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2010. JÚLIUS

„Sajószentpéter, szívünkben ékszer…”
II. Sajószentpéteri Városnapok
Mibõl is áll a felhõtlen gyermekkor? Persze mindennek az alapja a szülõi féltés, szeretet, de a sok vidám
szórakozás is a boldogság kulcsa. Focizás a játszótéren,
pecázás a várost kettészelõ folyóban vagy a patakban,
szánkózás a téli hegyoldalon, sok móka és még több nevetés. Ezek a tevékenységek is szerepet játszanak abban, hogy olyan közösség nevelkedjen fel a Sajó folyó
és a Pipiske-domb ölelésében, amelyben minden embernek van legalább egy felejthetetlen emléke, kedves
története, dédelgetett anekdotája, ami szorosan fûzi lakóhelyéhez, Sajószentpéterhez. Többek között ezért is
tartom nagyszerû gondolatnak, hogy a város vezetése
megszervezte a II. Sajószentpéteri Városnapokat, ahol
az emberek koncertek és különféle programok keretei
között, szórakozva ünnepelhetik lakóhelyüket.
Sajószentpéter városdalát énekli a vegyes kórus, közösen a szerzõvel
des-kapitány volt. Így nem csoda, hogy szerdán „Vivát,
Szentpéteri Imre!” mottóval
emléktáblát avattak (az emléktáblát a városnak tett felajánlásként díjtalanul készítette el
Horváth Mihály kõfaragó mester, a Kegyeleti Gyertyaláng Bt.
vezetõje) a Gedeon-kúriában,
ami ezen a napon egy helytörténeti vetélkedõnek is otthonául szolgált. Ennek a kúriának a telke volt egykoron a
Szentpéteri család otthona,
ahol a híres fejedelem, II. Rákóczi Ferenc személyesen is
meglátogatta hûséges tisztjét.
A megemlékezés keretein belül dr. Tóth Péter történész,
egyetemi docens, a város díszpolgára beszédében olyan történeti eseményeket osztott
meg a jelenlévõkkel, amelyek
fontos szerepet játszottak a város életében, és amelyeket
hosszú kutatások során sikerült felelevenítenie. Szentpéteri Imre emléktábláját a Gedeon-kúria homlokzatára függesztették, így állítva emléket
településünk híres szülöttének. Ezek után a levéltárakból,
régi iratokból megszerzett tudás tesztelésére került sorra a
helytörténeti vetélkedõ keretein belül. A szervezõk egy többfordulós versenyt indítottak
útjára a város pedagógusainak
és a Szentpéteri Krónika munkatársainak a segítségével. A
fordulók legjobbjai vehettek
részt a helytörténeti vetélke-

Munkában a helytörténeti vetélkedõ gyõztes formációja
A rendezvénysorozat június
22-én, kedden kezdõdött, a
Miskolc Dixiland Band koncertjével. Az együttes sztárvendége az ismert jazzénekes,
Berki Tamás volt. Kora estére
megelevenedett a Korona étterem elõtti tér, a színpad környékén gyülekezõ tömeg re-

A hastáncos lányok most is
osztatlan sikert arattak

pesve várta a koncert kezdetét.
A lelkesedés nem is csoda, hiszen a Miskolc Dixiland Band
húszéves fennállása során
együtt játszott az ország legnagyobb jazz-zenészeivel, sõt,
gyakran örvendeztették meg a
külföldi rajongókat is. Mindez,
fûszerezve Berki Tamás hangjával és szakmai tapasztalatával, valóban jó szórakozást
ígért az idelátogatóknak.
A történelem folyamán sok
híres és kevésbé híres személy
befolyásolta, alakította városunk sorsát. Az elõbbi csoportba tartozik Szentpéteri Imre,
akinek családja az 1610-es
években, a Rákócziak szolgálatában került Sajószentpéterre.
Õ maga az XVIII. század elejétõl, a szabadságharc idején
szolgálta a fejedelmet. Tagja
volt Rákóczi fõtiszti karának is,
emellett brigadéros és ezre2

dõn. A csapatok felvonultatták
városunk történelemkedvelõinek a legjavát, hiszen a Keresztrejtvényfejtõ klub tagjaitól kezdve a pedagógusokon
keresztül, az iskolás fiatalokig
minden generáció és nem képviseltette magát ebben a nemes játékban.
A református nagytemplomban, a programsorozat következõ állomásán a Tomkins énekegyüttes lépett fel. Spirituálék
és gregorián szólamok csendültek fel az akusztikus környezetben, régi idõk fennkölt dallamait csempészve a jelenlévõk füleibe. Június 15-én ünnepi képviselõ-testületi ülésre került sor. A
városnapi programokhoz hozzátartozott az a gála is, amelyen
megjutalmazták településünk
azon lakóit, akik munkájukkal,
tevékenységükkel nagyban hozzájárultak Sajószentpéter fejlõdéséhez, virágzásához. A ceremónia természetesen a Himnusz dallamaival kezdõdött,
majd dr. Faragó Péter polgármester köszöntötte a jelenlévõket. Díszpolgári címet kapott
ezen a napon Nagy Levente, az
egykori 2. Számú Általános Iskola volt igazgatója. A képviselõ-testület Pro Urbe Díjat adományozott Aleva Mihálynénak,
a Területi és Szociális Központ
vezetõjének. (Miután Nagy Leventét (III. évf. 4. szám) és Aleva
Mihálynét (II. évf. 5. szám) már
korábban bemutattuk a Szentpéteri Krónika olvasóinak, ezért
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Némethyné Koszta Rozáliával és
Alvári Dorottyával folytatjuk
portrésorozatunkat - szerk.)
Ebben az évben a Sajószentpéter
Pedagógusa
Díjat
Némethyné Koszta Rozália és
Alvári Dorottya vehette át, te-

III. évf. 7. szám
Zoltán zeneszerzõ komponálta
meg. Amikor a színpadon a zeneszerzõ kicsikkel és nagyokkal együtt elõadta a szívmelengetõ dalt, bizony a jelenlévõk
közül sokak szemében könnycseppek
jelentek
meg…

portja kalauzolt el minket a
szertorna, az aerobik és a
showtánc világába. Az ezt követõ produkció sem tért el a
táncos irányvonaltól, hiszen a
Free Dance csoport ifjú táncosai kezdtek pörögni-forogni,
csörögni a színpadon. Lazításképpen ezután a humor került
terítékre. A Defekt Duó kapta
feladatául, hogy vidámságot
varázsoljon a porondra, amit
Markos Zoltán és Rácz Mihály
maradéktalanul és mérhetetlen jókedvvel meg is oldott.
A humorpercek után a nézõk felcsavarhatták azt a bizonyos szõnyeget, mert a napfény is megcsillant a jégen,
amikor színpadra gördült a
Limbó hintó, és kiszállt belõle
a csókkirály, hogy belevaló
talpalávalóval örvendeztesse
meg a közönséget. Kicsik és
nagyok örömére a rock and
roll királya, Fenyõ Miklós lépett a színpadra, és egy fergeteges koncerten táncoltatta
meg a tömeget.
Vasárnap a VIII. Sajószentpéteri Borversennyel folytatódott a rendezvénysorozat,
ahol zsûrizték és rangsorolták
a különbözõ nemû és zamatú
nedûket. A versenyre természetesen csak saját készítésû
borokkal lehetett nevezni. Az

Kuruc-labanc összetûzés az MSK sportpályáján
vékeny munkájuk koronájaképpen. A Sajószentpéter Város Közszolgálatáért Díjjal
idén Fóris Istvánt, a Polgármesteri Hivatal Hatósági és
Szociális Osztályának vezetõjét
és Kovács Magdolnát, a Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetõjét tüntették ki. Sajószentpéter Város Egészségügyi és
Szociális Díját Juhász Jánosné
vehette át, aki ápolónõként tevékenykedik
városunkban.
2010-ben Sajószentpéter város
képviselõ-testületének Elismerõ Plakettje kitüntetésben
Orehovszki László edzõ és
Orosz Marianna zenepedagógus részesült, tevékeny munkájuk jutalmaként. Pedagógus
Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesültek Üveges
Andrásné és Alvári Dorottya a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola pedagógusai. A
polgármester tárgyjutalommal
tüntette ki Halász Zoltánt, a
Városgondnokság közalkalmazottját, az árvízi védelemben
végzett áldozatos munkájának
az elismeréseképpen. Végül,
de nem utolsó sorban a testvérvárosaink megjelent képviselõit is köszöntötték. Bár a gálamûsort sok táncos és zenés
produkcióval tették színessé,
az igazi kuriózumot a mûsor
végére tartogatták a szervezõk,
ugyanis ekkor hangzott el
nagyközönség elõtt elõször
Sajószentpéter frissen született városdala. A dal szövegét
és zenéjét egyaránt Császár

Megható és felemelõ érzés volt
hallani: „Sajószentpéter, szívünkben ékszer, a város, hol a
szeretet átölel…”
Szombat reggel a sakk szerelmesei gyûltek össze, hogy
összemérhessék tudásukat és
tapasztalatukat egymással a városnap alkalmából tartott II.
Sajószentpéteri Sakkverseny
keretei között, ahol mesterek
és amatõrök egyaránt táblához
ültek. A verseny kilenc fordulóból álló nemzetközi rendezvény volt, hiszen egy román játékos is képviseltette magát.
Történelmi zenés felvonulással folytatódott a szombati
program. A korhû ruházatba
öltözött katonákat és menyecskéket szabadon kísérhette végig a tömeg a BÉV- teleptõl
egészen az MSK elõtti térig. Itt
csinos és ügyes mazsorettek
szórakoztatták a nézõket látványos produkcióikkal. Miután a
fodros-bodros szoknyák lesuhogtak a színpadról, a jelenlévõk belekóstolhattak a kurucok és labancok közt régen
dúlt csaták ízébe, hiszen fegyveres, kosztümös bemutató
kezdõdött a hollókõi Szent
László Vitézei Egyesület és az
egri Vitézlõ Oskola történelemrajongó tagjainak elõadásában. Még kardélre sem hányták igazán a képzeletbeli csatatéren jó kurucaink a labanc katonákat, mikor a nagyszínpadon újabb mûsor fogadta az
idelátogatókat. A Magyar Gimnasztráda tiszaújvárosi cso-

nézõk. Majd mindezek után
még több táncos, énekes produkció és lovagkori, harci bemutató tarkította ezt a napot.
Végül koraeste a nagyszínpad
elõtti tömegen újra úrrá lett a
táncláz, hiszen Kovács Kati
nagyszabású koncertje következett. Bár az énekesnõ elõadása már önmagában is velõs
produkció lett volna, ám a
szervezõk úgy gondolták, hogy
ez az este még nem érhet enynyivel véget. Csak a hold ragyogott, csak a nap az égen,
amikor elszállt az a bizonyos
kismadár, és a tömeg hangos
ovációval fogadta a Republic
együttest, akik a II. Sajószentpéteri Városnapok utolsó vendégeként léptek a pódiumra.
Személy szerint én ideillõnek
találom azt a nyelvfordulatot,
miszerint mindig a legjobb marad a végére. Az egyik legjobb,
hiszen természetesen a felsorolt színes kavalkádból, sokrétû és igényes programok tárházából mindenki maga döntheti
el, hogy melyik mûsor állt legközelebb a szívéhez, melyik élmény volt az, amire a legszívesebben fog visszagondolni.
Mert egy biztos: a II. Sajószentpéteri Városnapok hat napjára,
harminc programjára, négyszáznyolcvan fellépõjére még

A Republic koncertre több ezren voltak kíváncsiak
MSK-ban eközben a gyermekeké volt a fõszerep, akik felnõtt segítséggel készítettek
szebbnél szebb ajándéktárgyakat. Szintén a kicsik szórakoztatására lépett színpadra
Dalinás Galina egyszemélyes
bábszínházával.
A gyermekpercek után a Sajó Gyöngye népdalkör és a Tücsökmadár néptáncegyüttes
fellépését tekinthették meg a
3

sokáig emlékezni fog az a közel tízezer nézõ, aki kilátogatott erre a rendezvénysorozatra. És tudom, hiszem, többedmagammal együtt, hogy a városnapok is hozzájárul ahhoz,
ami a városdalban is megfogalmazódik: „..Otthonunk szépül,
a jövõnk épül, hisz talán ez az
a hely, hol gyermekünk nõ fel.”
Bájer Máté
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Az árvízi napló margójára
Beszélgetés dr. Faragó Péter polgármesterrel
kiadós, napokig tartó csapadékra, amit sajnos a település
jelenlegi csapadékvíz-elvezetõ
rendszere nem képes megfelelõen kezelni. És itt álljunk meg
néhány gondolat erejéig,
ugyanis érdemes azokat az
okokat alaposabban feltérképezni, amelyek következtében
ki kell jelenteni, hogy a városban található csapadékvíz-elvezetõ rendszer teljesen alkalmatlan a feladatára! Az egyik
ok, hogy az ingatlantulajdonosok egy része elfeledkezik kötelességérõl, vagyis, hogy a háza
elõtti árkot, átereszt tisztán
tartsa. A másik - ami ennél sokkal súlyosabb -, hogy bizonyos
területeken egyáltalán nincs
csapadékvíz-elvezetõ árok. Mire gondolok? Sajószentpéter

Noha május 16-a az idén vasárnapra esett, aligha a
hétvégi pihenés, kikapcsolódás pillanataira emlékeznek majd a sajószentpéteriek, ha arra a hajnalra gondolnak, amikor a szomszédok (riadóláncot alkotva)
egymást ébresztve próbálták menteni saját, illetve mások értékeit. A természet könyörtelenül bebizonyította
számunkra, hogy a víz az úr. Több mint két hónap telt
el a városunkat is sújtó árvízi-belvízi katasztrófa óta, így
itt az ideje, hogy számvetést készítsünk, sõt, ami még
ennél is fontosabb, a megelõzés lehetséges módozatairól beszéljünk.
- Kezdjük egy rövid helyzetértékeléssel! Miként alakulhatott ki olyan helyzet
Sajószentpéteren, hogy olyan
utcák, lakóházak kerültek
rövid idõ alatt víz alá, ahol a
korábbi évtizedekben nem
tapasztaltak ehhez hasonlót?
- Szerkesztõ úr jól fogalmaz,
hiszen a lényeg éppen abban
rejlik, hogy rövid idõ alatt olyan
nagy mennyiségû csapadék hullott le, mint máskor több hónap
leforgása alatt. Nem beszélhetünk tehát szokványos árvízi
helyzetrõl, már csak azért sem,
mert számos helyen nem a megáradt Sajó, illetve Nyögõ okozott problémát, hanem a rendkívüli módon megemelkedett
talajvízszint, valamint a mélyebben fekvõ területeken a belvíz.
Bizonyos utcákban a hegyrõl lezúduló vízmennyiség okozott
veszélyhelyzetet, az Alacskai
úton lakók életét pedig a medrébõl kilépõ Alacska-patak nehezítette. Összetett problémával áll(t)unk tehát szemben, a
városban jó néhány családot súlyosan érintett a katasztrófahelyzet, mégis azt mondhatom,
hogy a lakosság higgadtan, toleránsan kezelte a természet szeszélyeit, amiért ezúton is köszönetemet fejezem ki. Soha nem
tapasztalt összefogás bontakozott ki a városban: a teherautóval rendelkezõ polgárok önként
ajánlották fel segítségüket, s a
Városgondnokság szállítóeszközeivel közösen hordták a homokzsákokat a kritikus területekre. Emellett persze az is lényeges, amit az adott területen
élõ lakóközösségek, szomszédok tettek, amikor segítõ kezet
nyújtottak egymásnak a bajban.

Sajnos számomra is tanulsággal
szolgált ez a havária, méghozzá
abban a tekintetben, hogy egy
olyan intézkedési tervet kell kidolgozni a jövõre vonatkozóan,
amely beosztásra, névre, utcára
lebontva tartalmazza azokat a
feladatokat, amelyeket egy hasonló helyzetben feltétlenül
meg kell tenni.

Helyzetjelentés a Nyögõ-hídtól
Más
településekkel
(Alsózsolca, Edelény, Szendrõ) összehasonlítva (szerencsére) nálunk jóval kisebb
volt a pusztítás mértéke, ennek ellenére - abszolút jogosan - mégis az foglalkoztatja
az embereket, hogy a jövõben
minként lehet egy hasonló árvízi helyzetet megelõzni.
- Talán soha nem volt ennyire fontos a megelõzés, mint
manapság, hiszen a meteorológusokat hallgatva azt tapasztaljuk, hogy egyre szélsõségesebbé válik hazánk idõjárása is. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy
egyre gyakrabban számíthatunk felhõszakadásszerû esõre,

összes utcáját bejártam az elmúlt hetekben, s megdöbbenve láttam, hogy léteznek olyan
utcák, ahol 80-100 méteren keresztül kitûnõ állapotú árok található az út mellett, majd jön
egy 15-20 méteres szakasz,
ahol egyáltalán nincs vízelvezetõ árok, majd ismét egy 40-50
méteres szakasz következik,
ahol továbbfolytatódik az árok.
Ebbõl adódóan szinte törvényszerû, hogy egy kiadós esõ
után az utcán folyik a víz, hiszen nincs összekötve az utca
elején és végén húzódó árokrendszer. Ezzel a példával is azt
szeretném érzékeltetni, hogy
rengeteg tennivalónk van a jö4

võre nézve, ha meg akarjuk
elõzni a májusi eseményekhez
hasonló történéseket.
- Konkrétan milyen intézkedéseket tett, illetve tesz a
városvezetés?
- Felvettem a kapcsolatot az
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(ÉKÖVIZIG) szakembereivel,
akikkel augusztusban közösen
tartunk majd egy bejárást, hogy
megállapítsuk, melyek azok a
halaszthatatlan intézkedések,
melyeket annak érdekében feltétlenül meg kell hoznunk,
hogy a tavaszi események ne ismétlõdhessenek meg. Az már
most is egyértelmû, hogy a
hegyrõl lezúduló vizet csak egy
megfelelõen kiépített övárokrendszerrel lehet megfogni, s az
sem vita tárgya, hogy a Nyögõvel kapcsolatban is komoly tennivalóink vannak. Jó hír, hogy a
Pitypalatty-völgy településeivel
közösen egy 400 MFt-os pályázaton nyertünk, ami gyakorlatilag a Nyögõ-patak szabályozását
jelenti, s miután a pályázatról
már döntés született, így belátható idõn belül elkezdõdhetnek a munkálatok. Reményeim
szerint ez azt eredményezi
majd, hogy a Nyögõ szélsõséges
idõjárási körülmények esetén is
a medrében marad. Szintén a
következõ napok, hetek feladata lesz annak a gyalogoshídnak
a helyreállítása, amelyet a Nyögõ-patak a Benedek Elek utca és
a Major köz találkozásánál mosott el. Ezt több más káreseménnyel együtt vis majorként
jelentettük be, amelyben ugyan
döntés még nem született, de
nem is várjuk meg, mert ezt soron kívül a saját forrásainkból
megterveztetjük, illetve megépíttetjük, hiszen az ott élõknek
nyilván nagyon hiányzik ez az
átkelési lehetõség. Megnyugtathatom õket: az õsz folyamán
használatba vehetik a korábbinál biztonságosabb és modernebb gyalogoshidat. (Lapzárta
után kaptuk az információt,
hogy a híd tervezése már
elkezdõdött.)
Sulyok B.
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III. évf. 7. szám

Magángondolatok közügyeinkrõl
A kultúra fényei és árnyai
korszerûsödik. Az ott zajló
munkát leginkább a közösség
számára szervezett programokon mérhetjük le, ezeknek
színvonalát minden túlzás nélkül a profizmus jellemzi, legyen szó csupán egy vetélkedõ
vagy a több ezer látogatót idecsábító Republic koncert létrehozásáról. Az elmúlt idõben az
alapok lerakása megtörtént: az
egyre több, a mind szélesebb
skálán mozgó rendezvények
sorozata fokozatosan belopta
magát a köztudatba. Tapasztalataim szerint az emberek kezdik megszokni, egyre többen
jelen vannak, egyre inkább
igénylik, jöhet hát a szellemi
építkezés! Hiszem, hogy eljön
az idõ, amikor már nemcsak
más rendezvényekre, hanem
igényes színházi elõadásokra
szóló bérletet is válthatunk, s
nem kell Miskolcra vagy Kazincbarcikára utaznunk érte.

Akik közelebbrõl ismernek, azok tudják, akik pedig
nem, azok számára a lapunk hasábjain korábban megjelent írásaim remélem, bizonyítják, hogy a kultúra milyen elõkelõ helyet foglalt és foglal el az értékrendemben. Tehetségem és lehetõségeim szerint mindig is arra
törekedtem, hogy valamilyen szinten jelen legyen mindennapjaimban: vagy mûveltem, vagy akartam és engedtem, hogy mûveljen engem. Hiánya az életem teljességét csorbítaná, hitvallásom szerint lehet élni nélküle
is, csak épp nem érdemes!
A kulturális élet egy település életében szintén nagyon
fontos helyet kell, hogy elfoglaljon, színvonala minõsíti
mind a lakóit, mind vezetõit,
erõsíti polgárai lakóhelyükhöz
kötõdésének erejét. A munkahelyek elsõ számú szerepe a fiatalok itthon tartásában elvitathatatlan, ám egy közösség
megtartó erejében ezeken túl
meghatározó szerepet játszanak a mûvelõdés, a regenerálódás, a szabadidõ értelmes eltöltésének lehetõségei is. Sokan
kénytelenek megszokni, hogy
munkájuk igényli a napi ingázást, ám ha e lehetõségek híján
még kikapcsolódni is máshová
kénytelenek járni, egy idõ után
már haza sem jönnek. Ameddig a munkahelyteremtéshez
javarészt külsõ erõ szükségeltetik, addig az utóbbiak létrehozásához és fenntartásához na-

gyon sokat tud hozzátenni a civil társadalom, beleértve magát
a várospolgárt is.

A fények
A szûkebb értelemben vett
kultúra az utóbbi idõben érzékelhetõ, örömteli változáson
ment és megy át szûkebb pátriánkban. Ennek a változásnak
nyilvánvalóan akkor lehet igazán eredménye, ha egyszerre
(mint esetünkben is) több
fronton zajlik: mind a tárgyi,
mind a személyi feltételekben,
valamint ha a képviselõ-testület is elkötelezett ennek végrehajtásában. Sokakkal együtt
úgy ítélem meg, hogy jelen
idõben ezek a feltételek biztosítottak: a mûvelõdésnek van
értõ gazdája, a háza pedig a pályázati lehetõségek kihasználásával napjainkban is tovább

Az árnyak
Egy-egy rendezvényen nemcsak a szervezõk, a közönség
ugyanúgy vizsgázik, és valljuk
be, hogy a tanuló idõszak alatt
néhányszor meg is buktunk!
Elsõsorban akkor, amikor nem
adtuk meg a tiszteletet egymás-

nak: elõfordult, hogy idõnként
halkan, néha hangosabban többen is végigbeszélték az elõadást, nem kis mértékben zavarva ezzel a környezetüket,
idõnként már a mûvészeket is.
Nem beszélve arról a még nagyobb tiszteletlenségrõl, amikor egy lírai szám közben a telefonáló hangosabb volt az
énekesnõnél, minõsítve ezzel a
többi nézõt is. Azt hiszem,
nem kell jobb reklám városunknak annál, mintha egy elõadó elismerõen beszél rólunk,
jó hírünket viszi tovább az országhatáron belül, s szívesen
jön vissza hozzánk. Legyünk tekintettel másokra, még ha manapság nem is mindenütt ezt
sugallják számunkra! Becsüljük
a másik ember munkáját, s ha
ez így lesz, talán az sem láthat
majd ezután szemétdombot a
széksorok alatt, aki a mûvelõdési ház nézõterérõl utolsóként távozik.
A koncert vagy egy színházi
elõadás nem hétköznapi esemény, s hogy valóban különleges
lehessen az élmény, vessük hát le
mindennapi (ál)ruháinkat, öltöztessük ünneplõbe bensõnket
is! Figyeljünk másokra, akkor õk
is figyelnek majd miránk!
Kiss B.

Közérdek a parlagfû-mentesítés
Minden év június 30-áig köteles a földhasználó (tulajdonos) a parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt az állapotot
a vegetációs idõszak végéig
fenntartani - áll a 2005-ben
módosított, növényvédelemrõl szóló törvényben. Amenynyiben a terület gazdája vagy
kezelõje erre nem mutat hajlandóságot, 20 ezertõl 2 millió
forintig büntethetõ.
A parlagfû a legelterjedtebb
gyomnövényünk, pollenjei pedig az egyik legintenzívebb
allergén anyagot szórják környezetükre. Ezek különösen a

nyálkahártyát támadják meg,
ami szénanátha vagy asztma
formájában jelentkezik. Ezért is
kell különös gondot fordítani
az irtására, ami kellõ hatékonysággal csak a növény virágzása
elõtt végezhetõ el. Ennek módja lehet a kapálás és kaszálás,
ám jó tudni, hogy ez a mechanikai védekezés csak akkor hatékony, ha arra még a virágbimbók megjelenése elõtt kerül
sor. Biztos eredmény azonban
csak akkor lehetséges, ha évente háromszor vágjuk le a parlagfüvet 2 cm szármagasság alá.
A kémiai védekezéshez gyom-

irtószereket használunk, amelyek a növényt már csírázó állapotában elpusztítják.
Belterületi ingatlan esetében a jegyzõ, míg külterületen
az illetékes megyei növény és
talajvédelmi szolgálat ellenõrzi
a parlagfüvet, és õk szabhatják
ki a büntetést is. A hatékony ellenõrzéshez jogukban áll bármelyik ingatlanra belépni bármiféle
engedély
nélkül.
Amennyiben a helyzet indokolttá teszi, elrendelhetik a
közérdekû védekezést is,
amelynek költségeit az ingatlantulajdonosra vagy a föld5

használóra számlázzák. Meg
nem fizetés esetén az APEH
adó módjára hajtja be a kiszabott bírságot. Az idei évben az
ár- és belvizektõl sújtott egyes
területeken nem lehetett elvégezni a védekezést, amit a megyei hatóságok figyelembe vettek az ellenõrzéseken. A rugalmasság azonban nem azt jelenti, hogy idén nem kell parlagfüvet irtani néhány kivételezettnek, mert akkor az egyébként is gyorsan terjedõ gyomnövény további komoly egészségügyi károkat okoz.
K. I.
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2010. JÚLIUS

Az erõs gyökerek mindig maradásra bírták
Portré: Némethyné Koszta Rozália
után a Mórát. Ez két évig tartott, majd 2009-ben a Hunyadi Mátyás Tagiskola tagintézmény- vezetõje lettem. Ez az
idõszak mostanában fejezõdik
be, mert amint már említettem: 2010. augusztus 1-jétõl a
Prémiumévek
Programhoz
csatlakozom.
- Önként adta fel azt a pályát, amire rátette az eddigi
életét?

Szeptembertõl egy városszerte jól ismert pedagógus
hiányzik majd Sajószentpéter alapfokú oktatásából.
Némethyné Koszta Rozália augusztus elsejétõl bekapcsolódik a Prémium Évek Programba, ami egyszerû szóhasználatban elõrehozott nyugdíjat jelent. Kisebb megszakításokkal 35 évet töltött a katedrán, sok szeretet
adott és kapott, de úgy gondolja: most már jöjjön a fiatalabb nemzedék. Városunk vezetõi azonban nem engedték csak úgy, csendben távozni: a június 25-ei ünnepi képviselõ-testületi ülésen Sajószentpéter Pedagógiai
Díját adta át számára dr. Faragó Péter polgármester.
- Biztosan kitûnõ tanárokkal lehetett körülvéve,
ha végül is a pedagógus pálya mellett döntött. Általában ez jelenti az indíttatást,
ami késõbb akár csalódásba is átválthat.
- Az életem egy szokványos,
igazi boldog gyermekkorral
kezdõdött, ami egészen 1966ig tartott: 12 éves voltam, amikor édesapám meghalt. A nõvérem akkor már gimnazista
volt, az öcsém pedig mindöszsze 6 éves. Édesanyám postásként dolgozott, és ekkortól
minden gond rászakadt. Igyekeztünk könnyíteni a munkáját, ezért amikor tehettük, sokat segítettünk neki testvéreimmel együtt. Közben elvégeztem az általános iskolát,
elõbb az 1. Számú Általános
Iskola, majd - 6. osztályos koromtól - a 3. Számú Általános
Iskolában, utóbbiból vettek
fel a miskolci Kilián György
Gimnáziumba.
- Milyen érzésekkel hagyta el akkor a szülõhelyét?
Gondolt arra, hogy elindul
egy úton, ami elszakíthatja
Sajószentpétertõl?
- Ez a gondolat meg sem
fordult a fejemben, hiszen
minden idekötött. Szüleim,
barátaim Szentpéteren éltek,
és amikor tehettem, társaságukban töltöttem az idõm
nagy részét. Sokat tanultam,
mert édesapám halálakor
megfogadtam, hogy orvos leszek, aki meg tud majd gyógyítani minden beteget. Ezért
jártam a gimnáziumban biológiai elõkészítõre, mígnem rádöbbentem: annyira szeretem

az embereket, hogy senkinek
nem tudnék fájdalmat okozni:
ezért választottam a tanári pályát. Egerbe vettek fel a Ho Si
Minh Tanárképzõ Fõiskola
matematika, mûszaki ismeretek és gyakorlatok szakára,
ahol 1976-ban kaptam diplomát.
- Hogyan tudta az édesanyja egyetlen keresetbõl
finanszírozni a felsõfokú tanulmányait?
- Édesanyám a keveset is jól
beosztotta. Mindig hálás leszek neki azért, amit értem,
értünk tett. Utolsó fõiskolai
évemet levelezõ tagozaton végeztem, mert 1975-ben sikerült szaktanítóként elhelyezkednem az 1. Számú Általános
Iskolában. Aztán 1976-tól a
következõ 10 évet már végzett
pedagógusként ugyanott tanítottam. Nagy változásokat hozott életemben az 1986-os év,
hiszen akkor kerültem át az 5.
Számú Általános Iskolába - a
késõbbi Móra Ferenc Általános Iskolába -, ahol Perényi
Barnabás volt az igazgató, én
pedig a helyettesi feladatok
ellátására kaptam megbízást.
Ekkor történt egy másik jelentõs változás is az életemben,
mivel
férjhez
mentem
Némethy Zoltánhoz. Férjem a
Pattantyús Szakképzõben tanít, amely intézmény egyben
az elsõ munkahelye is.
- Aztán megvált a Móra iskolától is.
- Megalakult 2007-ben a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola, ahová általános
igazgatóhelyettessé neveztek
ki, ezért hagytam ott 21 év

Koszta Rozika elképzelni
sem tudná, hogy elszakadjon Sajószentpétertõl
- Sokszor átgondoltam a lehetõségeket, és úgy éreztem,
ez egy helyes döntés. A csökkenõ gyermeklétszám miatt
egyre több kollégám került
nehéz helyzetbe, városunkban is el kellett bocsátani 16
pedagógust. Ha nem élek ezzel a lehetõséggel, újabb kolléga marad munka nélkül.
Egyébként ez a program egy
fokozatos visszavonulást jelent a munka világából.
- Bízik abban, hogy a pályán hagyott kollégái esetenként kikérik majd a véleményét?
- Ez csak rajtuk múlik, hiszen tudják, hogy segítõkész
ember vagyok, aki mindig kiállt az elvei mellett. Talán ennek is köszönhetem, hogy azt
a szeretetet, amit másoknak
adtam, többnyire vissza is
kaptam. Egyébként attól nem
félek, hogy sok lesz a szabad6

idõm és unatkozni fogok. Szüleink nagyon idõsek, akik sok
területen segítségre szorulnak. A fiúnk - aki 17 éves - jövõre érettségizik Kazincbarcikán a Jókai Mór Gimnázium
és Szakközépiskolában, szintén igényli a törõdést és a segítséget.
- Sok-sok pedagógus sóhajtozik néhány év óta,
amikor a pályáról kérdezem õket. Tényleg nagyon
mélyre süllyedt a magyar
oktatás színvonala?
- Szakmai pályafutásomat
meghatározta, hogy pedagóguspályám kezdetén olyan
emberekkel kerültem kapcsolatba, mint például Mester
Károly, Ruszkay Józsefné,
Lojek
Lászlóné,
Fucskó
Andrásné,
Paszternák
Istvánné, akiket mindig etalonnak tudtam tekinteni úgy a
szakmában, mint az életben.
Õk - de kezdõ pedagógus éveimben én is - akár egyetlen
„tankönyvcsaládból” TANÍTOTTAK. Most hiába van a
sok könyv, az internet és soksok kiegészítõ lehetõség, még
sincs meg az a tudásszomj a
gyerekekben, mint pár évtizede. Sajnos a tanulók magatartása is sokat változott, nem
elõnyükre.
- Ezután nem kell a napi
feladatokra készülnie, dolgozatokat javítania, vagyis
vélhetõen nem lesz szabadidõ-hiánya.
- Van viszont bõven pótolnivalóm. Férjem kiválóan fõz,
sokat segített idáig a háztartásban, de mostantól ez alól
mentesíteni szeretném. Biztosan többször tudok majd találkozni nõvéremmel, aki jelenleg nyugdíjas, és az öcsémmel, az egykori válogatott futballkapussal, Jánossal. Vannak
térségei az országnak, amelyeket még nem kerestünk fel, talán a következõ években lesz
lehetõségünk utazásokra is.
Kovács I.
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III. évf. 7. szám

Felmenõitõl örökölte rajztudását
Portré: Alvári Dóra
tek rajz-földrajz szakos tanárt,
és õ teljesen véletlenül Sajószentpétert választotta. Az 1.
Számú - ma Kossuth Lajos - Általános Iskolába vették fel,
ahol Mester Károly volt az igazgató, Paszternák Istvánné pedig az igazgatóhelyettes. Ambiciózus, mindenre nyitott kollégákat talált elsõ munkahelyén,
akik figyeltek a fiatalokra, bármiben segítették egymást, tehát jó kollektíva volt. Mindez
olyan hatást gyakorolt a kezdõ
pedagógusra, hogy késõbb
sem kívánkozott másik iskolába. A lehetõség pedig adott
volt számára, különösen azt
követõen, hogy kinevezték
megyei
szaktanácsadónak.
Közben azonban megállás nélkül dolgozott, sorra kerültek
ki keze alól a festmények, de
fõként a grafikák. Igyekezett
kihasználni a felkínált szakmai
lehetõségeket, így mûveivel eljutott számos hazai és külföldi
kiállításra, bemutatóra. Beiratkozott a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán Balogh Jenõ
professzor módszertani kurzusára, majd a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem egy
éves képzésére is, hogy tovább
fejlessze szakmai, padagógiai
felkészültségét. Ahol tanulni és
bizonyítani lehetett, ott Alvári
Dóra az elsõk között volt jelen.
Harminc éven keresztül dolgozott a megye tehetséggondozó táboraiban, Rézmûvesné,
Tóth Tibor és más jó nevû pedagógusok társaságában. Ide
minden évben B.-A.-Z. megye
legtehetségesebb tanulóit várták. A táborokat legtöbbször
Szomolyán rendezték. A táborlakók közül késõbb többen ismert mûvészettörténészek,
muzeológusok vagy képzõmûvészek lettek. Néhány éve ez a
lehetõség is megszûnt a fiatalok számára.
Alvári Dóra úgy emlékszik,
hogy elsõ sikereit még óvodás
korában érte el, amit az iskolai
csoportos kiállítások követtek.
Munkássága csúcsának azt tekinti, hogy Magyarországon és
Európán kívül Tokióba és Szö-

Évtizedeken keresztül nem tanítottak, hanem tanultak a rajztanárok Sárospatakon, a hét egy kiválasztott
napján, a Rajztanárok Zempléni Alkotókörében. Ott
ilyenkor továbbképzésen vettek részt, a kurzusokat pedig ismert képzõmûvészek irányították. Õk véleményezték az elkészült alkotásokat, sokat lehetett tõlük
tanulni, a tapasztalatok pedig az iskolai rajzórákon
hasznosultak. Csakhogy az elmúlt évek már nem a magas szintû szakmai képzésrõl szóltak, hanem a tantárgy
visszafejlõdésérõl - tudtuk meg Alvári Dóra rajz-földrajz
szakos tanárnõtõl, aki a II. Sajószentpéteri Városnapok
ünnepi képviselõ-testületi ülésén Sajószentpéter Pedagógiai Díja elismerésben részesült.
Ez a kreativitást igénylõ tantárgy heti egy órára lecsökkent, és ezzel arányosan korlátozódtak lehetõségei is. Mégis
minden évben akad 2-3 olyan
tanuló, aki valamelyik középiskola, majd késõbb felsõfokú iskola mûvészeti szakára nyer
felvételt Sajószentpéterrõl, a
Kossuth Lajos Iskolából. Mindehhez szükség van egy komoly
szakmai háttérre, amelyet ebben az esetben valakinek biztosítania kell. Az otthonról hozott tehetség, a jó kézügyesség
még nem elég a rajztudáshoz,
mert azt csiszolni kell, szélesíteni a látókört, és el kell sajátítani különféle ábrázolási technikákat, meg kell ismerni a vizuális nyelvet. Alvári Dóra tanárnõ erre tette fel az életét, és
amit csinál, azt szívbõl, teljes
odaadással végzi.
A közelmúltban kitüntetett
pedagógus Mezõzomboron
született, majd Szerencsre költözött a család. Így a Zemplén
kapujában végezte el az általános iskolát, és ott érettségizett
a Bocskai István Gimnáziumban. Az alapfokú tanulmányok
során felfigyelt tehetségére a
rajztanára, Nemeskéryné Erzsike néni, aki különórákat is tartott a tehetséges gyerekeknek.
Számára viszont természetesnek tûnt, hogy szépen rajzol,
hiszen anyai nagymamája és az
anyukája is jó kézügyességgel
rendelkezett. A gimnáziumban
Váczi András igazgató komoly
mûvészszemléletet alakított ki,
aki gyakran meghívta az általa
vezetett intézménybe a kor neves íróit, festõit és filmrende-

Alvári Dóra lételeme az
alkotás
zõit. Illyés Gyula vagy Jancsó
Miklós így sokszor tartottak
elõadást, illetve filmbemutatót
a tanulóknak. A közeli Tokaj
tálcán kínálta a fejlõdés lehetõségét a fiataloknak, hiszen Lantos Ferenc pécsi képzõmûvész
rendszeresen szervezett tábort, amelynek többször volt a
vezetõje Rézmûvesné Nagy Ildikó megyei rajzszakfelügyelõvel, akivel a késõbbiek folyamán kollégák lettek.
Jó tanulmányi eredményekkel vágott neki a felsõfokú felvételinek, és elsõ próbálkozásra felvették Nyíregyházán a
Bessenyei György Tanárképzõ
Fõiskola rajz-földrajz szakára.
Ott is akadt egy kiváló tanítómestere Horváth János festõmûvész személyében. Az 1974ben megszerzett diploma után
fontosnak tartotta, hogy Borsod megyében helyezkedjen
el. Akkor három helyen keres7

ulba is eljutottak a grafikái. Egy
koreai képzõmûvész rendszeresen szervezett kiállításokat
Eurázsiában, és megkereste,
hogy küldjön számára néhány
kiállítási darabot. Így láthatták
munkáit a Távol-Kelet kiállítótermeiben vagy Ausztriában is.
Pályafutása során voltak érdekes, felejthetetlen momentumok, amelyekre sok év távlatából is szívesen emlékszik.
Egyik kiállításon szülei japán
kakasáról és tyúkjáról készített
tollrajzával jelent meg, a zsûri
elnöke pedig Feledy Gyula
volt. A neves mûvész akkor
ezeket a kevés vonalból álló
rajzokat ítélte a legjobbnak. A
megye szinte minden nagyobb
városában volt kiállítása, és ma
is sokfelé hívják. Azt mondja,
pedagógiai munkája sok idõt
igényel, mivel nem engedheti
meg magának, hogy felületesen végezze azt, vagy ne foglalkozzon eleget a tehetséges tanulókkal. Egyik tanítványa Szabados Rita volt, aki barcelonai
ösztöndíjat is kapott, de megemlíti Paszternák Istvánt, a
Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal miskolci vezetõjét is, aki különösen a régészeti munkája során tudja igazán
hasznosítani a megszerzett
rajztudását.
Elismerései között van már
egy oktatási miniszteri kitüntetés, és 2003-ban az "Év Pedagógusa" kitüntetõ címet kapta a
"Miértünk" Sajószentpéterért
Alapítványtól. A Pedagógiai
Díjról így nyilatkozott a Krónikának: „Itt élek Sajószentpéteren, kollégáim és ismerõseim
látják, hogy mit csinálok, hogyan végzem a mindennapi
munkát, milyen plusz feladatokat vállalok a kötelezõ mellett.
Így mondhatom, hogy az életem nyitott könyv. Eljutottam
odáig, hogy ebben a városban
már több az ismerõsöm, mint
Szerencsen, és nálam csak az a
biztos, hogy elindulok otthonról, mert olyan sokan megállítanak az utcán, hogy soha nem
tudom, mikorra érek haza.”
Kovács
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Balatonnál sej-haj, de jó volt!…
…avagy hét nap Balatonszéplakon
el, csak néhány gyereknek okozott gondot a szobában a rendrakás. Az étkezéseket három
csoportra bontva bonyolítottuk
le, mert így kényelmesebben elfértünk. Reggelire svédasztal
várt minket: a gyerekek kedvükre válogathattak, mert volt háromféle szalámi, sajt, vaj, lekvár,
májkrém, mûzli és lehetett teát,
illetve tejet is inni.
Második napra csak strandolást terveztünk, amit a gyerekek
nagyon élveztek, mert a víz már
kellemes hõmérsékletû volt.
Aki mégsem akart fürdeni, az a
parton labdázhatott, kártyázhatott, fagyizhatott vagy csak gyönyörködhetett a tájban. A harmadik nap délelõttjén strandoltunk, majd ebéd után városnézõ kisvonattal bementünk Siófok központjába, ahol megnéztük a híres Tojásmúzeumot. Sétáltunk egyet a bazársoron,
majd lementünk a kikötõbe.
A legnagyobb élményt minden gyereknek a Kalandpark jelentette. A Zamárdiban lévõ Kalandparkba két csoportban
utaztunk: 60 fõ délelõtt és 60 fõ
délután. A gyerekeket méretük
szerint irányították a junior vagy
a felnõtt pályára. Csak néhány
olyan tanuló volt, aki nem vállalta a megmérettetést, a többiek viszont presztízskérdést csináltak abból, hogy végigcsinálják az akadálypályát. Nagy tetszést arattak a lesiklópályák is,
amit többen többször is kipróbáltak. A fárasztó vasárnap után
még fárasztóbb nap várt ránk
hétfõn. Hajókirándulásra mentünk Tihanyba. Korábban is kellett kelni, mert a Szent Miklós
hajó 9 órakor hagyta el velünk a

Az önkormányzat ebben az évben sem szakított azzal a
hagyománnyal, hogy a város általános iskolásainak ingyenes, egyhetes táborozást biztosít Balatonszéplakon. Most
is 110 felsõtagozatos diáknak adatott meg, hogy eljusson
a „magyar tenger” partjára. A kiválasztásnál a hatrányos
helyzet mellett a kiemelkedõ tanulmányi munka került
elõtérbe, de csak a jó magatartásúak számára.

Csoportkép a Touring Hotel udvarán
A táborozást vállaló 10 nevelõnek már jóval az indulás elõtt
elkezdõdött a munka. Ahhoz,
hogy a gyerekek jól érezzék magukat és élményekkel gazdagodva térhessenek haza, a programokat már elõre meg kellett
szervezni. Nagy gondot és fejtörést okozott a júniusi hûvös,
esõs idõjárás, hiszen mit lehet
110 gyerekkel kezdeni ilyen idõben a Balaton partján. De végül
is megszületett a B terv is rossz
idõ esetére, amelyre szerencsére nem került sor. Az idõjárás végig kegyes volt hozzánk.
Július 1-jén reggel 9 órakor
indultunk a Spar parkolóból 3
autóbusszal. Utunkat semmi
nem zavarta meg, így délután 2
óra
körül
megérkeztünk
Balatonszéplakra, a Touring
Hotelba, ahol Mártika néni, a
tulajdonos és a személyzet már
izgatottan várt minket. A szobák elfoglalása is nagyon gyorsan megtörtént. A gyerekeket
kétágyas szobákban helyezték
el, de akik ragaszkodtak hozzá,
hárman is beköltözhettek egyegy szobába, igaz, ide pótágyakat kellett bevinni. A beköltözés után egy rövid megbeszélésen ismertettük a tábori rendet
a gyerekekkel, és legnagyobb
örömükre még vacsora elõtt lehetõségük volt a hosszú út után
megmártózniuk a Balatonban.

A vacsora fél hétkor kezdõdött, és bizony volt már nyolc
óra is, mire a harmadik csoport
is megvacsorázott. Ezt követõen
többen birtokba vették a sportpályát, míg mások pingpongoztak. Sajnos az elsõ napi jókedvünknek a szúnyogok támadása
vetett végett, amely sokkal
agrasszívebb és intenzívebb volt,
mint itthon. De minden rosszban van valami jó: mivel a szúnyogok idõ elõtt beûztek minket, mindenki idõben lezuhanyozhatott, és este 10 órára leolthatta a lámpát. Az elsõ éjszakán egy kicsit nehezen aludtak
el a gyerekek, így persze nekik
különösen rosszul esett a másnapi 7 órai ébresztõ. A reggeli
torna az elsõ ott töltött éjszaka
után nagy ellenállást váltott ki,
de az utolsó napra már egészen
hozzászoktak. A szobaszemlék
ebben az évben sem maradtak

Az idén is a fehér sapka volt a péteriek ismertetõjele
8

siófoki kikötõt. Az út mintegy
másfél órás volt, a gyerekeknek
nagyon tetszett, hiszen sokan
közülük most ültek elõször hajón. Tihanyban, a kikötõben
már várt ránk a városnézõ kisvonat, amely felvitt bennünket az
apátságig, ahol 11 órától idegenvezetõ segítségével ismerkedhettünk meg az épületegyüttes történetével, és megtekinthettük az elsõ magyar nyelvû nyelvtöredéket is. Az ebédet
a Fogas csárdában szolgálták fel,
a gyerekek nagy meglepetésére
és örömére. Ebéd után kaptak
egy kis szabadidõt, majd a hajó
indulásáig még maradt egy kis
idõnk, így megtekintettük a
Történelmi panoptikumot és
kalózmúzeumot.
Az utolsó napon is a fürdõzésé volt a fõszerep. A víz
hõmérseklete kiváló volt, és
nagy élményt jelentettek a hullámok, amelyek az élményfürdõk
hangulatát idézték. Akik mégsem akartak lubickolni, azok készíthettek nyakláncokat, karkötõket. Ebédidõre vendégeink érkeztek: a SKÁI igazgatósága látogatott meg minket, és ismerkedett a tábori élettel. Délután néhány fociszeretõ fiú egy brazil fiatalokból álló csapattal mérhette össze tudását a parton.
Az utolsó este megjutalmaztuk
a legtisztább szobák lakóit, illetve megszületett a Tipp mix eredménye is. A jutalomosztás után a
focit szeretõk a vb-meccset nézve szurkolhattak, a táncolni vágyók pedig diszkózhattak.
Szerdán reggel sokan fájdalmasan vették tudomásul, hogy
milyen hamar eltelt ez az egy
hét, és már menni kell haza. Ebben az évben is lehetõségünk
volt megtekinteni a Parlamentet, és a McDonalds sem maradhatott ki.
Amióta hazajöttünk, már többen mondták, milyen jó lenne
visszamenni. Ez komoly elismerés számunkra, hiszen ez is azt
bizonyítja, hogy ismét olyan
programsorozatot sikerült öszszeállítanunk, amely megnyerte
az ifjúság tetszését.
Románné
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Aktuális

III. évf. 7. szám

Választási tudnivalók
Beszélgetõpartnerünk: dr. Vincze Erzsébet, a HVI vezetõhelyettese
felelõen azt tudom elmondani, hogy Sajószentpéteren három különbözõ kisebbséghez
tartozó népcsoport kérte a
felvételét a kisebbségi névjegyzékbe, így várhatóan a cigány, a lengyel, valamint német kisebbség választhat, illetve választható majd október

Sólyom László, leköszönõ köztársasági elnök 2010.
október 3-ára írta ki a helyhatósági választások idõpontját. Ez már biztos, mint ahogyan az is, hogy a Helyi
Választási Irodának rengeteg tennivalója lesz a választások napjáig, többek között a lakosság tájékoztatásával
kapcsolatban. Dr. Vincze Erzsébet segítségével - aki a
Helyi Választási Iroda vezetõhelyettese - arra vállalkozunk, hogy a legfontosabb tudnivalókat csokorba szedjük.
- Kezdjük talán a legfontosabbal! A korábbi gyakorlathoz képest hogyan változik
településünkön az egyéni
körzetekben, illetve a listán
megszerezhetõ mandátumok száma?
- 2010. június 14-én tette
közzé az országgyûlés döntését a Magyar Közlöny. Ez alapján a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L.
törvény az iránymutató. Ebben az áll, hogy a Helyi Választási Iroda vezetõje meghatározza, hogy az egyéni választókörzetekben, illetve kompenzációs listán hány mandátum
szerezhetõ meg az adott településen. Mint korábban, ezt
most is a lakosság számához
köti, azonban lényeges változás, hogy az eddigi 10 egyéni
mandátum helyett õsszel már
csak 8 szerezhetõ, miközben a
listán elérhetõ mandátumok
még nagyobb arányban csökkennek, hiszen a korábbi 7
mindössze 3-ra redukálódik.
Így összesen 8+3, vagyis 11
önkormányzati képviselõ ül
majd az újonnan felálló képviselõ-testületben, amelyben a
megválasztott polgármester
lesz a tizenkettedik. Ezt a HVI
vezetõje (dr. Guláné Bacsó
Krisztina) határozatba foglalta,
és július 12-én a megfelelõ hirdetõfelületeken közzétette.
Szintén változás, hogy a jogorvoslatra vonatkozó határidõ is
lerövidült, a korábbi három
nap helyett már csak kettõ állt
a választók rendelkezésére.
Ugyancsak lényegi eltérés,
hogy az eddigi 10 egyéni választókörzet helyett már csak
8 van a településünkön, amit a
HVI körzethatár- -módosítá-

sokkal, számítógépes program
segítségével alakított ki. Ebben a 8 választókörzetben öszszesen 13 szavazókört alakítottunk ki. Miután a törvény úgy
rendelkezik, hogy egy szavazókörbe minimum 600, maximum 1200 fõ tartozhat, ezért
értelemszerûen most már vannak olyan választókörzetek,
ahol (a létszámhatárok következtében) több szavazókört
kellett kialakítani.
- Mi a helyzet a kisebbségi
önkormányzatokkal? Ezen a
területen tapasztalható-e lényegi változás?
- A jogszabály szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választását
négyévenként, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani, a
választást a helyi választási bizottság tûzi ki. A települési kisebbségi választást csak akkor
lehet kitûzni, ha a településen
az adott kisebbségi választói
jegyzékben szereplõk száma a
helyi kisebbségi választás kitûzésének napján eléri a harmincat.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15-éig kérhették a választópolgárok. Ez a határidõ jogvesztõ, ami azt jelenti, hogy
ha valaki az említett idõpontig
ezt nem tette meg, akkor utólag ezt már nem kérheti. Azt is
tudni kell, hogy minden választópolgár csak egy kisebbségi névjegyzékbe kérhette a
felvételét (nem lehet valaki
egyszerre például a német és
a lengyel kisebbség tagja is),
ellenkezõ esetben valamennyi
kérelme érvénytelen. A legutóbbi információknak meg-

„A Helyi Választási
Irodának rengeteg feladata
lesz még októberig” mondja dr. Vincze Erzsébet
3-án. A helyi választási bizottságoknak a szavazást megelõzõ 55. napig - augusztus 9-éig
- van lehetõségük kiírni a kisebbségi választást. Egyébként
a szavazásra a településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben kerül sor,
így városunk tekintetében ez
a szavazókör lesz a tizennegyedik, elõreláthatólag helyileg a Móra Ferenc Tagiskolában kerül kialakításra.
- A különbözõ sajtóhírek
arról szóltak, hogy a választási eljárásról szóló törvényt
több ponton is módosította
az országgyûlés. Melyek
ezek?
- A választási eljárásról szóló
törvényt valóban nemrég módosította a parlament. Ennek
értelmében az eddigi 72 napról 60 napra rövidül a választási kampány idõszaka. Ehhez
igazodnak a jelöltajánlásra és a
jelöltek bejelentésére vonatkozó, valamint a jogorvoslati eljá9

rásokat érintõ határidõk is. A
módosítás szerint a választási
kampány a választás kitûzésétõl a szavazás napjának kezdetéig tart. Ennek alapján a szavazás napján 0 órától 19 óráig
tilos választási kampányt folytatni, vagyis eddig tart majd a
kampánycsend, ami eddig a
szavazást megelõzõ napon
kezdõdött 0 órától. A menetrend a következõ: a mintegy 8
millió választásra jogosultnak
augusztus 19-éig kell kézhez
kapnia a névjegyzékbe való felvételrõl szóló értesítést (a kopogtatócédulát) és az ajánlószelvényeket. A névjegyzéket
augusztus 18-a és 22-e között
kell közszemlére tenni a polgármesteri hivatalokban, hogy
aki nem kapta meg az értesítõt
és az ajánlószelvényeket, az a
Helyi Választási Iroda vezetõjénél újat kaphasson. A jelöltek
szeptember 3-áig gyûjthetik és
adhatják le ajánlásaikat. Egyéni
választókerületi képviselõjelölt
a korábbi választásokhoz hasonlóan az lehet, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott. Míg a 10 ezernél több lakost számláló településeken, így Sajószentpéteren is a képviselõk vegyes választási rendszerben - egyéni
választókerületben és kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz, addig polgármestert közvetlenül választanak a
lakosok. Hivatalosan az lehet
polgármesterjelölt, akit a 10
ezer lakost meghaladó, de 100
ezer vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2 százaléka, de legalább
300 választópolgár jelöltnek
ajánlott. Újdonság, hogy a 10
ezernél több lakosú településen kompenzációs listát csak
az a jelölõ szervezet állíthat,
amely a település egyéni választókerületeinek több mint
felében jelöltet állított (korábban az egyéni választókerületek negyedében kellett ehhez
jelöltet állítani).
Sulyok Barnabás
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Közélet
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Véleménye szerint az önkormányzati választások után a csökkentett létszámmal
mûködõ képviselõ-testület tud-e majd hatékony munkát végezni?
Nagy Istvánné

selõi jó munkát végeztek. Nem
értek egyet a létszámcsökkentéssel, mert több ember többféle oldalról közelít meg egyegy adott kérdést, amibõl csak
a legjobb ötleteket kell kiválogatni.

- Ha ugyanúgy el tudják látni a
feladatukat kevesebben is, akkor van értelme a létszámcsökkentésnek. Viszont ha a „több
szem többet lát” elvet vesszük
figyelembe, akkor a több építõ
jellegû vélemény ideális esetben összeadódhat, és annak a
város látja hasznát. A csökkentett létszámú képviselõ-testületnek elvileg ugyanazt a munkamennyiséget kell ellátnia, és

Felföldi Tibor

dekét nézik és agilisak, tenni
akarók. Követtem a helyi eseményeket, és érdeklõdve figyeltem egyes képviselõket,
hogy mikor szólalnak már fel
végre valamilyen témában.
Volt, aki a négy év alatt talán öt
percet sem beszélt, nem vett
részt a vitákban, márpedig
akár a választókerületébõl,
akár a pártlistáról került be,
többet vártak tõle a szavazói.

a hatékonyságot is meg kell
õriznie. Amennyiben ez nem
sikerül, már nem érte meg a
spórolás. Egyébként támogatom a takarékosságot minden
területen. Azt viszont még
hadd mondjam el, hogy a jelenlegi képviselõk jól dolgoznak, ami látszik a város arculatán is.

- Spórolni kell a közpénzeken is, nem csak otthon a háztartásban, tehát az alapötletet
jónak tartom, hogy csökkenteni kell a kiadásokat. Lényeges
kérdésnek tartom azonban az
emberi oldalt is, vagyis a képviselõ mindig a város érdekét
szolgálja és ne a sajátját. A hamarosan leköszönõ testület
meglátásom szerint jó munkát
végzett, és õszintén mondom:
kár hogy lejár a mandátumuk.
Abban azért bízom, hogy a szavazópolgárok honorálni fogják
az eddigi teljesítményt, és újra
megválasztják a polgármestert
és az önkormányzati tagok
többségét. Erre azért is lenne
szükség, hogy a megkezdett
utat folytatni tudják, mert ez a
helybeliek közös érdeke,
ugyanis ebben a ciklusban
éreztük elõször a városfejlesztés örömeit.

Balla Bertalanné

Kurczi Béla
- Egyértelmûen egyetértek a
csökkentéssel, mert szerintem
kevesebb ember jobban odafigyel a munkájára, és így nehezebben tudja a másikra hárítani a felelõsséget. Hamarosan
újra választhatunk, és remélem, a jelöltek javát sikerül
majd beszavazni a testületbe.
Mindenképpen olyanokat szeretnék ott látni, akik a nép ér-

- Az az igazság, hogy az ember mindig jobbat vár, de annak drukkolok, hogy rosszabb
ne legyen. Idáig meg voltam
elégedve ennek az önkormányzati ciklusnak az eredményeivel, Sajószentpéter képvi-

Grega Lajos
- Személy szerint most sem
tartom elég hatékonynak a
10

képviselõ-testület munkáját, és
attól tartok, ha lecsökkentik a
létszámukat, még ilyen sem
lesz. Tudja azt mindenki, hogy
nem ezen a területen folynak
el a nagy állami pénzek, ezért
szerintem ebben az esetben
egy rosszul értelmezett takarékosságról van szó. Amit a még
regnáló önkormányzattól hiányolok, az a szociális ellátás
magasabb színvonalú biztosítása, a szociális biztonság megteremtése és a megélhetés javítása, ha ezekbe a dolgokba jobban belenyúltak volna, talán
más lenne a véleményem.

Tollas István

- Ha idáig el tudták látni a
feladatukat, akkor nem igazán
érdemes megbolygatni ezt a
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Közélet, reklám
területet. Márpedig Sajószentpéteren csak jót hallok a polgármesterrõl, és én is elégedett vagyok a munkájával. A
képviselõk többségérõl is ez a
vélemény, ezért nagy esélyük
van rá, hogy nagy részük a választások után is tovább dolgozhat a testületben. Nagy kérdés, hogy kik lesznek majd a
helyi törvényhozás új tagjai, és
tovább tudják-e vinni a megkezdett munkát. Eddig ugyanis
jól mentek a dolgok, csak így
tovább!

Tóth László

III. évf. 7. szám
tudom, a lakosság arányához
képest ekkora létszámú országgyûlés sehol sem mûködik. Márpedig a parlamenti létszámból számolták ki idáig a
képviselõ-testületek létszámát
is. Ebbõl is látszik, hogy máshol kevesebben többet dolgoztak a pénzükért. Ha néhány
emberrel kevesebb ül majd a
grémiumban, az nem szabad,
hogy az érdemi munkát befolyásolja. A város fejlõdése emiatt nem szenvedhet csorbát.
Bízok és reménykedek egy
egészséges
vérfrissítésben,
mert nem árt, ha többféle
szemléletû ember dönt lényeges dolgokban. Szeretném, ha
a céltudatosabb munka odáig
hatna, hogy a város központjától kifelé is történne fejlesztés,
mert a Miskolc és Kazincbarcika felé esõ külsõ városrészekben lemaradást érzek.

sokat vitatkoztak, sõt, veszekedtek, mégis nagyon sok mindent elrontottak. Ha lecsökken a sajószentpéteri képviselõ-testület létszáma, kevesebb
lesz a kiadás is, és visszaszorul
a bürokrácia. Okulva a korábbi
önkormányzati ciklusok kudarcából, amely városunk viszszafejlõdését hozta, jó lenne a
továbbiakban is a jelenlegi polgármestert látni a városvezetõi
székben, valamint néhány
olyan képviselõt a testületben,
akik eredményeket tudnak felaz emberek véleményét. A karcsúsítás egyébként ráfér a teljes önkormányzati rendszerre,
mert ezáltal biztosan csökkennek a kiadások. Ha utóbbira lehet egy helyi ötletem, akkor
szerintem - bár szépek a parkjaink - már nem kellene több
parkot építeni, mert annak a
gondozása is sokba kerül. Akkor kell folytatni ezt a munkát,
ha adottak lesznek hozzá az
anyagi feltételek.

Bácsik Tiborné

- Példaként állhatnak elõttünk más országok, mert úgy

- Kevesebb megbízható ember is el tudja látni ugyanazt a
feladatot, amit az eddigiek végeztek. Szerintem nem az a lényeg, kik ülnek az önkormányzati üléseken, hanem az, hogy
segítsék a várost, kerüljék a
pártvitákat és hallgassák meg

Tóth László
- Ugyanazt a munkát kevesebb ember is el tudja látni.
Nézzük meg a Parlamentet,
ahol nagyon sokan ültek, jó
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mutatni. Õk együtt sokat tettek azért, hogy a mai Sajószentpéterrel már dicsekedni
is tudjunk.
Kovács I.
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Aktuális, kultúra
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Digitális ebek
Mikrochipes megjelölést kap(hat)nak a kutyák
Újabb uniós törvény gyûrûzött be Magyarországra,
ami a kutyák beazonosíthatóságát szolgálja. A 2010. július elsején életbe lépett jogszabály szerint minden
olyan ebet el kell látni mikrochippel, amelyik gazdát
cserél.
Az Unió által ajánlott törvény alkalmazása segítséget
nyújt az elveszett vagy ellopott
állatok felderítésében és beazonosításában. Ugyanez a
helyzet kutyatámadás esetén
is. A technológia lényege, hogy
egy kicsi, szövetbarát anyagból
készült kapszulába 15 számjegybõl álló kódot visznek be,
amely a kutya gazdájának személyes adatait tartalmazza. Egy
rendszeresített chipleolvasó
ezeket az információkat azonnal kimutatja, így bármilyen
probléma esetén értesíthetõ,
elérhetõ a tulajdonos. Ezért
ebet átruházni, forgalomba
hozni most már csak a bõr alá
beültetett mikrochipes megjelölés után szabad. A beadás helye - egy nemzetközi szabvány
szerint - egységesen az állat
nyakának a baloldala. Az egységesítés miatt elõírják azt is,

hogy Európában az ISO 11784
szabványnak megfelelõ chip alkalmazható. Mindez azonban
semmit sem ér, ha egyúttal
nem történik meg a regisztráció, vagyis az egységes informatikai rendszerbe történõ beléptetés. A határok átlépésekor
idáig csak állatorvos által megjelölt, tetovált kutyákkal lehetett kiutazni, amely lehetõséget 2011. július 3-áig meghoszszabbították, de ezt követõen
csak a beazonosító eszközzel
ellátott kutyákat lehet külföldre utaztatni.
A mikrochipet minden esetben állatorvos ültetheti be,
azok eltávolítása vagy kicserélése pedig - bárki is végezze törvénybe ütközik. Az állatorvos elveszítheti a kamarai tagságát, és akár börtönbüntetés
is kiszabható a tiltott cselekményért. Egy ilyen beavatko-

Artúr már megkapta a chipet
zás és „listázás” ára információnk szerint állatorvosi rendelõktõl függõen 4-8 ezer forint
között változik.
Dr. Jochman János sajószentpéteri állatorvos megkeresésünkre elmondta: mûködési körzetében - amibe beletartozik Edelény, Kazincbarcika és a Pitypalatty-völgy is - július közepéig nem érte el a tí-

zet a mikrochip beültetését kérõk száma. Egyelõre az sem
tisztázott, kik lesznek jogosultak az adathordozók leolvasására, ellenõrzésére. Egyébként
kollégáival együtt felkészült erre a beavatkozásra, vagyis rendelkeznek minden olyan eszközzel, ami a kis mûtéthez
szükséges.
K.I.

Német napközi
Ebben az évben nyolcadik alkalommal szervezte meg a városi
Német Kisebbségi Önkormányzat a hagyományos német nyelvû
anyanyelvi és honismereti táborát. Az egyhetes rendezvényen a
gyerekek ingyenesen vehetnek
részt, csak az útiköltséget kell fizetniük, mivel a rendezvénynek
évek óta a dusnoki Közösségi
Ház ad otthont. A gyerekek körében nagyon népszerû a tábor,
amit mi sem bizonyít jobban,
minthogy vannak olyanok, akik
évek óta visszajárnak. A napközi
célja, hogy a gyerekekkel megszerettesse a német nyelvet, merjenek idegen nyelven megszólalni. A foglalkozások során megismerkednek a hazánkban élõ
sváb kisebbség hagyományaival,
játékaival, dalaival, verseivel. Az
idén nagyon megnehezítte a

munkánkat a kánikula. A gyerekekre fokozottan kellett figyelnünk, hogy a szünetekben ne a
napon tartózkodjanak, sok-sok
folyadékot igyanak és rendesen
étkezzenek. Ebben az évben a
kézmûves foglalkozások mellett
az is színesítette a programot,
hogy a dalokat gitárkísérettel tanulták meg. Természetesen most
sem maradt el a táborzáró mûsor, amelyre a gyerekek a szüleiket, testvéreiket, nagyszüleiket és
barátaikat is meghívhatták. A rövid mûsorban mind a 30 gyerek
szerepelt: tánccal, hónapsoroló
mondókákkal, kiszámolókkal,
gyerekdalokkal és rövid gyerekversekkel köszöntötték a megjelenteket. Az idén is volt kirándulás, amit a nagy meleg miatt erdõs, árnyas helyre terveztünk. Elsõ állomásunk a Miskolci Vadas-

park volt, majd Bükkszentkereszten a Lófõtisztáson pihentünk meg. Itt megtekintettük azt
az emlékmûvet, amely a tatárok
által üldözött IV. Béla királyra
emlékeztet. Ha már itt voltunk,
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nekünk is ki kellett próbálnunk a
"gyógyhatással" bíró köveket. Kirándulásunk utolsó állomása Lillafüred volt. Fáradtan, de élményekben gazdagodva értünk haza.
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Mit csinál most?
(S)portré: Koszta János
Ezeket késõbb szinte kivétel
nélkül visszaigazolta az élet, talán csak egy dolog történhetett
volna másképp: az általa már
aláírt sevillai szerzõdése egy
sportvezetõ kapzsisága miatt
mégsem köttetett meg, így
nem lehetett Maradona csapattársa. Ma már azonban ezt sem
bánja, mint ahogyan azt sem,
hogy az életében másik meghatározó ember, édesanyja annak idején nem engedte el a
Vasasba focizni vagy a Honvédba kosárlabdázni, amikor az
Országos Serdülõ Kupán
(egyetlen nem egyesületi csapatként) a Kilián Gimnáziummal negyedikek lettek. Természetesen nagyon sokat köszönhet a tehetségét felfedezõ és

Néhány napja már, hogy kihunytak Johannesburg stadionjának pazar fényei, a vuvuzelák döngicsélése is elült, a focirajongók (s nem csupán a spanyolok) azonban
még hetekig a világbajnokság lázában égnek. A futball
nagy világünnepén, mint oly sok sportkedvelõnek, nekem is újra csak a nosztalgia maradt: volt egyszer egy
magyar foci. És persze volt egyszer sajószentpéteri foci
is, amely az évek során több kiváló játékost adott a magyar élvonalnak, ezek között az egyik legjobban csengõ
név Koszta Jánosé. Kíváncsi voltam rá, hogy mi van
most vele, ennek jártam utána, s beszélgetésünket az
alábbiakban megosztom a Krónika tisztelt Olvasóival is.

A sikeres profi…
A sportkedvelõk számára
azt hiszem, nem sok újat tudok mondani, amikor a szinte
lehetetlenre vállalkozva megpróbálom röviden összefoglalni pályafutását. 1959-ben
született Sajószentpéteren,
természetes volt hát, hogy
gyerekfejjel a Borsodi Bányász kapuját választotta, ahol
(akkor talán még fel sem fogva az okát: hogy istenáldotta
tehetség) serdülõként már a
felnõttek között edzve 1977ben az elsõ csapatban találta
magát. Hat évvel késõbb leigazolta a Videoton, 1984 szeptemberében a Vasas ellen bemutatkozott az élvonalban, s
részese lehetett egy legendának: a csapattal együtt az UEFA-kupa döntõig menetelt, átélve élete talán legnagyobb
sportélményét, a Dukla Praha
elleni kupameccsek semmi
máshoz nem hasonlítható
hangulatát. 1989-ben elsõ
számú kapusnak leigazolta a
Vác, ahol a másik borsodi
„cerberus”, Csank János edzõ
keze alatt a bajnokcsapat tagja
lehetett. Egy rövidke hatvani
kitérõ után 1995-ben a BVSChez igazolt, itt fejezte be profi
pályafutását 1999-ben, hogy
aztán elkezdõdjön a világon is
párját ritkító nagy amatõr kalandja. Az élvonalban 280 bajnoki mérkõzésen szerepelt, az
aranyérem mellett több ezüstés bronzmedált is a nyakába
akasztottak csakúgy, mint a
Magyar Kupában elért helyezések eredményeképpen. Pályafutása legfelemelõbb pilla-

natai: 1991-ben India ellen,
majd késõbb még két alkalommal válogatott kapusként
az õ tiszteletére is játszották a
Himnuszt.

A lelkes amatõr… (!?)
Számára mi sem természetesebb (hiszen az igazi nagy szerelmek sosem múlnak el),
hogy negyvenévesen egy pillanatra sem merül fel benne a
befejezés gondolata. Véd egy
évet Vecsésen, ötöt Veresegyházon, egy újabbat Dunaharasztin, amikor az egykori váci
játszótárs, Füle Antal a nógrádi
Berkenye megyei I-es csapatához hívja, ahol a mai napig is
számítanak segítségére. Már
meg sem merem kérdezni,
hogy így, ötvenegy éves fiatalon meddig még, hiszen tudom, hogy ameddig lépni bír,
a pályán kell õt keresni. Nem
büszkén, csupán a saját természetes egyszerûségével meséli,
hogy amíg õ (aki már tett le az
asztalra egy keveset) tiszta
amatõr alapon játszik, addig
sok egyenest rúgni sem tudó
gyerek elsõ kérdése a „mennyi
pénzt kapok?”. Kicsit bosszankodva tudomásul veszi, hogy
itt tart a világ, idáig züllesztették az amatõr focit is, azt viszont indulatosan kéri számon, hogy hová lett az egészséges életnek és a sportnak is
alapokat teremtõ iskolai testnevelés?! Példásan hosszú és
eredményes pályafutásának
legtöbb sorsfordító döntése az
egyetlen példaképe (akitõl a
fociimádatát is örökölte),
édesapja sírjánál született.

Napjainkban az Újpest
utánpótlás csapatainak
kapusedzõjeként
pályafutása elindításánál bábáskodó két gyermekkori
edzõjének: Bolemányi Karcsi
és Baranyi Tibi bácsinak (ahogyan nagy-nagy szeretettel a
hangjában említi még most is
õket).

A boldog civil…
Tizenkét éve Vác mellett, a
Naszály-hegy lábánál, Kosd
községben él szeretteivel: feleségével és gyermekeivel, akikhez, mint legbiztosabb kiinduló ponthoz, beszélgetésünk
alatt gondolatban (talán észre
sem vette) sokszor vissza-viszszatért, ahogyan azt élete során mindig is tette. Kiérzõdött
a hangjából, hogy mennyire
13

fontosak számára, utánuk következhet csak a sport, ám
egyik nélkül sem lehetne teljes
az élete.
Arra a legbüszkébb, hogy civil emberként is megbecsülik,
hosszú ideje a váci Zollner
Elektronik Kft. termékfelelõs
csoportvezetõje, hasznosítva
és állandóan fejlesztve mûszerész alapszakmájában szerzett
ismereteit.
Nyolc éve, miután megszerezte a TF középfokú edzõi
képesítését, valamint az UEFA
B licencét, mellékállásban az
Újpest utánpótlás csapatainak
kapusedzõje, sikerességét jelzi, hogy keze alatt négy élvonalbeli kapus nõtt már fel, négyen pedig külföldre szerzõdtek. Ha még ez sem lenne
elég, hetente egyszer, amolyan kikapcsolódásként, játszik az ÚTE öregfiúk csapatában is.
Szabadideje (amit készséggel elhiszek, hogy ritkán adódik neki) a családé, ám ha teheti, szívesen oldja a felgyülemlett feszültségeket horgászással, idõnként (kevesebbszer, mint azt szíve diktálná)
hazalátogat édesanyjához, testvéreihez. Felvetésemre, hogy
amennyiben a városnapok
programjai között szerepelne
egy nosztalgiamérkõzés és
meghívná valaki, hazajönne-e,
boldogan mondott azonnal és
határozottan igent.
Ahogyan mind többet megtudtam róla, egyre inkább erõsödött bennem, hogy minden
tõlem telhetõt el kell követnem annak érdekében, hogy
egyszer közöttünk legyen, jelenlétével megtisztelve szülõvárosát is. A pályán kapusként
még mindig élményt nyújtana
a sportbarátoknak, ám embernek lenni elsõsorban a fiatal
focistajelöltjeink tanulhatnának tõle, de sokan mások is,
csupán azzal, hogy elbeszélgetnek vele. Szeretettel várunk, János, mi ott leszünk, s
ugye, ti is eljöttök, fiúk?!
Kiss Barnabás
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KERESZTREJTVÉNY

A XV. SAJÓ-VÖLGYI NEMZETKÖZI
FOLKLÓRFESZTIVÁL
SAJÓSZENTPÉTERI PROGRAMJA
2010. augusztus 06. péntek
OLASZ NEMZETI EST
Fellép: Madonna del Piano Gruppo Folkloriko
Program:
17.30 Zenés - táncos felvonulás
a BÉV-teleptõl az MSK-ig
18.00 Olasz táncest és táncház
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
Az I. Angyal Bandi Betyárfesztivál
alkalmából „Fõzõversenyt” hirdetünk.
A szabadon választott ételt bográcsban vagy üstben kell
elkészíteni.
Program:
08.00 - 08.30: Elõkészület, a fõzõhely elfoglalása
08.30 - 13.00: Fõzés
1 adag étel leadása a zsûrinek: 12.00 és 13.00 óra
között

Vízszintes: 1. Eredeti helyzetébe visszaállít. 9. Ilyen szezon is
van. 10. Ab ovo. 11. Mester mellett dolgozik. 13. Tagadószó. 14.
Krémmaradék! 15. Ötórai ital. 17. A völgy irányába. 18. Ráskai
… (kódexmásoló apáca). 20. Azon a helyen. 22. Ázsiai félparazita fa. 26. Ez szüli a tolvajt. 28. Ábrahám szülõvárosa. 30. Szemközti oldalon. 31. Ösztökélõ szó. 32. Kürtös vezérünk. 34. Találka, bizalmasan. 36. A zsiráf afrikai rokona. 38. A hegy leve. 39.
… Blum elveszett tisztessége (Heinrich Böll)

Eredményhirdetés: 14.00 órakor
Díjazás: minden csapat emléklapot kap, az 1-3.
helyezettek serleget.
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyért az alábbiakat
biztosítjuk: 1 db sörasztal két lócával, tûzifa, víz,
10 db mûanyag gulyástányér, 10 db mûanyag kanál

Függõleges: 1. Regél. 2. Bútor lehet ilyen. 3. Dölyf. 4. Városunk 1820-ban épült klasszicista stílusú mûemléke. 5. Rangjelzõ elõtag. 6. A buddhizmus japán ága. 7. Kecsesen hajlik. 8.
Földdel befed. 12. Csokifajta. 16. Település Dombóvár mellett.
19. … hatalmas harmadik (Gárdonyi). 21. Konyhai edény. 23.
Nõi hangnem. 24. Anglia fõvárosa. 25. Ökör. 27. Sors, végzet a
görög mitológiában 29. Attila felesége. 33. Egykori tömegegység.
35. Hazai bajnoki osztály. 37. Pecsét helye.

Nevezés helye, határidõ: Sportközpont - augusztus 17.
kedd 12.00 óráig személyesen vagy a 06/20-535-9972-es
telefonszámon.

Készítette: Kiss B.
Rejtvényünk megfejtése a függõleges 4. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2010. augusztus 12-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: Az õsök szellemében újra felvirágzik. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és
minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk
klubjába! A július 16-án megtartott sorsoláson Gonda
Ferencnének 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.

15

Saj szentpØter_2010_07.qxd

7/20/2010

2010. JÚLIUS

11:02 AM

Page 16

