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Aktuális

Vízkereszttõl hamvazószerdáig

A karácsonyi ünnepek nyitó-
napja - mint korábban már em-
lítettük -, az advent elsõ napja
az egyházi év kezdete. Mielõtt
a vízkeresztrõl szót ejtenénk
(nem csupán az idõrendiség
miatt), úgy gondolom, beszél-
nünk kell a világi év kezdeté-
rõl, az újévrõl (január 1.),
amely ma egyben a béke világ-
napja is. Az ókori Rómában az
évkezdõ nap még március elsõ
napja volt, Julius Caesar nap-
tárreformja (Kr. elõtt 46) ezt a
napot már január elsejére tet-
te. XIII. Gergely pápa naptárá-
nak megjelenése (1582) után
általánosan is elterjedt, majd
véglegessé 1691-ben vált, ami-
kor XI. Ince pápa e napot tette
meg a polgári év kezdetévé. Az
újév elsõ napját már az ókor-
ban Janus (a kétarcú római is-
ten) tiszteletére nagy vigassá-
gokkal, ajándékozásokkal ün-
nepelték meg, s az elsõ hóna-
pot is róla nevezték el janua-
riusnak. Tulajdonképpen ma is
megmaradt az újév ünnepének
vissza- és elõretekintõ kétarcú-
sága: a vég és a kezdet. Ilyen-
kor számot vetünk az elköszö-
nõ óévben velünk történtek-
kel, megünnepeljük sikerein-
ket, jó magyar szokás szerint
elsiratjuk kudarcainkat, ezek-
bõl okulva elhatározzuk, hogy
az új évben mit csinálunk majd
másként. Aztán a virsli, a ma-
lac, a kocsonya és a lencse el-
fogyasztása után ezek a foga-
dalmak többnyire a pezsgõ bu-
borékával együtt el is szállnak.

Ezután, e kis kitérõ után tér-
jünk vissza a vízkereszthez,
mely egyike legrégibb egyházi
ünnepeinknek: a keleti keresz-
ténységben a III. században je-
lent meg Krisztus születésének

napjaként. Alig telt el egy év-
század, Róma e születésnapot
már a mai karácsony napján
(december 25-én) ünnepelte,
az epiphania pedig új jelentést
kapott: a napkeleti bölcsek
(háromkirályok: Gáspár,
Menyhért, Boldizsár) eljövete-
le, Jézus megkereszteltetése a
Jordán folyóban, Jézus elsõ
csodatétele a kánai menyeg-
zõn (amikor a vizet borrá vál-
toztatta). A megkereszteltetés
evangéliumi történetének em-
lékére a katolikus egyházban
tömjént és vizet szenteltek
meg ezen a napon, s ebbõl
ered a magyar neve, a vízke-
reszt is. A hagyományokból
mára szinte csak annyi maradt
meg, hogy ekkor bontjuk le a
karácsonyra feldíszített fenyõ-
fát, s talán még valamennyire a
házszentelés: ezen a napon
kezdi meg a plébános végigjár-
ni a híveit, s megszentelni azok
hajlékát. Az ortodox egyház-
ban, ahol mai napig a Julián-
naptár van érvényben, megma-
radt a karácsony ókori dátuma

(január 6-7.), a vízkeresztet pe-
dig tizenhárom nappal késõbb
ünneplik.  

A tágabb karácsonyi ünnep-
kört lezáró napnak említik
még február másodikát, gyer-
tyaszentelõt is, amely Szûz Má-
ria megtisztulásának ünnepe.
A hónap latin neve, a februa-
rius (jelentése: megtisztítani)
is jelzi, hogy a tél vége, az új,
tisztítótûz, a természet megtisz-
tulásának idõszaka következik.

A húsvétot megelõzõ negy-
vennapos nagyböjt kezdõ nap-
ja (változó ünnepként idén
március 9-e) a hamvazószerda.
Vízkereszttõl eddig a napig tart
a tél és tavasz jelképes küzdel-
mét is szimbolizáló farsang, a
vidám báloknak, mulatságok-
nak, a tavaszvárásnak az öröm-
ünnepe. A farsang neve a né-
met Fastnacht szóból eredhet,

amely a böjtöt megelõzõ éjsza-
kára utal. Jelentõs vallási ün-
nep ezen idõszakhoz nem kö-
tõdik, rítusai inkább a színes
néphagyományokra épülnek. A
magyar hagyományok és szoká-
sok fõleg az idõszak utolsó há-
rom napjához, a télbúcsúztató
„farsang farkához” kapcsolód-
nak, s ezt az ünnepkört és egy-
ben a telet is lezárja, eltemeti a
húshagyókedd. A másnap,
hamvazószerdán kezdõdõ
nagyböjtöt egy nap után egy
napra, a torkos csütörtökre,
rögtön fel is függesztetik, hogy
a káposzta és a fánk, a jellegze-
tes magyar farsangi ételek ma-
radékai mind elfogyhassanak. 

A farsang csúcspontja min-
denütt a karnevál. A szó erede-
tére a valószínû magyarázat az,
amelyik a böjtmegelõzõ jelle-
gére utal: a „carne vale”, ma-
gyar jelentésben: „ég veled,
hús!”. A világ két legismertebb
és legnépszerûbb karneválja a
kellemes riói és a szép velen-
cei. A gondolák és lagúnák vá-
rosa ilyenkor a csodálatos, tra-
dicionális jelmezeket és álar-
cokat viselõk kavalkádjában
egy olyan zenés színházzá vá-
lik, amelyben mindenki szí-
nész és nézõ is egyben, s mint
ahogyan már Dante is írt róla:
„Az egészhez a tengeren úszó
furcsa meseváros márványkö-
vei és palotái adják a díszle-
tet.” A rióit a lenyûgözõ eroti-
kus jelmezek mellett a tánc, a
szambaiskolák látványos vetél-
kedése tette világhírûvé. Mo-
hács karneválja, a busójárás a
délszláv népcsoport hagyo-
mányõrzõ népszokása, ha nem
is vetekedhet az elõzõ kettõ-
vel, mindenképpen messze
földön híres idegenforgalmi
látványosságunk. Az esemé-
nyek legismertebb alakjai az ál-
latbõrbe öltözött, ijesztõ álar-
cot, kolompot viselõ busók,
akik kereplõikkel nagy zajt
csapva elûzik, koporsó és ki-
szebábu máglyán történõ el-
égetésével pedig eltemetik a
telet, hogy aztán a természettel
- és velünk együtt - készülhes-
senek a testi és lelki megújulá-
sunkat elhozó, s már oly na-
gyon várt tavasz fogadására! 

Kiss Barnabás

Lapunk elõzõ számában az adventrõl, a karácsonyról,
a hozzájuk tartozó néhány népszokásról és hagyomány-
ról ejtettünk szót. A karácsonyi tizenketted zárónapja
(január 6.) vízkereszt, amely egybeesik az ortodox egy-
ház karácsonyával, s egyben egy újabb idõszak, a nagy-
böjt elsõ napját jelentõ hamvazószerdáig tartó farsang
kezdete is. A vízkereszt (korábbi nevén szentkereszt) a
nyugati keresztény egyház Epiphania Domini ünnepé-
nek („az Úr megjelenése”) magyar megfelelõje. Mint
már ennyibõl is kitûnik, ehhez a naphoz az egyháztör-
ténet különbözõ szakaszaiban más-más jelentést ren-
deltek, megpróbálunk most a teljesség igénye nélkül
ezeknek is utánajárni.

A busók felvonulása
megszokott látvány Mohács

utcáin

A mohácsi busók kiszebábot égetnek a Duna partján
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A térségünk munkavállaló-
inak helyzetérõl beszélgettem
Seres Ottóval, a B.-A.-Z. Me-
gyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központ Kazincbarcikai
Kirendeltségének vezetõjével.
Miután Seres úr hellyel kínált
az irodájában, rögtön a tárgyra
tértünk. Elsõként arról kér-
deztem, hogy tapasztalatai
szerint milyen a munkaválla-
lók helyzete jelenleg a régió-
ban. A válasz õszinte volt… és
kissé lehangoló. Megtudtam: a
munkanélküliek száma emel-
kedett az elmúlt idõszakokhoz
képest. A probléma gyökere
túl sokrétû az azonnali orvos-
láshoz, bár a szezonális ipar-
ágak beindulása kecsegtet le-
hetõségekkel. A most kialakult
állapot statisztikailag az 1992-
es helyzethez hasonló, amikor
is a privatizáció és az iparszer-
kezet átalakulása miatt szintén
problémát okozott a munka-
nélküliség. 

Seres úrtól megtudhattam
azt is, hogy a gyengébb nem
képviselõire kevesebb állásle-
hetõség vár, mint férfitársaik-
ra. Az ok nem nemi diszkrimi-
náció, csak egyszerûen a tipi-
kus férfimunkákra nagyobb
igény van, míg adminisztrátor-
ra vagy takarítónõre mérsékel-

tebb. Természetesen a höl-
gyeknek azért nem kell elkese-
redniük, hiszen a fent említett
munkák mellett még így is van
lehetõségük más területeken
elhelyezkedniük. Seres Ottó
ennél a pontnál hangsúlyozta
az egyén felelõsségét önmaga
és családja iránt. Mindenkinek
magának kell eldöntenie,
hogy van-e választása, vagy pil-
lanatnyilag lejjebb kell tennie
az elvárásokkal kapcsolatos lé-
cet.

Végzettség tekintetében
még inkább korlátozott bizo-

nyos csoportok lehetõsége.
Azoknak az embereknek, akik
nyolc általánossal rendelkez-
nek, vagy esetleg azzal sem, a
legnehezebb a dolguk a me-
zõnyben. Arányait tekintve ez a
réteg foglalja magába a leg-
több, tartósan munkanélküli
személyt, így ennek a rétegnek
a munkáltatása akut probléma-
körnek számít. E csoportnak a
számára a leggyakoribb állásle-
hetõséget a szalagmunkát kí-
náló munkáltatók jelentik. 

Mint megtudtam, a szakmá-
val rendelkezõ munkakeresõk
ehhez képest jelentõsen több
ajánlatra számíthatnak. A fõ
problémát itt a munkáltatók
és a munkavállalók közötti ér-
dekellentét jelenti. A legtöbb
szakmunkás ugyanis nem tart-
ja megfelelõnek a meghirde-
tett munkák feltételeit, bére-
zését. 

A közép- és felsõfokú vég-
zettséggel rendelkezõ pálya-
kezdõk legfõbb hiányossága a
munkáltatók szerint a tapasz-
talat hiánya. A leendõ munka-
adók szívesebben foglalkoztat-
nak tapasztalattal rendelkezõ
munkaerõt, hiszen a fiatalok
betaníttatása anyagi megterhe-
lést jelenthet a számárukra.
Seres Ottó szerint próbálják
tehermentesíteni ezeket a
munkáltatókat, hogy minél
több pályakezdõ gyorsan el
tudjon helyezkedni tudásának
és persze akaratának megfele-
lõen. A diplomások közül a
mûszaki képesítéssel rendel-
kezõ munkakeresõk némi
elõnyben vannak azokkal
szemben, akik a humán vona-
lat választották.

Azokról a lehetõségekrõl is
szót ejtettünk az igazgató úr-

ral, amiket a munkaügyi köz-
pont biztosít, különbözõ tan-
folyamok formájában. Itt két-
féle tanfolyam közül választ-
hatnak az érdeklõdõk. Az
egyik csoport OKJ-s végzettsé-
get nyújt, mint például a he-
gesztõ vagy a vasbetonszerelõ
oktatás, míg a másik csoport a
fontos készségek erõsítésére
fektet hangsúlyt. Ilyenek pél-
dául a nyelvtanfolyamok. Fon-
tos célja a munkaügyi köz-
pontnak, hogy ezeknek az át-
képzett egyéneknek a tanfo-
lyam elvégzése után szinte
azonnal munkát tudjon bizto-
sítani. A különbözõ tanfolya-
mokra való jelentkezéseket
idén március hónaptól lehet
leadni. 

Seres úr figyelmembe aján-
lotta azt is, hogy az új szociális
törvény miatt megváltoztak a
foglalkoztatás feltételei is. Ja-
nuártól a munkaügyi központ
nem köteles figyelembe venni
a munkavállaló képesítését,
hanem közvetíthet attól füg-
getlen állásajánlatokat is. Ezen
felül 2012-ben csak az lesz jo-
gosult bérpótló juttatásokra,
aki addig legalább 30 nap
munkaviszonnyal rendelkezik. 

Bár ezek a tények elsõ hal-
lásra lelombozhatják az állás-
keresõket, talán erõt adhatnak
az igazgató úr azon szavai, me-
lyek szerint mindent megtesz-
nek azért, hogy a munkanél-
küliek számára tudásuknak
megfelelõ állást biztosítsanak.
Én személy szerint úgy gondo-
lom, hogy fontos munkát vé-
geznek a munkaügyi kiren-
deltségek alkalmazottai, akik
azért dolgoznak, hogy dolgoz-
hassanak mások is.

Bájer Máté

Tájékozódás munka ügyben…

„A munkaadók
legszívesebben tapasztalt

munkavállalókat foglalkoz-
tatnak” - mondja Seres úr

A majdnem két éve kezdõdött válság érezhetõen rá-
nyomta a bélyegét a mindennapokra térségünkben is.
Nem tudunk pár lépést megtenni az utcán, vagy kenye-
ret venni a boltban anélkül, hogy ne szembesülnénk ez-
zel a ténnyel. Emberekkel találkozunk, akik leépítések
miatt elveszítették az állásukat, akiknek a forgalom
visszaesése miatt le kellett mondaniuk vállalkozásuk-
ról, és olyanokkal is, akik pályakezdõként szinte már
feladták az elhelyezkedés lehetõségének a reményét.
Már pedig aki talpon akar maradni ebben az anyagiak-
tól orientált világban, annak szüksége van fix jövede-
lemre, így nincs más hátra, irány a munkaügyi központ! 
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„Kormányablak” nyílt a közigazgatási hivatal fundamentumain 

Ügyfélfogadás reggeltõl estig

Az év elsõ munkanapján
kezdte meg mûködését a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Integrált Ügy-
félszolgálati Irodája, amely
egyike az ország 29 ilyen intéz-
ményének. A Kormányablak
300 munkatársát 2000 pályázó
közül választották ki, akik ezt
követõen részt vettek egy 130
órás képzésen, majd munkába
álltak. 

A közigazgatási hivatalok
alapjaira épülõ szervezet létre-
hozása országosan 550 millió
forintba került - közölte a sajtó
munkatársaival Szabó Erika te-
rületi közigazgatásért és vá-
lasztásokért felelõs államtitkár.
Az új kormányhivatalokba in-
tegrálódik a területi államigaz-
gatási szervek egy része. 

Megyénkben Demeter Er-
vint, a korábbi Fidesz-kor-
mányban államtitkári és mi-
niszteri posztot is betöltõ poli-
tikust nevezte ki a kormány-
megbízotti posztra Orbán Vik-
tor miniszterelnök, a hivatal
megbízott fõigazgatója pedig
dr. Lukács Irén lett. Demeter
Ervin írásbeli ismertetõt tett
közzé, amelybõl kiderül: a kor-
mány 2010. szeptember 14-én
arról döntött, hogy alapjaitól
kezdve átalakítja az államigaz-
gatást. Ennek eredménye a
kormányhivatalok létrehozása
a megyei közigazgatási hivata-
lok bázisán. Az átszervezéstõl a
területi államigazgatás egysé-
gesebb mûködését, a párhuza-
mosságok felszámolását és a
szervek közötti jobb együttmû-
ködést remélik. Kiemelten fog-
ják kezelni a nagyberuházások
szakhatósági eljárásának gör-
dülékenységét, valamint az át-
láthatóbb struktúra révén az
állampolgár-közeli ügyinté-
zést.

Demeter Ervin kiemelte: a
kormány alapvetõ szándéka a
„Jó állam” megteremtése, a

bürokratizmus felszámolása és
szolgáltató közigazgatás kiala-
kítása. Egyik legfontosabb cél-
ként az ügyek kezelésének egy-
szerûsítését, gyorsítását nevez-
te meg. Ennek elsõ momentu-
ma az igényekhez igazodó ügy-
félfogadás, ami ebben az eset-
ben a 8 órától 20 óráig tartó
meghosszabbított nyitva tar-
tást jelenti. A Kormányablak-
ban az általuk közvetlenül
nem intézhetõ ügyek esetében
tájékoztatást adnak arról, mely
hatóság jogosult a szóban for-
gó ügy lebonyolítására, és tájé-
koztatnak az eljáró hatóság el-
érhetõségérõl. Gondoskodnak
továbbá a szükséges nyomtat-
ványok letöltésérõl, és segíte-
nek azok kitöltésében. 

Az integrált területi állam-
igazgatási szervek emellett to-
vább végzik munkájukat, ám
az egyablakos szintre történõ
fejlesztés azt igényli, hogy
megvizsgálják a párhuzamosan
mûködõ ügyfélszolgálatok in-
tegrációjának lehetõségét. 

Kezdeményezhetõ az elsõ
Ügyfélkapu létesítése, és elõ-
terjeszthetõk a következõ ké-
relmek: gyermekgondozási se-
gély, anyasági támogatás, csalá-

di pótlék és gyermeknevelési
támogatás igénylése. 

Kérelmezhetõ továbbá a Ma-
gyar Köztársaság gyorsforgalmi
közúthálózatának közérdekû-
ségérõl és fejlesztésérõl szóló
2003. évi CXXVIII. Törvény 17.
§ (9) bekezdése szerinti kárta-
lanítás, a kötelezõ egészségbiz-
tosítás ellátásairól szóló tör-
vény szerinti utazási költségté-
rítés igénylése, valamint az ön-
kormányzati hatáskörbe tarto-
zó szabálysértési ügyekben a
határozat végrehajtásának mel-
lõzésére irányuló méltányossá-
gi kérelem. 

Tájékoztatást nyújt a Kor-
mányablak a magyar igazolvá-
nyok által biztosított diákked-
vezmények bejegyzésérõl és a
visszavonásra irányuló eljárás-
ról. A magyar igazolványok ál-
tal biztosított pedagógus és
oktatói kedvezmények bejegy-
zésérõl és a visszavonásra irá-
nyuló eljárásról. Közremûköd-

nek a magyar igazolvány és a
magyar hozzátartozói igazol-
vány kiadásában. Elbírálják a
külföldi iratok elfogadhatósá-
gát abban az esetben, ha nem
magyar állampolgár akar Ma-
gyarországon házasságot kötni
vagy bejegyzett élettársi kap-
csolatot létesíteni. Tanúsít-
ványt adnak a Magyarországon
élõ magyar állampolgároknak,
hontalanoknak és menekültek-
nek a házasságkötéshez vagy

bejegyzett élettársi kapcsolat-
hoz. Megigénylik a gyermek-
gondozási díjat és a terhességi-
gyermekágyi segélyt. 

Az Ügyfélkapun keresztül le-
hetõséget biztosítanak az
egészségügyi szolgáltatásra jo-
gosultak nyilvántartásában ró-
la nyilvántartott adatok megte-
kintésére. Az állampolgár az
OEP Ügyfélkapun keresztül
meggyõzõdhet arról, hogy fog-
lalkoztatója vagy más bejelen-
tésre kötelezett teljesítette-e az
egészségbiztosításra vonatko-
zó bejelentési kötelezettségét.
Ezek az adatok ingyenesen le-
kérhetõk. 

Szakmai segítséget nyújtanak
az internetes kapcsolatok elér-
hetõségéhez, amelyen keresz-
tül lehetõség van egyéni vállal-
kozói tevékenység elektronikus
bejelentésére, adatváltozás, te-
vékenység-szüneteltetés és szü-
neteltetés utáni újrakezdés, va-
lamint egyéni vállalkozói tevé-
kenység megszûnésének elekt-
ronikus bejelentésére. 

Megismerhetõk az ingatlan-
nyilvántartásból az ingatlanok
adatai az elektronikusan hite-
lesített tulajdoni lap, illetve a
térképmásolat lekérdezésével.
A tulajdoni lap másolatok le-
töltése térítésköteles, a díj ren-
dezéséhez bankkártyával kell
rendelkeznie az ügyfélnek.

A Kormányhivatal ügyfélszol-
gálati irodája tájékoztatást
nyújt az egyéni vállalkozást ala-
pítani kívánó természetes sze-
mélyeknek, az egyéni vállalko-
zóknak az egyéni vállalkozás
mûködési szabályairól, képesí-
téshez kötött gazdasági tevé-
kenység esetén a jogszabályok-
ban meghatározott képesítési
követelményekrõl. Bejelentés-
hez vagy hatósági engedélyhez
kötött gazdasági tevékenység
esetén - ide nem értve az ön-
kormányzati rendeletet - a
szükséges bejelentésekrõl, ha-
tósági engedélyekrõl és az en-
gedélyezõ, továbbá bejelentést
fogadó hatóságok elérhetõsé-
gérõl ugyancsak információval
szolgálnak.

Kovács

Január 3-án megnyílt a megyei kormányhivatal ügy-
félszolgálati irodája - más néven Kormányablak - Mis-
kolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nyugdíjbizto-
sító épületében. A helyszínen jelenleg 29 ügykör intézé-
sére van lehetõségük az ügyfeleknek. 

Most még leginkább csak felvilágosítást kérnek az
ügyfelek
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Helyzetjelentés január közepén

Füstköd és szállópor

A szmog a környezetszeny-
nyezés miatt kialakult füstköd,
amelynek az egyik fajtáját fosz-
szilis tüzelõanyagok, ezeken
belül is fõleg a szén nagymér-
tékû felhasználása váltja ki. El-
égetésükkor nagy mennyiségû
korom keletkezik, mely a szál-
lóporral együtt a kondenzáci-
ós magok felszaporodását
okozza a levegõben, valamint
jelentõs mennyiségû kén-dio-
xid szennyezést is okoz. Kíván-
csiak voltunk, hogy városunkat
mennyire érinti most ez a
probléma, így felkerestük a B.-
A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatá-
si Szervét, hogy több informá-
ciót kapjunk a szmog és a szál-
lópor veszélyeirõl. 

- Mekkora a szmog meg-
engedett határértéke, és
mekkora ehhez képest a je-
lenlegi érték?

- A levegõminõségi határér-
tékekkel kapcsolatos szabályo-
zás alapjait a 14/2001. (V.9.)
KÖM-EüM-FVM együttes ren-

delet tartalmazza. A szállópor
(PM10) egészségügyi határér-
téke 50 mg/m3, tájékoztatási
érték 75 mg/m3, riasztási érték
100 mg/m3. Sajószentpéteren,
az Országos Légszennyezett-
ségi Mérõhálózat hivatalos
honlapján, a 2011. január 16-
ai mérés szerint minden érték
a megengedett alatt van. A
Sport úton elhelyezett mérõál-
lomás a következõ adatokat
rögzítette: 

- Mi váltja ki a szmog és a
szállópor túlzott intenzitá-
sát?

- A levegõszennyezettség nö-
vekedésében döntõ fontossá-
gú a közlekedésbõl eredõ
szennyezés, mivel a légszeny-
nyezettségért, ezen belül a
szállópor koncentrációk emel-
kedéséért fõként a közlekedés
és a lakossági tüzelés a felelõs.
A szállópor napi átlagkoncent-
rációját téli idõszakban jellem-
zõen befolyásolják az ipari
üzemek, fûtõberendezések ki-
bocsátásai, illetve az idõjárási
körülmények egyaránt.

- Mi a teendõ akkor, ha a
határértékek messze a meg-
engedett fölé szöknek?

- A B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerve (korábban:
ÁNTSZ) megelõzõ hatósági te-
vékenysége révén vesz részt a
levegõ minõségét javító intéz-
kedések meghozatalában.
Szmoghelyzetben egészség-
ügyi tanáccsal tudja segíteni a
lakosságot érintõ esetleges
egészségkárosító hatások kivé-

dése, csökkentése érdekében,
ezeket elolvashatják a honla-
punkon közzétett lakossági tá-
jékoztatókban is.  

Ízelítõül szolgáljon itt az
egészségügyi jó tanácsok közül
néhány: a gyermekek, idõsek,
asztmában és egyéb légzõszer-
vi, illetve keringési betegség-
ben szenvedõk kerüljék a sza-

bad levegõn történõ tartózko-
dást, az aktív testmozgást, ke-
rüljék a szellõztetést. Az egész-
séges emberek is kevesebbet
tartózkodjanak a szabadban,
különösen a jelentõs gépjár-
mûforgalom által érintett tere-
ken, útszakaszokon!

Bájer M.

Az utóbbi idõben egyre több hír ütötte fel a fejét, mi-
szerint a térségben a szmog és a szállópor jóval a meg-
engedett határérték fölé szökött. Sõt, január 2-án az or-
szágos televíziós csatornák hírmûsoraiban is megemlí-
tették városunk nevét, annak kapcsán, hogy aznap
Sajószentpéteren mérték a legnagyobb szállópor kon-
centrációt. Ezek után nem csoda, ha kíváncsiak voltunk
a jelenlegi állapotokra.

A sajószentpéteri 
mérõállomás óráról órára
friss mérési eredményeket 

szolgáltat

Az egekbe szökõ gázár miatt sokan visszaállnak 
a hagyományos fûtési rendszerre

GGyyoorrss!!  OOllccssóó!!

HHaattéékkoonnyy!!
2011-ben is válassza a

Sajó Televízió képújságát!

Telefon: 06-20-667-5711

e-mail: sajotv@parisat.hu
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Aktuális

Beszélgetés Dudra József V.G. igazgatóval

Új év, új kihívások

- Milyen többletfeladato-
kat ró a Városgondnokságra
a szokatlanul kemény tél?

- Gyakorlatilag 3 éve rendel-
kezünk azokkal az eszközök-
kel, melyek segítségével jelen-
tõsebb mennyiségû hó esetén
is képesek vagyunk megtisztí-
tani közterületeinket. Szabad-
jon megjegyeznem: a 17 millió
forintos JCB kotró-rakodó gé-
pünk eredetileg nem ilyen fel-
adatok elvégzésére készült, így
egy saját magunk által gyártott
tolólap felszerelésével tettük
hóeltakarításra is alkalmassá.
Ennek persze veszélyei is van-
nak, hiszen amennyiben
hótolás közben valamilyen me-
chanikai akadályba ütközik,
akkor akár több 100 ezer forin-
tos nagyságú kár is keletkezhet
a gép hidraulikus rendszeré-
ben. Azt is tudni kell azonban,
hogy 5-6 centis hó esetén (mi-
vel teljesen nem lehet az asz-
faltszintig leengedni ezt az
ominózus tolólapot) a JCB-t
nem küldjük ki a közterületek-
re. Emellett rendelkezünk egy
olyan kistraktorral is, amely a
tavaszi-nyári idõszakban a fü-
vet nyírja, télen pedig - egy
adapter segítségével - a járdá-
kat szabadítja meg a nemkívá-
natos hótakarótól. És persze
ne feledkezzünk el az ugyan-
csak saját magunk által kreált
sószóróról sem, ami szintén a
kézi munkát hivatott csökken-
teni. Talán mondanom sem
kell, de a mostani télen mind-
három gép kihasználtsága jócs-
kán megnövekedett, köszön-
hetõen a szokatlan mennyisé-
gû csapadéknak. Egyébként a
hóeltakarítás tekintetében pri-
oritásokat állítottunk fel, mely-

nek értelmében elsõként a
buszmegállók, azt követõen a
GYÓMI és környezete, majd a
nevelési-oktatási intézmények
kerülnek sorra.  

- Ha már a sóról esett szó,
nem árt tisztázni: lehet-e sí-
kosság-mentesítésre sót
használni, vagy esetleg más
típusú érdesítõ anyag szük-
séges?

- Tavaly módosult a kor-
mány 346/2008. (XII. 30.)
rendelete, amely a fás szárú
növények védelmérõl szól,
melynek értelmében belterü-
leti közterületen - a közúti
forgalom számára igénybe
vett terület (úttest) kivételé-
vel - síkosság-mentesítésre
csak olyan anyag használható,
amely a közterületen vagy an-
nak környezetében lévõ fás
szárú növények egészségét
nem veszélyezteti, magyarul:
a járdák esetében sót (nátri-
um-klorid) mint szóróanya-

got el kell felejteni! Azt csak
érdekességként jegyzem meg,
hogy létezik valódi környezet-
barát megoldás erre a problé-
mára, hiszen a CC Road (kal-
cium-klorid) fantázianevû
anyag már Magyarországon is
elérhetõ, az egyetlen bökke-
nõ, hogy kilója 125 Ft+Áfa
összegbe kerül, vagyis a 156
Ft-os bruttó ár + a szállítási
költség azt eredményezi,
mintha kristálycukorral szór-
nánk a város járdáit. Ez akko-
ra kiadást jelente, amit a vá-
ros anyagi helyzete nem tesz
lehetõvé. Azt csak zárójelben
jegyzem meg, hogy amennyi-

ben a tulajdonosok az ingat-
lanjuk elõtti járdaszakaszok
takarítását (amit egyébként
rendeletben szabályozott a
képviselõ-testület) valóban
komolyan vennék, akkor nem
is lenne mirõl beszélnünk. 

- A technikai, mûszaki pa-
raméterek a feltételrendszer
egyik oldalát képviselik. Ott
van azonban a másik oldal
is, az emberi tényezõ. Ha
nincs kellõ számú munkás-
kéz, a legmodernebb gépek
sem sokat érnek. Mi a hely-
zet ez utóbbi téren?

- Nyilván a közfoglalkoztatás-
ra céloz.

- Igen.
- Ezen a területen drámai

változások léptek életbe január
elsejétõl. Megszûnt a közcélú
foglalkoztatás, megszûnt az
„Út a munkához” program, s a
decemberben igényelt 135 fõ-
vel szemben mindössze 37 fõ
közfoglalkoztatású munkavál-
lalót kapott a város, január és
február hónapra. Szándékosan
hangsúlyoztam ki, hogy január
és február hónapra, hiszen ez
az idõszak átmenetinek tekint-
hetõ. Tovább ront a helyzetün-
kön, hogy az említett 37 fõ na-
pi 6 órában foglalkoztatható,
ráadásul csak segédmunkás-
ként. Összehasonlításként ér-
demes megjegyezni, hogy a
2010-es év utolsó negyedében,

„Harminchét emberrel nem lehet megváltani a világot” -
mondja Dudra igazgató úr 

Egy ilyen komoly célgép legfeljebb mikrotérségi 
összefogással válhatna elérhetõvé

Hosszú éveken keresztül arra panaszkodtunk, hogy
ma már nincs igazi tél, hiszen az elmúlt években (egy-
két gyenge havazást leszámítva) a téli sportok kedvelõi
is csak külföldön tudtak hódolni szenvedélyüknek.
Nos, úgy tûnik, a tavalyi esztendõ utolsó hónapja, illet-
ve az idei év eleddig eltelt napjai alaposan rácáfoltak er-
re, ugyanis sem hóból, sem hidegbõl nem volt hiány.
Ennek gyermekeink nyilván örülnek, a Városgondnok-
ságnak azonban alaposan megszaporodtak a tennivalói.
A részletekrõl az intézmény igazgatója, Dudra József tá-
jékoztatta lapunkat. 
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A sajószentpéteri németek történetébõl

Az óhazától az újhazáig

A színházteremben helyet
foglaló érdeklõdõket egy kis-
film köszöntötte, amely
Sajószentpétert mutatja be
német nyelven. Mórás és pé-
csis diákok verses-zenés mû-
sora az adventi hangulatot, a
karácsonyvárást idézte fel né-
metül, majd a Freedance tánc-
csoport táncosai kápráztatták
el a közönséget.

Csáki Károlyné, a városi Né-
met Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke köszöntõjében el-
mondta: nagy öröm számára,
hogy a kutatási eredményeket
ennek a kiadványnak a segít-
ségével egy szélesebb réteg is
megismerheti, mert az õsök
emléke halványulni kezd, az
asszimiláció, az anyanyelvtu-
dás elvesztése felgyorsult, de
talán ennek a kiadványnak a
segítségével néhányan saját
családfájukat kezdik majd ku-
tatni. A könyv szerzõi,
Marozsán Zsolt és dr. Rémiás
Tibor, a miskolci Herman Ot-
tó Múzeum munkatársai me-
séltek arról, milyen források

felhasználásával
sikerült felkutat-
niuk a Sajószent-
péteren élõ né-
metek származá-
sát, és bemutat-
ták a könyv feje-
zeteit is. A legna-
gyobb fejezet a
németek történe-
te ideérkezésük-
tõl napjainkig. Itt
bemutatásra ke-
rül az életkörül-
ményeken túl a
kulturális élet,
sõt, az oktatás is.
Megtudhat juk,
hogy három hul-
lámban érkeztek
városunkba: elõ-
ször a dohányter-
mesztéssel fog-
lalkozók, akik
Dusnokon tele-
pedtek le, majd a
s zénbányásza t
beindulásával a
bányamunkások,
végül pedig az

üveggyárba érkeztek a szak-
munkások. 

A következõ fejezet a Német
Kisebbségi Önkormányzat
munkáját kíséri figyelemmel
megalakulásától napjainkig.
Az utolsó fejezet pedig azok-
ról szól, „akikre büszkék va-
gyunk”, vagyis akik munkájuk-
kal hozzájárulnak(tak) a sike-

res és színvonalas programok
lebonyolításához. 

Az est záróakkordjaként
minden jelenlévõ kapott egy
példányt a kiadványból, s a
rendezvényt szeretetvendég-
ség zárta.

Románné

csak a Városgondnokság ber-
kein belül, átlagosan 80 közcé-
lú foglalkoztatott dolgozott,
ehhez képest most van 15 em-
berünk. Ennyi létszámmal kell
megoldanunk a város tisztán-
tartását, üzemeltetését, termé-
szetesen a gépkocsirakodók,
valamint a portaszolgálat is in-
nen kerül ki. Akarom monda-
ni, csak kerülne, ugyanis ezt
már így képtelenség megolda-
ni, ezért a délelõttös portaszol-
gálatot közalkalmazottak látják
el. Március elsejétõl újabb vál-
tozásokra számítunk, hiszen
ekkor indul útjára a Nemzeti

Közfoglalkoztatás Programja. A
közfoglalkoztatásnak négy új
típusa kerül bevezetésre:

I. Az önkormányzat által
szervezett rövid idõtartamú
(legalább 2, legfeljebb 4 hó-
nap, napi 4 órás munkaidõ)
foglalkoztatás, a támogatás
mértéke 95%-os. 

II. Hosszabb idõtartamú
közfoglalkoztatás (legalább 2,
legfeljebb 12 hónap, napi 6
vagy 8 órás munkaidõ), a tá-
mogatás mértéke 70%-os. 

III. Országos közfoglalkoztatási
program (legfeljebb 12 hónap), a
támogatás mértéke 100%-os.

IV. Vállalkozás részére bér-
pótló juttatásban részesülõ
személy foglalkoztatásának tá-
mogatása (legfeljebb 8 hónap
támogatás + 4 hónap tovább-
foglalkoztatási kötelezettség).
Teljes munkaidõs jogviszony, a
támogatás mértéke 70%-os. 

Amint azt tavaly december-
ben egy elõadáson hallottuk,
2011-ben a közfoglalkoztatás
támogatására mintegy 64 Mrd
forintot szán a kormány. Ebbõl
20 milliárdot az országos köz-
foglalkoztatási programokra
fordítanak, míg 44 milliárdot a
másik három támogatási for-

mára költenek. Szándékaik
szerint ennek a pénznek (a 44
milliárdnak) a 4/5-ét napi 4
órás foglalkoztatásra kívánják
fordítani. Ezzel persze ugrás-
szerûen javulhatnak a munka-
ügyi statisztikák, aki azonban a
gyakorlati oldaláról is ismeri a
közfoglalkoztatás intézményét,
az jól tudja, napi 4 órában
nem lehet megváltani a vilá-
got. Magyarul: ilyen idõinter-
vallumban értelmes feladato-
kat, értékteremtõ munkát ad-
ni/végezni nem egyszerû fel-
adat. 

Sulyok Barnabás

Sajószentpéter is azon települések közé tartozik, ahol
számottevõ a német származásúak aránya, de az õ ide-
településükkel eddig a történeti kutatás nem foglalko-
zott. Ezt a hiányt pótolja a városi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat kezdeményezésére beindított helytörténe-
ti kutatás, melyet a miskolci Herman Ottó Múzeum
munkatársai végeztek. A kutatási eredményeket egy ki-
adványban tették közzé, amelynek bemutatójára 2010.
december 11-én került sor a Mûvelõdési és Sportköz-
pontban. 

7

A könyv címlapja a malenkij robotot megjárt Schweitzer Júliával
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Portré: Szirmay László

Örök igazságkeresõ

Krónika: Laci bácsi Sajó-
szentpéter térségének egyik
legismertebb embere, de az is-
mertség nem jön magától. Mit
csinált másképpen, mint ha-
sonló korú pályatársai? 

Szirmay László: Alberttele-
pen születtem 1931. december
20-án, egy bányászcsaládba. A
faluban jártam ki a nyolc általá-
nost, majd mivel jól tanultam,
felvettek az egri Dobó István
Gimnáziumba. Ott ért a máso-
dik világháború, és amikor
1944-ben bejöttek a németek,
elfoglalták a kollégiumunkat.
A háború után Miskolcon, a
Lévay József Református Gim-
náziumban végeztem el a har-
madik osztályt, majd az élet
közbeszólt. Heten voltunk
testvérek, és akkoriban vezet-
ték be a jegyrendszert. Édes-
apám bányász-aknász volt, és
ezért a munkáért duplán ka-
pott lisztet, zsírt és alapvetõ
élelmiszert, ezért bátyámmal
úgy döntöttünk, mi is bányá-
szok leszünk. 

Krónika: Nem gondolt arra,
hogy életútja, karrierje törik
ezzel derékba? 

Szirmay László: Nagy volt
a szegénység, és nem vállal-
hattam fel, hogy szüleim az is-
koláztatásomat támogassák,
miközben õk a testvéreimmel
nélkülöznek. Ezért igyekez-
tem megállni a helyemet az
alberttelepi bányában. Ennek
lett az eredménye, hogy 18
évesen a párt helyi vezetõi en-
gem javasoltak katonatiszti is-
kolára, amit Budán a Petõfi
laktanyában végeztem el.
Elõbb Vácon, majd Egerben
szolgáltam a híradósoknál,
amíg 1952-ben meg nem nõ-
sültem. 

Krónika: Mi változott meg a
házasságkötés után? 

Szirmay László: Jöttek sor-
ban a gyerekek. Nóra 1953. ja-
nuár 1-jén született meg, õ
most Székesfehérvár mellett
lakik a családjával, és fogtech-
nikus mesterként dolgozik.
Ott van két unokánk és négy
dédunokánk. Még abban az év-
ben, november 30-án megér-
kezett László fiúnk is, aki er-
désztechnikus volt nyugdíjazá-
sáig. Lánya - egy másik uno-
kánk - botanikus doktor, a gö-
döllõi botanikus kert igazgató-
helyettese. Legkisebb gyerme-
künk, Tamás 1955. március 30-
án született, és gépészmérnöki
diplomát szerzett. Most rok-
kantnyugdíjas, és Sajószent-
péteren él. Fiát, Viktort mi ne-
veltük fel, hat éves volt, ami-
kor a szülei elváltak. Õ Miskol-
con dolgozik gépészmérnöki
diplomával a zsebében. Lé-
nyeg, hogy a család gyarapodá-
sa egyértelmûvé tette: a kato-
natiszti fizetés csak szûkös

megélhetést biztosít, míg a bá-
nyában sokkal többet lehetett
keresni. Ezért kértem az elöljá-
róimtól, hogy engedjenek visz-
sza a bányába.

Krónika: A hidegháború
idõszakában ez szokatlan ké-
rés lehetett.

Szirmay László: Szerencsé-
re megértették és leszerelhet-
tem, majd 1955. februártól
már a Pitypalatty-völgyben, a
Harica bányában vettem fel a
munkát. Ezután ott kezdõdtek
a szakmai képzések, a vájáris-
kola elvégzése után csapatve-
zetõ vájárnak neveztek ki. 

Krónika: Mikor kapcsoló-
dott a szakszervezeti mozga-
lomhoz? 

Szirmay László: A bányász
szakszervezetbe 1947-ben lép-
tem be, és azóta tagja vagyok.
Alberttelep és Harica után
dolgoztam a Szentpéter 2-es
aknán, Berentén és
Herbolyán is, és mindenhol
felvállaltam a szakszervezeti,
majd késõbb a pártpropagan-
dista szerepkört is. Ennek oka
egyszerû volt: ki mertem nyit-
ni a számat akár munkajogi,
akár munkavédelmi kérdés-
ben, utána pedig a munkatár-
sak hozzám fordultak pana-
szaikkal. 

Krónika: Hátrányokkal is
járt ez a szerepkör? 

Szirmay László: Volt olyan
fõmérnök, aki úgy akart fegyel-
mezni, hogy csoportommal
együtt a legrosszabb területre
osztott be, ami fizetéscsökke-
néssel járt. Aztán volt olyan
eset is, amikor kihúzták a ne-
vemet a bányásznapi jutalma-
zottak közül. 

Krónika: Ennek ellenére biz-
tosan nem lenne egyszerû fel-
adat a kitüntetések felsorolása. 

Szirmay László: Szoktam
mondani: „egymilliónyi” okle-
velem van. Sokszor kaptam Ki-
váló Dolgozó elismerést, de
van Kiváló Munkáért miniszte-
ri kitüntetésem is. Ma már so-
kan megmosolyogják, de kap-
tam a pártmunkámért „Lenin-
emlékplakettet” is. Ez az elõzõ
rendszerben komoly kitünte-

tés volt. Öt évvel ezelõtt a
Szent Borbála Érdeméremmel
jutalmazott a Bányász Szak-
szervezet, 2000-ben pedig
Sajószentpéter Város Önkor-
mányzata Pro Urbe Díjjal is-
merte el sok évtizedes tevé-
kenységemet. Talán néhányan
még emlékeznek rá, hogy
1994-98 között önkormányzati
képviselõ voltam, és a szociális
bizottságban kaptam munkát,
amit a következõ ciklusban
külsõs tagként folytattam. 

Krónika: Utóbbi kitüntetés
talán jobb helyre nem is ke-
rülhetett volna, hiszen a
nyugdíjas bányászszakszerve-
zet helyi csoportját régóta
mûködteti. 

Szirmay László: A Borsodi
Bányászok Nyugdíjas Területi
Tagozatának Sajószentpéteri
Nyugdíjas Bányász Szakszerve-
zete csoportjának 26 éve va-
gyok az elnöke. Taglétszámunk
120 fõs, ahová már nemcsak a
szakmabeliek jöhetnek. Évente
3-4 alkalommal meglátoga-
tunk egy-egy gyógyfürdõt, el-
sõsorban Bogács, Hajdúnánás,
Berekfürdõ vagy Nyíregyháza-
Sóstó az úti célunk. Bányász-
nap környékén minden évben
rendezünk egy nyugdíjas talál-
kozót. Szerencsére élvezzük az
önkormányzat támogatását.

Krónika: Évtizedeken át
gyakori szereplõje volt a gyász-
szertartásoknak is. 

Szirmay László: Még a Bor-
sodi Szénbányáktól javasoltak
egyhetes szónokképzõre, ahol
egy vezetõ kifejtette: jó lenne,
ha az elhunyt kollégákat mi
búcsúztatnánk. Elsõ búcsúzta-
tómat Jessek Péter bácsi teme-
tésén tartottam, amire másfél
napig készültem. Történt több
olyan eset is, amikor nem tud-
tam visszafojtani a könnyei-
met. Egy 18 éves lány az érett-
ségijére utazott, amikor elütöt-
te az autóbusz, de az is kihívás
volt, amikor barátot, szomszé-
dot kellett búcsúztatnom. Kö-
zel ezer szertartáson mondtam
búcsúbeszédet a megye 38 te-
lepülésén, de tíz éve ezt is ab-
bahagytam.

8

Laci bácsi a katonatiszti
pálya helyett a bányát

választotta

Iskoláztatásába beleszólt a világháború, majd késõbb
volt katonatiszt is, de a családi hagyományok mégis a
bányához szólították vissza. Aktív munkásságának nagy
részét valamelyik észak-borsodi szénbánya mélyén töl-
tötte, ahol kollégái érdekeit több évtizeden keresztül
képviselte. Szirmay Lászlót az sem érdekelte, ha emiatt
ütközött az elöljáróival. Azt tartja: a szakszervezeti ve-
zetõ mindig a baloldali értékrendet, az emberek érde-
keit képviseli, bármilyen színû a mindenkori politikai
hatalom. 
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Krónika: Ennyi elfoglaltság
mellett volt-e magánélete, tudott-
e idõt szakítani a szórakozásra?

Szirmay László: Sokáig
szenvedélyes horgász voltam,
1964-tõl gyakran jártam a kör-
nyékbeli tavakra és a Tiszára is.
Nagy élmény volt számomra a
kuttyogatás, amivel harcsát le-
het a horogra csalni, nekem
egy 18 kilós volt a csúcsfogá-

som. Pár év óta már nem vál-
tom ki a horgászengedélyt, de
néha elmegyek olyan közeli vi-
zekre szórakozni, ahol azt nem
kérik. 

Krónika: Hogyan telnek egy
aktív közéleti ember nyugdíjas
napjai?

Szirmay László: Leköt a
rejtvényfejtés, hiszen ebben a
korban már szükség van a szel-

lemi szint megõrzésére. Jára-
tok néhány baloldali újságot,
elolvasom õket, és mérgelõ-
dök egy sort, mert sok minde-
nen változtatnék. Ezen kívül
örülök a családomnak. Mind a
négy unokám megtalálta a pár-
ját, és így együtt öten szereztek
már doktori címet. Ugyanúgy
büszke vagyok négy déduno-
kámra is. Visszagondolva az

életemre: köszönettel tartozok
a feleségemnek, aki csodálatos
hátteret biztosított a család
számára és a munkámhoz, és
aki a konyhában is verhetetlen.
Összességében tehát boldog
embernek érzem magam,
…..csak az a fránya politika ne
lenne, mert azon bosszankod-
ni szoktam.

Kovács István

A Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat évek óta fogad-
ja a lakosság használt ruha, já-
ték, bútor vagy egyéb haszná-
lati tárgy felajánlásait, és köz-
vetíti a rászoruló családoknak,
gyermekeknek. 2010-ben szá-
mos adomány érkezett, külö-
nösen decemberben. Kará-
csony közeledtével sok jó
szándékú és adakozni vágyó
ember kereste fel szolgálatun-

kat, hogy felajánlása által a rá-
szorulók ünnepe is szebb le-
hessen. A Telenor Magyaror-
szág Zrt. törökbálinti ügyfél-
szolgálatának munkatársait is
az adakozás öröme vezérelte,
amikor december elején azzal
a szándékkal kerestek meg
bennünket, hogy a kollégáik
által felajánlott és összegyûj-
tött ruha-, játék-, tartós élelmi-
szer és könyvadományukat

személyesen juttatnák el tele-
pülésünkre. A felajánlást nagy
örömmel fogadtuk. 2010. de-
cember 16-án az ügyfélszolgá-
lat 9 munkatársa érkezett hoz-
zánk számos ajándékkal, ki-
csikre és nagyokra egyaránt
gondolva. Az adományt 29 csa-
ládnak közvetítettük, melyet
õk hálásan fogadtak, különö-
sen a felajánlott játékok arat-
tak nagy sikert és okoztak kitö-

rõ örömet. A Telenor ügyfél-
szolgálati munkatársainak és
valamennyi adományozónak
ezúton szeretnénk megkö-
szönni a szolgálatunkhoz eljut-
tatott adományokat, bízva ab-
ban, hogy felajánlásaik révén
2011-ben is segíthetjük a rá-
szoruló családokat.

Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársai

Köszönet az adományozóknak
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Schweitzer György 

- Dusnokon élek, ahol mos-
tanában nagyon komoly gon-
dok vannak a belvízzel. A
Szuha medre eliszaposodott,
feltöltõdött, így képtelen a Sa-
jóba vezetni az összegyûlt csa-
padékot. Emlékezetem szerint
ott legalább negyven éve nem
volt mederkotrás, ami most üt
vissza. Megteltek a pincéink,
tározóink, a kazánt is át kellett
emiatt helyezni. A lakások falai
már penészesek, ezért sürgõs
megoldás kellene a vízelveze-
tésre. Másik problémám a kö-
zösségi ház rossz állapota, rá-
férne egy rekonstrukció, mert
lenne rá igény. Aztán az útjaink
is egyre rosszabbak, fõként a
Katalin út bevezetõ szakasza
alkalmatlan a közlekedésre,
emiatt a buszsofõrök már nem
mennek be Dusnokra, aho-
gyan tették azt korábban. A
Melinda úton is tarthatatlan a
helyzet, most éppen vízben áll,
de így volt nyáron is. Akkor is
összegyûlt az esõvíz és posvá-
nyosodott, ami jókora bûzzel
járt. Tudom, hogy a csapadék-
helyzet most rendkívüli, de a
városrész lakói megoldást vár-
nak. A járdák egy része is bal-
esetveszélyes, ugyancsak javí-
tásra szorulnak. Azt is kérném,

hogy a jövõben az eddiginél is
jobban vonják be a lakosságot
a dusnoki munkák tervezésé-
be, mert mi, ott élõk tudjuk,
hogy mi lenne a legsürgetõbb
feladat. Országos szinten csak
munkahelyteremtéssel lehet
megteremteni a reményt a fel-
zárkózásra, amihez a kezdeti
lépések talán megtörténtek. Jó
lenne, ha betartanák a szá-
monkérésre tett ígéretet is,
hogy ne úszhassák meg a fele-
lõsségre vonást azok, akik
ilyen mélyre süllyesztették az
országot. 

Redák Ferenc 

- Úgy helyi, mint országos
szinten jelentõs javulást remé-
lek a foglalkoztatás területén,
mert a jelenlegi állapot, ami-
kor hivatalosan a munkaképes
lakosságnak csak az 55 százalé-
ka dolgozik, ez nem tartható
fent. Az utóbbi hónapokban a
szociális területtel kapcsolat-
ban több olyan megállapítás
született, ami elbizonytalaní-
totta a nyugdíjasokat és a tá-
mogatásra szorulókat, ha ezek-
rõl születnek döntések, azokat
elõzze meg egy széleskörû tár-
sadalmi vita. Várjuk a négyezer
rendõrt is, amit megígértek,
mert a jelenleginél sokkal ha-
tékonyabb, jobb közbiztonsá-
got szeretnék. Sajószentpé-

teren utak és járdák szorulná-
nak felújításra a város több ré-
szében, amiket jó lenne hely-
reállítani. A tavalyi fejlesztések
során iskolák, intézmények
újultak meg, emelkedtek a
kornak megfelelõ színvonalra,
és ezeket nagy lépésnek tar-
tom a város életében. Elége-
dett vagyok a napi szintû ellá-
tással is, de azért egy uszodát
el tudnék képzelni Szent-
péterre, ahol a gyerekeket ok-
tatni lehetne, a felnõttek szá-
mára pedig mozgáslehetõséget
biztosítana. Végezetül válto-
zást szeretnék már látni a min-
dennapi életben az emberek
viselkedésében is, ami nem
kormányzati vagy önkormány-
zati feladat. Arra gondolok,
hogy sokan nem tartják rend-
ben a portájukat, eldobálják a
szemetet, és mindez dühíti az
átlagembert. 

Nagy András 

- Három legégetõbb dolog,
ami nagyon hiányzik helyi és
országos szinten is: mégpedig
a munkahely, a munkahely és a
munkahely. Nagyon sok a
munkanélküli, és úgy tûnik, a
közfoglalkoztatottak száma
idén csökkenni fog, illetve 4 és
6 órás közfoglalkoztatást akar-
nak bevezetni. Mi lesz azokkal
az emberekkel, akik közel van-
nak a nyugdíjkorhatárhoz, ha a

minimálbér felét kapják meg,
és az számít majd be a nyugdíj-
alapba? Itt, helyben a tavalyi
beruházások eredményesek
voltak, és azokkal sokat javult
a városkép, de ezek úgymond
holt termékek, mert ugyan
idõállók, de igazából nem je-
lentettek új munkahelyeket. A
kormánynak most fõleg az or-
szág és a lakosság eladósodásá-
nak a kezelésére kellene fóku-
szálni, mert úgy járhatunk,
mint Alaszka, amely területet
az USA egykor bérbe vette, és
azóta is birtokolja. Kényszerí-
teni kellene a sokszor érdekes
módon, a törvényeket kijátszva
multimilliárdossá vált magya-
rokat, hogy hozzák haza a pén-
züket az adóparadicsomokból,
és itthon fektessék be, amibõl
munkahelyeket lehet létrehoz-
ni. Ha nem teszik, felül kell
vizsgálni, hogy mibõl gazda-
godtak meg, és megkezdeni a
felelõsségre vonást ezen a te-
rületen is. A dolgozó emberek
védelmében pedig arra kellene
kényszeríteni a külföldi cége-
ket, hogy legalább a tisztessé-
ges megélhetéshez szükséges
fizetéseket biztosítsák. 

Oehm Gyula 

- A városban az elmúlt nyá-
ron komoly árvízi gondok vol-

Mit vár Ön az idei évtõl helyi, illetve országos szinten? 

Közélet
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tak a patakok mentén, szükség
lenne a mederkotrásra vagy kis
gátak építésére. Örültem, hogy
épültek játszóterek, és meg-
újultak a régiek, viszont na-
gyon sok a rongáló, akiket jól
meg kellene büntetni. Az ellá-
tás javítására el tudnék képzel-
ni egy nagyobb ruházati boltot
és mûszaki áruházat, hogy azo-
kért az árucikkekért se kelljen
Miskolcra utazni. Országos
gondként most az utak állapo-
tát említeném, mert ezen a té-
len hihetetlen mértékben
megrongálódtak, elég elmenni
Bánrévéig, hogy ezt megta-
pasztaljuk. Sürgõs lenne a ká-
tyúzás, majd a felújítás. Várjuk
továbbá a megígért sok rend-
õrt is, de remélem, nemcsak a
közlekedés résztvevõit fogják
zaklatni, hanem végre rendet
is teremtenek, és keményen
fellépnek majd a bûnözõcso-
portok ellen. 

Bastyur Árpád 

- Több munkahelyet, több
fejlesztést és az árvízi problé-
mák megoldását remélem az
idei évtõl. Szép lett az orvosi
rendelõ, de jó lett volna egy
gépmûszerbeszerzés, mond-
juk egy röntgen, hogy ne kell-
jen minden vizsgálat miatt Mis-
kolcra menni. A kormánytól
mielõbbi tömeges munkahely-
teremtést remélek, és azt,
hogy valamilyen szinten bele-
szólnak a benzin árába, és a
csõd szélén álló lakáshitelese-
ken is segítenek. Mindennek
az alapja azonban a munka-
helyteremtés, mert anélkül
nincsenek adófizetõk, és nincs
létbiztonság. 

Sándor Tiborné 

- Alakulgat a város, de az elõ-
zõ éveknél jobbat várok min-
den szinten. Az egészségügy-
ben dolgozok, és ott az utóbbi
években nem történt béreme-
lés, csak kisebb módosításokat
hajtottak végre. Jó lenne vál-
toztatni ezen a helyzeten, hi-
szen köztudott, hogy orvosok
és ápolók tömege vállalt kül-
földi munkát, ami senkinek
sem jó. Az adótörvény a kis ke-
resetû embereket kevésbé
érinti, de minden nálunk ma-
radt forint jól jön. A sajtótör-
vény körül most nagy a fellán-
golás, de azt részleteiben nem
ismerem. Ha tényleg csak a
népcsoportok elleni durva tá-
madásokat és a hazugságot
akarják visszaszorítani, akkor
helyeslem. Ha viszont a tény-
feltáró újságírókat szeretnék
elhallgattatni, azt nem tudom
támogatni. 

Szûcs Mária Katalin 

- Örülök a fejlesztéseknek,
kivéve a Kálvin téri beruházást,
mert azzal kitoltak velem. A
járda szintjét az udvarom szint-
je fölé emelték, ráadásul még a
szomszédom is a telkemre ve-
zeti a vizet, ezért víz alatt van
az udvar. Amikor megfagyott,
az egész egy jégpálya volt. Ez-
úton is kérem a város vezetõi-
nek a segítségét a megoldás-
hoz. A Sajó áradása ugyancsak
érintett, a biztosító pedig nem
ismerte el a káromat, ezért
visszamondtam a lakásbiztosí-
tást. Az Orbán-kormánytól azt
várom, hogy végre lépnek a ro-
makérdés megoldásában, mert
most újratermelõdik az inpro-
duktív munkaerõ, ami rossz az
országnak. Túl sokan élnek
családi pótlékból, ami a rend-
szer bûne, és persze igazságta-
lan. A magas gyógyszerárak el-
len is tehetnének valamit, és a
rádiók mûsoraiban is sokkal
több legyen a magyar zene. 

Kovács Józsefné

- Sajnos januártól a fiammal
együtt munkanélküliek let-
tünk, ezért a munkahelyterem-
téstõl nagyobb óhajom nem le-
het. Várom, mikor épül meg
végre a Lidl, mert kereskedõ-
boltvezetõként ott el tudnék
helyezkedni. Jó lenne, ha az
önkormányzat jobban segítené
a fiatalok lakáshoz jutását,
mert a fiamék négy gyermek-
kel egy másfél szobás bérlakás-
ban élnek. A város állapotával
egyébként elégedett vagyok,
csak így tovább. Szíven ütött
mostanában, hogy azt hangoz-
tatják, csak annyi nyugdíjat fi-
zetnek ki, amennyi pénz a
nyugdíjalapba befolyik. Mi lesz
azokkal, akik tisztességesen fi-

zettek idáig? Vagy felvállalták a
romaintegrációt az uniós el-
nökség egyik sarkalatos pont-
jaként, csakhogy ezzel kapcso-
latban semmiféle konkrétum-
ról nem beszélnek. Ilyen kér-
dések megnyugtató rendezé-
sét várnám! 

Duzsik Attila 

- Legalább annyi munkahe-
lyet teremtsenek Sajószentpé-
teren, amennyi az üveggyár
létszáma volt, amikor még jól
mûködött. Ez lenne minden-
nek az alapja, mert a termelõ-
munka jelentene bevételt a vá-
rosnak és az országnak. A be-
fektetõknek minden lehetsé-
ges adókedvezményt meg kell
adni az induláshoz. Szépek a
beruházások, de azok zömmel
vitték a pénzt, ahogyan a pót-
cselekvésként beindított köz-
munka is. Számos törvény szo-
rul még változtatásra, mert
például szükség van az emle-
getett 4000 rendõr munkába
állításra, de el kell törölni,
hogy akár 43 évesen nyugdíjba
mehessenek, mert ez igazság-
talan. Valamilyen összeget meg
kellene határozni a nyugdíja-
sok foglalkoztatásában is, mert
sokan több százezres nyugdíj
mellett még dolgoznak, amivel
a fiatalok elõl veszik el a lehe-
tõséget. Az is bosszant, hogy
szeretnénk végre nyugati szín-
vonalon élni, miközben a sze-
metet a kuka mellé dobáljuk.
Mi a megoldás? Komoly szem-
léletváltás kell az egész ország-
ban! 

Kovács I.
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A hárA hármas egység (gyermas egység (gyermek-tanármek-tanár-család) diadala-család) diadala

Kis emberek nagy sikereiKis emberek nagy sikerei

Talán ezeket a szomorú ada-
tokat ellensúlyozandó jutott el
hozzám a Hunyadi Tagiskolá-
ból a hír: létezik ott egy alsó ta-
gozatos kis közösség, ennek
tagjai a különbözõ szintû ta-
nulmányi versenyeken rendre
a legjobbak között vannak.
Életkoruk vagy a megérzés,
hogy ez esetben többrõl, nem
csupán egy kiugró képességû
gyerekrõl van szó, felkeltette
érdeklõdésemet: megismerte-
tem õket lapunk olvasóival is.
Ehhez hívtam segítségül sike-
reik elsõ számú kovácsát: pe-
dagógusukat, Vass Lajosnét.

- Sem mûvelõje, sem szak-
értõje nem vagyok a peda-
gógiának, gyermekeim is ki-
nõtték már az iskolapadot.
Nem az érintettség okán,
csupán jövõnk féltése miatt
kérem, erõsítsen meg: van
remény a fenti riasztó sta-
tisztikai adatok mielõbbi
megváltoztatására?

- Ebben nekünk, pedagógu-
soknak kell elsõsorban mara-
déktalanul, meggyõzõdéssel
hinnünk, és nagyon sokat ten-
nünk is érte. Természetesen
kellenek hozzá még az átlagos
vagy annál talán valamelyest
jobb képességû gyerekek
(hangsúlyozom: nálunk sem
zseniképzésrõl van szó), de
legalább ennyire a segítõ csalá-
di háttér. E három tényezõbõl
bármelyik hiányát ugyanis a
másik kettõ képtelen kompen-
zálni, az eredményes munkát
csakis ezek egészséges köl-
csönhatása biztosíthatja.

- Az utóbbi idõben úgy tû-
nik, ez eléggé sérülékeny
hármas, de azért egyet kell
értenünk. Valami pluszt
csak kellett valakinek vállal-
nia azért, hogy most itt tart-

hassanak. Hogyan kezdõ-
dött, mi az, amit másként
csinálnak?

- Korábban is szívesen foglal-
koztam matematika szakkörön
belül az érdeklõdõ gyerekek-
kel, aztán pár évvel ezelõtt ke-
zembe akadt Hajdú Sándor:
Furfangos fejtörõ címû köny-
ve, s úgy gondoltam, hogy mi-
ért ne próbálkozhatnánk már
az elsõ osztályosokkal foglal-

kozni. A gondolatot tett követ-
te, és elkezdtünk feladatokat
megoldani belõle. Valami
plusz? Talán ez lehetett az, hi-
szen a tanórán túl, szakköri ke-
retek között azelõtt csak har-
madik osztálytól volt lehetõsé-
günk a gyakorlásra.

- Kik alkotják ezt a kis csa-
patot, és milyen eredmények
vannak már mögöttük?

- Talán nem mindenki tudja,
de különbözõ típusú matema-
tikaversenyeken (felelet-vá-
lasztós, kidolgozós, levelezõ
rendszerû) vehetnek részt a
gyerekek. Ezeken az elõzõ tan-
évben kiemelkedõen szerepelt

Csák Anna, aki egy országos
harmadik és tizenötödik, egy
területi elsõ és két megyei má-
sodik helyezést ért el, valamint
Balla Bence, aki megyei elsõ
helyezése után országos nyol-
cadik lett. Külön értékes szá-
momra, hogy az osztálytársaik-
kal (Tõzsér Zétény, Pacsai Lu-
ca) együtt egy megyei elsõ és
második helyezés után az or-
szágos csapatversenyt tizen-
nyolcadik helyen zárták, emel-
lett a környezetvédelmi és
anyanyelvi versenyek területi
és megyei mezõnyének az ele-
jén is ott találhattuk a nevüket.
Az idei elsõ félévben pedig
még ezeket is felülmúlták. Az
egyik legrangosabbnak tartott
verseny (Bolyai) megyei dön-
tõjén az osztály két csapatából

egyik elsõ, a másik harmadik
helyezést ért el. Ennek az elsõ
helynek a jogán az országos
döntõbe jutva, az ott elért ne-
gyedik helyezéssel feltették a
koronát az eddig is nagyszerû
teljesítményükre.

- A sikerek - csakúgy, mint
a hozzájuk vezetõ út - önma-
gukért beszélnek. Számom-
ra mégis legalább annyira
fontos, hogy mi van ezeken
túl: a tanulás mellett van
még idejük sportolni, ját-
szani vagy csak egyszerûen
gyereknek lenni?

- Korántsem visszahúzódó
gyerekekrõl van szó, sõt, az

osztályuk motorjai: szinte min-
den rendezvényen, játékban
élen vannak, ugyanolyan vir-
gonc rosszcsontok, mint bárki
más közülük. Lehet, hogy töb-
bet, de arányosan kevesebb rá-
fordítással tanulnak, a verse-
nyek rutinjával viszont jobban
be tudják osztani az idejüket.

- A mai életünknek aligha
van olyan területe, ahol ne
lennénk mindennapos ver-
senynek, megmérettetésnek
kitéve. Ezzel napjaink sok
felnõttje még nem igazán ta-
nult meg együtt élni, meg
tudjuk így a gyerekeinket
egyáltalán tanítani rá?

- Ezek a gyerekek szeretnek
gyakorolni, de még inkább ver-
senyezni, nekik ez már termé-
szetes. A többiek számára az õ
sikereik egyfajta példával szol-
gálnak, szinte egymást tanítják
az egészséges versengésre.
Emellett legalább annyira érté-
kes, hogy megtanulnak csapat-
ban is gondolkodni és dolgoz-
ni.

- Beszéltünk az imént a
gyermek-tanár-család hár-
mas egységrõl, kérem, azt is
árulja el, hogy a sikerek mi-
ként hatnak ezekre a ténye-
zõkre egyenként vissza! 

- A versenyeken elért jó he-
lyezések a szülõknek - a termé-
szetes büszkeségen túl - az is-
kolával egy más minõségû kap-
csolatot segítenek kialakítani,
a gyerekek megtanulják a saját-
juk mellett a másik ember vagy
éppen egy csapat eredményét
is értékelni, a pedagógusnak
pedig kell-e jobb visszajelzés
arról, hogy munkájában jó
úton jár, mint a tanítványok
megyei és országos sikereiben
osztozni?!  

- Nézze el egy laikusnak a
kérdést: lehet a normál tan-
órákon ezekkel a gyerekek-
kel úgy foglalkozni, hogy
sem õk, sem az osztály má-
sik része ne érezzen hiányt?
Az örök dilemma: a közös-
ségen belül tudnak-e a job-
bak húzóerõként hatni,
vagy óhatatlanul õket húzza
vissza a többség?

Egy, az elmúlt évben napvilágot látott tanulmány sze-
rint a magyar lakosság kétharmada egyáltalán nem ol-
vas könyvet, és ez is az egyik oka, hogy - nagyrészt e
körbõl kikerülve - a felnõtt népesség egynegyede funk-
cionális analfabéta. Összecseng ezzel az a talán még tra-
gikusabb tény, hogy minden negyedik diák, aki kikerül
a magyar általános iskolai rendszerbõl, nem tud olvas-
ni, de a még továbbtanuló szakiskolás diákok is, szö-
vegértés tekintetében, a harmadik világ szintjén állnak.

Vass Lajosné egészséges versengésre tanítja a gyerekeket
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Mozaik, aktuális

Interjú dr. Kacsándi Lászlóval

„A H1N1 is cseppfertõzéssel terjed”

- Ha jól tudom, az egyik
leghatásosabb megelõzési
mód a védõoltás beadása.
Mennyire élnek ezzel a le-
hetõséggel a városban
élõk?

- Sajnos sokkal kevesebben
kérték eddig a védõoltást,
mint az elõzõ évben. Talán az
elmúlt évben (a médiáknak
köszönhetõen) sokkal na-
gyobb hangsúlyt kapott a vé-
dõoltás, mint 2010 õszén és
telén. Mi, háziorvosok ezért
igyekszünk a betegeink figyel-
mét felhívni a védõoltás fon-
tosságára, különösen a veszé-
lyeztetett csoportba tartozók-
nak javasoljuk feltétlenül. A
városban megközelítõleg

1500 fõ már be van oltva, ez
nagyjából az érintettek egy-
harmada. 

- Kik tartoznak a veszé-
lyeztetett csoportokba,
akiknek mindenképpen ja-
vasolt lenne felvenni a vé-
dõoltást?

- A krónikus légúti, máj- és
vesebetegségben szenvedõk,
a cukorbetegek, a túlzottan
túlsúlyosak, a várandós nõk,
az öt évnél fiatalabb gyerme-
kek, a HIV -fertõzöttek. Ezek
a csoportok most is térítés-
mentesen juthatnak hozzá a
vakcinákhoz.

- Rajtuk kívül kiket érint
még az ingyenesség?

- Rajtuk kívül csak a 65 év
felettieknek, a krónikus bete-
geknek és az egészségügyben
dolgozóknak jár térítésmen-
tesen.

- Az elmúlt évben lehetett
kérni a hagyományos és a
H1N1 elleni oltásokat is.
Történt-e ezen a téren vala-
mi változás?

- Igen. Eddig valóban külön
kellett beadni az A, a B és a
H1N1 elleni oltásokat, az
idén azonban elkészült az a
vakcina, amely mindhárom
komponenst tartalmazza, így
csak egy oltást kell beadni.

- Melyek a leggyakoribb
tünetei a H1N1 fertõzés-
nek?

- Hirtelen lefolyású gyors
tünetei vannak: láz, köhögés,

torokfájás, orrdugulás, izom-
fájdalom, fejfájás, fáradtság,
hidegrázás, hányinger, há-
nyás.

- Mit tegyünk, ha észlel-
jük a tüneteket?

- Maradjunk otthon, hogy
másokat ne fertõzzünk meg,
mert az esetek többségében
ezt a megbetegedést is gyors
és enyhe lefolyás jellemzi. Ha
pedig a következõ tüneteket
is észleljük, azonnal fordul-
junk orvoshoz: légszomj, vé-
res vagy elszínezõdött köpet,
mellkasi fájdalom, három na-
pon túl fennálló magas láz,
gyermekeknél a légzés gyor-
sulása és nehezítettsége, oxi-
génhiány, tudatállapot- esz-
méletvesztés, aluszékonyság,
visszatérõ görcsök, gyenge-
ség, bénulás, súlyos dehidrá-
ció, amely szédüléssel és
csökkent vizelet-kiválasztással
jár.

- Ha nem adattuk be az
oltást, mégis hogyan elõz-

hetjük meg a bajt?
- Mint bármely más influen-

zavírus, a H1N1 is cseppfertõ-
zéssel terjed, ez azt jelenti,
hogy tüsszentéssel, orrfújás-
sal kerül a levegõbe, tárgyak-
ra, és ha nem vigyázunk, a
szervezetünkbe is. Ez a mos-
tani ködös, párás, szmogos
idõ kedvez a kórokozók terje-
désének, ezért ha tehetjük,
ne tartózkodjunk a szabad-
ban, ha mégis muszáj, akkor a
lehetõ legrövidebb ideig tar-
tózkodjunk kint. A másik fon-
tos megelõzés a higénia be-
tartása, a gyakori kézmosás.

- A városban észlelhetõ-
ek-e már a járvány kialaku-
lására utaló jelek?

- Influenzás megbetegedé-
sek csak elvétve vannak, tehát
járvány még nincs.

- Fõorvos Úr, köszönöm a
széleskörû tájékoztatást!

Románné

A szakemberek (a médiákon keresztül) arról tájékoz-
tatják a lakosságot, hogy két-három héten belül az eny-
he, ködös, párás idõ miatt kialakulhat az influenzajár-
vány. Dr. Kacsándi László fõorvos úrral arról beszélget-
tünk, hogy miként lehet megelõzni a H1N1 terjedését.

Ilyen, és ehhez hasonló
plakátok segítségével
hívják fel az emberek
figyelmét a védõoltás

fontosságára

„Eddig mindössze 1500 fõ oltatta be magát
Sajószentpéteren” - mondja Kacsándi doktor

- Az egyensúly megteremtése
minden esetben a pedagógus
kötelessége és felelõssége. Mi
a tananyagban együtt hala-
dunk, a gyakorlásnál kapnak
õk a témakörhöz kapcsolódó-
an nehezebb feladatokat, re-
ményeim szerint nyitva hagyva
ezzel mindegyikük számára a

sikerélményhez vezetõ utat.
Nem érzek a természetesnél
nagyobb irigységet sem, in-
kább azt látom, hogy az osztály
nagyobbik része is örül az õ si-
kereiknek.

Lapunk olvasói nevében,
osztozva örömükben, szívbõl
gratulálok mindnyájuknak, s

azt kívánom, hogy sokáig öreg-
bítsék még városunk jó hírne-
vét! A tudás, ha nem is minden
esetben a legkifizetõdõbb,
hosszú távon mégis a legbizto-
sabb befektetés, reményked-
jünk, s tegyünk érte, hogy egy-
re többen gondolják majd ezt
így! Szeretném, ha példájukat

mások is követnék, még ha a
sikerhez vezetõ út egy kissé
göröngyös is. Bízom benne,
hogy Önök is úgy gondolják:
az általam leírtak - szándékom-
mal megegyezõen - nemcsak a
gyerekekrõl és fõként nem
csupán nekik szólnak!

Kiss B.

Saj szentpØter_2011_01.qxd  1/18/2011  12:05 PM  Page 13



14

2011. JANUÁR Sport

…avagy a nézõk is aktív szerepet vállaltak 

Sportosan búcsúzott az óév…

Városunk sportolóinak és a
sportszeretõ érdeklõdõknek a
karácsonyfája alá ebben az év-
ben is szép ajándék került:
meghívó az MSK tornacsarno-
kában december 22-én rende-
zendõ vidám vetélkedésre. Ta-
valy ilyenkor - hagyományte-
remtõ céllal - nálunk is létre-
hozták a sok helyen már nép-
szerûvé vált rendezvényt, ahol
sportolóink tréfás feladatok
megoldásával megmérkõznek
a város Szupersportolója cím
elnyeréséért. Az ötlet akkor si-
kert aratott, természetes hát,
hogy folytatása lett. Annak ér-
dekében, hogy még több részt-
vevõt megmozgasson, az idei-
re már városunk csapatait hív-
ták meg a szervezõk, ami úgy
vélem, telitalálatnak bizonyult. 

Szerda délután Sajó Attilá-
nak, az MSK igazgatójának
játékvezetésével, a Bodnár
Sándorné kézilabda-legendánk
és Zsíros László által alkotott
szakértõ zsûri elõtt öt csapat
mérte össze erejét és ügyessé-
gét a játéktéren: teniszezõink,
sakkozóink, nõi focistáink
(igen, ilyenek is vannak már
nekünk!), férfi focistáink és
küzdõsportosaink (a tang soo
do csapat). A terem adottságai
miatt az elkészített sorsolás
alapján minden fordulóban
egy csapat pihenni kénysze-
rült. A váltóverseny elsõ felé-
ben a csapatok még valameny-
nyire komoly feladatokat kap-
tak, mint a váltófutás, futball-
vezetés, pingpongváltó, torna-
botlerakás és -felszedés vagy a
floorballszlalom. Ebben a sza-
kaszban még a résztvevõk is

olyan nagy elánnal vetették
magukat a küzdelembe, mint
az éles versenyeken: szurkol-
tak a nézõk, feszültek az iz-
mok, tapsoltak vagy korholtak
a társak, elõkerültek az apró
sportstiklik, de mindenki a
gyõzelemre koncentrált. Ép-

pen ezért öröm volt látni, hogy
a legfiatalabbtól a legidõsebbig
a fair play szellemében min-
denki igazi sportemberként vi-
selkedett. A fordulók között
bevonták a közönséget is egy
kis játékba: némi karácsonyi
pezsgõért három önként je-
lentkezõ (a többieknek kedvet
csinálandó e sorok írója is) be-
mutathatta dekázó tudomá-
nyát (vagy annak romjait). Le-
hetne hivatkozni korra, kórra,
de a sportpályán ez kit érde-
kelne? Csak az orvosom meg
ne tudja! Maradjunk annyiban,
hogy egy cipõorrhosszal a nõi
és ifjúsági focistáink mestere
nyerte ezt a nemes versenyt.

Természetesen a többi nézõ-
vel (és játékossal) együtt õ is
csak tátott szájjal csodálhatta a
szünetben bemutatót tartó
büszkeségünk, Szász Kitti
freestyl football varázslatát,
amit õ kedvcsinálónak szánt,
nekünk pedig a maradék önbi-
zalmunk is elszállt tõle. A pihe-
nõ utáni öt forduló már a fel-
hõtlen szórakozás, vidámság
jegyében telt, mint ahogyan
ennek a rendezvénynek is ez a
valódi célja. Volt benne nyári
sí, célbadobás, társhordás hu-
lahoppkarikába bújva, társhú-
zás felmosórongyon és kapura
rúgás suta lábbal (vagy emelés
a kevésbé sutával). Az utóbbi-
ba „akkor most mutasd meg”
alapon egy üveg pezsgõ vonze-
rejével ismét bevonták a szur-

kolókat, s hogy bunda volt-e
vagy sem, az maradjon örök
rejtély, de a futballszakosztály
vezetõje bonthatta az újabb
pezsgõt.

Ezen az estén (bár a képze-
letbeli dobogóra csak a férfi
focisták-nõi focisták-tenisze-
zõk trió állhatott fel) minden-
ki gyõztes volt, a hangulatfe-
lelõs lelkes és vidám kara-
tékák ugyanúgy, mint a sakk-
feladat hiánya miatt többszö-
rösen hátrányos helyzetû agy-
tornászaink vagy a pár hóna-
pos ifjú utánpótlást és a nosz-
talgiázó szépkorút egyaránt
soraiban tudó lelkes közön-
ség.   

Egy hét múlva, december
29-én, a Szilveszteri focigálán
már másik öt csapattól volt
hangos a csarnok: a házigazda
MSK mellett mezt öltöttek és
cipõt húztak a pedagógusok, a
rendõrök, a Városgondnokság
és az önkormányzat dolgozói
is. A kétszer tíz perces félidõk,
a cserék lehetõvé tették, hogy
mindenki korához és kondíci-
ójához mérten kellõen elfárad-
jon.  Ez a torna olyan volt, ami-
lyennek lennie kell, amilyen
maga a futball: volt itt, aki
nyerni akart, volt, aki veszíteni
nem tudott; volt biztatás, szi-
dás, összezördülés, határozott
játékvezetõk, de mindenek-
elõtt szép akciók, nagy lövések
és bombagólok, tehát játék. A
játékhoz természetesen hozzá-
tartozott a jókedv, a szórakozás
is, ami miatt ezt a tornát meg-
rendezték. Természetesen a fi-
atalabb átlagéletkorú, rendsze-
resen futballozó csapatok osz-
toztak az „érmes helyezése-
ken”: Városgondnokság, Peda-
gógusok, Önkormányzat sor-
rendben, de ezen a napon a
Rendõrség nem vette zokon,
hogy most õket büntették meg
(gólokkal), s a rendezõk sem,
hogy ilyen módon „éltek visz-
sza” a vendégszeretetükkel. A
nagy csaták után a sebeiket
nyalogató harcosoknak újból
Szász Kitti mutatta be, hogy mi
is lehetett egykor az az igazi
magyaros technika!

A nap zárásaként - az egy
héttel ezelõttihez hasonlóan -
a résztvevõket egy beszélgetés-
sel egybekötött ebéden látták
vendégül, ahol a torna mellett
a szentpéteri és a magyar sport
aktuális kérdéseit is meg lehe-
tett egymással vitatni. 

A résztvevõk mindkét ren-
dezvényen az ünnepekre egy
pohár pezsgõvel koccintva úgy
búcsúztak el egymástól, hogy
ha lehet, még szélesebb kör-
ben „Viszontlátásra egy év múl-
va!”  Reméljük, hogy így lesz,
tegyünk érte, hogy így legyen!  

Kiss B.

Akik komolyan veszik a sportot, azoknak a hétköz-
napjai bizony nem a vidámságról, a könnyed szórako-
zásról, sokkal inkább a kemény munkáról szólnak. A
dolgos hónapokban nem igazán jut idõ rá, de így, fél-
úton a lezárt szezon és az újat megalapozó kemény
edzések között felüdülést jelent, ha azt csinálhatják,
amit szeretnek, csak egy kicsit másképpen, egy kicsit
felszabadultabban: az egymással való versengést. Ehhez
teremtett jó lehetõséget az év végi ünnepek környékén
a városi tornacsarnok, ahol elõször a Sajószentpéteri
szupercsapat címért vetélkedhettek az egyesületek,
majd pedig a Szilveszteri focigála elnevezésû rendez-
vénnyel búcsúztatták az évet.

A Városgondnokság csapata ismét diadalmaskodott
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Vízszintes: 1. A január hónap másik neve. 8. Szarvas
Gábor nyelvész szülõhelye. 9. A kõmûves igéje. 10. Hunyadi
László menyasszonya (Mária). 11. Elõtag: orr. 12. Joskar - …
(a mari fõváros). 13. Gyom. 14. Fordítottja is igekötõ. 15. A
délutánt követi. 16. A hegy szélei! 17. Bankjegy-automata. 18.
Budapesti közlekedési csomópont. 19. Isten veled, római.
21. Dunántúli megye és folyó. 22. Gyümölcsöst fiatalít. 24.
Futószám hossza. 25. A brazilok által végleg elnyert futball-
trófea.

Függõleges: 1. Dr. Bubó erõdje. 2. Arra lent, népiesen. 3.
Zsivágó kedvese. 4. Osztályfõnök, röviden. 5. A malom része.
6. Nõi név. 7. … Francisco. 13. Mobiltelefon-rendszer. 15. Az
Attilával rokon férfinév. 16. Ismert tanúhegy a Tapolcai-
medencében. 17. Állatok fekvõhelye. 18. Nagy mongol kán.
20. Autóközlekedési Tanintézet. 23. Modellvasút mérete.

Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban talál-
ható. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt
levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2011.
február 17-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@cit-
romail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfe-
jtése: csillagszóró. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és
minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden
szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ
Rejtvényfejtõk klubjába! A január 14-én megtartott sor-
soláson Birkás Andrásnénak kedvezett a szerencse.
Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.

IV. évf. 1. szám

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 megje-
lenõ cikkek, képek bármilyen formában történõ felhasználása a kiadó írá-
sos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.
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KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY
Szabadidõ, felhívás

FELHÍVÁS
A Lévay József Városi Könyvtár és a Sajószentpéteri

rejtvényfejtõk klubja 
a rejtvényfejtõk napja tiszteletére megrendezi a 

II. Városi rejtvényfejtõ versenyt.

A verseny idõpontja: 2011. február 02. szerda, 16 óra. 
A verseny helyszíne:  Lévay József Városi Könyvtár. 

Nevezni az 521-051-es telefonszámon vagy személyesen a
helyszínen lehet. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A Móra Ferenc Tagiskola felhívása

Iskolánk 2011-ben ünnepli fennállásának 
25. évfordulóját.

A hagyománynak számító -  április 9-étõl 15-éig tartó -
Móra Napokon emlékezünk meg az eltelt évekrõl. 

Ebbõl az alkalomból várjuk az iskolánkban azoknak a volt
diákjainknak és szüleiknek a jelentkezését, akik szívesen

közremûködnének jubileumi rendezvényeinken.

Közzététel
Mozgáskorlátozottak Sajószentéteri Egyesülete Közhasznú
Szervezete
Adószám: 18419647-1-05
Cím: 3770 Sajószentpéter, Sport u. 21. Tel.: 06 48/420-368
Ügyfélfogadási idõ:     kedd:  13.00 - 15.00 óráig

péntek:  10.00 - 12.00 óráig
Egyesületünk mozgássérült és fogyatékos emberek ügyeinek,
támogatásainak intézésében segít Sajószentpéteren és
vonzáskörzetében.
Az egyesület 2009. évi bevétele: 1 561 270 Ft 
Az egyesület 2009. évi kiadása: 1 561 270 Ft
Az egyesület tisztségviselõi munkájukért nem részesülnek
díjazásban. 

Deák Ferencné
elnök
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