportközpont elõtt
térzene várta az egybegyûlteket, valamint a Gyöngyszem
mazsorett csoport lányai kápráztattak el mindenkit kecsességükkel, ügyességükkel. A produkciók után, a fáklyagyújtást
követõen az emberek láncba fonódtak, és rendõri felvezetés
kíséretében indultak el a BÉVtelep felé. A Pipiske-domb lankáin felkúszó tûzkígyó impozáns látványt nyújtott a leszálló
nap álmos fényében. Ekkorra
már hatalmas tömeg gyûlt öszsze a Majális parkban. Az emberek izgatottan várakozva figyelték az életre kelõ színpadot,
ahol a Bon-Bon együttes remek
elõadása nyitotta meg az aznapi
koncertsorozatot. A fellépés
után Szolnoki Péter és Török

A nagyszerû Bon-Bon koncert után a Majális park a hölgyek sikolyától lett hangos. A
színpadot az éjszakai égbolt
fényeinél is ragyogóbban tündöklõ csillag világította be Tabáni István személyében. A
népszerû tehetségkutató mûsorból ismert énekes csodálatos hangja mellett közkívánatra még egy kedves mosollyal is
megörvendeztette a hölgyrajongóit. A kedélyes bevezetõ

Fáklyagyújtás az MSK elõtt
számára kellemesen eltöltendõ
órákat ígérnek. A Bon-Bon jó
hangulatban mesélt a jövõrõl,
elkövetkezendõ koncertekrõl,
az együttes dalaiból álló musical bemutatásáról és egy gyermekeknek szóló lemezrõl,
amellyel Szolnoki Péter szeretné szórakoztatni a legfiatalabbakat.
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után ismert slágerek csendültek fel annak a díjnyertes toroknak a tolmácsolásában,
amely a televízióban is kivívta
magának a kellõ elismerést.
Tabáni István a koncert után
többek között arról a szenvedélyrõl mesélt, ami már gyermekkorában a mûvészetek felé húzta a szívét. Megtudhat-
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tuk, hogy a „kiscsillag” barátkozott a hegedûvel az iskolában, emellett elnyomhatatlanul élt benne a vonzalom a
rajzolás iránt is. A grafikák és a
rajzok iránti szeretet a mai na-

III. évf. 5. szám
szerzeményein kívül többek
között népszerû Máté Péter,
Demjén
Ferenc,
Zámbó
Jimmy, Kaszás Attila, valamint
Queen-slágerek is felcsendülnek.

hatott,
ugrálóvárazhatott,
vagy kellemesen gõzölgõ ételeket készíthetett családja, barátai körében. Nem sokkal ezután a színpad újra megtelt
élettel. Elõször a Tücsök-madár néptáncegyüttes és a Sajó
Gyöngye népdalkör szórakoztatta a jelenlevõket, majd
népszerû
operetténekek
csendültek fel a Miskolci
Nemzeti Színház mûvészeinek a tolmácsolásában.
Tapsvihar fogadta Bagi
Ivánt és Nacsa Olivért, akik
paródiájukkal
kacagtatták
meg a közönséget. A híres komikus páros a tõlük megszokott fergeteges stílusban utánozta az arra érdemes közéleti szereplõket. Többek között
megszólaltatták
Gyõzikét,
Korda Györgyöt és Tom Jonest is a közönség nagy örömére.
A tréfás percek után a Free
Dance TSE 2008 formációs
táncbemutató, majd modern
tánc és divatbemutató következett, végül a férfi szemek

Tabáni István a színpadon épp oly szerény, mint az életben
pig munkálkodik benne, annak ellenére, hogy az élet végül mégiscsak úgy hozta, hogy
mikrofonnal a kezében kápráztasson el minket. István azt
is elárulta, hogy az énektehetségét autodidakta módon
bimbóztatta, énektanár sokáig
nem járult hozzá a fejlõdéséhez. Mindezek mellett mesélt
a tehetségkutató mûsorok világában átélt kellemes és kevésbé kellemes pillanatokról
is. A sztárénekes megosztotta
velünk azt a filozófiát, amit
megpróbál mind a színpadon,
mind az életben követni:
„Mindig próbáljunk önmagunk lenni, és szívbõl csinálni
mindent, amihez hozzáfogunk!” Ezeknek a gondolatoknak a jegyében alkotta meg
frissen megjelent, Ments meg!
címû albumát is, melyen saját

A Free Dance TSE táncosai
már-már profiként állnak
színpadra

Ezek után a Majális parkban
tartott rendezvény elsõ napja
tûzijátékkal és retropartival
ért véget. A következõ napon
az idõjárás is kegyeibe fogadta az ünnepelni vágyókat, hi-

MC Hawer és Tekknõ produkciójára is sokan voltak
kiváncsiak
szen kellemesen meleg, nyárias reggel köszöntött a tájra.
A Pipiske-dombon már kora
délelõtt megkezdõdtek a
programok, melyek keretein
belül játszóház és kézmûves
bemutató várta a kicsiket és a
nagyokat egyaránt. Az ügyes
kezû vállalkozók különféle
alapanyagok felhasználásával
és szakértõi segítséggel készíthettek kedves tárgyakat.
Aki másfajta kikapcsolódásra
vágyott, kortól és kedvtõl függõen elmerülhetett a vásári
forgatag kavalkádjában, tesztelhette gyomra tûrõképességét a körhintán, csúszdáz-

nagy örömére hastáncos lányok lejtették táncukat a színpadon. A táncos mûsorok
után Mc Hawer és Tekknõ tartott nagyszerû koncertet,
ahol a tõlük megszokott módon, most is ismert nótákat
hallhattunk újszerû feldolgozásban.
Az est fénypontjaként Gáspár Laci lépett színpadra, akinek a mûsorát kitörõ lelkesedés fogadta. A közkedvelt
énekes töretlen népszerûségét mi sem bizonyítja jobban,
mint az emelvény elõtt összegyûlt rajongók népes hada.
Gáspár Laci még a fellépése
3

Rendkívül hálás közönség
gyûlt össze a Majális parkban
elõtt interjút adott a Sajó TVnek, amelybõl azt is megtudhattuk, hogy a popszakmából
kitekintõ kirándulást tett a
színház világába: a Madách
Színházban a József és a színes, szélesvásznú álomkabát
címû musical fáraóját alakítja
nagy sikerrel. A darab nagy
népszerûségnek örvend, és
még sokáig fogja színesíteni a
színház mûsorfüzetét. Az énekes, aki nemrégiben az egyik
kereskedelmi csatorna mûsorában párjával lépett a kamerák elé, elmesélte, hogy örül
annak a fogadtatásnak, amivel
a rajongói tisztelték meg a
kedvesét, akit eddig még nem
láthattunk a reflektorfényben. Gáspár Laci azt is elárulta, hogy a következõ hónapokra is tele van az elõjegyzési naplója különbözõ fellépésekkel. Persze ez a sztárt
cseppet sem bántja, hiszen
saját bevallása szerint imád
zenélni, és nagyon szereti a
munkáját és a koncertezést.
Ez a szeretet a május elsejei
programsorozatot lezáró koncertjén is megmutatkozott,
hiszen Laci a lelkesedését sikerrel ragasztotta át az egybegyûlt tömegre.
A nap végül eltûnt a horizonton, beköszöntött az este,
és a programok is véget értek.
A majálisozó sokaság lassan
elszállingózott, és minden jelenlévõ abban a tudatban
hagyhatta el a Pipiskét, hogy
fantasztikus két napot tölthetett a dombon, egy nagyszerû
programsorozat részeseként.
Bájer Máté
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Magángondolatok közügyeinkrõl
Emlékszem még a friss illatú
tavaszi, hét végi reggelekre, amikor családi kalákában sepertük,
csinosítottuk kicsi falusi házunk
udvarát, cirokseprûinkkel rendet, tisztaságot varázsolva a kapunk elõtt is. Mi, gyerekek boldogok voltunk, hogy nekünk is
részünk lehetett a közös munkában, ránk is bíztak mindig valami „fontos” feladatot, hogy érezzük, tanuljuk meg: a rendért
mindenkinek tennie kell. Nemcsak mi voltunk ilyenkor ott, mivel restellte magát a kimaradó,
nemigen akadt az utcánkban,
aki ne tüsténkedett volna, néhány jó szót váltva közben a
szomszédokkal is. Úgy hiszem,
nemcsak az idõ szépíti meg, hanem valóban jó volt végigsétálni
a tiszta kis utcácskákon, nemcsak az ott lakóknak, hanem az
arra vetõdõ idegeneknek is.
Ezek az emlékek jutnak eszembe mindig, mikor látom, hogy
így, tavasz táján miként szaporodnak minden arra alkalmas
apró kis területen az ágyások,
benne szép, színes virágokkal. A
természettel együtt ilyenkor ébred fel igazán a város is, barátságos arcát mutatva az átutazónak
s lakóinak egyaránt.

Tudom, hogy vannak közöttünk is fanyalgók, a „mindigmindenben-hibát-keresõk-hanincs-hát- (ki)találók”, én azt
mondom: mi, Sajószentpéter
polgárai legyünk bátran büszkék városunkra, még akkor is,
ha a városunk nem mindig és
nem maradék nélkül lehet
büszke minden lakójára.
Jóérzésû ember ugyanis indulatba jön, amikor azt látja,
hogy a gondos kezek által létrehozott miniparkokat egyesek szinte azonnal gyalogösvénynek vagy -ami még roszszabb- autós rutinpályának
használják.
Van egy aranyigazság: kultúremberek nem köpködnek a
földre, a többieknek pedig törvényben meg kell tiltani! Legyen hát a normális többség viselkedése a példa (ha úgy tetszik: törvény), védjük meg értékeinket, hiszen kétszer fizetjük azt meg közösen, amit egyszer valaki tönkretesz, legyen
az játszótéri eszköz, köztéri
bútor, közlekedési tábla vagy
csupán néhány tõ muskátli.
Aztán itt vannak a választási
plakátok. Ezekkel csupán anynyi a baj, hogy itt vannak. Ne-

kem már az elhelyezésük ide- egyrõl mesélni. Tegyünk egy
jén sem tetszettek (most nem össznépi kísérletet: az elsõ kis
a rajta szereplõkrõl beszélek, rakást ne tegye le oda senki!
az egy másik történet), ugyanis
A kis rakással máris eljutotígy is - ragasztó-maradványokat tunk a kutyákhoz és a macshagyva még inkább - rontják a kákhoz. „Gondos gazdájuk” és
városképet. Nem beszélve ar- közöttem ugyanis amolyan kuról, hogy meddig kell még lép- tya-macska barátság alakult ki,
ten-nyomon ezekbe botla- mivel némelyeknek nincs egy
nunk. A kiragasztóik most is le- mákszemnyivel több felelõshetnének annyira vehemen- ségérzetük sem kedvenceiksek, mint a kampány idején! nél. Meg kellene már tanulTudom, harminc nap a határ- nunk végre, hogy ha nem is teidõ, azt is, hogy nyom nélkül szünk érte, ám ha mások munkell(ene) leszedni, én azért a kája által valami az ölünkbe
harmincegyedik napon szíve- hullik, legalább ne romboljuk
sen végigjárnám velük a város azt le! A várost is, mint a Földutcáit.
golyónkat csak kölcsön kapMindenütt persze még ezt tuk, s mindnyájunkon múlik,
sem lehet nyugodtan megten- hogy milyen állapotban kapják
ni anélkül, hogy ne esnénk vissza tõlünk gyermekeink és
hasra egy-egy szemétkupacon unokáink. Tegyünk érte, hogy
(és most nem a külsõ terüle- utánunk még õk is ne csupán
tekrõl beszélek!). Úgy látszik, lakják, de éljék is, és elmondhogy a tömegvonzás törvénye hassák, mit Váci Mihály írt a
ezekre fokozottan érvényes: „Százhuszat verõ szív” címû
elég egy „véletlenül ottfelej- versében:
tett” reklámszatyor vagy mûanyag zsák, szinte
„Úgy éltem én, ahogy itt élni kell,
pillanatokon belül
ahogy érdemes élni!
vonzza a többit. A
Egy emberöltõt éltem - de a sorsom
rossz példa ebben az
történelem és ezerévnyi!”
esetben is ragadós,
mindenki tudna sajnos nem is
Kiss Barnabás

Egy épület, két funkció
Április 19-én került sor annak a projektnek az ünnepélyes nyitórendezvényére, melynek keretében a volt 6. Sz. Általános Iskola épületében nyer
elhelyezést a Területi Szociális
Központ, illetve a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint egy új bölcsõde is kialakításra kerül az épületben. Ez
utóbbival valódi hiánypótlást
valósít meg a város, hiszen
1992 decembere óta gyakorla-

tilag nincs bölcsõdei ellátás
Sajószentpéteren. A projekt
eredményeként egy 20 férõhelyes bölcsõde jön létre, valamint 6 új munkahely is létesül.
A megvalósítás során felújításra (átalakításra) kerülõ egykori
iskolaépület, új környezetben,
ideális körülményeket biztosít
majd a szociális ellátás valamennyi területének, illetve a
kicsik számára egyaránt. Az átalakítás során az épület víz, vil-

lamos energia és fûtési rendszere is korszerûsítésre kerül.
A tetõn napkollektorokat helyeznek el, a használati meleg
víz elõállításának rásegítésére.
Megtörténik a homlokzatok és
nyílászárók energetikai szempontoknak megfelelõ felújítása, az elavult épületgépészeti
és villamoshálózat korszerûsítése. Új burkolatokat és festést
kapnak a belsõ helyiségek, elvégzik az épület teljes akadály-

mentesítését, valamint akadálymentes parkolókat alakítanak ki az épület közvetlen közelében. A kivitelezést a
Jánosik és Társai Kft. végzi. A
cég képviselõje gyors és szakszerû munkát ígért a nyitórendezvényen, minek eredményeként az õsz folyamán minden
bizonnyal benépesülhet a
hosszú évek óta üresen álló
épület.
S.B.

A sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ integrálása (ÉMOP-4.2.1/C-2008-0010) elnevezésû, valamint a „Sajószentpéteri bölcsõde
kialakítása” (ÉMOP-4.2.1/B-2008-0009) elnevezésû projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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Irány a part!
Halász Zoltánnal beszélgettem
„Ha itt a nyár, ugye, komám, a szív a víznek szalutál”
- dúdolgattam magamban a jól ismert strófát, ami ilyenkor, a kellemesebb idõ beálltával gyakran énekelt nóta
nálam. Bár nyár helyett kissé esõs, kissé borongós tavasz van még, de egy kis elszántsággal így is kiváló szabadidõs programokat lehet szervezni.
Miközben összekészítettem
a botjaimat, és a szerelékes ládámba is bepakoltam minden
fontos kelléket, azon töprengtem, hogy vajon õseink számára miért is volt olyan fontos
szempont a települések helyének kiválasztásánál a vizek jelenléte. Némi gondolkodás
után egyszerû választ találtam.
A víz nemcsak a szomjunk oltására, testünk kényeztetésére, a
napi élelem megszerzésére alkalmas; nem csupán természetes védõvonalként alkalmazható, de itt, ezen a kék bolygón,
magát az életet jelenti.
Elégedetten csuktam le a
horgászládám tetejét. Hála istennek, én olyan városban lakom, amelyet jobbnál jobb vizek öveznek. Ezzel az állításommal beszélgetésünk során
egyetértett Halász Zoltán is, az
Észak- magyarországi Horgász
Egyesület sajószentpéteri csoportvezetõje, akit azzal a kéréssel kerestem fel, hogy meséljen nekem a munkájáról.
A csoportvezetõ úr elmondta, hogy immár három éve felügyel a sajószentpéteri kavicsbánya-tavakra, a Sajószentpéteri Új-tóra, a Borsodszirákitóra és a Sajónak arra a szakaszára, ami a Bódva-összefolyás
és a hõerõmû között csordogál. Többek között szó esett arról is, hogy milyen munkálatok
folynak ezeken a vizeken. A város önkormányzatával karöltve
azon dolgoznak, hogy még
szebbé, még kényelmesebbé
varázsolják ezeket a területeket. Jelenleg a sajószentpéteri
bányatavakon látszik leginkább
ez a munka, hiszen ez a terület
komoly változásokon ment át
az utóbbi idõben. Azokat a fákat, amelyek lehulló leveleikkel rontották a tó vizének minõségét, kivágták, és helyettük

Miközben gondolataimban a
beszélgetés ezen szavaira emlékeztem, kiválasztottam a
készletembõl a megfelelõ csalikat is. Az általában hõn szeretett csontkukacot félretettem,
mert azt a vízben fokozott
számban jelenlevõ törpeharcsa
nagyon kedveli. Bár ennek a
halnak a húsa jól elkészítve kifejezetten finom, megpucolása
sok fáradsággal jár, így a horgászok nem kedvelik ezt a fajtát.
Halász Zoltán errõl a nagyszámú szaporulatról is mesélt nekem, pontosabban arról, hogy
milyen módszerekkel próbálják csökkenteni az állományukat. Elsõsorban csónakos lehálózással és csapdákkal ritkítják
ezt a halfajtát, de mindemellett

új csemetéket ültettek a parttól
kicsit távolabbra. Emellett szalonnasütõkkel, ízléses kinézetû
fabodegákkal, gyermekek részére kialakított játszóhelyekkel tették még vonzóbbá a környezetet a családos horgászok
számára. Természetesen a többi tónál is folynak a munkálatok. Az utak rendben tartása, a
kátyúk betömése, kinti illemhelyek és esõbeállók építése, a
szemetelõk féken tartása, és
mindezek mellett a horgászati

Alkonyatkor a tóparton
rend betartásának ellenõrzése
komoly erõfeszítést igényel. A
csoportvezetõ úr szerint kissé
megkönnyíti a munkájukat az a
januárban érvénybe léptetett
szabálymódosítás, amely szerint azok a horgászok, akiket
hanyagságon, szemetelésen
kapnak, pénzbírsággal büntethetõk. Mint azt Halász Zoltántól megtudtam, a fent említett
feladatokat egy, a csoportvezetõ úrral együtt nyolcfõs csapat
látja el. Ennek a brigádnak a
tagjai nemcsak lelkesen, de
szakszerûen is végzik munkájukat; mindegyikük vizsgával rendelkezõ, hivatalos fegyveres
halõr, akik szolgálati naplót is
vezetnek.

rendszeresen szerveznek a tavakon törpeharcsafogó versenyeket is. Ezeken a rendezvényeken a nevezés ingyenes, és
az elsõ három helyezett díjakat
is nyerhet. A következõ ilyen
programot május 29-én, szombaton rendezik a Sajószentpéteri Új-tavon. Az elõzõ versenyen harminchárom induló
vetélkedett egymással, és négy
óra alatt kétszáz kiló törpeharcsa került a vödrökbe. Természetesen emellett idén sem
marad el a szokásos horgászverseny sem, amin ugyan szednek nevezési díjat, ám itt már
értékesebb jutalmakért is folyik a küzdelem. Ez a verseny
szintén az Új-tavon lesz, június
5

12-én. A verseny elõtt pár nappal kerül sor a tó telepítésére
is, hogy az új halak kissé megmozgassák a régebbi állományt, így téve még izgalmasabbá az indulók horgászatát.
Telepítés egyébként évente
legalább háromszor történik,
amely során más fajták mellett
ragadozó halak, süllõ, csuka
ivadékok is a vízbe kerülnek,
azoknak a nagy örömére, akik
szívesen kötnek hosszúszárú
vagy hármas horgot.
Sajnos az orvhorgászat is intenzívebben jelentkezik a jó idõ
beálltával. Fõleg a Sajó eldugottabb szakaszain jelent problémát a gereblyézõk és az engedély nélkül horgászók jelenléte.
Ezek az emberek tevékenységükkel lassítják a fent említett
építõ jellegû folyamatokat. A
halõrök csak egy dolgot tehetnek: még keményebben dolgoznak, többet ellenõrzik a vizeket.
Apropó, ellenõrzés! Utoljára
még én is átfutom az elõttem
sokasodó holmik listáját: horgászbot, szerelékek, merítõháló, haltartószák, csali és természetesen a horgászengedély. Ha
ezek megvannak, már semmi
nem akadályozhatja meg az
embert pár óra kellemes idõtöltésre a szabadban. Summázva a leírtakat: irány a part!
Bájer M.

Gyors!
Olcsó!
Hatékony!
Hirdessen a Sajó TV
képújságjában!
Telefon:
06-20-667-5711
e-mail:
sajotv@parisat.hu
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Mûvészi és emberi nagyság, akire fel kell nézni
Portré: Feledy Gyula
Kossuth Lajos Iskola felkérését
egy kamarakiállítás megszervezésére. Egykori iskolájában aztán fórumot szerveztünk, ahol
a gyerekek minden kérdésére
válaszolt.
Visszaemlékezett
gyermekkorára, a bányászkolóniára, azokra a mûvészekre,
akik innen indultak. Többször
említette édesanyját, leírta korabeli lakókörnyezetét, az iskolás éveket, az indulást és kötõdést. Fontosnak tartotta, hogy
részt vegyen a kiállítás képeinek elhelyezésében, mert ott
minden rezdülésnek értelme
volt. Láthatóan nagyon boldog
volt, hogy meghívtuk az alma
máterbe, ahol örömmel anekdotázott. Feledy Gyulát nyitott, õszinte, igényes mûvész-

Rendhagyó írással találkozik most a Szentpéteri Krónika olvasója, hiszen az élet szeszélye folytán úgy kell
írnunk egy ismert és magas szinten elismert mûvész
emberrõl, nevezetesen Feledy Gyuláról, hogy õ már
nem szólal meg. Közel egy éve megromlott az egészségi állapota, emiatt közvetlen barátai sem látogathatják.
Felesége, Szabina viszont hozzájárult a cikk megjelenéséhez, amiben a festõ- és grafikusmûvészhez közelálló
két - szintén a területen dolgozó - képzõmûvész visszaemlékezései segítenek.
Alvári Dóra, a Kossuth Lajos
Iskola - amelyikben egykor
Feledy Gyula is tanult - pedagógusa viszonylag bensõséges
kapcsolatban áll városunk szülöttével, és most megosztja velünk felejthetetlen élményeit.
- Mindig tudtam a grafikus
Feledy Gyuláról, hiszen diákként és kezdõ rajztanárként is
nyomon követtem tevékenységét és mûvészeti útját, eredményeit is. Közvetlen kapcsolatba
akkor kerültünk, amikor a '80as évek elején néhány grafikámat zsûrizésre adtam be, és õ
volt az egyik elbíráló - emlékezett vissza ismeretségük kezdetére Alvári Dóra. - Feledy Gyula iskolateremtõ, nagy szakmai
tekintélynek és tiszteletnek örvendõ mester a régióban. Jelenléte, véleménye ezért nagyon is fontos volt számomra.
Nem csalódtam, mert egyenesen, nyíltan mondott bírálatot,
de dicséretet is alkotásaimról.
Sajószentpéterre egyébként
munkám által kerültem 1974ben, és már akkor történtek
kezdeményezések a településrõl elszármazott ismert emberek felkutatására. A „Miértünk”
Sajószentpéterért Alapítvány
talán a '90- es évek elején hozta létre az elsõ sajószentpéteri
Feledy-tárlatot, és ennek kapcsán kerültünk közelebbi kapcsolatba. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a miskolci
mûvésztelep és a Grafikai
Biennálé megálmodója számos európai kiállítás és díj
után hazatért. Életútja szinte
egyedülálló, mûveibõl rendre
visszaköszön irodalmi és zenei
felkészültsége, az emberi élet
nagy kérdéseire való nyitottsá-

ga, a gyökerekhez, a gyerekkori élményekhez való kötõdése.
Nagy tudású mester, remek
ember, akinek kritikáiban a
magas szintû szakmai elvárások mellett mély emberség fogalmazódik meg. Mindig is
imádta a tiszta, õszinte alkotásokat, ezért rajongott a gyerekrajzokért; ha örömet akartunk

Gyula bácsit generációk tanáraként emlegetik
neki szerezni, tanulóink alkotásaival ajándékoztuk meg. A
szülõföld iránti kötõdést esetében mi sem jellemzi jobban,
minthogy feladta budapesti
karrierjét, és Miskolcra költözött, hogy közelebb éljen
Sajószentpéterhez. Nagy betûkkel írta be magát megyénk
és az ország mûvészeti életébe
is. 1989-ben elfogadta Miskolc
város felkérését azzal, hogy állandó kiállítást hozott létre a
Deák téren, amelyet Feledyházként ismer a mûvészetre
nyitott közönség.
Közben eleget tett a meghívásoknak is, hiszen elfogadta a

nek ismertem meg, aki iskolát
teremtett megyénkben, és rangos képviselõje a magyar grafikának nemzetközi porondon
is.
- A megyénkben élõ és alkotó mûvészek közül õ minden
idõk egyik legnagyobb alakja.
Szakmailag és emberileg is zseniális, utolérhetetlen. Én legalább 20 kilométerrel járok
mögötte - ezt már Mezey István
pályatárs mondja. Szülõhelyük
közös, viszont a korkülönbség
és a lakóhely miatt csak 197071 környékén találkoztak személyesen. Ekkor Miskolcon
mutatta be Mezey a Rajzok cí6

mû tárlatát, Feledy pedig zsûrizett. Nyílt, egyenes jellemnek
ismerte meg, aki soha nem
kertel, inkább kimondja gondolatait. Felkészültsége szinte
hibátlan, hiszen a napi eseményektõl a beható irodalmi és
zenei tanulmányokig minden
területen otthon van. Ezt a
nagy tudáshalmazt jelentette
meg eddigi mûveiben. Õ az,
aki egyetlen tollal megrajzolta
a 2-es aknát vagy Karancslapujtõ faluképét. Egy ezerarcú mûvész, és mindenre nyitott. Mezey szerint õ a GRAFIKUS, így, csupa nagybetûvel,
akit nem lehetett kordában
tartani. Kettejük viszonyáról
elárulja: olyan csendõr baráti a
kapcsolatuk, vagyis Mezey István tiszteli a neves mûvészt, õ
pedig ezt elfogadja. Egyébként
jó barátságban vannak, amíg
lehetett, találkozgattak, beszélgettek különféle dolgokról, fõként a Feledy-házban. Ezek
többnyire mégis a szakmáról
szóltak. Sokszor elhangzott néhány klasszikus neve is, ám soha nem említette, hogy bármelyiküket is példaképének tekintené. Arra ügyelt, hogy
megõrizze önállóságát. Nagy
hatással voltak rá a Lengyelországban eltöltött évek, ahol
nemzetközileg ismert mûvészekkel dolgozott együtt, de a
hazai kapcsolatai is hasonló
kaliberûek. Elõrehaladott kora
miatt az utóbbi években már
nem fogadott el meghívásokat,
de Mezeynek nem mondott
nemet, így Kazincbarcikán
2004-ben még láthatták alkotásait. Utána azonban csak ritkán
találkoztak, majd ifjabb Feledy
Gyulától - aki testvérének a fia,
Kötcse polgármestere, szintén
képzõmûvész - mintegy két
éve tudta meg, hogy beteg. Barátai úgy tudják, azóta a családja sem fogad vendégeket, ezért
õ sem erõlteti a látogatást.
Feledy Gyula Sajószentpéteren született 1928. május 13án. Már gyermekkorában sokat
rajzolt, fõként lakóhelyét, a bányásztelepet és a bányászokat,
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vagy éppen a kolónia házait.
Miskolcon végezte a polgári iskolát, majd 1946-ban jelentkezett a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének (NÉKOSZ)
és a Derkovits Képzõmûvészeti Kollégium pályázatára. Három rajzot küldött be, ami elég
volt ahhoz, hogy felvegyék az
intézménybe. Onnan a Képzõmûvészeti Fõiskolára került,
ahol Szõnyi István volt az osztályfõnöke. Sok idõt töltött Pór
Bertalannal, de tanította Hincz

Gyula, Kmetty János és Szõnyi
István is. Rómába készült, ám
állami ösztöndíjjal a Krakkói
Képzõmûvészeti Akadémián
tanulhatott tovább. Ott szerette meg a grafikát, a rézkarcot, a
litográfiát, na és a feleségét,
Szabinát, akitõl két gyermeke
született.
Lengyelországot
ezért második hazájának tekinti. Hazaérkezését követõen fõiskolai tanárként dolgozott,
majd 1955-ben Miskolcra költözött, ahol Kondor Bélával és

még néhány mûvésztársával
létrehozta a Miskolci Grafikai
Mûhelyt. Sorra születtek alkotásai, és azok után érkeztek az
elismerések. Kiállításai révén
eljutott Velencébe, Prágába,
Torinóba, Berlinbe és sok más
európai nagyvárosba csakúgy,
mint a hazai tárlatokra, amelyeknek 1951-tõl állandó részvevõje volt. Kitüntetései között
ott van a Munkácsy-díj, a
SZOT- és a Kossuth-díj, 1994ben pedig megkapta a Magyar

Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. Miskolc 1984ben, Sajószentpéter 2000-ben
választotta meg a város díszpolgárának. Településünkön a
római katolikus templomban
láthatók csodálatos falfestményei.
Feledy Gyulát szerkesztõségünk ezúton is köszönti 82.
születésnapja alkalmából, és
jobbulást kívánunk számára!
Kovács István

Ingyen áram büntetlenül?
Áramlopás gazdagéknál és szegényéknél
Mónika show-ból sem. A szóvivõ ebben az esetben az arcátlanságot emeli ki, mert az érintettek azt hangoztatják: ha a
szomszéd nem fizet, õ miért fizessen? Ezeken az erõsen fertõzött területeken nem egyszerû az ellenõrzés sem, hiszen volt rá példa, hogy tettlegesen bántalmazták a bûncselekmény felszámolására kivezényelt villanyszerelõ szakembereket. Ezért ha sor kerül
ilyen akcióra, akkor kérik a
rendõrség segítségét is. Ilyenkor leszerelik a szabálytalanul
bekötött vezetékeket, felveszik
a jegyzõkönyvet, majd kiszabják a büntetést, ami vagy behajtható, vagy nem. A tapasztalatok szerint az intézkedés
után néhány óra múlva aztán
helyreáll a „rend”, és újra kigyúlnak a fények a lakásokban.
Boross Norbert kijelentette:
a szolgáltatók nagyon enyhének találják a magyarországi
törvényeket, hiszen Európa
számos országában már nemcsak a lopási kárt veszik figyelembe a bíróságok. Felelõsségre vonják az elkövetõt életveszélyes helyzet elõidézéséért
is. Nálunk viszont az áramtolvaj azt is letagadhatja, hogy õ
kötött rá a hálózatra. Ha viszont a bizonyíthatóan okozott kár nem éri el a 20 ezer
forintot, akkor a feljelentést
csak szabálysértésként kezelik
a hatóságok.
A lopás mellett jelentõs károkat okoznak a transzformá-

Egyre növekszik az illegális áramvételezõk, vagyis a
tolvajok száma, ami miatt jelentõs bevételkiesést kell
elkönyvelniük a szolgáltatóknak. Boross Norbert, az
ELMÛ-ÉMÁSZ kommunikációs igazgatója szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben a lopási kár eléri az évi egymilliárd forintot.
Az elkövetés módszerei szerteágazóak, hiszen léteznek
szakosodott csoportok a mérõórák manipulálására, akik
módosítják a fogaskerék-áttételt, ezáltal megváltozik a mûszer forgási sebessége. Így annak számlálója természetesen
kevesebbet mutat, mint a ténylegesen elfogyasztott mennyiség. Ez az intelligens módszer
azonban pénzbe kerül, mert a
szerelés díját meg kell fizetni,
ezért legtöbben inkább egy vezetékkel áthidalják, vagyis kikerülik az órát. Aztán van még
mágnesezési trükk és szalagozás, utóbbinál a mûszer ablakának szigetelésén keresztül
megállítják a forgórészt. Ahol
viszont a szolgáltató már leszerelte a fogyasztásmérõt, ott
egyszerûen a közvilágítási oszlopra kötnek rá különféle vezetékeket. Lehetõleg minél
vastagabbat, hogy elbírja a
nagy teljesítményû villanykályhák áramfelvételét is.
Boross Norbert szerint mégsem a mélyszegénységben
élõk okozzák a legnagyobb
kárt, hanem az ipari szintû felhasználók. Õk házi úszómedencéket üzemeltetnek, vagy
éppen a gépkocsifeljárót fûtik
a lopott árammal. A nagy fel-

Boross Norbert szerint a
lopási kár az évi 1 milliárd
forintot is eléri
használónak minõsülõ vállalkozások is gyakran választják
az illegális elektromos energia
vételezését a nagy teljesítményû gépeik üzemeltetéséhez.
A másik oldalon a szociális
vonulat található. Számos településen alakultak ki olyan telepek és utcák, ahol egyetlen
hivatalos fogyasztója sincs a
szolgáltatónak, mégis van a lakásokban elektromos fûtés, világítás, sõt, a külsõ falra szerelt parabolaantenna azt is elárulja, hogy nem szenvednek
hiányt a Joshi barátból és a
7

tor-tolvajok is. Õk a trafóolajat
engedik le, amitõl a berendezés tönkremegy. Ennek helyreállítása egymillió forintnál kezdõdik. Mások viszont nem
idõznek sokat a helyszínen,
egyszerûen lebontják a tartóelemrõl a transzformátort, és
komplett lopják el. Ezután rézés vashulladékként értékesítik.
Az ELMÛ-ÉMÁSZ „áramkommandója” folyamatosan ellenõrzi a hálózatot és a fogyasztókat. A mérõhelyekre 2-3 évente jutnak el, ami éves szinten
100 ezer ellenõrzést takar.
Olyankor tudják kiszûrni az illegális vételezést. Ha valakit
rajtakapnak a lopáson, annak az elfogyasztott árammennyiségen kívül - jelentõs mértékû
kötbért - több százezer vagy
több millió forintot - is ki kell
fizetnie. A szolgáltatók most
azért harcolnak, hogy a bûncselekményben segédkezõ,
többségében villanyszerelõ
szakembereket is állítsák bíróság elé, mert társtettesként õk
is részt vesznek a lopásban.
Végezetül a kommunikációs
vezetõ arra hívja fel a figyelmet, hogy senki ne dõljön be
az interneten egyre nagyobb
számban megjelenõ hirdetéseknek, amelyek alacsony villanyszámlát kínálnak, mert azt
csak bûncselekmény útján lehet megvalósítani.
Kovács István
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Két keréken a csúcsra
Sportportré: Brogli Réka
gyümölcse egyre inkább kezd
beérni, a korosztályos versenyeken szinte mindig a dobogón, legtöbbször annak tetején végez, de már a felnõtt mezõnyben is kezdik megismerni
a nevét. A csapat anyagi és
technikai támogatásának elnyeréséhez egyre jobb eredményeket kell elérni, õ még
sajnos saját kerékpárjával versenyez. A családon kívül eddig
tavaly a Mol „Segíthetek?” tehetségtámogató programja,
idén pedig városunk önkormányzata támogatta anyagilag,
amelyért ezúton is köszönetet
mond. Az igazi kiugráshoz
azonban ebben a sportban is
komoly anyagi és technikai
háttérre van szükség, amit talán csak nagy külföldi csapatok
tudnának biztosítani.

Egy személyes vallomással kell kezdenem: annak ellenére (vagy éppen azért), hogy én már sajnos a kardiológiai rendelõ kerékpárjáról is leszédülök, magam is
azok közé tartozom, akik aggodalommal figyelik a mai
iskolai testnevelés-oktatást, ahol a hírek szerint lassacskán már ott tartunk, hogy a tanárokon kívül alig marad,
aki ne kapna ilyen-olyan okok miatt felmentést a foglalkozások alól. Ez ellen az érintettek persze tiltakozhatnak, a végeredmény mindenki számára látható: néhány
(nem is teljesen szabályosan végrehajtott) fekvõtámasz
után a mai tinik többsége vastüdõért kiált.

Réka nevét ma már
a felnõtt mezõny is ismeri
Nem szándékom senkit
megbántani, nem tartom magam illetékesnek az okok és
összefüggések keresésében
sem, inkább egy üdítõ kivétel
bemutatásával akarok példával
szolgálni Olvasóink számára:
lehet másképp is csinálni!
A fenti szándékomban több
sportcikk (amelyeken a felületes olvasó akár át is siklik) erõsített meg, melyek egy tehetséges ifjú sajószentpéteri sportolóról, a Borsod megye ötszörös, a Magyar Köztársaság
négyszeres „Jó tanuló, jó sportoló” cím tulajdonosáról szóltak. Õ pedig nem más, mint
Brogli Réka, a hegyikerékpáros
olimpiai cross szakág U 15-ös
kategóriájának Magyar Kupa
listavezetõje, az X2S-Kona Team
versenyzõje.

Így kezdõdött…
Pár évvel ezelõtt egy pöttöm
kislány, aki még járni is alig tudott, a családdal együtt rendszeresen elkísérte bátyját a ke-

rékpárversenyekre. Nem sokkal késõbb már az egyik versenyen a pici lány egy pici mountain bike nyergében, óriás védõsisakkal a fején, a jóval korábban befutó másik két „versenyzõ” után, a nézõk hatalmas buzdítása mellett célba
ért, és boldogan állhatott fel a
dobogóra. Valószínû, hogy itt
el is dõlt a további sorsa, no,
meg a Hunyadi iskolában
Barta tanár úrnál, aki támogatta, segítette sportolói pályafutásának kezdeti szakaszában, s
akinek nagyon sokat köszönhet.

És hogyan fog majd
befejezõdni?
Erre a kérdésemre a tinilányok szégyenlõs mosolyával,
alig hallhatóan felel: a nagynagy álom az igazi olimpiai
részvétel lenne, ami magyar
nõi versenyzõnek eddig még
nem sikerült. Addig pedig marad a tanulás a Ságvári Gimnáziumban Kazincbarcikán, késõbbi cél egy állatorvosi diplo-

Így folytatódik ...
Egy kis kitérõt még tett
Tiszaújvárosban, ahol triatlonnal próbálkozott, majd kikötött jelenlegi klubjánál, Sikter
Zsuzsanna és Kirilla László
edzõknél, akik nemcsak a szakmai fejlõdésében, hanem
sportpályafutása egyengetésében is mellette állnak. Ma már
egymást érik a különbözõ hazai és külföldi versenyek, kupák, bajnokságok, diákolimpiák és természetesen a rengeteg
edzés! Azt hiszem, kevés olvasónk van tisztában azzal, hogy
mi is tulajdonképpen ez a
sportág. Az egyszerûség kedvéért legyen elég annyi, hogy
amilyen terepen mi már gyalog feladjuk, ott jönnek õk kerékpárral. Azt a szót, hogy „feladni”, kicsi korában még nem
hallotta, ma pedig már nem ismeri. A család napirendjét azóta az határozza meg, hogy hol
és milyen edzés, verseny van,
ugyanis soha sehol nem hagyják egyedül. A hatalmas munka

Egy kis pihenõ két etap
között
ma, mert úgy gondolja, hogy a
sportágából nem lehet megélni, vagy csak a nagyon szerencsés keveseknek sikerülhet ez.
Úgy vélem (s ebben a mai beszélgetésünk csak megerõsített), hogy ennek a sportágnak
a versenyeire a selejtezõk már
az életben, a hétköznapokban
lezajlanak, emiatt nem sokan
tudnak eljutni komoly szintû viadalokra. Egyébként pedig teljesen mindegy, hogy egy kategóriában tíz vagy harminc versenyzõ indul, ugyanis mindig
csak egyet, a legnehezebb ellenfelet: saját magát kell elsõsorban legyõznie mindenkinek!

Mezõ István rajza
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Kiss B.
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Kulturális életünk gyöngyszeme
Bemutatjuk: mazsorett csoport
csapat tagjaival öt éve dolgozom, velük inkább helyi rendezvényeken és versenyeken
szerepeltünk.
Szerencsen 2009-ben a
Táncmûvészeti Fesztiválon a
Baton kategóriában második
helyezést, egyéb kategóriában harmadik helyezést értünk el.
Hajdúszoboszlón, ugyancsak 2009-ben, az Országos
Mazsorett Bajnokságon harmadik helyezettek lettünk. Persze
vannak már idei eredményeink is: Szerencsen a Táncmûvészeti Fesztivál Baton kategóriájában harmadik, egyéb kategóriában elsõ helyezést értünk
el.

Több mint 10 éve meghatározó szerepet tölt be városunk kulturális életében a mazsorett csoport. Nemcsak
ünnepi és szórakoztató mûsorokon szerepelnek, hanem részt vesznek rangos versenyeken is. Legutóbb
Szerencsen, a Táncmûvészeti Fesztiválon értek el sikereket. Ezen apropóból beszélgettünk a csoport vezetõjével és koreográfusával, Sztofán Zsuzsával.
- Kinek az ötlete alapján
szervezõdött meg a tánccsoport és mikor?
- 13 évvel ezelõtt felsõ tagozatos tanulókból összeállt egy
csapat az iskolai farsang alkalmából, ahol hatalmas sikert ért
el. S talán ennek a sikernek,
no, és a gyerekek lelkesedésének köszönhetõen keresett
meg két szülõ, hogy folytassuk
tovább ezt a munkát. Tehát 13
éve mûködik Sajószentpéteren
mazsorett csoport, s a kezdetek óta a Mûvelõdési és Sportközpont keretein belül.
- Mi a titka annak, hogy a
csoport már több mint 10
éve eredményesen mûködik?
- Folyamatosan megújulnak
a koreográfiák, a ruhakollekciók (ez elsõsorban a mûvelõdési háznak köszönhetõ), és a
mazsorett csoport sikere sok
új tagot csábít hozzánk. A csoport tagjait általános iskolás,
középiskolás, fõiskolás és
egyetemista lányok alkotják. A
kezdetekkor voltak azért problémák a kevés korkülönbségbõl adódóan, fellépésekkor folyamatosan diáknak néztek, és
nem értette a közönség, hogy
én miért nem szerepelek a lányokkal.
- Azt sokan tudják, hogy
városunk minden jelentõs
kulturális eseményén felléptek. De arról talán kevesebben hallottak, hogy több
külföldi országban is jártatok már. Hol és merre?
- Szabadtéri fellépéseinken
fúvószenekar kíséretében színvonalas produkciót, menettáncot, színpadi szerepléseink alkalmából modernebb koreográfiákat adunk elõ. A táncok
mindegyikéhez megfelelõ ruhakollekció társul.
Az elmúlt években sikeresen

szerepeltünk több külföldi
fesztiválon:
- 1999: Franciaország - Nice, Cannes
- 2000: Olaszország - Clusone, Bergamo
- 2001: Észak-Írország - Coaisland
- 2003: Franciaország - Saint Ambroix
- 2004: Bosznia-Hercegovina - Montenegró
- 2007: Franciaország
- 2008: Olaszország
Ezen kívül több alkalommal
tettünk eleget lengyelországi
és szlovákiai meghívásnak is.

Az eredmények önmagukért beszélnek
- Milyen terveitek vannak
a jövõre nézve?
- Ezekkel a lányokkal eddig
csak belföldön léptünk fel,
ezért szeretnénk külföldön is
bemutatkozni, és persze készülünk a Magyar Mazsorett
Bajnokságra, ami július 10-én
lesz Hajdúszoboszlón.
- Miként tudjátok biztosítani az utánpótlást?
- Mindig vannak jelentkezõk,
akiknek egyre nehezebb felzárkózniuk.
A mostani csoportba már nagyon nehéz bejutni, de mindig
örülünk az új jelentkezõknek.
Úgy gondolom, hogy sok gyakorlással és kitartással fel lehet
venni a fordulatszámot. A pró-

Idõközben felnõttek azok a lányok, akik a kezdetektõl a csoport tagjai voltak, így 2008 novemberében
elköszöntünk
egymástól, és nagyon remélem, hogy mindig örömmel
gondolnak azokra az évekre,
amelyeket együtt töltöttünk.
- Úgy tudom, nem csupán
kulturális rendezvényeken
vesztek részt, hanem különbözõ versenyeken is. Milyen
díjakat söpörtetek már be
az elmúlt 10 évben?
- Mint említettem, a csoportban 2008-ban jelentõs személyi változások történtek, az alapító tagok helyét fiatalok vették át. A jelenlegi Gyöngyszem
mazsorett csoport nevet viselõ
9

bák minden szerdán 18 órától
20 óráig tartanak a sajószentpéteri Mûvelõdési és Sportközpontban. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
- Milyen a kapcsolatod a
lányokkal?
- A kapcsolatunk annak ellenére családias, hogy én sem a
próbákon, sem a fellépéseken
nem szoktam a lányokat
agyonajnározni, de szerintem
tudják, hogy nagyon büszke
vagyok mindegyikükre. És
nem csak a csoporton belüli
foglalkozásokra gondolok - folyamatosan tudatják velem, ha
az élet más területén is sikereket érnek el.
- Neked ez az egész csak
hobbi vagy ez a hivatásod is?
- Hét éves koromban kezdtem el társas- és balett-táncot
tanulni, késõbb a Szemere
Bertalan Gimnáziumban táncmûvészeti szakon folytattam
tanulmányaimat, mellette tagja
voltam a miskolci mazsorett
csoportnak, majd tánctanári
oklevelet szereztem. A sajószentpéteri mazsorett csoport
mellett tanítok Rudabányán és
Berentén is. Egyébként a mazsorettel párhuzamosan három évig voltam a Salsa Fuerte
Tánciskola tagja.
- Mivel foglalkozol, ha éppen nem a próbákon vagy?
- A két gyermekemet nevelem: a kislányom, Petra (a
berentei mazsorett csoport
tagja) hét éves, és most kezdte
a tanulmányait itt, Sajószentpéteren; a kisfiam, Mirkó három éves lesz augusztus végén. Ami a legnagyobb kihívást
jelenti számomra, az a
berentei kis csoport, mert eddigi pályafutásom során még
nem tanítottam óvodás és kisiskolás gyerekeket.
Büszkeséggel töltött el az
idei Szerencsi Táncbajnokság,
mert a 4 csoportomból három
elsõ helyezést ért el. És hogy
ne unatkozzak, tavaly szeptemberben elkezdtem tanulmányaimat a Miskolci Egyetem
pedagógiai szakán.
Román Péterné
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Ön milyen programokat látna szívesen a II. Sajószentpéteri
Városnapokon?
Zakar Géza

és egy ilyen fellépést nem tudnánk megfizetni. Csonka András viszont talán énekelhetne
néhány számot, és Erdélyi Mónika sem biztos, hogy visszautasítaná a meghívást.

- Jó lenne, ha a helybeli gyerekek kapnának több lehetõséget a bemutatkozásra, és közöttük látni szeretném a tízéves unokámat is. Õ a kazincbarcikai zeneiskolában tanul,
és szintetizátoron játszik, lehet, hogy a Varbói Napokon is
fellép majd. Minél több lehetõséget kapnak a fiatalok a bemutatkozásra, annál nagyobb
eséllyel indulnak el valamilyen

Csáki Károly

Nagy Kálózi Eszter vagy az
Uniqe együttes is. Sajnos az elmúlt évi rendezvényre, ami
minden ismerõsömnek tetszett, nem tudtam elmenni,
mert 12 órás munkaidõben
dolgozom, és akkor éppen ez
kötött le. Remélem, az idei
programokat végig tudom nézni a családommal!

Csontos Károly

- A „stand up comedy” mûfaj
nekem bejön, és szívesen hallgatom az ezt mûvelõ fiatalokat.
Néha szenzációsat alkotnak,
kritikusak, és távol állnak a
konzervatív humortól. Jól
megtalálják a témát, és jókat
derülök rajtuk, örömmel viszontlátnék közülük néhányat
városunk ünnepén is. Többször láttam miskolci színészek
operett elõadását, akik magas
színvonalú mûsorokkal szoktak elõrukkolni. Ugyanezt
mondom a Kodály Zoltán Zeneiskola fiataljairól, mert büszke vagyok rá, ha helybeli tehetséges tanulók mutatkoznak be
saját városukban. Belõlük szeretnék minél többet viszontlátni, de jó, ha néhány híres elõadó is szórakoztatja a publikumot.

pályán. A szentpéteri fiatalok
mellett szeretnék látni humoristákat, vagy retró, beat, rock
stb. zenét játszó együttesek is
felléphetnének. Azok voltak az
igazi dallamos zenék, meg az
úgynevezett örökzöld slágerek! Egy biztos: én mindenképpen ott leszek a rendezvényen, és a színvonalas produkciókat meg fogom tapsolni.

Gyurcsikné Sahin
Marianna
- Zsédenyi Adrienn, vagyis
Zséda a kedvencem, õt bármikor szívesen megnézném és
meghallgatnám. A lányomnak
Brass Bence tetszik, aki a Csillag születik mûsorban vált ismertté. Persze, ha sok pénze
van a városnak, jöhetne Gálvölgyi János, Rudolf Péter,

- Nekem legjobban a zene és
a táncmûsorok tetszenek, vagy
inkább úgy mondanám, hogy a
jó zene és a szép tánc. A diszkózenét inkább kihagynám, viszont ha már megkérdeztek,
akkor
Presser
Gábor,
Sztevanovity Zorán vagy Koós
János jöhetne. Kedvencem az
Omega is, de tudom, hogy õk
már csak ritkán állnak össze,

Szikszai Lászlóné
- Úgy jó, ha ez a nap mindenkié, hiszen nekem is négy
gyermekem van, más-más kor10

osztályból. Az én kedvencem
Tabáni István, de Zsédát,
Komár Lászlót és Pataki Attilát
is örömmel meghallgatom.
Otthon az eltérõ életkor miatt
mindenféle zenei stílus szól,
így elmondhatom, jó kiképzésben van részem. A zenés mûsor mellett felléphetnének karatésok, a városunkban jól ismert Szabó Lászlóné csoportja
és fiatal hipp-hoppos lányok
is. Lényeg, hogy a színvonal jó
legyen, legalább a tavalyit érje
el. Az elsõ városnapok mûsora
nagyon tetszett, volt a gyerekeknek bábszínház, és minden
korosztály megtalálta a maga
szórakozását. A tûzijáték aztán
a csúcsa volt a napnak! Remélem, idén hosszabb lesz a
program, és több lesz a fellépõ! A fõzõversenyen is többen
indulhatnának.

Verebélyi Attiláné
- Tavaly nagyon kellemes
volt a Sajószentpéteri Városnapok, egy igazi családi program
volt. Erre szüksége van a városnak, mert a közösségformálás
mellett komoly kulturális értéket is hordoz. Ha beleszólhatnék a programszervezésbe, akkor hoznék ide magyarnóta
énekest, operettmûsort, profi
táncosokat is. Mindenképpen

Saj szentpØter_2010_05.qxd

5/18/2010

3:07 PM

Page 11

Közélet, totó

III. évf. 5. szám
programokat, több szereplõ
léphetne fel, hogy tovább tartson. Én a vidámságra helyezném a fõ hangsúlyt, mert mostanában nem mindenkinek
volt oka a nevetésre. Ha pedig
humor, akkor számomra
Maksa Zoltán vagy Nagy Bandó
András a maiak közül az etalon, õk biztosan színvonalas
mûsorral rukkolnának ki.

zõktõl, a program legalább
nyolc órás legyen, mert az elmúlt évit nagyon rövidnek találtam.

Nádas Nikolett
- Az SP fellépését el tudnám

szont dicsérték, minden korosztály megtalálta a maga szórakozását. Remélem, most is
így lesz, ezért mi is ott leszünk
a rendezvényen. Jó lenne viszontlátni a Tücsök-madár
néptánccsoportot, amelyikben
az elmúlt évben még a kislányom is táncolt. Mellettük soksok helybeli mutathatná be tudását, mert igenis lenne mit
megmutatni. Szerintem ilyenkor mindenképpen kellenek
dallamos operettmelódiák is.
Örülnék Ihos József fellépésének, akivel régóta ismerjük
egymást. Azt kérem a szerve-

legyen egy televíziós szereplõ
a fellépõk között, mert ismert
emberek szereplésére is szükség van. A mazsorettek már
többször bizonyítottak, de más
helybeli csoportokat is el tudnék képzelni.

DiGiovanni Sándor
- Az elsõ ilyen városünnep
remekül sikerült, aminek
rendkívül örültem. Egy ilyen
program gazdagítja Sajószentpétert és az itt élõket. Idén szerintem lehetne bõvíteni a

Malik Gáborné
- Sajnos a tavalyi mûsort kihagytuk, mivel éppen nyaralni
volt a család. Ismerõseink vi-

képzelni, de jöhetne a
Groovehouse vagy Josh és
Jutta is. Barátnõimnek is õk a
kedvencei, sokat hallgatjuk
õket. Nem tudom, persze,
hogy elvállalnák-e nálunk a fellépést, vagy már foglaltak arra
az idõpontra.
Kovács

Sajószentpéteri História - TOTÓ 2. forduló
2010-ben június 22-étõl 27éig kerül megrendezésre a II.
Sajószentpéteri Városnapok. A
rendezvénysorozathoz kapcsolódva többfordulós vetélkedõt
indítottunk útjára az áprilisi
számban. A TOTÓ-t városunk
díszpolgára, dr. Tóth Péter történész állította össze.
A játék folytatódik. A fordulókban legtöbb pontot elért
versenyzõket hívjuk meg a
2010. június 23-ai (szerda)
helytörténeti vetélkedõre. A 2.
forduló kérdései a következõk:
1. Ki volt nyomdatulajdonos
a
XX.
század
elején
Sajószentpéteren?
1: Csurgay Árpád, 2:
Xifkovics Emil, X: Csízy Elemér
2. Melyik színház tagja volt 1948
és 1972 között Pécsi Sándor?
1: Vígszínház, 2: Madách
Színház, X: Miskolci Nemzeti
Színház
3. Ki az a sajószentpéteri kö-

tõdésû festõmûvész, akinek állandó kiállítása van Miskolcon?
1: Demeter István, 2: Mezey
István, X: Feledy Gyula
4. Mikor járt II. Rákóczi Ferenc
fejedelem Sajószentpéteren?
1: 1704-ben, 2: 1707-ben, X:
soha nem járt itt
5. Mikor választották meg
Lévay Józsefet Borsod vármegye fõjegyzõjévé?
1: 1865-ben, 2: 1857-ben, X:
1871-ben
6. Mi volt a Sajószentpéteren
született híres betyár, Angyal
Bandi eredeti neve?
1: Szentpétery András, 2:
Ónody András, X: Lévay András
7. Mikor kezdõdött a palackgyártás a Sajószentpéteri Üveggyárban?
1: 1894-ben, 2: 1921-ben, X:
1903-ban
8. Melyik régészeti korszakhoz tartozik a bükki kultúra?
11

1: vaskor, 2: rézkor, X: újkõkor
9. Ki adományozott telket
Sajószentpéternek azért, hogy
ott városháza épülhessen?
1: Pálóczi Antal, 2: Perényi
Gábor, X: Szirmay István
10. Ki az elsõ, név szerint ismert tanító Sajószentpéteren?
1: Szikszai Fabricius Balázs,
2: Thuri Farkas Pál, X: Tolnai
Vince
11. Mi volt a neve Lévay József édesanyjának?
1: Pap Sulyok Julianna, 2:
Dobai Szabó Julianna, X: Szívós Molnár Judit
12. Mivel vádolta meg a
szendrõi várkapitány 1634-ben
Szabó János sajószentpéteri fõbírót?
1: hogy nem jelentette egy
török csapat átvonulását, 2:
hogy panaszt tett a vármegyénél a katonái ellen, X: hogy
nem látta el élelemmel a vár
katonáit

13. Hány cigány személyt írtak
össze1776-ban Sajószentpéteren?
1: 15-öt, 2: 47-et, X: 30-at
14. Hány sajószentpéteri
gazda fizetett bordézsmát
1556-ban?
1: 142, 2: 216, X: 171
A helyes megfejtõk között dr.
Tóth Péter: Sajószentpéter története I. címû könyvét, valamint
az Operafesztivál sajószentpéteri koncertjére (lásd késõbb!)
szóló 2 személyes belépõt sorsolunk ki. Beküldési határidõ:
2010. június 10.
Az áprilisi helyes megfejtõk
közül 1 db, a városról 2009ben megjelent fotóalbumot
nyert Gál Károlyné, valamint 1
db 2 személyes belépõt a
Miskolci Nemzetközi Operafesztivál sajószentpéteri hangversenyére (június 11. 18 óra:
Erkel Ferenc kamarazenekar református
nagytemplom)
Bacsó István.
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Döntött a képviselõ-testület
Fókuszban a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola (SKÁI)
vánul meg, hogy legjobb tanulóink zöme a hatodik osztály
elvégzése után 6 osztályos
gimnáziumban folytatja tanulmányait, mivel a szülõk jelentõs része úgy véli, csak így kaphatja meg gyermeke azokat az
alapokat, amik a fõiskolai,
egyetemi továbbtanuláshoz
szükségesek. És ezzel még koránt sincs vége a felsorolásnak!
Az imént említett két negatív
tendenciához egy harmadik is
társult, ugyanis 2009. szeptember elseje és 2010 februárja
között 142 tanuló hagyta el a
SKÁI-t, mivel szüleik úgy döntöttek, hogy külföldön (Kanadában) keresik a boldogulásukat. (Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez a 142 gyermek további öt tanulócsoport
hiányát jelenti intézményünkben.) Ehhez jön még - tovább
súlyosbítva a helyzetet - az az
alapjaiban megváltoztatott finanszírozási rendszer, amely
tanulói létszám-finanszírozás
helyett (felmenõ rendszerben
egyre magasabb csoportlétszámot elõírva) csoportfinanszírozást irányoz elõ. Amennyiben az egyes évfolyamokon az
osztály, napközis csoportoknál
a csoport átlaglétszáma kevesebb a meghatározottnál, abban az esetben a fenntartó elesik az állami normatívától,
magyarul az önkormányzatnak
saját forrásból kellene finanszíroznia ezeket az osztályokat,
esetleg napközis csoportokat.
Egyébként a 2007-ben végrehajtott integrációnak köszönhetõen ez a számítási mód
kedvezõbb az önkormányzatunk számára, hiszen a mostaninál is jóval kevesebb normatív támogatásban részesülnénk, ha a jelenlegi tanulólétszámmal (1252 fõ), önálló intézményként mûködnének a
feladat-ellátási helyek. Végül
pedig az sem elhanyagolható
tényezõ, hogy 2007-tõl a kistérségi normatíva vonatkozásában is változott a nevelési-oktatási intézmények finanszírozása. A változás lényege, hogy
amennyiben a kapacitáskihasz-

Rendkívül komoly érdeklõdés övezte a képviselõ-testület április havi ülését, amit mi sem bizonyít jobban,
mint az, hogy a vendégek számára fenntartott székek
majdhogynem kevésnek bizonyultak. Mire a grémium a
6. napirendi pont tárgyalásáig eljutott, szinte zsúfolásig
megtelt a tanácskozó terem.
„Elõterjesztés a 2010/2011es tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában” - így szólt a 6. napirendi
pont hivatalos megfogalmazása, e rövid mondatba csomagolt tartalom azonban jóval
túlmutat az indítandó elsõ osztályok vagy a napközis csoportok számán. Valójában emberi
sorsokról szólt az elõterjesztés, miután a képviselõ-testület által megbízott mindkét
független szakértõ komoly
csökkentést tart indokoltnak
az alkalmazotti létszám tekintetében. A munkavállalók számára ez rémálom, a város számára azonban a mûködõképesség megõrzése lehet. Miközben az ember azon morfondírozik, hogy ebben a helyzetben létezik-e egyáltalán jó
megoldás, óhatatlanul is számos kérdés megfogalmazódik
benne. Vajon milyen okok vezettek el idáig? A pedagógusokat vagy a technikai személyzetet érinti-e mélyebben az elõterjesztésben felvázolt kényszerpálya? És persze az sem
mellékes, mi lesz a munka nélkül maradókkal? Kérdéseimmel Perényi Barnabást, a SKÁI
igazgatóját kerestem meg.
- A mai napig a fülembe
cseng igazgató úr egy mondata, amelyet az áprilisi
képviselõ-testületi ülésen
hallottam: „Húztuk a döntést, ameddig húzhattuk.”
Az én olvasatomban ez azt
jelenti, hogy nem egyik napról a másikra alakult ki a
mostani helyzet. Milyen
okokra vezethetõ vissza a jelenlegi kényszerpálya?
- Valóban ez egy hosszú folyamat következménye. Talán
nem árulok el nagy titkot, amikor azt mondom, Sajószentpéter lakossága legalább 10

Perényi igazgató úr szerint
egy hosszú folyamat
következménye a mostani
helyzet
esztendeje folyamatosan fogy
és öregszik. Az elmúlt évtizedben egyre kevesebb gyermek
született, minek eredményeként a beiskolázásra kerülõk
száma is jócskán elmaradt a
korábbi években, évtizedekben tapasztaltaktól. Tulajdonképpen ez a tendencia indokolta a képviselõ-testület
1/2007. (I. 25.) számú határozatát, amellyel döntött az általános iskolák szakmai, szervezeti és gazdasági integrációjáról, vagyis létrejött a Sajószentpéteri Központi Általános
Iskola (SKÁI) öt feladat-ellátási
hellyel. Jól példázza a gyermekek fogyását, hogy miközben a
SKÁI-ból 8-9 nyolcadik osztály
távozik évente, addig - a beiskolázásra kerülõ tanulók létszáma alapján - maximum 5-6
elsõ osztályt sikerül indítanunk. Nem nehéz kiszámolni,
hogy ez tanévenként további
2-3 tanulócsoport csökkenését
eredményezi. A demográfiai
hullámvölgy persze csak az
egyik oka a mostanra kialakult
helyzetnek. Egy másik okként
azt az egyre erõsödõ tendenciát említhetjük, ami abban nyil12

náltságon alapuló teljesítménymutatónak adott intézményben az adott évfolyam
nem felel meg, akkor normatíva nem igényelhetõ. Viszonyításként érdemes megemlíteni,
hogy amíg 2007-ben ez a támogatási összeg még 28,2 MFt
volt, addig idén ez szám már
csak 10,2 MFt.
- Miként alakult az ki,
hogy hány pedagógust, illetve hány technikai dolgozót
érint a leépítés?
- A pedagógusok esetében
tantárgyfelosztást készítettünk,
amelybõl világosan kitûnik,
hogy melyik tantárgy az,
amelybõl több pedagógussal
rendelkezünk, mint amennyi
az adott tantárgy felosztható
órakerete. A technikai dolgozók esetében értelemszerûen
az ellátandó feladatok határozzák meg az elbocsátandók számát, azt azonban le kell szögeznem, hogy az már az elsõ
pillanatban világos volt, hogy a
technikai alkalmazottak fogják
kevésbé megérezni a népszerûtlen intézkedések hatásait.
- Úgy tudom, mielõtt még
bármit is tettek volna, független szakértõket bíztak
meg azzal, hogy világítsák át
a SKÁI-t az alkalmazotti létszám tekintetében.
- Valóban így van. Két független szakértõi véleményt kaptunk, és azt kell mondanom,
hogy mind a két szakértõ sokkal drasztikusabb létszámleépítést javasolt a képviselõ-testület számára. Mi mégis arra
törekszünk, hogy a lehetõ leghumánusabb módon tudjuk
végrehajtani a kényszerûségbõl meghozott döntésünket.
- Milyen alternatívák jöhetnek szóba azok számára,
akiknek a nyár folyamán
majd távozniuk kell?
- Természetesen egyik lehetõségként felmerül a nyugdíjazás, ami két fõ esetében a gyakorlatban is kivitelezhetõ (a tömeges korengedményes nyugdíjazáshoz nem járult hozzá a
képviselõ-testület, mivel az
több tízmillió forintos kiadást
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jelentene az önkormányzat
számára), illetve a prémiumévek-programban
történõ
részvétel lehetõsége, amikor a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejûrõl határozott idejûre változik. A
munkavállaló a korábbi illetménye 70 százalékának megfelelõ mértékû juttatásban részesül, valamint az étkezési hozzájárulás 30 százaléka illeti meg.
A programban eltöltött idõ természetesen jogszerzõnek minõsül, és a jogosultság idõpontjában a jubileumi jutalom
70 százalékára is igényt tarthat.
Ebben a konstrukcióban arra
is lehetõség nyílik, hogy a
munkáltató teljes mértékben
mentesítse a programban érintett közalkalmazottakat a munkavégzés alól. Ezt egyébként a
képviselõ-testület is támogatta,

III. évf. 5. szám
így aki elfogadja a prémiumévekben való részvételt, annak
gyakorlatilag már dolgoznia
sem kell a tényleges nyugdíjba
vonulásáig. Ez utóbbi megoldás - ellentétben a korengedményes nyugdíjazással - az önkormányzat számára is jóval
kedvezõbb, miután a programban kifizetett juttatást, illetve a
munkáltató közterheinek öszszegét teljes egészében megtéríti a központi költségvetés.
Harmadik megoldásként az áthelyezés jöhet szóba, ami
konkrétan egy fõ esetében látszik megvalósíthatónak. A létszámleépítés egyébként összesen 23 munkavállalót érint, ebbõl 16 pedagógus, 7 pedig
technikai dolgozó.
- Mikor kapják meg az
érintettek az errõl szóló hivatalos értesítést?

- Július elseje és július 30-a
között hajtjuk végre a létszámleépítést, a hivatalos értesítést
pedig a végrehajtás elõtt legalább 30 nappal meg kell kapniuk az érintetteknek, így tulajdonképpen június elseje az
a határnap, ameddig meg kell
érkeznie az írásbeli értesítésnek.
- Szeptember elsejétõl, az
új felállásban miként változik a tanulócsoportok száma a SKÁI-ban?
- A jelenlegi 57-rõl 48-ra
csökken az osztályok, a napközis csoportok száma pedig 11rõl 9-re változik. Ez persze kizárólag a 2010/2011-es tanévre vonatkozik, a 2011/2012-es
tanévtõl azonban az õsszel felálló új képviselõ-testületnek
mindenképpen mérlegelnie
kell a szakértõi javaslatban

szereplõ feladat-ellátási helyek
szükségességének felülvizsgálatát! A Lévay Tagiskolában (a
2011/2012-es tanévben) ugyanis két tanulócsoport marad
(39 fõ), a Pécsi Sándor Tagiskolában pedig 4 felsõ tagozatos osztály lesz (99 fõ). Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
az említett 6 tanulócsoportot
más feladat-ellátási helyekre
áthelyezve biztosítható csak,
hogy a tanulóközösségek egyben maradjanak, illetve az is,
hogy a megmaradó feladat-ellátási helyek feltöltött létszámmal, gazdaságosan legyenek
mûködtethetõk. Ez ügyben tehát az újonnan megalakuló
grémiumnak is bõven lesz tennivalója.
Sulyok Barnabás

Kisvárosi kulturális városfejlesztés nagy léptekben
Internet-terem átadó
Sajószentpéter Város Önkormányzata 6,2 millió Ft-ot
nyert a TIOP 1.2.3/08/01
„Tudásdepó-Expressz” pályázaton a Lévay József Városi
Könyvtár fejlesztésére. Az elnyert pénzbõl 15 nagy teljesítményû számítógépet vásároltak a hozzá tartozó szoftverekkel együtt, így lehetõség
nyílt egy korszerû Internetterem kialakítására. Emellett
elindul a könyvállomány számítógépes feldolgozása, a
helytörténeti anyagok digitalizálása, az elektronikus kölcsönzés és az on-line könyvtárhasználat alapjainak lerakása. Az önkormányzat saját
erõbõl felújította a könyvtár
egy termét, így korszerû feltételek, esztétikus környezet
várja az olvasókat. Az eszköz-

park lehetõséget ad tanfolyamok megszervezésére is. A
fejlesztés a tervek szerint tovább folytatódik, hisz már el-

bírálás alatt áll a következõ
könyvtári pályázat, melybõl
rendezvényeket, író-olvasó
találkozókat, vetélkedõket, az

A nemzeti színû szalag átvágásának pillanatai

elektronikus katalógus kialakítását és a gyermekkönyvtári
részleg felújítását tervezik 10
millió forint értékben. A kulturális városfejlesztés Sajószentpéteren más területen is
folytatódik, hisz a könyvtári
beruházás mellett május végén elkezdõdik a Mûvelõdési
és Sportközpont felújítása is
több mint 100 millió forint
értékben, illetve a hajdani
mozi épületének átalakítása
már zajlik, szintén 100 millió
forintot meghaladó nagyságrendben.
Az elsõ megvalósuló kulturális beruházás, a könyvtári
Internet-terem
átadására
2010. május 12-én 11 órakor
került sor.
Sajó A.

Az „Elektronikus szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod különbözõ funkciójú könyvtáraiban az életen át tartó tanulás
minden formájának és szintjének támogatására - országos cikkarchívum létrehozása” (TIOP-1.2.3/08/01-2008-0071) elnevezésû projekt
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztási Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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2010. MÁJUS

Jó szívvel az egészségért!
dok is, így azok, akik eziránt érdeklõdnek, széles körû tájékoztatást és bemutatót kaptak. Megismerkedhettek az akupresszúrával, a fényterápiás kezeléssel, a
reflexológiával, az angyalgyógyászattal, hogy csak néhányat
említsünk. A Vöröskereszt segítségével pedig az újraélesztés menetét is végigkísérhették az érdeklõdõk. A rendezvény támoga-

Napjainkban egyre több rendezvény próbálja meg felhívni a lakosság figyelmét a betegségek megelõzésére
és az egészséges életmód fontosságára. Április 7-e 1948
óta az Egészségügyi Világnap, s talán ezért is szervezi
meg évek óta a Védõnõi Szolgálat és a Móra Ferenc Tagiskola éppen áprilisban az egészségnapját. A rendezvények évek óta párhuzamosan zajlanak, s egyre népszerûbbek a lakosság körében.
Ebben az évben a Móra Tagiskola rendezvénye nyitotta a sort
április 17-én, amelyet már 5. éve
szerveznek meg. A rendezvény fõ
célja: már iskolás korban felhívni
a gyerekek figyelmét az egészséges életmódra, a helyes táplálkozásra és a megelõzõ szûrõvizsgálatokra. Rendezvényük több
alappilléren nyugszik: mérések,
mozgáslehetõségek, egészséges
táplálkozás, bemutatók, természetes gyógymódok és elõadások. A védõnõk segítségével került sor a hagyományos vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérésekre. Az idén elsõ alkalommal volt lehetõség EKG
mérésre. A reformkonyha is évrõl évre népszerûbb, ahol folyamatosan sült a kenyér, finom saláták és más különlegességek
várták az érdeklõdõket. A mozgáslehetõség biztosításával az a
cél, hogy megmutassák a gyere-

keknek, hogy televízió és számítógép nélkül is hasznosan el le-

Ismerkedés a fülgyertya jótékony hatásával
het tölteni az idõt. Az idén a
floorball mellett gyógytorna, jóga- és mady-ball-bemutatón lehetett részt venni. Egyre népszerûbbek a természetes gyógymó-

tói voltak: a Védõnõi Szolgálat
munkatársai, a Német Kisebbségi Önkormányzat, az Arcadia Kft.,
a Vöröskereszt, valamint az okleveles természetgyógyászok.

Két héttel késõbb a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelõzõ Intézmény Védõnõi Szolgálata (április 29-én) immár 10.
alkalommal rendezte meg sikeresen ingyenes szûrõvizsgálati napját. Fõ céljuk a lakosság
figyelmét felhívni a szûrések
fontosságára, hisz ezzel számtalan betegség még idejében
felismerhetõ és gyógyítható. A
megyei ÁNTSZ egészségfejlesztõ munkatársa testzsír-, BMImeghatározást,
CO-mérést
végzett dohányzók részére.
Nagy érdeklõdés mutatkozott
az allergiaszûrés iránt is, melyet
fül-orr-gégész szakorvos felügyelt. A programot a „Parlagfû
mint allergén” címû kiállítás színesítette. A korábbi évek nagy
sikerére való tekintettel ismételten nagy számban igényelték a
résztvevõk a védõnõk által végzett ingyenes szûrõvizsgálatokat: testsúly-, testmagasság-, vérnyomásmérést, vércukor- és koleszterinszint-meghatározást.
A „Jó szívvel az egészségért”
rendezvény támogatója: dr.
Kacsándi László, a GyógyítóMegelõzõ Intézmény vezetõje
volt.
Románné

FELHÍVÁS
TISZTELT SAJÓSZENTPÉTERI POLGÁROK!
Az elmúlt napok rendkívül csapadékos idõjárása kapcsán bebizonyosodott, hogy a lakóházak
elõtt húzódó árkok, átereszek tisztítását nem kellõ gondossággal végezték az ingatlantulajdonosok. Mivel a lakóingatlanok elõtti árkok és átereszek takarítása, tisztántartása nem a
Városgondnokság feladata, ezért nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét, hogy haladéktalanul végezzék el ezek tisztítását, azt ugyanis a polgármesteri hivatal munkatársai ellenõrizni
fogják! A következõ napokban, hetekben ismét nagyobb mennyiségû esõre kell számítani, ezért
rendkívül fontos, hogy a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok képesek legyenek betölteni
funkciójukat. Amennyiben az ellenõrzés során azt tapasztalják, hogy az érintett ingatlan tulajdonosa továbbra is elmulasztotta kötelességét, azt a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztálya az ingatlan tulajdonosa, illetve bérlõje költségére elvégezteti.
Dr. Faragó Péter s.k.
polgármester

14

Saj szentpØter_2010_05.qxd

5/18/2010

3:07 PM

Page 15

Szabadidõ, kultúra

III. évf. 5. szám

KERESZTREJTVÉNY

AZ OPERAFESZTIVÁL
SAJÓSZENTPÉTEREN
ELÕRENDEZVÉNY!
2010. június 11. péntek 18.00 óra református nagytemplom
AZ ERKEL FERENC KAMARAZENEKAR
HANGVERSENYE
Mûsor:
Haydn - Mozart - Pachelbel - Vivaldi - Bihari-Csermák Erkel mûvei
Belépõdíj: 1.500.-Ft
Jegyek válthatók a Mûvelõdési és Sportközpontban,
illetve a helyszínen az elõadás elõtt!

2010. június 10. csütörtök 16.00 óra Sportcsarnok
GYERMEKOPERA ÕSBEMUTATÓ
Kerek Gábor:
SZELÍDECSKE TERVE
gyermekopera egy felvonásban, népmese nyomán

Vízszintes: 1. Kókadni kezd! 3. Hosszú nyakú emlõsállat. 9.
Ésszel felfog. 11. Váltás. 12. Világhírû francia sanzonénekesnõ
(Edith). 14. Pink Floyd-album és film címe. 15. Ilyen határidõ is
van. 17. Német színész (Erik). 18. Elõd. 19. Hunor és Magor apja. 21. A sas fegyvere. 22. Asztronauta. 24. Az ezüst vegyjele. 25.
Hibázik. 26. Az egyik mondatrész. 28. Francia állam! 30. Könnyû
nyári lábbeli. 31. Bakó Heltai Jenõ: A néma levente címû mûvében (Lajos). 33. Táncest. 35. Kossuth-díjas dramaturg, rendezõ,
színész (Sándor). 36. A rádium vegyjele.

Elõadják:
A Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
növendékei és tanárai, szólisták, kamarakórus,
néptáncosok, a Melódia kamarazenekar,
a Ro-To-Tom ütõegyüttes
Rendezõ: Deresné Kónya Erzsébet, Balla Ibolya
Vezényel: Kerek Gábor

Függõleges: 1. A festõ, a grafikus, a szobrász is ez. 2. Hatalmas
termetû mesealak. 4. Sportklub. 5. Bizony, a Halotti beszédben.
6. Radikális változás. 7. Áradó. 8. 1928. május 13-án
Sajószentpéteren született Kossuth-díjas grafikus, városunk
díszpolgára. 10. Kopasz. 13. Kötélbõl és hajból is készülhet. 16.
Elvesztésén bánkódik. 20. Ruha tisztítása. 21. Keresõ. 23. Vékonyra nyújtott, töltött sütemény. 24. Mezõgazdasági. 27. Fogoly.
29. A kockáztatott összeg. 32. Kiejtett mássalhangzó.

Belépés díjtalanul igényelhetõ jegyekkel!
A jegyek a Mûvelõdési és Sportközpontban kérhetõk
június 8-ig!
Programinformációk: MSK - 06/48-521-023

Készítette: Kiss Barnabás
Rejtvényünk megfejtése a függõleges 8. sorban található. Ezt
kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon
vagy a szerkesztõség e-mail címére 2010. június 11-éig. A helyes
beküldõk között egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Kossuth
Lajos út 193. E-mail: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citromail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: tojásfestés. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szerdán 16 órakor a városi
könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk klubjába! A május 14-én
megtartott sorsoláson Kovácsné Simkó Katalinnak kedvezett a
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
Telefon: 48/521-037, Ügyvezetõ igazgató: Sulyok Barnabás
Fõszerkesztõ: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Gólya Zoltán; Tördelés: Német Sándor
Szerkesztõség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 193.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Német Nyomda Kft.
Cím: 3527 Miskolc, Baross Gábor út 17. Telefon: 30/943-4210 Fax: 46/347-086
E-mail: nemetnyomda@nemetnyomda.hu
Megjelenik havonta 4300 példányban. ISSN 1789-7807
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelõsséget nem vállal! A lapban megjelenõ cikkek, képek bármilyen formában történõ felhasználása a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.
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