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Száznyolcvanöt év
Kisfaludy Társaságnak 1862ben, a Tudományos Akadémiának pedig egy évvel késõbb levelezõ, majd 1883-ban rendes
tagjává választják, nyugalomba
vonulása után pedig tiszteletbeli tagja marad.
Egész életében ugyanazon a
magas esztétikai színvonalon
alkotott, 1909-ben jelent meg
az utolsó kötete A múzsa búcsúja címmel. Arany Jánosnak,
Tompa Mihálynak és Gyulai
Pálnak nemcsak jó barátja, hanem az általuk képviselt tiszta
magyar nemzeti szellemnek
egyik méltó folytatója is. A magyar irodalmat nem csupán
igényesen megkomponált versei, hanem szöveghû mûfordításai is gazdagítják. Robert
Burns kötetnyi verse, Moliére
és Shakespeare több mûve is
az õ tiszta hangján szólal meg
magyar nyelven.
Közéleti és irodalmi tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el: az Akadémiától
kétszer kapott Nagydíjat, az
uralkodótól pedig Vaskoronarendet és a Szent István Rend
Kiskeresztjét érdemelte ki.

Ennyi idõ telt el azóta, hogy 1825. november 18-án
meglátta a napvilágot városunk halhatatlanja, a költõ,
mûfordító, újságíró, tanár és politikus, a reformkor
méltán ismert és országosan elismert alakja, Lévay József. Ennek a száznyolcvanöt esztendõnek a fele, több
emberöltõ is megadatott számára, hogy kivételesen
hosszú és termékeny pályafutását népének, tágabb és
szûkebb pátriájának szolgálatába állíthassa. Születésének évfordulóján, ha csak gondolatban is, tisztelegjünk
emléke elõtt egy szál virággal a sírjánál, és emlékezzünk rá Tisztelt Olvasóinkkal együtt most lapunk hasábjain is!
„Itt születtem, itt lakom én,
Hol a Sajó kanyarog.
Hol a földet ezer éve
Túrják a jó magyarok.”

Lévay József portréja
a róla elnevezett ház
homlokzatán
Amint versében is megemlékezik róla, itt született, Sajószentpéteren, egy szegény sorsú nemesi családban, Lévay Péter és Dobai Szabó Julianna
gyermekeként. Bár égetõ szükség lenne a családban a dolgos
kezekre, a szülõk az elemi iskola után mégis a taníttatása
mellett döntenek. Tizenegy
éves korától elõbb a haladó
szellemiségû miskolci Református Líceum diákja, majd német nyelvet és jogot már a szepességi Késmárkon tanul,
ahonnan visszatérve köztanítói
feladatok ellátásával (amikor a
kezdõ évfolyamot egy tehetséges végzõs vagy frissen végzett
diák tanítja) készül a tanári pályára. 1847-ben Miskolcon patvarista (joggyakornok) Vadnay
Lajosnál, majd tehetségére felfigyelve a szabadságmozgal-

mak már a közéletben,
Szemere Bertalan mellett találnak rá, az 1848-as pozsonyi
országgyûlésen írnoka, késõbb minisztériumi fogalmazója lesz. Útjaik 1849 augusztusában válnak szét, Lévay
Aradról hazatérve szüleinél
bujkál, majd fél év elteltével
már a fõvárosba vezet útja,
ahol a Pesti Napló munkatársa.
1852-ben visszatér Miskolcra,
itt tizenhárom évet tanít az alma materében, miközben egy
évig a vármegye elsõ aljegyzõi
tisztét tölti be. 1865-tõl Borsod vármegye fõjegyzõje (ezért
a huszonöt éven át végzett tevékenységéért Aranytollal tüntették ki 1890-ben), majd
1894-ben megválasztják alispánnak, azonban egy év múltán nyugdíjasként visszavonul
a közélettõl.
Életének minden pillanatát
átitatja az irodalom és a szép
magyar nyelv mûvelése. Már tizennyolc éves korában A vitéz
címmel megjelenik elsõ verse,
majd a történelmünk viharos
esztendeiben buzdító, hazafias
költeményeket ír, melyeket
nem Petõfiék forradalmi indulata, hanem önmaga forradalmi lelkesedése jellemez. Az
önkényuralom alatt születik
meg legismertebb verse, a Mikes címû elégiája, amelynek
sorai remélem, hogy nagyon
sokunknak ismerõsen csengnek:

oly sok boldog óráját élveztem... Feldobott kõ voltam,
mely végre is oda esett vissza,
ahonnan régen feldobták.” –
vallotta naplójában élete alkonyán. 1918. július 4-én, Miskolcon halt meg, ám végakarata szerint városunk református
temetõjében, szülei mellett helyezték örök nyugalomba.
Életmûve elõtt tisztelegve
Sajószentpéter és Miskolc díszpolgárává választotta, és ami
csak nagyon keveseknek adatik meg: a megyeszékhelyen
még életében utcát neveztek el
róla. Szülõvárosának közössége a múltban is igyekezett tenni azért, hogy a neve a jövõ generációi számára fennmaradjon: szalmatetõs szülõháza helyén épült „fészke” emlékházul
szolgál, iskola és utca is viseli
nevét, csakúgy, mint a város
könyvtára, amelynek kertjében
mellszobra köszönti a látogatót. Az emlékház és környéke,
a történelmi városközpont éppen napjainkban alakul át, szépül meg, amely ezután rangjához méltó módon tudja fogadni a város és szülötte iránt ér-

A költõ lakberendezési tárgyai a sajószentpéteri
Lévay-házban

„Így élem a nyugalom napjait most már a hivatalos élettõl
távol itt, Miskolcon, szerény,
„Egyedül hallgatom tenger mormolását, de nekem eléggé
kényelmes körülTenger habja felett futó szél zúgását,
mények között.
Egyedül, egyedül
Olykor kiránduA bujdosók közül,
lok Szent Péterre,
Nagy Törökországban.”
s egy-két napot
Az 1852-ben megjelent elsõ szentelek a kegyeletnek a Szükötete nagy sikert és országos leimtõl örökölt kis fészekben,
ismertséget hoz számára. A ahol velük együtt életemnek
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deklõdõ, remélhetõleg egyre
nagyobb számban érkezõ vendégeket. A közösség tehát erejéhez mérten igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy nevét ismerjék és
egyre többen megismerjék, de
vajon utódai, szülõföldjének
polgárai is elmondhatják magukról ugyanezt? Ebben már
nem vagyok annyira bizonyos!
Nem ünneprontásként mon-

Emlékezünk, mozaik
dom: sajnos sok felnõtt és gyerek ismeretei (ha vannak egyáltalán ilyenek) eléggé hiányosak életével és életmûvével
kapcsolatban. Ennek megváltoztatásában a szülõknek és az
iskoláinknak, bennük jelesül a
magyar és történelem szakos
tanároknak élen kell járniuk,
õk azok, akik kevesebb anyagi
ráfordítással, annál több elhivatottsággal tehetnek is érte,
hiszen nem többet kérek tõlük, csak mást! Mint kívülálló,
én nem hiszem, hogy lehet
olyan tanterv, amely nem teszi
lehetõvé,
hogy
minden
sajószentpéteri diák tanulmányai során érettségének megfelelõen akár több alkalommal
is, ne tanulhasson róla, ne ismerjen egy-egy versét, vagy ne
látogasson el az emlékházba.
Volt már minden gyermekünk
legalább egyszer a sírjánál,
vagy látta már a „szentpéteri
üres fészket”? A magyar irodalom számára Lévay Józsefnél
sokkalta kisebb jelentõséggel
bíró költõk tiszteletére szülõ-
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falvaikban szavalóversenyeket,
irodalmi szakköröket, vetélkedõket szerveznek, így számomra a kérdés önmagától adódik:

lyen ösztöndíj alapításának lehetõsége megcsillanna, én figyelmükbe ajánlanám Lévay
nevét! Talán ezzel is segíthet-

Jelenleg felújítás alatt áll a híres épület
nálunk hasonlót nem lehetne
létrehozni? Ha egyszer az önkormányzat vagy netán egy alapítvány anyagi helyzete majd
megengedné, s a tehetséges
helyi fiatalok számára valami-

nénk abban, hogy közülük is
mind többen mondhassák el,
amit nagy elõdjük: „Egy égbolt
felettem, egy hû föld alattam,
Én a Sajó partján a völgyben
maradtam.”

Lévay József „szülõföldje szerelmében a hazáját szerette”,
Sajószentpéter minden polgára számára legyen tehát erkölcsi kötelesség, hogy neve, életmûve, valamint sírja méltó módon fennmaradhasson az utókor számára, s néhány év múltán tiszteleghessünk még elõtte halálának, majd születésének kerek évfordulóin is. Mind
irodalmi, mind közéleti munkássága szolgálhat és szolgáljon is példával a jelen és jövõ
nemzedékei számára egyaránt,
ahogyan Az ifjúság albumára címû versével is üzeni nekünk:
„Ifjú! ne csüggedj, lépj a síkra,
Ha rejlik benned égi szikra.
Szegénység nyûge közt haladva
Emeljen a szellem hatalma.
Kitartás, jellem, ép erõ:
Ne félj, tied lesz a jövõ.
A pálya végén majd megérzed:
Küzdelmeidre visszanézned
Nagy vígasz a nehéz uton …
Oh! ezt magamról is tudom.”
Kiss Barnabás

Átadták a PIPISKE tanösvényt!
November 8-án ünnepi díszbe öltözött a Pécsi Sándor Tagiskola tornaterme. Másfél éves
munka ért a végéhez. Perényi
Barnabás, a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola igazgatója átadta a tanulóifjúságnak
a PIPISKE tanösvényt. A tanösvény megvalósítását a SKÁI országos ökoiskola-hálózatba való
bekerülése inspirálta, ugyanis
fõ célként egy külterületi tanösvény kialakítását tûztük ki magunk elé a beadott pályamunkánkban. E cél megvalósulását
Sajószentpéter Város Önkormányzata anyagilag is segítette.
Köszönjük támogatásukat! A
munka fõ része 2010 második
felében valósult meg, ekkor
több szakember, kolléga segített
a táblák szövegezésének összeállításában, a fotóanyag összegyûjtésében. Tisztelettel köszönjük az Aggteleki Nemzeti
Park, a Bükki Nemzeti Park,

Alvári Dóra, dr. Tóth Péter, dr.
Czóbel Szilárd, dr. Szirmai Orsolya és Paszternák István segítõ
munkáját, támogatását!

alakításánál fontosnak tartottuk,
hogy aki távolról érkezik, az is
könnyen tudjon biztonságos
parkolót találni, majd sétáljon

A gyerekek a tanösvény második állomásánál járnak
A tanösvény 6,3 km hosszúságban járja be a környezõ dombokat, 8 állomás lett kialakítva.
Az elsõ állomás a Bethlen Gábor
út elején található. Az útvonal ki-

végig Sajószentpéteren, ezután
pedig a Pipiske-dombról tekintse meg településünket madártávlatból is. A tanösvény bejárása
során gazdag fotóanyagon ke3

resztül mutatjuk be a terület
növény,- állattani látnivalóit, szó
esik a vidék történelmérõl, régészeti értékeirõl. A Pécsi Sándor
Tagiskola diákjai elsõként járhatták végig az útvonalat.
Szeretettel invitálok minden
kedves olvasót, járja végig,
nézze meg a Pipiske tanösvényt. Túránkat ismételjük
meg többször is egy évben,
megismerve a természet évszakonként változó arcát. A séta
során számtalan lehetõség
adódik, hogy rácsodálkozzunk, milyen sokszínû környezet található lakóhelyünktõl
néhány kilométerre.
A tanösvénnyel kapcsolatban további információ a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola honlapján, a
www.kozponti-iskola.hu, valamint a www.pipiske.hu weboldalakon keresztül érhetõ el.
Gólya Zoltán
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Megújult, megszépült, megnyitott
Birtokba vettük az MSK-t
Májusi számunkban beszámoltunk arról: a Mûvelõdési és Sportközpont pár hónapra bezárja a kapuit, hogy
némi idõ elteltével egy megújult, modern, díszes épület
fogadja majd a kultúrára vágyódókat. Azt is beharangoztuk, hogy a munkálatok az õsz végén fejezõdnek be,
és a renoválók arra törekednek, hogy az új infrastruktúra elsõsorban a leendõ vendégek és a fellépõk kényelmet szolgálja majd.
A tervek szerint az épületbe
való belépéskor szembetûnõ
lesz a változás, hiszen megszûnik a helyiségben lévõ állandó
vendéglátó egység, és a felszabaduló tér a régi aulával egybenyitva egy új elõcsarnokként
fog funkcionálni. Több más átalakítás mellett az iroda is felkerül az emeletre, és az eddigi,
kissé idejét múlt mozigépház
fény- és hangstúdióvá alakul át.
Elérkezett a november, és ezzel
együtt egy különleges, rendhagyó mûveletnek az ideje: a téli

ségét szolgálja, hanem egy
olyan gyöngyszemet présel a
városunk képzeletbeli nyakékére, amelyre mindannyian
büszkék lehetünk.
A renoválás témájáról ismét
Sajó Attilával, az Mûvelõdési és
Sportközpont igazgatójával beszélgettem, aki elmesélte, hogy
az épület kiürítését június elején kezdték el, majd egész nyáron át és még õsszel is folytak a
munkálatok. Az MSK dolgozóinak a legnehezebb feladata az
volt, hogy a kitûzött programok így is rendben
folyhassanak le, és a
mûvelõdési házban
mûködõ csoportok
is törés nélkül folytathassák a munkájukat. Az igazgató úr
szerint ezeket a
problémákat hiánytalanul
sikerült
megoldaniuk, amiben nagy szerepük
volt az õket segítõ
intézményeknek,
mint amilyenek például a Móra Ferenc
Tagiskola és a városi
könyvtár. A felújítás
két ütemben zajlott: az elsõ része
július végéig tartott,
a második pedig auA Freedance 2008 táncosai a házavatón gusztustól szeptemis elkápráztatták a közönséget
berig. Mûszakilag az
aratásé. Bár a mezõgazdasági új mûvelõdési otthon októbergépek garázsokban pihennek, ben már készen állt a nyitásra,
mi mégis a szó szoros értelmé- ám meg kellett várni a megfeleben aratásra készülünk: beta- lõ hatósági engedélyeket is, így
karítjuk annak a munkának a a nyitóünnepségre csak nofáradságos gyümölcsét, amely vember közepén kerülhetett
tavasszal kezdõdött, és csak sor.
mostanában ért véget. Ez a
A november 22-én tartott
gyümölcs pedig nem más, mint ünnepélyes átadáskor sajnos
egy olyan kulturális központ, az idõjárás nem kivételezett
amely nemcsak a közönségnek velünk, hiszen hatalmas vízés a fellépõknek az elégedett- cseppekkel áztatta az utcákat.

A fõbejárat a timpanonnal az 1920-as éveket idézi
Amikor megérkeztem az esemény színhelyére, még az esõ
ellenére sem tudtam megállni
azt, hogy pár másodpercig
ámultan toporogjak a mûvelõdési ház bejárata elõtt. Az eddig sivár és jelentéktelen bejárat egy timpanonnal díszített
monumentális elõtérré alakult
át, éppen úgy, mint az 1920-as
évek bányász mûvelõdési házában. Ez azonban ámulatomnak
még csak a kezdete volt. A régi
és az új beltér szinte összehasonlíthatatlan. Az elõcsarnok
meggyõzõ, impozáns; a színházterem tágas, elegáns helyiség, megújult, modernebb
színpaddal, fény- és hangtechnikával és új burkolattal. A
burkolatot egyébként az egész
épületben kicserélték, csakúgy, mint az elavult csõrendszert és a falban futó vezetékeket. Az öltözõszárny is új arculatot kapott, így téve teljessé az
összképet. A régi bútorok sem
kerültek vissza a helyükre, hanem vadonatújakra cserélték
õket. Sajnos mégsem sikerült
minden tárgyat kicserélni, hiszen a karfás színházi székekre
nem jutott már pénz, így azok
maradtak. Egy ilyen ülõalkalmatosság darabonként 20- 30
ezer forint körül mozog, és az
ezekre szükséges 20 milliós
összeget már nem tudták kisajtolni a Nemzeti Erõforrás Minisztériumtól kapott 100 milliós támogatásból. Ám a polgármester úr ígérete szerint ez is
meglesz elõbb-utóbb.
4

A gálát egy rövidfilmmel nyitották meg, amelyben szemtanúi lehettünk a restaurálásnak,
majd Sajó Attila köszöntötte a
közönséget. Beszédében elmondta, hogy ez a nap, az átadás dátuma, minden sajószentpéteri polgár közös ünnepnapja, hiszen nincsen olyan
lakosa a városnak, akit ne fûzne
egy emlék, egy apró anekdota
ehhez a helyhez. Az igazgató úr
után dr. Faragó Péter, városunk
polgármestere is pár szóval
méltatta az eseményt.
A szervezõk úgy gondolták,
hogy nem lehetne autentikusabb mûsort elõállítani a mûvelõdési központban mûködõ
csoportok elõadásainál, így a
gálaesten hallhattuk énekelni a
Városi Musical Stúdió fiataljait
és a Sajó Gyöngye népdalkört
is, majd a Sajószentpéteri Hastánccsoport kígyótestû amazonjai mutatták be amerikai fúziós hastáncmûsorukat. Végül
Free Dance 2008. T.S.E. és a
Gyöngyszem mazsorettcsoport
fiataljai csillantották meg tehetségüket a nézõknek. Záró akkordként felcsendült Sajószentpéter városdala is, ami méltó
befejezése lett a gálaestnek.
Úgy gondolom, hogy ezzel a
restaurálással egy olyan értékes épületre tett szert a város,
amire minél jobban vigyázunk,
annál tovább lesz képes ellátni
a feladatát: szórakoztatni és a
mi kultúránkkal megismertetni minden idelátogatót.
Bájer Máté

Közélet
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Mindenkinek dolgozni kell!
Interjú Czomba Sándor államtitkárral
- Várhatók-e újabb pályázatok a tervek végrehajtásához?
- Új pályázatok megjelenésére nem igazán kell számítani,
inkább a most meglévõket szeretnénk sokkal igazságosabbá,
egységesebbé és átláthatóbbá
tenni. Mindez nem igényel

„Vissza kell állítani a hároméves szakképzést, az erõket pedig a termelõmunka irányába kell koncentrálni!
Ehhez a vállalkozók nyújthatnak segítséget, akik sokszor panaszkodnak a nem megfelelõ szakmai utánpótlásra. Megszûnik az a helyzet is, amikor bárki munka
nélkül juthat támogatáshoz, mert mindenkinek dolgozni kell!” - nyilatkozta a Krónika tudósítójának Czomba
Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára.
- A foglalkoztatás nagyarányú bõvítését célozta meg a
kormány. Van-e már elõrelépés ezen a területen?
- Most az a legfontosabb,
hogy egymillió munkahelyet
hozzunk létre Magyarországon, és ennek az elképzelésnek mindent alá kell rendelni.
Az Új Széchenyi Terv hét fõ prioritásra épül, ezeket szeretnénk pályázatokkal támogatni.
Sokkal átláthatóbb lesz a rendszer, kevesebb pályázatot fogunk kiírni, de azokat célzottan, hogy olyanok jussanak pályázati pénzekhez, akiknek arra
a legnagyobb szükségük van,
és akik a foglalkoztatásban a
legtöbbet tudnak segíteni. Ösztönözni kell a termelõmunkát
is, mert jelenleg 3,8 millió ember dolgozik az országban, és
csak félmillióan termelnek, a
többiek leginkább a közigazgatásban vagy a szolgáltatásban
tevékenykednek.
- Számos térségben a szakképzetlen, iskolázatlan emberek jelentik a munkanélküliek többségét. Velük mit
lehet kezdeni?
- Fontos kérdés, hogy rengeteg alacsony iskolai végzettségû ember van, és nekik most
semmilyen munkalehetõségük
nincs. Ezért azokat az iparágakat szeretnénk preferálni,
amelyek nagy tömegben képesek felszívni ezt a réteget. Ilyen
az építõipar, a mezõgazdaság
és a turisztika. Ezek megfelelõ
prioritást élveznek majd a következõ idõszakban.
- Az utóbbi években szakmunkás bizonyítványt szerzõk sem biztos, hogy megfelelõ képzésben részesültek.
- Ahhoz, hogy munkaképes
szakemberek megfelelõ szám-

ban álljanak a munkaerõpiac
rendelkezésére, elõször a szakképzésben és a felnõttképzésben kell eredményeket elérni.
Másrészt pedig a szociális ellátórendszert is igazságosabbá
kell tenni. Ma Magyarországon
azt tapasztaljuk, hogy a nagy
munkanélküliség mellett nehezen lehet munkavállalót találni. Szeretnénk világossá tenni, hogy a kormány számára elsõdleges a munkaerõpiaci
megjelenés, erre fordítjuk
majd a legnagyobb energiát.
Amíg nincs munkahely, addig a
közfoglalkoztatás eszközével is
muszáj élni, fõleg az északkeleti térségben, ahol a legroszszabb a helyzet.
- A kormány most minden
tartósan munkanélkülinek
munkát ígér. A jelenlegi
helyzetben ez miként valósítható meg?
- A statisztikák szerint 170
ezer olyan ember van ma Magyarországon, aki legalább egy
éve egyetlen napot nem dolgozott, és csak a havi 28 500 forint támogatást várta. Szeretnénk az õ számukra is biztosítani azt a lehetõséget, hogy
legalább 2-3 hónapot dolgozzanak egy évben, és érezzék
azt, milyen reggel felkelni, és
elmenni a munkahelyre. Kénytelenek vagyunk szigorítani a
rendszert, így aki a jövõ évben
30 igazolt munkanapot nem
fog bedolgozni, az 2012-ben
semmilyen ellátásra nem lesz
jogosult. Arra fogunk mindenkit ösztönözni, hogy ne a fekete- vagy szürkegazdaságban keresse a megélhetést, hanem
akár idényjellegû, akár alkalmi
munkával vagy a közfoglalkoztatásban, de valódi munkát végezzenek.

pokban járt ebbõl a célból Kínában és Japánban. Szerencsére a bizalmi tõke már kezd
visszatérni hazánkhoz, és amikor külföldiekkel tárgyalunk,
akkor a magyar érdekeket
messzemenõen figyelembe
vesszük. Mindjárt a kezdeteknél azt vizsgáljuk, hány magyar
beszállítót tud majd foglalkoztatni a cég, vagyis hány konkrét munkahelyre számíthatunk. A gazdaság fellendítésének ugyanis ez a kulcskérdése.
Kovács István

Közlemény
„Mindössze félmillióan
végeznek valódi termelõ
munkát” - mondja
Czomba államtitkár úr
pluszforrásokat, csak a pénz
megfelelõ irányba terelését
fogjuk végrehajtani.
- A nagy autóipari fejlesztések mellé várnak-e mostanában újabb tõkeerõs befektetõket az országba?
- Folynak befektetõi tárgyalások, Becsei államtitkár úr a na-
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A
Mozgáskorlátozottak
Sajószentpéteri Egyesülete
Közhasznú Szervezet (adószám: 18419647-1-05) megköszöni mindazoknak, akik
a 2009. évi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták egyesületünket. Az
összeget, 83 117 Ft-ot mûködési költségeinkhez használtuk fel. Reméljük, a jövõben is támogatják egyesületünket!
Deák Ferencné
az egyesület elnöke

Közélet

2010. NOVEMBER

„A fiatalokban rejlõ értékeket keressük”
Interjú Kormos Dénes kutató-fejlesztõ szakpedagógussal
Azzal, hogy az országgyûlés létrehozta a Nemzeti Tehetségsegítõ Programot, egyben életre
hívta a Tehetségsegítõ Alapot
is. Ennek fix forrásai vannak,
melyekhez nem bonyolult uniós pályázatok révén, hanem viszonylag egyszerûen, az Oktatásért Közalapítványon keresztül lehet hozzájutni. Ha sorra
vesszük azt az anyagi keretet,
ami tulajdonképpen a tehetségsegítõ programok végrehajtását biztosítja, akkor kiemelt
helyen kell említenünk a munkáltatók által befizetett szakképzési hozzájárulás 3 százalékát, a személyi jövedelemadó
kiemelt 1 százalékát, az oktatásért felelõs miniszter elõirányzatában erre a célra elkülönített összeget, valamint a természetes és jogi személyek pénzbeli, esetleg természetbeni

Sajószentpéteren október 18-án volt egy ülés, amely a
Városi Tehetségsegítõ Tanács megalakítását tûzte ki célul. Ennek a szervezetnek az elkövetkezendõ idõszakban komoly szerepet szánnak a tehetséggondozásban
résztvevõ szakemberek. A szorosan vett meghatározás
szerint a Tehetségsegítõ Tanács olyan helyi vagy térségi
kezdeményezésre létrejött szervezõdés, amely a lehetõ
legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti
a tehetségek felkutatását, fejlesztését. Ez a rövid definíció azonban korántsem adja vissza azt a sokrétû funkciót, feladatkört, amelyet Kormos Dénes, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tagja vázolt a
Szentpéteri Krónikának.
- Mi indokolja Sajószentpéteren a Tehetségsegítõ Tanács létrehozását, illetve milyen feladatai lesznek majd
a jövõben?
- Sajószentpéteren - a
Sajószentpéteri Központi Általános Iskola (SKÁI) berkein belül - útjára indult egy tehetséggondozási program, gyakorlatilag ezt hivatott segíteni a Városi
Tehetségsegítõ Tanács. Ezen
szervezõdésnek az a dolga,
hogy mindazokat, akik úgy
gondolják, hogy a fiatalokban
rejlõ értékek fontosak, összefogja. Mindez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a szakma
Sajószentpéteren is számíthat a
szülõkre, a helyben élõk, a gazdasági szereplõk és nem utolsósorban az önkormányzat támogatására, illetve ennek a széleskörû összefogásnak köszönhetõen a programban résztvevõ
közösségek sikerrel vehetnek
részt a Nemzeti Tehetség Alap
által kiírt pályázatokon.
- Kik vehetnek részt a Tehetségsegítõ Tanács munkájában?
- Meglehetõsen széles a paletta. A pedagógusok és a népmûvelõk biztosítják a megfelelõ
szakmai hátteret. Nem kevésbé
fontos a szülõk szerepe, aktív
részvétele ebben a közösségben, hiszen sokszor õk hívják
fel a szakemberek figyelmét bizonyos körülményekre. Lényeges, hogy a fenntartó önkormányzat is pozitív hozzáállást
tanúsítson (Sajószentpéteren
példaértékû volt a többletórák
biztosítása) ez ügyben, hiszen a
szükséges források csak így te-

remthetõk elõ. Segítõ szándékú
civil szervezetekre is nagy szükség van a Tehetségsegítõ Tanács
munkájában, illetve ugyanezt
mondhatjuk el a vállalkozókról,
a gazdasági élet meghatározó
szereplõirõl, valamint a média
képviselõirõl is. Ez utóbbiak
„jóvoltából” gyakran találkozhatunk a celebvilág kétes érté-

Kormos tanár úr a Tehetségsegítõ Tanácsok mûködésérõl
tart elõadást
keivel, itt viszont éppen az a lényeg, hogy a jó példákat, a valódi teljesítményeket mutassuk
meg a felnövekvõ generációknak. Ha ez a széleskörû összefogás ténylegesen megvalósul,
akkor túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy közösség- és társadalomépítõ hatása is lesz a Tehetségsegítõ Tanács fáradozásának.
- Talán ünneprontás a jelen
helyzetben pénzrõl beszélni,
mégis alapvetõ kérdés, hogy
milyen forrásokkal számolhat a tehetségsegítés.
- Szerencsére ezen a területen hatalmasat léptünk elõre.

hozzájárulásait, adományait.
Ez 2,5-3 Mrd Ft-ot jelent, amirõl tudni kell, hogy teljes egészében hazai forrásból származik. Ehhez jön még a Géniusz
Integrált Tehetségsegítõ Program, illetve a TÁMOP-os pályázati lehetõségek, amelyek további források bevonását teszik lehetõvé. Összességében
azt mondhatom, hogy közvetlen és közvetett módon mintegy 30 Mrd Ft áll a hazai tehetségsegítõ program mögött. Ekkora összeg még soha nem segítette a tehetséges fiatalok felkarolását.
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- Vegyünk egy gyakorlati
példát! Ha egy gyermekrõl
már az általános iskolában
kiderül, hogy kiugró tehetség, miként tud majd ezen a
területen továbblépni, ha az
évek múlásával középiskolába, késõbb pedig fõiskolára,
egyetemre megy?
- Maga a tehetségek kiválasztása is egy rendkívül érdekes
folyamat. Az emberek többsége azt gondolja, hogy azt kizárólag egy profi szakember képes észrevenni, ha egy csemete tehetséges. A valóság azonban az, hogy sokszor a szülõk
is érdekes felfedezéseket tesznek, ha kellõ alapossággal odafigyelnek gyermekük szellemi
fejlõdésére. Mire gondolok? Az
már önmagában figyelemfelkeltõ lehet, ha egy gyerek valamely részterületen az átlagnál
jóval magasabb szinten teljesít.
Ha nem elégszik meg egyfajta
magyarázattal, hanem utánaolvas az adott problémának.
Ha egy feladatot teljesen másként közelít meg, mint a kortársai, de ennek ellenére a helyes megoldáshoz jut. Sõt, az
sem ritka jelenség, ha a felnõtt
számára kifejezetten kellemetlen kérdést tesz fel. Nos, ezekben az esetekben nagy biztonsággal gyanakodhatunk arra,
hogy tehetségígérettel állunk
szemben. Természetesen itt
már szükséges szakember bevonása is, hiszen a személyre
szabott egyéni fejlesztés csak
így indulhat el. Azt szeretnénk,
ha minden, a tehetségfejlesztõ
programban résztvevõ gyermeknek lenne úgynevezett tehetségútlevele, amellyel akár
az óvodától egészen az egyetem befejezéséig nyomon lehetne követni azokat az állomásokat, lépcsõfokokat, melyek révén biztosítható a tehetségek folyamatos fejlesztése, s
melyek révén azt a szomorú
gyakorlatot is meg lehetne
elõzni, ami ma még sajnos elõfordul, nevezetesen a tehetséges fiatalok elkallódását.
Sulyok Barnabás

Aktuális
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Változott a törvényi háttér
Nem éri meg lógni az iskolából, mert zsebre megy
Ebben az esetben a szabálysértési hatóság számára egy
hosszú folyamatot jelent a
tényállás tisztázása, ami után
kerülhet sor megnyugtatóan a
szabálysértési eljárás megszüntetésére. A szabálysértési feljelentések száma és a hozott
döntések számszerûségénél eltérés mutatkozhat, ami abból
adódik, hogy egy családban
több tanuló miatt is tesz az iskola igazgatója feljelentést.
A szabálysértési törvény lehetõséget biztosít az ügyek
egyesítésére, minek alapján a
szabálysértési hatóság egy eljárás keretében hozza meg a
pénzbírságot kiszabó, illetve a
megszüntetõ határozatát.
- Az új törvény értelmében
mi vár azokra a szülõkre,
akik nem biztosítják gyermekük iskolába járását?
- Azzal a szülõvel, törvényes
képviselõvel szemben, aki nem
biztosítja a gondozása, felügyelete alatt álló gyermek
tankötelezettségének teljesítését, és a gyermek igazolatlan
hiányzása az adott tanévben
meghaladja a 10 órát, szabálysértési eljárás lefolytatására
van lehetõség. Ezen túlmenõen, ha a közoktatási intézmény
vezetõje jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, hogy a gyermek
igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak
száma az adott tanévben elérte
a tízet, a jegyzõ végzést hoz.
Ebben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról, hogy az adott tanévben
igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege
folyósításának felfüggesztését,
valamint védelembe nem vett
gyermek esetén a gyermek védelembe vételét. Ha az elõzõek szerint kibocsátott végzés
nem vezet eredményre, és a
közoktatási intézmény vezetõje jelzi az illetékes jegyzõnek,
hogy a gyermek igazolatlanul
mulasztott kötelezõ tanórai
foglalkozásainak száma az

2010. augusztus 30-án lépett hatályba az a törvény,
amely a családi pótlékkal, a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatban fogalmaz meg új elõírásokat. A törvény módosítására azért volt szükség, mert az utóbbi
években növekedõ tendenciát mutatott az igazolatlan
hiányzások száma. Az új törvényt a Hatósági és Szociális osztály vezetõjével, Fóris Istvánnal elemezzük.
- Mennyire volt városunkban jellemzõ az utóbbi
években az igazolatlan hiányzás?
- Sajnos az utóbbi években a
közoktatási törvényben meghatározott
kötelezettségek
megszegésével kapcsolatos
szabálysértések száma emelkedõ tendenciát mutatott. 2008ban 126 feljelentés érkezett a
szabálysértési hatósághoz, ebbõl 4 esetben került sor figyelmeztetés alkalmazására, 40
esetben pénzbírság kiszabására, 45 esetben pedig megszüntetésre került az eljárás. A kiszabott pénzbírság összege
412 000 Ft volt. 2009-ben már
324 feljelentés érkezett, ebbõl
23 esetben figyelmeztettük a
szabálysértõt, 44 esetben szabtunk ki pénzbírságot, 80 esetben pedig megszüntettük az
eljárást. A kiszabott pénzbírság
összege a 2009-es esztendõben 312 000 Ft volt.
Az idén (november 16-áig)
313 feljelentés került iktatásra,
ebbõl 2 esetben figyelmeztetést alkalmaztunk, 42 esetben
pénzbírság kiszabására került
sor, 72 esetben pedig az eljárás
megszüntetésével zárult az
ügymenet. A kiszabott pénzbírság összege (a jelzett idõpontig) 309 000 Ft.
- Eddig milyen büntetés
járt azoknak a szülõknek,
akik nem járatták rendszeresen iskolába a gyermekeiket?
- A 218/1999.(XII.28.) Kormányrendelet értelmében az a
szülõ vagy törvényes képviselõ,
akinek a felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban a tanévben az iskolai kötelezõ tanórai foglalkozásokról
igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott
mértékûnél
többet mulaszt (10 óra), ötven-

„A szabálysértések száma
sajnos emelkedõ
tendenciát mutat” - mondja
osztályvezetõ úr
ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Bírságpolitikánk kialakításánál a fokozatosság elve érvényesül. Több esetben elég a figyelmeztetés alkalmazása, ennek következményeként a szülõ soha többé nem követi el a
szabálysértést, mert megértette felelõssége súlyát.
A másik eset, amikor a szabálysértési hatóság több esetben szab ki pénzbüntetést
ugyanazért a cselekményért,
de a mulasztás újabb elkövetésétõl a törvény kellõ szigorával
sem lehet elérni a várt visszatartó hatást. Ebben az esetben
beszélünk visszaesõkrõl, illetve polgári engedetlenségrõl.
A 2009. és 2010. évben a magas számú eljárás-megszüntetések abból adódtak, hogy
több család kivándorolt Kanadába és Angliába. A szülõ, törvényes képviselõ elmulasztotta
a város jegyzõjénél bejelenteni, hogy gyermeke, gyermekei
külföldön folytatják tanulmányaikat.
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adott tanévben elérte az ötvenet, az iskoláztatási támogatás
felfüggesztése és védelembe
nem vett gyermek esetén a
gyermek védelembe vétele
iránt hivatalból eljárás indul.
- A városban van-e olyan
tanuló, aki több mint 50
órát hiányzott?
- A 2010. november 15-ei állapot szerint 50 órás jelzés 52
tanulóval kapcsolatosan érkezett a jegyzõi gyámhatósághoz,
melybõl különbözõ okok miatt
22 tanuló ügyében az iskoláztatási támogatás felfüggesztése
és védelembe vétele iránt folyamatban lévõ eljárás megszüntetésére került sor, így jelenleg 30 tanulóval szemben
van folyamatban eljárás.
- Miért van szükség eseti
gondnok kijelölésére? Mi
lesz a feladata?
- A gyermek, illetve fiatal felnõtt részére a gyámhatóság - figyelemmel a korára, egyéni
szükségleteire és az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek véleményére - eseti gondnokot rendel, mely döntést az
iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésérõl szóló
határozatba foglalja.
A kirendelt eseti gondnok folyamatosan gondoskodik a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótléknak a gyermek szükségleteire történõ felhasználásáról, így különösen
ruházat, tanszer, élelmiszer,
tápszer, gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz, tanulóbérlet és a
gyermek korának megfelelõ
készségfejlesztõ eszközök természetbeni biztosításáról.
Az eseti gondnokot tevékenységéért munkadíj nem illeti meg, indokolt és számlával
igazolt kiadásainak költségét
azonban az õt kirendelõ jegyzõ
megtéríti. Egy eseti gondnok
egyidejûleg legfeljebb tíz gyermek vonatkozásában gondoskodhat a családi pótlék természetbeni formában történõ biztosításáról - legyen az akár nevelési ellátás, akár iskoláztatási
támogatás. Az eseti gondnok
elszámolásra van kötelezve.

Aktuális, mozaik
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- Meddig lehet felfüggeszteni az iskoláztatási támogatást?
- A jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan idõre rendeli el. A határozatban az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésének
kezdõ idõpontjaként a döntést
követõ második hónap elsõ
napját kell megjelölni.
Azonban az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésének
szükségességét a jegyzõ hivatalból felülvizsgálja 3 tanítási
hónapot magában foglaló idõszakonként, a felülvizsgálattal
érintett idõszak elsõ napja a
közoktatási intézmény igazgatója 50 órás jelzésének kiállítását követõ nap. Szintén felülvizsgálatra kerül sor: a tanév

lezárását követõ 22 munkanapon belül, ha a gyermek a másik szülõ szülõi felügyelete
vagy gyámsága alá kerül; ha a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították
vagy megszüntették, továbbá
illetékességváltozás esetén is.
- Ismerik-e a szülõk az
idevonatkozó törvényi szabályozást?
- A 2010/2011-es tanév kezdetekor, 2010. szeptember 01.
napján készítettünk egy kifejezetten a szülõkhöz intézett
„TÁJÉKOZTATÓ a családok támogatásáról és a gyermekek
védelmérõl szóló törvények
módosulásáról” címû tájékoztatást, melyet a város összes
oktatási intézményébe eljuttat-

tunk azért, hogy a tanévkezdetet követõ elsõ szülõi értekezlet alkalmával a pedagógusok
ismertessék az abban foglaltakat a szülõkkel. Ezen kívül a
helyben szokásos módon,
több helyen is közzétettük a tájékoztatást (önkormányzat hirdetõtáblája, képújság).
- Városunkban nagy gondot okoznak azok a külföldre távozottak, akik nem
szüntették meg a tanulói
jogviszonyukat. Velük mi a
helyzet?
- Az õ esetükben a Magyar
Államkincstár vagy már korábban megszüntette, vagy a
gyámhatóság jelzését követõen
indított eljárásban - mivel tartósan külföldön tartózkodnak
- megszünteti az iskoláztatási

támogatás folyósítását. Ebben
az esetben a gyámhatóság is
megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe vétel iránti eljárást,
mivel az eljárás folytatására
okot adó körülmény már nem
áll fenn. Ilyen tartalmú érdemi
döntést hatóságunknak ez idáig 20 gyermek esetében kellett
meghoznia.
Csak remélni lehet, hogy a
szigorítások valóban elérik a
kellõ hatást, és a gyerekek
rendszeresen fogják látogatni
az iskolát. Az viszont elkeserítõ, hogy ilyen eszközökkel kell
tanulásra késztetni az ifjúságot.
Román Péterné

Vigyázz magadra!
Bûnmegelõzési kiállítás a Hunyadiban
A szülõk nap mint nap ezen
szavakkal búcsúznak iskolába
induló gyermekeiktõl, s az aggodalmuk, a félelmük nem is
alaptalan, hiszen nincs olyan
nap, hogy ne történne valamiféle erõszakos cselekmény. Éppen ezért a megelõzésre, a fel-

hetett sor annak a vándorkiállításnak a bemutatására, amely
a Bûnmegelõzés címet viselte.
A kiállítás a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõrkapitányság, valamint az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Országos Bûnmegelõzési Bizott-

osztályt szólítják meg, tegezõ
formában, idegen szavak használata nélkül, közérthetõ szöveggel. A tablók tartalma felöleli szinte az összes bûnmegelõzési területet: rablás, lopás,
testi sértések megelõzése, erõszakos nemi bûncselekmények, legális és illegális drogok
veszélyei, vandalizmus, iskolai
erõszak, diszkóbalesetek.
Már a tablók címe is figyelemfelkeltõ és elgondolkodtató: Vigyázz értékeidre! Tiszteld
társaidat, és vigyázz magadra!
Az erõszak a gyenge emberek
eszköze! Ne tedd tönkre az
életed! A sokkoló képek mel-

Az iskolarendõr tanácsait hallgatják a felsõsök
világosításra egyre nagyobb
hangsúly kerül nemcsak otthon, de az iskolákban is. Az iskolák minden olyan segítséget
megragadnak, amely ezt a
megelõzõ, felvilágosító munkájukat még eredményesebbé
teheti. Városunkban így kerül-

ságának pályázati támogatásával jött létre. Sajószentpéteren
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a
Hunyadi Mátyás Tagiskola aulájában volt látható 2010. november 8-ától 12-éig.
A tablók a 10- 14 éves kor8

lett néhány statisztikai adat,
majd a bûncselekmény rövid
meghatározása, végül a megelõzés lehetséges módozatai
kerülnek terítékre: Mit kell
tennünk, kit hívhatunk, ki segíthet?
A kiállítást én magam is megtekintettem az osztályommal,
és legnagyobb meglepetésemre a gyerekek figyelmét és érdeklõdését is felkeltették a tablók által közvetített üzenetek.
Ezért sajnálom, hogy csupán
rövid ideig volt látható, és csak
egy iskolában.
Románné
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Biztonságban élhetnek a szentpéteri halak
Portré: Halász Zoltán
szélyhelyzet alakult ki, de szívós munkával sikerült biztosítani a 27-es út forgalmát több
száz köbméter homok és több
ezer homokzsák kihelyezésével. Akkoriban 10 fõ közalkalmazott és 8 közcélú dolgozó állandó készenléti szolgálatba
volt beosztva, õk figyelték a vízállást, és ha kellett, riasztottak.
A helyzetet nem lehetett elbagatellizálni, mert tényleg veszélyben volt a város egy része.
Nem volt véletlen, hogy dr. Faragó Péter polgármester és
Dudra József igazgató is folyamatosan nyomon követték és
ellenõrizték a védekezési munkálatokat.
Szerencsére Halász Zoltán
rendelkezett árvízi tapasztalatokkal, hiszen Kocsi Zoltán polgárvédelmi parancsnok vezetésével egy sajószentpéteri csoport részt vett 1998-ban
Zalkodon a tiszai árvízi védekezésben. Ott megtanulta a védvonalak építését, és azóta azt is
tudja, mit lehet és mit kell tenni, ha átázik a gát. Ez a helyzet
állt elõ a Zalka Máté úton is,
ahol õ tiltotta meg, hogy bárki
a töltésre menjen, mert a legkisebb sérülés is tragédiához vezetett volna. Azóta az ominózus szakaszon megerõsítették a
gátat. Dusnokról is vannak idei
élményei a Városgondnokság
csoportvezetõjének, ott a belvíz okozott komoly gondot. A
település közelében két helyen
át kellett vágni a Bódva gátját,
de sikerült az ártérben megfogni a víztömeget, így az nem érte el Dusnokot. Az Epres tanyától viszont csak egy hatalmas
tengert lehetett látni, amikor
összefolyt a Bódva és a Sajó.
Nincs azonban még vége a felsorolásnak, mert a Haricapatak is megmutatta erejét. A
vízfolyás mentén egy személyt
kellett kiköltöztetni, a kisállomásnál pedig egy család önként hagyta el lakóhelyét.
A vízügyi gondok mellett
azonban másra is koncentrálnia kellett Halász Zoltánnak. Õ
irányítja 2009-tõl a 15 fõs városõrséget, akik igyekeznek

A Városgondnokság mûszaki csoportvezetõi állása
csak egy a sorban Halász Zoltán más elfoglaltságai mellett. Irányítja a városõrséget, vezetõségi tagja az Északmagyarországi Horgász Egyesületnek, és hat halõr társával együtt védi a szentpéteri tavak és a Sajó halállományát. A Városnapok díszünnepségén mégsem a felsoroltak miatt ismerték el a munkáját, hanem a Sajó idei
árvízeinél nyújtott szakmai irányításért. Hangsúlyozza:
az elismerés a teljes csapatot illeti meg, akik éjt nappallá téve dolgoztak a gátakon.
- Sajószentpéteri születésû
vagyok, az általános iskolát a 3.
Számú Általános Iskolában (ma
Pécsi Tagiskola) végeztem, onnan pedig Miskolcra kerültem
az 1. Számú Szakközépiskola
Debreceni Márton Szakmunkásképzõjébe autó-motorszerelõ tanulónak. Elsõ munkahelyem Miskolcon, a tejipari szállításnál volt, majd több váltáson
estem át, amíg jelenlegi beosztásomba kerültem - kezdte a
bemutatkozását Halász Zoltán.
Sajószentpéteren 1982-ben
talált állást, utána négy éven
keresztül az Elzett Mûvekben
autószerelõként dolgozott. A
városi tanács közüzemi szolgáltató cégénél, a GAMESZ-nél
1986-ban helyezkedett el
anyagbeszerzõként, majd a
közhasznú foglalkoztatás irányításában kapott feladatot. Az
átalakulások után a GAMESZbõl Városgondnokság lett, ahol
mûszaki csoportvezetõi feladatokkal bízták meg, és amely
munkakört máig betölt. Feladata a kõmûves, festõ, lakatos
és csõszerelõ részleg irányítása
és ellenõrzése az intézményekben végzett munkák során.
Szoros kapcsolatban áll a polgármesteri hivatal mûszaki osztályával, ahol meghatározzák
napi feladataikat.
Az idei nagy beruházásoknál
részt vettek a Városgondnokság szakemberei az orvosi rendelõk áttelepítésében, a régi
épületek bontásában, de végeztek parképítést és tereprendezést is. A városkép alakítása
elsõdleges szempont volt
Sajószentpéteren, ezért kaptak
feladatot útpadkázásnál és parkok gondozásánál is. Az idei év
idõjárása azonban többször át-

Halász úr az 1998-as tiszai
árvíz idején Zalkodon
szerzett rutint a védekezésben
írta a tervezett programot.
- A csapadékos idõjárás alaposan lekötötte az erõinket, hiszen karácsonytól nyolcszor lépett ki a Sajó, többször veszélyeztetve a lakott területeket.
Folyamatosan figyelni kellett a
zsilipeket, egy alkalommal pedig a tavakat kellett megvédeni
az áradástól, hogy a halak ne
tudjanak elúszni a Sajóba mondta Halász Zoltán.
Különösen a Tulipán és Bartók úton, valamint az Iskolaszögben és az Attila úton alakult ki komoly belvízi helyzet,
abban a térségben hetekig szivattyúzni kellett. Bár a házak
átázását nem tudták megakadályozni, de nagyobb károk nem
keletkeztek az ingatlanokban.
Az áradások sorában különösen emlékezetes marad május
16-a, amikor kiöntött a varbói
víztározó, és telítõdött a Nyögõ- patak medre is. Szerencséje
volt a péterieknek, hogy éppen
akkor apadt a Sajó, és be tudta
fogadni a hatalmas vízáradatot.
A Zalka Máté úton így is ve9

megakadályozni a parkok esztelen rongálását, kordában tartani a szemetelõket, és megfékezni a tolvajokat. Bár az új törvények bevezetése óta visszaszorult az erdõk pusztítása, ám
a Sajó-part õshonos fái továbbra is a fatolvajok kedvelt célpontjának számítanak. Ezen
felül egy másik rendvédelmi
szervezet, a halõrök irányítása
is hozzá tartozik. Ez a helyi csoport már példás rendet rakott a
tavaknál és a város melletti Sajó-szakaszon is. Megyei halászati ellenõrként számos ellenõrzést végeztek, és ha kellett,
koboztak el halászhálót vagy
horgászfelszerelést,
illetve
megtették feljelentésüket a
rapsicok ellen. A sporthorgászok így biztonságban hódolhatnak hobbijuknak, hiszen a
rosszban sántikálók nem tudhatják, mikor érik õket tetten
orvhorgászat közben.
Halász Zoltán ÉMHE vezetõségi tagként és horgászként
nem jelent veszélyt a halakra.
Azt mondja: õ velük van, és sajnálja kifogni õket, és egyébként sem szereti a halételeket.
Van viszont egy 11 éves unokája, aki lány létére horgászik,
méghozzá jó eredménnyel. Õt
szokták magukkal vinni, ha feleségével úgy döntenek, hogy
meglátogatják a bogácsi, a hajdúnánási vagy a tiszaújvárosi
strandot. Az idei évben az említett okok miatt erre sem volt
sok lehetõség, ezért még csak
mostanában kezdte el kivenni
a szabadságát. Közben a tervezett munkákat is át kellett ütemezni, így a telephelyi gépkocsibeállók építése, illetve a mûhely átalakítása még ezután következik.
A Halász család társasházban
lakik, ezért a Kiskõporoson
fenntartanak egy pincét, ahol
szabadtéri ételeket lehet készíteni. Minden évben Bükkábrányból vásárolnak szõlõt, azt
feldolgozzák, így nem kell a
boltba menni, ha le szeretnék
öblíteni a flekkent vagy a bográcsost.
Kovács I.
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Mi a véleménye a nyugdíjbiztosítási törvény változásáról?
Fóris Attila

Szük Irén

- az egykori fizetésemhez képest elégedett vagyok a nyugdíjammal. Azért tartom jónak
az állami nyugdíjbiztosítót,
mert az valahol egyfajta biztonságot garantál arra, hogy nem
tûnik el a befizetett pénzünk.
Áll ugyanis mögötte egy nagy
rendszer. A magánnyugdíjpénztárakat viszont szerintem
nem lehet követni, ezért egyetemista lányomat is gyõzködöm majd arról, hogy az államit válassza, ha döntési helyzetbe kerül.

Holányi Norbert
- Szerintem az állami nyugdíjbiztosító a legbiztonságosabb, ezért soha nem is gondolkoztam azon, hogy magánbiztosítót keressek. Aki követi
az eseményeket, tudhatja,
hogy ment már csõdbe ilyen
cég, és elúsztak a befizetések.
Nem hiszem, hogy ez bárkinek
is hiányozna. Egyébként a lányomnak is kötelezõ volt magánnyugdíj-biztosítót választania, de most van lehetõsége a
visszalépésre, és meg is teszi.

- Ebben a labilis helyzetben
nem hiszek semmiféle garanciában, és nem értem azt az intézkedést, hogy csak az állami
nyugdíj-biztosítási kasszába
történhet befizetés. Mindentõl
jobb lenne, ha saját folyószámlára tennénk be azt a pénzt,
mert akkor mindenki vigyázna
a magáéra. A változásra mi ráfizettünk, hiszen a férjemnek át
kellett lépnie az állami szektorba, és mivel így nem érte el a
tízéves tagságot a magánnyugdíjpénztárnál, nem tudta
kivenni a hozadékot. Így estünk el közel másfélmillió forinttól. Mivel azonban egy nagyobb összeget át tudott utalni
az államiba, így most kap egy
elfogadható nyugdíjat. Munkatársai közül néhányak szerencsésebbek voltak, mert megkapták a járandóságukat, és
rendes nyugdíjat is kapnak.

Csordás Miklósné

- Nyugdíjasként már nem
kell ilyenen gondolkoznom,
de tudom, hogy az állami kaszszába vonták a nyugdíjjárulékomat, és most - bár ez relatív

- Nekem már nem volt választási lehetõségem, így csak a
magánnyugdíjpénztárba léphettem be. Egyelõre semmi
gondom nincs ezzel, vagyis jónak tartom. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem bízok abban, hogy az állam garantálná
ezeket a befizetéseket, a magánpénztárból viszont tíz éves
tagság után kifizetés történik,
amennyiben jól gazdálkodnak
a pénzükkel, vagyis jó a hozam. Akárhova is fizetünk, a
pénznek elvileg gyûlnie kell,
bár kérdés, hogy ki éri majd
meg a nyugdíjkorhatárt, mert a
magyar férfiak mutatói egyre
rosszabbak.

Oláh Lajosné
- Egyelõre még van munkahelyem, rendszeresen befizetem a nyugdíjjárulékomat a
magánnyugdíjpénztárba, és várok. Tudom, hogy a befizetésbõl 8 százalékot egy évig az állam kap meg, és lehet, hogy
sokan megijednek majd, és a
10

jövõben is ebbe a kasszába fizetnek majd be. Azt viszont
nem tudom, ha elérem majd a
nyugdíjkorhatárt, lesz-e még
állami nyugdíj, ha lesz, mekkora, és meg lehet-e élni belõle?
A
magánnyugdíjpénztárnál
sem biztosabb a helyzet, mert
a befolyt pénzt befektetik,
ezért év végén arról kapunk tájékoztatást, hogy csökkent az
összeg. Ebben az össznépi játékban a hétköznapi ember
csupán egy bábfigura. Látva az
elmúlt évek eseményeit, leszûrhetõ, hogy az utánunk következõ generáció tagjai nagy

átlagban képtelenek lesznek
megtermelni a nyugdíjunkat,
akik viszont arra alkalmasak
lennének, többségük külföldön keresi a pénzt. Márpedig
abból a magyar állam nem részesül. Javulásra akkor látok
némi esélyt, ha tényleg megindul a tömeges munkahelyteremtés, és akkor többen fizetnek majd járulékot.

Nagy Antalné
- Rám már nem volt érvényes
a változtatás, mert mire bevezették, már túlléptem a 45
éves kort, ami kritérium volt.
Ha most választhatnék, inkább
a magánnyugdíjpénztár mellett tenném le a voksom, mert
az a rendszer nekem szimpati-
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kellett belépnem a magánpénztárba. Jól döntöttem,
hogy maradtam az államiban,
mert a másikból jókora veszteségekrõl volt tudomásom.
Közhely, hogy nem lehet tudni, mit hoz a jövõ, de azt valahol érzem, hogy az állam nem
hagyhatja cserben azokat az
embereket, akik a nyugdíj-biztosítási kassza biztos befizetõi
voltak. Jókora társadalmi igaz-

nem látom biztosítottnak a reálértéken történõ megõrzését,
mivel azt senki nem garantálja.
Most tehát odaadom a pénzt,
és nem biztos, hogy bármenynyit is visszakapok majd. A legnagyobb problémának ebben
a helyzetben a tájékoztatás hiányát látom. Nem tudom, hogyan alakulnak a dolgok, de
szerintem most a legrosszabb
a helyzet, mert sok a bizonytalanság.

fizetem 11 év óta a magánnyugdíj-pénztári összegeket,
és úgy gondoltam, jó helyre
kerül a pénzem. Most a biztonság helyett csak kérdéseim
vannak. Visszakapom-e valaha
a befizetésemet? Lesz-e egyáltalán nyugdíjam, ha eljutok abba a korba? Minderrõl várjuk a
bõvebb tájékoztatást, de azt
nem kapjuk meg senkitõl. Pedig mi még a szerencsésebbek
közé tartozunk, mert férjem
magánnyugdíj-biztosítója a 10
éves tagság után félmillió forintot fizetett, amire lehetett
számítani, és lehetett rá tervezni. Ez a lehetõség nincs meg az
állami nyugdíjbiztosítónál.

kusabb. Ismerõseimmel, ha errõl beszélünk, fele-fele az
arány. Van, aki attól fél, hogy a
nagy közösben eltûnik a pénze, mások ugyanezt mondják a
magánnyugdíjpénztárról.
Egyik fiam például most lépett át az államiba, mert õ úgy
érzi, van mögötte egyfajta garancia.

Jaskóné Nemesi
Gabriella
- Régóta fizetek a magánnyugdíjpénztárba, és fizetem
az állami részt is. Emellett van
olyan életbiztosításom, aminek magánnyugdíj-biztosítási
része is van. Ha még ez mindig
kevés lenne, tagja vagyok az
önkéntes nyugdíjbiztosítónak
is. Ezek után van okom aggódni a pénzem miatt, mert most

Varga Béláné
- Az utóbbi idõszak eseményei után sokan úgy érezhetik,
az lenne a legjobb, ha mindenki saját magának takarítana
meg a nyugdíjas éveire. Idáig
bíztam az eddigi rendszerben,

Plósz Mária

ságtalanság is tetten érhetõ
ezen a területen, mert tûrhetetlen, hogy egyesek mesés
nagyságrendû nyugdíjat tehetnek zsebre, mások viszont 4045 év munkaviszony után is
csak éhbért kapnak ilyen jogcímen. Valahol végre meg kellene húzni a nyugdíjplafont!

- Mivel alkalmazott voltam a
szüleim cégében, ezért nem

Kovács

Halloween a Hunyadiban
Már 5. éve rendezi meg a
Halloween partyt a Hunyadi
Mátyás Tagiskolában Helgertné Sipos Szabina angol szakos tanárnõ a tanítványaival.
A tananyag kapcsán jött az ötlet, hiszen ez nem a mi hagyományunk, de a gyerekek körében nagy sikert aratott.
Már a rendezvényt megelõzõ
napokban nagy a készülõdés,
hisz elõzetes feladatok is vannak, mint a töklámpás és a
jelmezkészítés. Erre a szülõk
is beleadnak apait-anyait, egyre többen vesznek részt a
programban. Minden osztály
nevezhet 4 fõs csapattal. A
vetélkedõ 14 órakor kezdõdik

a jelmezesek felvonulásával
és a töklámpás bemutatásá-

val. Ezután következnek a
különféle ügyességi, logikai

feladatok. Az alsósoknak például elrejtett papírboszorkányokat kellett keresniük az
udvaron. Mikor a gyerekek
végeztek a feladataikkal, a felnõttek törhették a fejüket. A
zsûri lendült munkába: amíg
Ignáczné
Dobos
Évike,
Perván Zoltánné, Mosztics
Viktória tanakodtak, addig a
gyerekek múmiákat készítettek pluszfeladatként.
A gyõztesek a 4. b-sek és a 7.esek lettek, de mindenki boldogan ment haza a szünet
elõtti utolsó délutánon.
Kiss Csabáné

A gyerekek körében a töklámpás volt a legnépszerûbb
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Elérhetõ közelségben az elkerülõ út
Beszélgetés Demeter Zoltán országgyûlési képviselõvel
tatása az országos átlagot
meghaladó munkanélküliséggel sújtott térségben?
- Jövõ évben, de legkésõbb
2012-ben megkezdõdik végre
a Sajószentpétert elkerülõ út
építése, ahol elképzelésünk
szerint többségében helyi
munkaerõt alkalmazunk. A beruházás tervei már korábban
elkészültek, azok Fónagy János
államtitkár úr asztalán várnak a
szabad jelzésre. Ezzel nemcsak
a Sajó-völgy lakóinak régi óhaja válik valóra, hanem foglalkoztatási lehetõséget is biztosítunk a környékbelieknek.
Most már talán köztudott,
hogy 2011 végén minden állástalannak legalább 30 ledolgozott munkanapot kell majd
igazolnia ahhoz, hogy 2012ben bármilyen támogatási formát igénybe vehessen.
- Sajószentpéter térségébõl most sok száz munkahely hiányzik, amelyet az
útépítés csak kis részben
enyhíthet.
- Több nagy értékû beruházás zajlott és most is zajlik a városban, ahol információm szerint kevés helybeli kapott munkalehetõséget. Lehet hivatkozni a közbeszerzési törvény
pontjaira, de abban lehet kitételeket is megfogalmazni. Másik régóta húzódó lehetõség az
üveggyár területének hasznosítása. Nem ismerem a tulajdoni
viszonyokat, de biztosan találnánk arra lehetõséget, hogy a
kormány, az önkormányzat és a
vállalkozók együttmûködése
révén akár nagyobb foglalkoztató is megjelenjen a városban.
Várom az ötleteket, amelyeket
tudok majd a kormány illetékeseinek közvetíteni. Sajnos a
legutóbbi sajószentpéteri képviselõ-testületi ülésre nem tudtam elmenni, pedig kaptam
meghívót, mert parlamenti nap
volt, és ráadásul teljesen véletlenül ugyanarra a napra szerveztünk Bánhorvátiban is önkormányzati ülést.
- Miként ítéli meg a három
csapás törvény és az oktatási törvény változásait?

„Rossz a foglalkoztatási helyzet, nincsenek nagy beruházások, a térségben élõk pedig még nem élnek a
kormány által kínált és törvénybe foglalt lehetõségekkel. Egy régóta várt beruházás viszont a megvalósítás
közelébe jutott, hiszen Fónagy János államtitkár asztalán kiemelt helyet foglal el a 26-os számú fõút
Sajószentpétert elkerülõ szakaszának megépítése, aminek elkezdésére 2011-ben, vagyis jövõ évben már van
esély” - jellemezte választókerületét Demeter Zoltán országgyûlési képviselõ, miközben közölte a szentpéteriek számára jelenleg talán legjobb hírt is.

Demeter Zoltán szerint a
turizmus fejlesztése lehet
az egyik kitörési pont
- Területileg egyedülálló
választókerülete van, ami
Bükkmogyorósdtól Zilizig
terjed. Ezt a 31 települést
három többcélú kistérségi
társulásba sorolták, így folyamatosan három város
polgármesterével kell kapcsolatot tartania, akik a társulások elnökei. Közösek-e
a gondok ebben a széttagolt
régióban?
- A Sajószentpéter központú
országgyûlési választókerület
települései között van olyan,
amelyikbe már csõdbiztost
rendelt ki a bíróság, egyébként
pedig többen kerültek csõdközeli helyzetbe. A 2010-es önkormányzati választások után
felvettem a kapcsolatot a kerületemben gyõztes polgármesterekkel, akikkel közösen akarunk megoldást keresni a költségvetési problémákra. Tervezem, hogy valamilyen formában egy-egy kistérség képviselõivel leülünk megvitatni a legfontosabb teendõket. Támo-

gatni fogom az építõ ötleteket,
és lehetõségem szerint segítem majd azok megvalósulását.
- Hogyan látja, mitõl került nehéz helyzetbe néhány
önkormányzat?
- A szocialista-liberális kormány költségvetési megszorításait nem lehetett kigazdálkodni, de voltak olyan önkormányzatok is, akik emellett felelõtlenül gazdálkodtak. Gyakorló polgármesterként látom
a települések költségvetésének
gyenge pontjait, és azt is, hogy
esetenként túlterjeszkedtek a
lehetõségeiken.
- Nem csupán az állami finanszírozás csökkent, hanem az idei év rapszodikus
idõjárása is sokat kivett a
kasszákból. Néhány gátszakasz helyreállítása a vízügyi
szakemberek szerint elkerülhetetlen, és sok kár keletkezett az ingatlanokban is.
- Az árvizek idején többször
jártam a veszélyeztetett területen, ezért ismerem a kialakult
helyzetet. A gátak megerõsítése a vízügyesek feladata lesz,
míg a Sajó által megrongált házaknál a károk enyhítésében
igyekszem segítséget nyújtani.
A Vöröskereszt támogatásával
jutottunk építõanyaghoz, amibõl Sajószentpéteren mintegy
tíz családi ház felújítását tudjuk elvégezni. Erre olyan utcában kerül sor, ahol többségében cigány családok laknak,
akik megkapják a szükséges
anyagmennyiséget, és saját kezûleg végzik majd el a napokban kezdõdõ munkát.
- Ez is egy fajtája a foglalkoztatásnak, de lesz-e foly12

- A közbiztonsági és oktatási
törvényen változtatni kellett,
mert ezeken a területeken
nagy volt a társadalmi felháborodás. Általánossá váltak a kisebb súlyú vagyon elleni bûncselekmények, büntetlenül lehetett lógni az iskolából, a pedagógusokat pedig túl sok atrocitás érte. Ez a helyzet nem
volt fenntartható. Hangsúlyozom, 2011 nemcsak az új költségvetés miatt lesz a megújulás
éve, hanem szemléletbeli változást is szeretnénk elérni. Ez
a folyamat az új adónemek kivetésével már elkezdõdött,
mert eddig a bankok és a multik hatalmas összegeket vittek
ki az országból. A magyar kormány példáját most már más
európai országok is követik.
- Választókerületének települései hozzávetõleg hasonló gondokkal küzdenek.
Milyen kitörési pontokat
ajánl az ott élõk számára?
- Most már a konyhakerti tolvajt is elzárással, illetve komoly büntetésekkel lehet sújtani, akárcsak a fiatalkorú bûnözõket. Folyamatban van a
rendõrség létszámának bõvítése, és ha a tervezett háromezer
fõ felvétele megvalósul, azzal
megszilárdul a közbiztonság
is. Ez azért is fontos, mert újra
biztonságosan lehet majd gazdálkodni a kertekben és a
szántóföldeken. Most már van
lehetõség arra, hogy a megtermelt árut - zöldséget, gyümölcsöt vagy akár hústerméket helybeli intézmények felvásárolják, ami segíti a gazdálkodókat. A másik lehetõséget most
a turizmus fejlesztésében látom, mert szép környezetben
élnek az emberek akár a Sajóvölgyben, akár a Bán völgyében vagy a Bükk-Hegyháton, s
ez még jelenleg nincs kiaknázva. A kormányzati prioritások
között szerepel ennek az ágazatnak a támogatása, így akinek van ötlete, használja ki az
adódó lehetõségeket!
Kovács István

Közélet, mozaik
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Miért pont a jogpont?
Ingyenes jogsegélyszolgálat december végéig
Megyénkben meghaladta a másfél ezret azoknak az
ügyfeleknek a száma, akik idáig igénybe vették az
Észak-magyarországi Jogpont Hálózat szolgáltatását.
Ezt a jogsegélyszolgálatot az ország hét régiójának 145
helyszínén ügyvédek látják el, akik fõként munkajogi,
munkaügyi, cégjogi és társadalombiztosítási ügyekben
ingyen adnak jogi tanácsot. A program 2010. december
végén zárul.
Jogi segély a munka világában néven 2009. február elsejétõl indult útjára a Jogpont Hálózat, ahová fõként fiatalokat,
pályakezdõket, hátrányos helyzetû embereket, munkanélkülieket, valamint céges ügyfeleket várnak. A pályázat kiírójának célja a bíróságok leterheltségének csökkentése, a jogtudatos magatartás elõsegítése,
valamint egyéni és csoportos
munkajogi tanácsadás volt. A
lebonyolítás költségeit európai
uniós forrásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében fedezik, ahol társfinanszírozóként ott van az Európai
Szociális Alap és a Társadalmi
Párbeszéd Központ is. A Jogpont Hálózat konzorciumban
mûködik, amelynek tagja a Kereskedõk és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) is. A szervezet megyei elnöke, Szalári István elmondta: az ingyenes tanácsadás Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyé-

ben 18 ponton, 21 irodában
mûködik. Jogászok és munkajogászok adnak tanácsot az érdeklõdõknek, illetve a tanácsadásra igényt tartóknak. A pályázatban idáig összesen mintegy négyezer ügyfél kért tanácsot. Elsõsorban a munkahelyüket elvesztett munkavállalók, a nehéz helyzetbe került,
de még fenntartható vállalkozások vezetõi, illetve a tömeges
létszámleépítések miatt utcára
került emberek keresték fel az
irodákat. Az elnök hozzátette: a
bõ másfél éve tartó projekt idáig zökkenõmentes volt, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptak ügyfeleiktõl.
Sajószentpéterrõl legegyszerûbben a kazincbarcikai és a
két miskolci iroda érhetõ el.
Dr. Zemlényi István Miskolcon
az Erzsébet tér 2. számú épület
második emeletén hétfõi napokon 9-12 óra között fogadja
a jogi tanácsokra szorulókat.
- Miskolcról, Encsrõl és Szikszóról, valamint ezen települé-

Szalári István szerint a
Jogpont Hálózat valódi
segítség a munkavállalók
számára
sek vonzáskörzetébõl érkezik a
legtöbb ügyfél, de tartok fogadónapot Szerencsen is - nyilatkozta az ügyvéd. Leggyakrabban munkajogi problémákkal
érkeznek a panaszosok, és nagyon sokszor kiderül, mennyire kiszolgáltatottak a munkavállalók. Volt olyan aktív dolgozó, akit a cége éveken át folyamatosan foglalkoztatott, viszont mindig csak néhány hónapra kötötték meg vele a
munkaszerzõdést. Ha bírósághoz fordul, ott egyértelmûen

megállapítják a végleges munkaviszonyt, de kérdés, hogy
utána kap-e munkát annál a
cégnél. Edelényben például a
felmondási idõre járó összeget
és a végkielégítést úgy kerülte
el egy vállalkozás, hogy a dolgozókat áthelyezte egyik cégbõl a másikba, és így megszûnt
a munkajogi jogfolytonosság.
Dr. Zemlényi István minden
esetben megadta a jogi tanácsot, vagy ha arra felkérték,
esetenként elvállalta az ügy
képviseletét is.
Dr. Iván Zsolt Miskolcon, a
Régiposta út 4. szám alatt hétfõnként 12-16 óra között fogadja az ügyfeleket, míg Kazincbarcikán dr. Bálint István
az Egressy út 44. szám alatt található irodájában végez ingyenesen jogi tanácsadást.
A Jogpont Hálózat december
végéig mûködik, addig a szabálytalanul leszámolt munkavállalóknak ugyanúgy tanácsokat adnak a jogászok, mint a
vállalkozóvá válás kérdésében
vagy a munkaerõpiacra való
belépéshez. Szalári István tapasztalatai szerint ez a hálózatszerû mûködés hozzájárulhat
az aktív, önsegítõ, civil öntudatra épülõ társadalmi közösségek ügyeinek hatékony megoldásához.
Kovács I.

Az elsõ megmérettetés jól sikerült
Városunk kulturális életének két éve meghatározó szereplõje a
társastánccsoport. Megalakulásuk óta az egyik fõ célkitûzésük az
volt, hogy táncversenyeken is részt vegyenek. A hosszú, kitartó
munka után a csoport vezetõje elérkezettnek látta az idõt arra,
hogy párosokat nevezzen a Sziget Dance Kupa Táncversenyre.
Örömmel értesítem Önöket, hogy a Sajószentpéteri
FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület versenytáncos párjai 2010. november 07-én eredményesen mutatkoztak be
Tökölön a VI. Sziget Dance Kupa Táncversenyen.
Párosaink elsõ versenyükön II., III., IV., illetve V. helyezést értek
el. Nagy öröm volt számukra a dobogós helyezés, de aki lemaradt,
az is nagyon elégedett volt. Az egyesület csupán két éve alakult, így
nagyon nagy szó a táncos berkekben a dobogós helyezés. Táncosaink sok olyan párost elõztek meg, akik már évek óta versenyeznek.
Gratulálunk a szép eredményekhez, és a további versenyekhez
is sok sikert kívánunk!
Románné

Egy közös fotó a versenyt követõen
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Életmód

2010. NOVEMBER

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!
Életmód: aerobic
teren a városi sportcsarnok
heti két alkalommal (kedd és
csütörtök este hét órától) ad
otthont lányainknak-asszonyainknak, hogy havi ezerötszáz forintos bérlet váltásával
közösen hódolhassanak ennek a sportnak. A foglalkozások hatvan percesek, a mozogni vágyók a gyakorlatokat
Német Krisztina szakképzett
aerobic oktató irányítása mellett végzik, aki civil foglalkozását tekintve védõnõ. Neki
tehát „hivatalból” tisztában
kell lennie a mozgás és az
egészség összefüggéseivel, a
gyakorlatok élettani hatásaival, ami azért is fontos, mert
nem mindenki azonos mó-

Lapunk elõzõ számában sétára hívtam tisztelt Olvasóinkat, hogy együtt körülnézzünk, milyen lehetõségek
nyílnak városunkban a rendszeres egyéni, nem versenyszerû testmozgást igénylõk számára. Akkor a ma
közkedvelt kondicionálás és fitnesz (fõként férfi) mûvelõinek kedvéért egy erõsítõ teremben jártunk. Most tegyünk meg gondolatban egy pár lépést, nézzünk be a
sportcsarnokba, ahol egy, az elõzõvel igencsak közeli
rokonságban álló, nálunk leginkább a hölgyek körében
népszerû sportág foglalkozásán vehetünk részt: ez nem
más, mint az aerobic!
Bevallom, hogy már a
sportág definiálása is komoly
fejtörést okozott számomra,
ugyanis eléggé szûk az a
mezsgye, amelyik a hozzá hasonló sportágaktól elválasztja. Nem könnyíti a meghatározást a sportág sokszínûsége
sem: a számos irányzat, a még
több fajta segédeszközre kialakított gyakorlatsor mármár külön sportágnak is tekinthetõ. Közös nevezõ azonban mégiscsak akad, az egyik
maga a sportág neve: az aerobic olyan mozgásforma,
amelynek végzése közben a
szív, a tüdõ és a keringési
rendszerünk mellett az izmokban is az oxigén jelenléte
dominál. A nagyobb izomcsoportok megmozgatásával nõ a
szövetek oxigén-ellátottsága
és egészséges terhelés mellett
az állóképesség is. A másik
közös pont pedig a zene: a
gyakorlatokat egy megfelelõen kiválasztott ritmusú zenére, meghatározott ismétlési
számban és koreográfia szerint végzik.
Néhány szó a kezdetekrõl…
Mintegy fél évszázaddal ezelõtt a NASA, ûrhajósai fizikai
állapotának fejlesztésére, kitalált gyakorlatokat, amelyeket az egyik unatkozó katonafeleség zenével kombinálta,
hogy szabadidejükben saját
szórakoztatásukra õk is tornázhassanak. Aztán 1982-ben
a népszerû színésznõ, Jane
Fonda fitnesz-bibliaként tisztelt népszerûsítõ videokazettájának megjelenése elindított egy igazi aerobic-õrületet. A kazetta gyakorlatait otthon, saját ritmusban utánzó

hölgyek fogyókúrás csodaszernek tekintették. Népszerûségét kihasználva gomba
módra szaporodtak a fitnesz
termek, a sportszergyártók
fokozatosan egy egész iparágat alapítottak rá. Nálunk
1983-ban Szécsényiné dr. Fe-

A mozgás - kortól függetlenül - mindenki számára az
egészség záloga lehet
don és mennyiségben terhelhetõ, ezt figyelembe kell venni a feladatsor, a koreográfia
megtervezésénél. Amint az a
beszélgetésünkbõl kiderül, az
átlagos látogatottság húszharminc fõ között mozog, annak ellenére, hogy napi két
darab cigaretta árának megfelelõ összegnél is kevesebb a
havi bérlet ára. A rendszeresen odajárókat általában két
cél hozza a tornaterembe: a
nõiesen szép testalkat elérése, megtartása (benne a fogyás lehetõségével) és a társaságban végzett testedzéssel
egy egészségesebb életforma
kialakítása. Talán ezért van az,

kete Irén és Schmittné Makrai
Katalin vállalt úttörõ szerepet
az óravezetõk képzésével, a
sportág honi népszerûsítésében pedig Esztergályos Cecília és Csepregi Éva jártak
élen. A fitneszaerobic nehezebb elemeinek továbbfejlesztésével késõbb megjelent
a sportág versenyváltozata, a
sportaerobic is. Ez a sport is a
mindennapi trendekhez igazodva állandóan fejlõdik, formálódik, valamint a különbözõ óratípusok (step, fit-ball,
spinning, kangoo) és a használt eszközök széles tárháza
biztosítja napjainkig töretlen
népszerûségét. Sajószentpé14

hogy csupán hölgyek hódolnak ennek a mozgásformának, pedig õk szívesen látnának férfiakat is maguk között,
amint a sportaerobic versenyeken ez abszolút természetes. A csoport magja a húsz és
negyven közötti korosztály,
de találhatunk közöttük általános iskolást és nyugdíjast is.
Minden foglalkozás egy néhány perces intenzív bemelegítéssel kezdõdik, amely által
a szükséges magas pulzusszám kialakul, aztán jöhet az
alapelemekbõl felépített koreográfia. A gyakorlatok általában négyszer nyolcas ismétlésben váltakoznak, az aerobichoz készített, speciális ritmusú zenére. Az én pulzusszámomat már önmaga ez a zene
alaposan megemelte, mozognom sem kellett hozzá! Hetenként legalább egyszer, általában csütörtökön az erõfejlesztés is hangsúlyt kap,
ilyenkor elõtérbe kerülnek a
kézi súlyzók. Az óra végén soha nem maradhat el a néhány
perces nyújtás sem, amivel lazulnak az izmok, és mozgékonyak maradnak az ízületek.
Kérdésemre (hogyan lehetne
az iskolásokat mozgásra szoktatni?) az aerobic oktató elmondja, hogy a feltételek biztosításával szívesen tartana
órákat a helyi iskolákban a
felsõ tagozatos lányoknak is,
mert a ritmusérzékük és mozgáskoordinációjuk fejlesztésében ez mindenképpen segítségükre lehetne.
Természetesen bárki, aki
mozogni szeretne, a picit monoton focipálya körüli kocogás vagy futás után nézzen be
egy kis változatosságért, felüdülésért hozzájuk a terembe, hisz ahogyan az idõsebbek a címben is szereplõ TVtorna zenéjének folytatásában
szinte minden nap hallhatták:
„…Ez a kis torna néhány percen át.
Ne tessék félni, senkinek
sem árt!"
Kiss B.

Szabadidõ
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KERESZTREJTVÉNY

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT
A VÖRÖSISZAP KÁROSULTJAINAK
MEGSEGÍTÉSÉRE
Mûvelõdési központ, 2010. november 28.,
vasárnap 17 óra
A Magyar Népmûvelõk Egyesülete felhívással fordult az
ország mûvelõdési házaihoz, hogy szervezzenek egy programot a vörösiszap károsultjainak megsegítésére. Az akció
elsõ részében november 11 - 14. között 33 mûvelõdési
házban mintegy 3 millió forint gyûlt össze, melyet az
egyesület a Magyar Kármentõ Alapba fizet be. Az akció
második része december 15-éig tart. Ennek keretében a
sajószentpéteri Mûvelõdési és Sportközpont és Városi
Könyvtár advent elsõ vasárnapján, november 28-án, vasárnap délután 5 órakor a felújított mûvelõdési központban
„Jótékonysági adventi hangversenyt” szervez a miskolci
Anima vonósnégyes közremûködésével. A mûsorban a
népszerû dallamok közt felcsendül Mozart: Kis éji zenéje
és Bach: Air címû mûve is.

Vízszintes: 1. Boldogság. 5. Életünk alakulása. 9. Merõlegesen metsz. 11. Szemmel érzékelhetõ. 12. A nikkel vegyjele.
13. Tova. 14. Nõi mesealak. 16. … Stara Zagora (bolgár
sportklub). 17. Elmegy a hangja. 19. Az információ alapegysége. 21. Farmermárka. 23. Ürülni kezd! 25. Mely személy?
26. Az argon vegyjele. 27. Kapucnis szélkabát. 29. Alapelv,
elõírás. 31. A Nyugat-római Birodalom bukásáig tartott. 32.
Síita mozgalom Izraelben.

A belépés díjtalan.
A szervezõk a bejáratnál elhelyezett urnába várják az
adományokat.

Függõleges: 1. Szarvával döf. 2. Régebbi iskolatípus. 3.
Összevissza tör! 4. Szakmailag kiváló. 5. Orátor. 6. Országos
Tanács. 7. Descartes személyneve. 8. Hegycsúcs. 10. Lévay
József versének címe. 15. … Purple (brit hard rock együttes). 16. A Back II Black frontembere. 18. Bolti alkalmazott.
20. A legnagyobb maja romváros. 22. A viking. 24. Oscar-díjas
filmzeneszerzõ (Nino). 25. Kút és fûrész része. 27. Görög levegõ. 28. Versben összecsengõ. 30. Román autójel.
Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a függõleges 10. sorban található. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt
levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2010.
december 9-éig. A helyes beküldõk között egy 5000 Ftos 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: Szepesi Gusztáv. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és
minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden
szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk klubjába! A november 19-én megtartott sorsoláson Perván Gábornak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.
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