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Aktuális

Mindent az „Építõ közösségek” elnevezésû projektrõl

2011. január 21-én, a
Sajószentpéteri Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivata-
lában került sor arra a sajtótá-
jékoztatóval egybekötött ün-
nepélyes megnyitóra, ami a
legújabb, városunk által meg-
nyert pályázatot hivatott útjára
engedni. Amint azt már meg-
szokhattuk, a kacifántos elne-
vezés itt sem maradt el. Persze,
ha valami mûködik, akkor fe-
lesleges változtatni rajta. A Tár-

sadalmi Megújulás Operatív
Program, „Építõ közösségek” -
közmûvelõdési intézmények
az élethosszig tartó tanulásért
2. kör: A közmûvelõdés a nem
formális és informális tanulás
szolgálatában; Tanulás-fejlõ-
dés-életesély a Sajó völgyében

- címû projekt összetett célo-
kat egyesít magában. Dr. Fara-
gó Péter polgármester úr kö-
szöntõbeszéde után a projekt
szaktanácsadója, Bordás Ist-
ván, majd a projektmenedzser,
Sajó Attila részletezte ezeket a
célokat. A pályázat fõ témája: a
közoktatási rendszer haté-
konyságának javítása a közmû-
velõdés eszközeivel, ennek ke-
retein belül a gyermek- és ifjú-
sági korosztály bevonása a for-

mális oktatást kiegészítõ új ta-
nulási formákba, valamint a
hátrányos helyzetû csoportok
bekapcsolása az egész életen
át tartó tanulás folyamatába. A
pályázati konstrukció mindezt
a közmûvelõdési intézmények
és szervezetek nem formális és

informális oktatási-nevelési
szolgáltatásainak fejlesztése és
támogatása révén valósítja
meg. A fejlesztések hatására az
intézmények, elsõsorban a te-
rületi és társadalmi hátrányok-
kal sújtott népesség számára,
olyan kompetencia- és kész-
ségfejlesztõ programok nyújtá-
sára lesznek képesek, amelyek
hatása hosszú távon is biztosít-
ható. A pályázati kiírás öt kom-
ponensbõl állt, amelybõl váro-
sunk három komponensre
nyújtott be programot. A pá-
lyázat elsõ része az intézmény-
fejlesztésre, a szükséges kapa-
citások megteremtése értelmé-
ben a kulturális szakemberek
át- és továbbképzésére irá-
nyult. Ennek a kritériumnak a
keretében két közmûvelési
szakember képzése, tovább-
képzése valósul meg.

A második rész az oktatást
kiegészítõ, iskolán kívüli prog-
ramok lebonyolítása. Ennek az
elvárásnak megfelelõen, kidol-
gozott szakmai tervek alapján,
a város pályázata két formációs
tánccsoport, egy népitánccso-
port, a Városi Musical Stúdió,

egy színjátszó csoport, vala-
mint egy moderntánccsoport
képzését tartalmazza. A képzé-
si alkalmak száma: 1092, a
résztvevõk száma: 642, idõtar-
tama pedig 14 hónap. 

A harmadik komponens a
hátrányos helyzetûek beillesz-
kedésének és hagyományõrzõ
tevékenységének a segítése.
Ezen belül a pályázatunk, meg-
határozott tematika alapján,
három cigány hagyományõrzõ
csoport (kézmûves, népkölté-
szeti és néphagyományi, dal-
és tánckultúra), valamint két,
hátrányos helyzetû roma fiata-
lokból álló csoport támogatá-
sát tûzte ki céljául. Ez utóbbi
két csoport életvezetési techni-
kákat, ismereteket sajátít el a
program során. A képzési al-
kalmak száma itt 560 óra, a
képzésen résztvevõk száma
208 fõ, a képzés idõtartama
pedig 14 hónap. 

A projektre kapott támoga-
tás összege 31 297 270 Ft, ami-
nek kedvezményezettje Sajó-
szentpéter Város Önkormány-
zata, aki ezt az összeget az MSK
irányításával, valamint a Sajó-
szentpéteri Központi Általános
Iskola és a Pattantyús-Ábrahám
Géza Szakképzõ Iskola együtt-
mûködésével a fent említett
célok megvalósítására fordítja.
Így az MSK-ban mûködõ cso-
portok fejlõdhetnek, új cso-
portok indulhatnak, emellett a
hátrányos helyzetû, fõleg roma
származású emberek is, megfe-
lelõ kulturális eszközökkel, se-
gítséget kapnak a sikeres in-
tegrációhoz. A projekt 2010.
november 1-jén lépett életbe,
és reméljük, lejártáig, 2012. jú-
nius 30-áig, sok embernek se-
gíteni fog megtenni pár fontos
lépést az egész életen át tartó
tanulás rögös útján.  

Bájer Máté

Az egész életen át tartó tanulás elve szerint az ismere-
teink bõvítése során a formális, avagy strukturált, irá-
nyított tanulás keretei között megszerzett tudás mellett
jelentõs szerepe van a nonformális és informális mó-
don szerzett ismereteknek is. A nonformális (nem for-
mális) képzés olyan tudásszerzés, ahol az oktatási rend-
szer keretein kívül tanulunk, az egyéni igényekhez job-
ban illeszkedõ képzések során. Informális tudásszer-
zésnek azokat a mindennapos tevékenységeket nevez-
zük, melyeknek elsõdleges célja nem a tanulás, de ame-
lyek során mégis sok olyan ismeretet szerezhetünk,
amelyek késõbb a hasznunkra válhatnak.

Bordás István az 
„Építõ közösségek” pályá-
zati konstrukcióról beszélt

Munka közben az újságírók

Tanulás-fejlõdés-életesély a Sajó völgyében (TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0012) címû projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A képviselõ-testület januári
ülésén meghívott vendégként
volt jelen Seres Ottó, a B.-A.-Z.
Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központ Kazincbarcikai
Kirendeltségének vezetõje, aki
már ott világossá tette, hogy
nem zárkóznak el attól, hogy
régi igényt kielégítve, Munka-
ügyi Regisztrációs Pontot nyis-
sanak településünkön. Ezzel
kapcsolatosan elõzetes tárgya-
lásokat is folytattak városunk
polgármesterével, dr. Faragó
Péterrel. A minap, amikor Se-
res úr kazincbarcikai irodájá-
ban jártam, a megvalósítás
részleteirõl tájékoztatott.

- A sajószentpéteri város-
atyák évek óta szorgalmaz-
zák, hogy Munkaügyi Re-
gisztrációs Pont létesüljön
városunkban, igaz, eleddig
nemigen találtak meghallga-
tásra. Úgy tûnik, most sike-
rült megtalálni a közös ne-
vezõt.

- Amikor idekerültem a ka-
zincbarcikai kirendeltségre, az
elsõ napon világossá vált szá-
momra, hogy az ügyfélvárónk
alapterülete nincs szinkron-
ban az ügyfeleink számával.
Magyarán: a jelentkezési idõ-
szakban sokan kívül rekednek
az épületen, s órákon keresz-
tül a szakadó esõben, esetleg
hóban, nyáron pedig a rekke-
nõ hõségben kell várakozniuk.
Ezen az áldatlan állapoton
csak úgy tudunk változtatni, ha
a vidéki munkanélküliek egy
részét nem a kazincbarcikai ki-
rendeltségen fogadjuk. Sze-
rencsére a Megyei Munkaügyi
Központ új vezetése is abszo-

lút partner volt ebben, így ami-
kor az elmúlt hónapban
Sajószentpéteren jártam, pozi-
tív választ adhattam polgár-
mester úr, illetve a képviselõ-
testület ez irányú felvetésére.
Ez az a helyzet, amikor a
sajószentpéteri jelentkezési le-
hetõség mindkét fél számára
pozitívumokat eredményez,
hiszen a sajószentpéteri, eset-
leg pitypalatty-völgyi ügyfele-
ink megspórolhatják a tetemes
utazási költségeket, a kazinc-
barcikai kirendeltségen pedig
megszûnik a már-már elvisel-
hetetlen tumultus. 

- Úgy tudom, az elmúlt na-
pokban helyszíni bejárást
tettek az Árpád utcai épület-
ben. Megfelel ez az ingatlan
az Önök igényeinek?

- Minden tekintetben. Bár
hozzá kell tennem, nem tá-
masztottunk különleges igé-

nyeket. Csupán azt kértük a vá-
ros vezetésétõl, hogy egy vi-
szonylag nagyobb méretû ügy-
félvárót alakíthassunk ki. Le-
gyen az épületben fûtés, világí-
tás, valamint vizesblokk. A
helyszíni bejáráson az is kide-
rült, hogy az ott lévõ bútorok
(elsõsorban pultok) kitûnõen
használhatók arra a feladatra,
amit a kollégáim végeznek
majd az ottani helyszínen. Azt
mondhatom tehát, hogy szá-
munkra ideális a szóban forgó
ingatlan. 

- Milyen idõbeosztás sze-
rint zajlik majd az ügyfélfo-
gadás?

- Minden hónap végén fo-
gadjuk majd az ügyfeleinket
Sajószentpéteren, méghozzá
négy napon keresztül, vagyis
hétfõtõl csütörtökig. Ebben az
idõszakban a (korábban RÁT-
os) BPJ-sek (bérpótló juttatás-
ban részesülõk), illetve az ellá-
tásban nem részesülõk jelent-
kezhetnek majd a helyszínen.
Azt azonban fontos tudni,
hogy akik álláskeresési járadé-
kot vagy álláskeresési segélyt
kapnak, azoknak továbbra is a
kazincbarcikai kirendeltségün-
kön kell jelentkezniük. Nekik
ugyanis a törvény kötelezõen
elõírja, hogy személyesen meg
kell jelenniük a területileg ille-
tékes munkaügyi központban.

A sajószentpéteri Munkaügyi
Regisztrációs Pont - a jelent-
keztetésen túl - további felada-
tokat is ellát majd, hiszen a ha-
vi rendszerességgel ott megje-
lenõknek az adatbázisunkban
lévõ aktuális állásajánlatokat is
szeretnénk kiközvetíteni. 

- Talán a legfontosabb kér-
dés maradt a végére. Mikor-
ra várható, hogy városunk-
ban útjára indul ez a szolgál-
tatás?

- Konkrét dátumot tudok
mondani. A polgármesteri hiva-
tallal történt egyeztetéseket kö-
vetõen arra az elhatározásra ju-
tottunk, hogy a március 28-ával
(hétfõ) kezdõdõ hét lesz az el-
sõ, amikor kollégáim kitelepül-
nek majd Sajószentpéterre. Ter-
mészetesen az érintetteket er-
rõl egy körlevélben értesítjük,
így nekik attól az idõponttól
kezdve egyszerûbbé válik a ve-
lünk való kapcsolattartás.

A fenti történet is jól példáz-
za, hogy amennyiben mindkét
fél részérõl a tenni akarás, a
pozitív hozzáállás, a nehéz
helyzetben lévõ emberek segí-
tése dominál, nincsenek le-
rombolhatatlan falak, megva-
lósíthatatlan elképzelések. Pél-
daértékû együttmûködés van,
amire bizony mostanában igen
nagy a szükség. 

Sulyok B.

„A kazincbarcikai kiren-
deltség ügyfélvárója sok-
szor kicsinek bizonyul” -

mondja Seres úr. 

Munkaügyi Regisztrációs Pont létesül Sajószentpéteren 

Régi épület, új funkció

Amikor évekkel korábban kiderült, hogy a Területi
Szociális Központ, illetve a Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat a volt 6. Számú Általános Iskola felújítás-
ra kerülõ épületében nyer elhelyezést, azonnal akadtak
néhányan, akik az ily módon feleslegessé váló épületek
miatt fejezték ki aggodalmukat. „Az enyészetnek adja a
város a Zrínyi, illetve az Árpád utcai épületet” - hangoz-
tatták elõszeretettel. Nos, örömmel tudatjuk, nem ne-
kik lett igazuk, hiszen a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai még meg sem melegedtek az új
helyükön (február 14-én volt a hivatalos átadó - a
szerk.), az Árpád utcai épület máris új funkció váromá-
nyosa. 
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Az épület, amit egykor 6.
Számú Általános Iskolaként is-
mertünk, mára komoly ránc-
felvarráson esett át. Ezt már
az is láthatja, aki csak kívülrõl
szemléli meg az újjávarázsolt
épületet, aki azonban belülrõl
is látta a Területi Szociális
Központot és Bölcsõdét, az
nem fog kételkedni abban,
hogy itt bizony komoly mun-
kálatok zajlottak. A meghívott
vendégek mellett én is helyet
kaptam az épületkomplexum
megnyitóján. Nem véletlenül
használtam az elõbb a komp-
lexum szót, hiszen az új kön-
tösbe bújt épület óriási beltér-
rel rendelkezik. Az ünnepé-
lyes átadóra egy tágas emeleti
teremben került sor, ahol a
konferanszié az üdvözlések
után átadta a szót dr. Faragó
Péternek, városunk polgár-
mesterének, aki megosztotta
velünk pár gondolatát és ész-
revételét az esemény alkalmá-
ból. Mint megtudhattuk, a Te-
rületi Szociális Központ mos-
toha körülmények között vé-
gezte eddig a munkáját, amit
bizonyos eszközök hiánya, va-
lamint a korábbi épületük ag-
gasztó helyzete még inkább
fokozott. Arról is értesülhet-
tünk, hogy Sajószentpéter kö-

zel húsz éve nem rendelkezik
olyan intézménnyel, ami az 1-
3 éves korú gyermekekkel
foglalkozott volna. A megújult
létesítmény azonban mindkét
problémára orvosság. Nem-
csak az idõs emberekkel való
foglalkozást könnyíti meg és
teszi méltóbbá ez a projekt,

de helyet ad az épületben egy
bölcsõdének is, így téve lehe-
tõvé egyszerre több generáció
ellátását is. A polgármester úr
után dr. Kovács János, a B.-A.-
Z. Megyei Önkormányzat fõ-
jegyzõje tartott beszédet az
intézmény helyérõl és szere-
pérõl a szociális rendszerben.

A fõjegyzõ úr kiemelte a szoci-
ális háló szerepét a mai társa-
dalomban, hiszen ez a rend-
szer hivatott visszaadni azt a
munkát, törõdést és bizony
szeretet is, amit az idõsek éle-
tük folytán adtak a társada-
lomnak. Ezután Ujvári Andor,
Sajószentpéter város fõépíté-
sze röviden ismertette a pro-
jekt mûszaki tartalmát. Mint
megtudhattuk, a megvalósí-
táshoz két pályázatot is meg
kellett nyerni, hiszen egyik
projekt sem mûködött volna a
másik nélkül. A 670 négyzet-
méteres bölcsõde és az 1330
négyzetmétert foglaló Területi
Szociális Központ szoros
szimbiózisban áll egymással. A
fõépítész úr kitért a tervezés
nehézségeire is, hiszen egy
olyan követelményrendszer-

nek megfelelõ épületbõl, ami
valamikor iskolaként funkcio-
nált, olyan épületet kellett ki-
alakítani, amely egy másfajta
követelményrendszer elvárá-
sait elégíti ki. Mindazonáltal a
munka minden igényt kielégí-
tett. A projekt bemutatása
után Aleva Mihályné, a Terüle-

ti Szociális Központ és Bölcsõ-
de intézményvezetõje lépett
mikrofonhoz. Az intézmény-
vezetõ asszony köszönetet
mondott mindenkinek, akik
hozzájárultak munkájukkal a
pályázat sikeréhez, majd visz-
szaemlékezett azokra az idõk-
re is, amikor a szociális dolgo-
zók munkakörébe tartozott a
kerékpározás is, hiszen más
eszköz híján biciklivel szállí-
tották ki az ételt az idõseknek.  

Végül ünnepélyes szalagát-
vágás következett, majd egy
séta keretein belül mindenki
szemügyre vehette az új épü-
let belsejét. Miközben a folyo-
sókat jártam, akaratlanul is bi-
zonyos számok jártak kerin-
gõt a fejemben. A Területi
Szociális Központ integrálásá-
ra szolgáló pályázat támogatá-
si összege 156 millió forintról
szólt. Az összes költség 173
millió forint lett, amelybõl az
építési költség 139 millió fo-
rint. A bölcsõde támogatási
összege 90 millió forint volt,
az összköltség 100 millió fo-
rint, amelybõl az építésre köl-
töttek 78 millió forintot. Bár
óriási számokról beszélünk,
amikor körbejártam az épüle-
tet, megcsodálva az újításo-
kat, a berendezést, és eszem-
be jutott a bölcsõdében látott
apró asztalok és székecskék
képe, biztosan tudtam, hogy a
pályázati támogatás minden
forintját hasznos helyre tette a
város, és biztosra vettem azt
is, hogy aki belenéz majd a
méltó körülmények között el-
látott idõsek vagy a megfelelõ
kezekben ringatott gyerme-
kek szemébe, az egyet fog ér-
teni velem ebben.  

Bájer M.

Szinte még le sem ütöttem az utolsó billentyûket a
klaviatúrán, amelyekkel az elõzõ cikkemet fejeztem be,
máris egy újabb sikeres pályázatról számolhatok be
Önöknek. Félreértés ne essék, ez nem jelent semmiféle
problémát a számomra, sõt, azt kívánom, hogy annyi si-
keres átadás és pályázatnyitó ünnepség legyen váro-
sunkban, hogy a megírásukba elzsibbadjanak az ujja-
im, mert minden ilyen cikk azt jelenti, hogy
Sajószentpéter egy újabb gyöngyszemmel ékesedett. A
legújabb szem, amit felfûzni hivatott cikkem erre a
képzeletbeli gyöngysorra, egy olyan ékszer, ami a legki-
sebbek és a legidõsebbek szemében is ugyanolyan tün-
döklõen fog ragyogni. 

A szalagátvágás ünnepi pillanatai

Területi Szociális Központ és Bölcsõde 
a Kossuth úton

„Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása” (ÉMOP4.2.1/C2f-2009-0001), valamint a „Sajószentpéteri bölcsõde kialakítása” (ÉMOP-4.2.1/B-2f-
2009-0004) címû projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Helyzetkép: polgárõrség

Elhivatott emberek kellenek!

A Sajószentpéteren mûkö-
dõ polgárõrség története a
'90-es évek elejére nyúlik visz-
sza. Egész pontosan 1991-ben
alakult meg a szervezet, néhai
Haris László vezetésével. Elsõ
székhelye a Kossuth Lajos Is-
kola szomszédságában lévõ
Gyermekek Háza volt. Akkori-
ban abban merült ki a szolgá-
latteljesítés, hogy a polgár-
õrök hétvégenként (pénte-
ken, szombaton és vasárnap)
a rendõrségen telefonügyele-
tet vállaltak, s ha hívás érke-
zett, õk tájékoztatták a járõrö-
ket a településen történt ki-
sebb-nagyobb atrocitásokról.
Ma már kicsit más a helyzet…
A Sajószentpéteri Polgárõr
Egyesület a GYÓMI Somogyi
Béla utcai rendelõjének épü-
letében nyert elhelyezést, ami
egyfajta telephelyként is funk-
cionál. Itt tartják az állomány-
gyûléseket, itt készül a szolgá-
latbeosztás, itt tárolják az ön-
kormányzat anyagi támogatá-
sával megvásárolt kerékpáro-
kat, illetve motorkerékpáro-
kat, valamint azokat a felsze-
reléseket (lámpák, telefonok,
walkie-talkie készülékek), me-
lyekre szolgálat közben szük-
ségük lehet. Egy sikeres pályá-
zat eredményeként - mintegy
másfél éve - egy Suzuki terep-
járóval is rendelkeznek, így
ma már olyan helyekre is el-
jutnak, ahová hagyományos
személyautóval képtelenség
lenne. A minap az egyesület
Somogyi Béla utcai épületé-
ben jártam, ahol Lakatos Sán-
dor parancsnokhelyettessel és
Halász László szolgálatvezetõ-

vel beszélgettem. Amint azt
Lakatos úrtól megtudtam, õ
1996-ban került a helyi pol-
gárõrséghez, akkoriban
Sarkadi István irányította a
szervezetet. Mint mondja:
„Mind emberileg, mind erköl-
csileg, mind pedig szakmailag
sokat köszönhetek Sarkadi úr-
nak, mivel rengeteget tanul-

tam tõle. Erõs kézzel fogta és
irányította az embereket, de
talán éppen ezért mindenki
tisztelte és felnézett rá. Nyug-
díjazásakor ideiglenesen átad-
ta nekem a polgárõrség veze-
tését, majd egy fél év múlva
Nagy Imrét választottuk meg
parancsnoknak. Itt kell meg-
ragadnom az alkalmat, hogy
neki, a képviselõ-testületnek,
valamint dr. Faragó Péter pol-
gármester úrnak köszönetet
mondjak a rendszeres anyagi
támogatásért, hiszen a szerve-

zetünk ruházati és technikai
szempontból ebben az idõ-
szakban lépett igazán elõre.
Egészségügyi okok miatt Nagy
Imre tavaly õsszel lemondott
a polgárõrség irányításáról,
azt követõen az egyesület
Kamasinszki Csabát választot-
ta elnökévé, így azóta õ irá-
nyítja szervezetünket.” Ami-
kor az egyesület hétköznapja-
ira, vagyis a szolgálatokra te-
relem a beszélgetés fonalát,
Halász László veszi át a szót:
„Jómagam két éve csatlakoz-
tam a polgárõrséghez, s jelen-
leg szolgálatvezetõként tevé-
kenykedem az egyesületben.
Nyugodtan mondhatom, szin-
te minden szabadidõmet erre
a munkára áldozom, mivel
nemcsak a szolgálatok meg-
szervezését látom el, hanem a
szolgálatok adásában is orosz-

lánrészt vállalok. Ezt persze
nem panaszként mondom, hi-
szen önként és örömmel vég-
zem ezt a munkát. Csupán az
bánt néha, amikor az embe-
rek azt kérik számon rajtunk,
hogy a fizetésünkért nem dol-
gozunk meg. Nyilván nem ál-
líthatok meg mindenkit az ut-
cán, hogy felvilágosítsam: itt
mindenkit az elhivatottság,
nem pedig az anyagi javadal-
mazás vezérel. Valójában per-
sze nem is az a baj, ha valaki
kritikát fogalmaz meg irá-

nyunkba, hanem az, hogy ke-
vesen vagyunk. Éppen ezért
most a Szentpéteri Krónika
olvasóit is arra kérem, hogy
amennyiben úgy érzik, hajlan-
dóak tenni városunk közbiz-
tonságának javítása érdeké-
ben, jöjjenek sorainkba, s - a
rendõrséggel közösen - a bûn-
cselekmények megelõzésével,
számuk csökkentésével javít-
suk az itt élõk biztonságérze-
tét! Sajnos a jelenlegi létszám-
mal (17 fõ) nem vagyunk ké-
pesek mindig akkor és ott len-
ni, amikor a rosszfiúk éppen
tevékenykednek.”

Lakatos és Halász urakat
hallgatva, no, meg az egyesü-
let technikai felszereléseit lát-
va én magam is azon a véle-
ményen vagyok, hogy a
sajószentpéteri polgárõrség
jövõje már nem azon múlik,
hogy képesek a szolgálatra je-
lentkezõknek egyenruhát
vagy éppen zseblámpát, tele-
font biztosítani. Ezen szeren-
csére már túlléptek. Sokkal
inkább arról szól a történet,
hogy találnak-e a városban
még legalább 8-10 olyan elhi-
vatott embert, akik mindenfé-
le ellenszolgáltatás nélkül haj-
landók a köz- és a magánva-
gyont védeni, tudván, hogy a
szolgálatban töltött idõt a csa-
ládjuktól veszik el. 

Sulyok B.

Mielõtt bármit is írnánk a sajószentpéteri polgárõrök-
rõl, egy alapvetõ félreértést feltétlenül tisztázni kell!
Számtalanszor bírálatként hangzik el a lakosság részé-
rõl (többek között a február 14-ei közmeghallgatáson is
felszínre került), hogy többet várnak a fizetett polgárõr-
ségtõl. Nyilván nem tisztem, hogy az egyesületként mû-
ködõ szervezet védelmére keljek, de ami igaz, az igaz:
a városunkban szolgálatot teljesítõ polgárõrök soha
egyetlen fillért sem kaptak fizetségként, s természete-
sen a mai napig sem részesülnek semmilyen anyagi el-
ismerésben. A maroknyi (17 fõbõl álló) csapat tagjai
szabadidejüket áldozzák arra, hogy aktívan segítsék a
rendõrség munkáját. 

„Elhivatott emberek kellenek!” - mondja a 
parancsnokhelyettes és a szolgálatvezetõ

A polgárõrök által 
2010-ben 

teljesített szolgálati 
óraszámok

Járõrszolgálat: 2664 

Rendezvénybiztosítás: 2492 

Közös szolgálat 
a rendõrséggel: 186

Árvíz-, belvízvédelem: 369

Összóraszám: 5711

Saj szentpØter_2011_02.qxd  2/22/2011  9:46 AM  Page 5



2011. FEBRUÁR

6

Aktuális

Újra mûködik bölcsõde Sajószentpéteren

A közösen megtett elsõ lépések

Ezek a gondolatok jutottak
eszembe, amikor magam is fel-
fedezõ útra indultam az enyé-
szetnek indult régi, a 6. Sz. Ál-
talános Iskolára már szinte
nyomaiban sem emlékeztetõ
épület helyén létrehozott léte-
sítménybe. Az integrációs pá-
lyázat megvalósításával a Terü-
leti Szociális Központ és a Böl-
csõde kapott itt helyet,  ame-
lyet a fõútról településünk la-
kói mellett az átutazók is nap
mint nap megcsodálhatnak, hi-
szen egyre szépülõ városunk-
nak új, esztétikailag is kelle-
mes színfoltjává vált. Ez az im-
pozáns külsõ megjelenés meg-
ítélésem szerint - mind építé-
szeti, mind hangulati értelem-
ben - minden szempontból
egy huszonegyedik századi
belsõt takar. 

A pályázat szinte minden ál-
lomását nyomon kísérhettük
az újságokban vagy a televízió-
ban, ezért is gondoltam úgy,

hogy megpróbálom most a
bölcsõdével megismertetni, s
az ott február 15-én beindult
munkáról tudósítani a Krónika
tisztelt olvasóit. Néhány napja
ugyanis apró lakói lépésrõl lé-
pésre megkezdhették birto-
kukba venni a leendõ új nap-
pali otthonukat, megkezdõ-
dött a „beszoktatás” idõszaka.
Ez egyaránt meghatározó idõ-
szak gyermekek és gondozók
mellett a szülõknek is, akik
akár még a mintegy húsz éve
megszûnt utolsó sajószentpé-
teri bölcsõdés csoport nebulói
is lehettek. 

Kérésemre a bölcsõde veze-
tõje, Kalicné Zsolnai Györgyi
velem is végigjárja a kis lakók
mindennapi útját. A gyerme-
kek a szüleikkel reggel hat órá-
tól csengethetnek és nyithat-
nak be a zsilipszerû fogadó
elõtér hatalmas üvegajtaján,
amely az átadó szobába vezet,
ahol a két mûszakban dolgozó
gondozónõk nagy szeretettel
várják õket. Az érkezést - csak-
úgy, mint a délután öt órai leg-
késõbbi idõpontig történõ ha-
zavitelt - rugalmasan kezelik. A
szülõknek rendelkezésükre áll
egy kis szoba, ahol várakozhat-
nak, vagy éppen megbeszélhe-
tik az aktuális problémákat a
gyermekgondozóval. A foglal-
koztató szobába kis fülkékbõl
álló, a csöppségek jeleivel ellá-
tott öltözõn és a tündéri, pad-
lótól induló tükrökkel és apró
szaniterekkel ellátott mosdón
keresztül vezet az út. A két tá-
gas teremben korszerû játékok
sora várja, hogy igénybe ve-
gyék õket. Az üvegfalon túl ter-
mészetesen még egy hatalmas,

fedett terasz - ahol akár sze-
merkélõ esõben is bõven van
hely a játékra, levegõzésre -, ez
alól kilépve pedig egy minden
igényt kielégítõ, biztonságos
csodajátszótér csábítja moz-
gásra a kicsiket. A vezetõi szo-
bából való rálátással egy apró
elkülönítõ szoba is van, ahol
az esetleg megbetegedõ gyere-
ket átmenetileg elhelyezhetik.
Az orvosi szobában pedig heti
két rendelésen (de szükség
esetén bármikor) dr. Major Ág-

nes gyermekorvos felügyeli a
kis lakók egészségét. A külön
számukra elkészített ételeket
egy ultramodern étellift szállít-
ja fel a saját mini konyhájukba.

Mint azt az egység vezetõjé-
tõl megtudtam: a teljesen aka-
dálymentesített bölcsõde húsz

férõhelyes, amely igény esetén
a jelenlegi feltételekkel még
legfeljebb hattal növelhetõ.
Várják a fél és három év közöt-
ti korú gyerekek jelentkezését,
akikért a vezetõn kívül négy fi-
atal szakképzett csecsemõ- és
gyermekgondozónõ, valamint
egy kisegítõ személyzet tevé-
kenykedik. A napi térítési díj
400 forint, amelyért négy étke-
zést (reggeli, gyümölcs tízórai,
ebéd és uzsonna) is biztosíta-
nak. Az intézmény alapfilozófi-
ája a nyitottság, a szülõkkel a
természetes napi kapcsolat
mellett negyedévente komplex
nevelési nyílt napot is szervez-
nek. A rendszeres ellátáson kí-
vül bevezetnek egy praktikus
szolgáltatást, a gyermekfel-
ügyeletet is. Ezt akkor lehet
igénybe venni, ha valakinek
egy napi vagy akár csak pár
órai elfoglaltsága adódik, de
feltétel, hogy elõzõleg már
megismerjék a gyermeket, aki
aktuálisan egészséges. 

Olyan lelkesen és elhivatott-
sággal beszél, hogy alig marad
idõnk arra, hogy lapunkon ke-
resztül személyesen is bemu-
tatkozzon városunk lakóinak:

- Kalicné Zsolnai Györgyi va-
gyok, férjemmel és két felnõtt
korú, egyetemista gyermekem-
mel Diósgyõrben élünk. Hosz-
szú éveken át lakóhelyem böl-
csõdéjében dolgoztam szak-
képzett csecsemõ- és gyermek-
gondozóként, míg két éve a B.-

„A kicsik éppen a beszok-
tatási idõszakot élik” -

tájékoztat Kalicné Zsolnai
Györgyi

Ideális körülmények várják a csöppségeket

Fincsi az ebéd. Repetát
kérek!

Az elsõ lépések, bár néha bizony tétovára is sikered-
hetnek, mindig egy ismeretlen, felfedezésre, megisme-
résre váró világ felé vezetnek. Az elsõ lépéseket meg-
tenni sokszor a legnehezebb, talán itt kell legelõször le-
gyõznünk kétségeinket, félelmeinket: önmagunkat.
Egy gyermek elsõ lépéseinek megtételét vigyázni, segí-
teni különösen hatalmas öröm, de egyben óriási fele-
lõsség is a szülõ, a nevelõ szempontjából. A kis ember
számára pedig meghatározó lehet, hogy milyen bizton-
ságot sugárzó környezetben, mennyi szeretettel körül-
véve indulhat e számára új világ csodáinak felfedezésé-
re.
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IV. évf. 2. számAktuális

Komplex árvízvédelmi csoportok alakulnak 

Elõzzük meg a bajt!

Kazincbarcika Helyi Védel-
mi Bizottság illetékességi te-
rületén 54 fõbõl álló csoport
alakul, aminek a szervezése
már javában zajlik - tudtuk
meg Kulcsár  Szûcs Evelintõl,
a Kazincbarcika Polgári Védel-
mi Kirendeltség vezetõjétõl. A
január közepén indult folya-
mat jelenleg ott tart, hogy há-
rom gazdálkodó céggel kezd-
ték meg az egyeztetést, ame-
lyek a védekezéshez szüksé-
ges munkagépekkel rendel-
keznek, és azokat szükség ese-
tén a vízügyesek által megje-
lölt helyszínre küldik. Az emlí-
tett ötvennégy személy beosz-
tása is folyamatban van, közü-
lük 20 fõ a kazincbarcikai pol-
gárõrség soraiból kerül majd
ki. A többiek munkaképes ko-
rú céges dolgozók, akik moz-
gósításkor otthagyják munka-
helyüket, és elfoglalják kije-
lölt pozíciójukat a gáton vagy
a belvízzel elöntött területen. 

A munkából kiesett idõt az
állam a Megyei Védelmi Bi-
zottság vezetõjének 

- B.-A.-Z. megyében dr.
Mengyi Roland, a Megyei Köz-
gyûlés elnöke - írásbeli elren-
delésére kifizeti annak a cég-

nek, amelyiknél a csoport tag-
ja alkalmazásban áll. Nem
elég azonban csupán a lét-
szám megtervezésével foglal-
kozni, hanem a komplex cso-
port megfelelõ szakmai tudá-
sát is meg kell alapozni.  Ezért
kiképzésükre kiemelt figyel-
met fordítanak, aminek része
a rendelkezésre álló technika
megismerése és gyakorlati
hasznosítása. El kell továbbá
sajátítaniuk az ár- és belvízvé-
dekezés során alkalmazott
egyéb ismereteket is. 

Az elméleti és gyakorlati ok-
tatást - a vízügyi igazgatóság
szakembereinek bevonásával -
a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság szervezésében, ár-
vízvédelmi gyakorlatok kere-
tében végzik.  Kulcsár Szûcs
Evelin megemlítette, hogy

2011. április 19-én Vadnán, a
települési polgári védelmi
szervezetek elméleti és gya-
korlati felkészítése közösen
történik az együttmûködõ
szervezetekkel, ahol kiemel-
ten foglalkoznak majd a szak-
szerû homokzsákolás techni-
kájának elsajátításával. 

Kulcsár Szûcs Evelin egyéb-
ként 2011. január 1-jével - Ko-
csi Zoltán nyugdíjba vonulá-
sát követõen - kapott kineve-
zést a Kazincbarcika Polgári
Védelmi Kirendeltség vezetõi

posztjára. A tûzoltó fõhad-
nagy 2003-tól a tiszaújvárosi
kirendeltségen, 2005-tõl pe-
dig a B.-A.-Z. Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Pol-
gári Veszélyhelyzet Kezelési
Osztályán dolgozott. Szerzett
környezetmérnök és mérnök
közgazdász diplomát, majd el-
végezte a katasztrófavédelmi
és tûzvédelmi szervezõ tiszti
képzést, ami ugyancsak felsõ-
fokú képesítést és OKJ-s bizo-
nyítvány adott. Elmondása
szerint egyelõre ismerkedik
az illetékességi területtel, a
tûzoltókkal és az önkormány-
zati vezetõk többségével már
személyesen találkozott. Mi-
vel az utóbbi két évben az ár-
vizek jelentették a legnagyobb
veszélyt a térségre, igyekszik
ezt a területet erõsíteni. Kije-
lentette: jókora raktárkészlet
áll rendelkezésre homokzsá-
kokból, ami igény szerint pó-
tolható. Természetesen tudja,
hogy a legfõbb veszélyforrást
a BorsodChem jelenti a terü-
leten, ezért a létesítményi tûz-
oltókkal is folyamatos kapcso-
lattartásra törekszik. A közel-
jövõben jelentõs feladatnak
ígérkezik majd számára is a
polgári védelmi szervezetek
munkájának felülvizsgálata,
amelynek ismeretében átgon-
dolásra kerül a készenlétbe
helyezés feltételrendszere is. 

Kovács I.

A.-Z. Megyei Kórház területén
egyházi fenntartású bölcsõdét
nem hoztak létre. Ennek veze-
tõje az én korábbi fõnököm
lett (akitõl tulajdonképpen a
szakmát is elsajátíthattam), he-
lyettesének engem vitt magá-
val. Itt a gyakorlatban élhettem
át egy új bölcsõde megnyitásá-
nak minden szépségét és buk-
tatóját. Ennek a tapasztalatnak
és vezetõm biztatásának hatá-
sára pályáztam meg a mostani
állásomat, amelyet december
elsejétõl van szerencsém be-

tölteni. Nem a kötelezõ udvari-
asság mondatja velem, de az-
óta vezetõin és polgárain ke-
resztül Sajószentpétert egy iga-
zán példásan gyermekszeretõ
városnak ismertem meg. Szak-
mai szemléletem a gyermek-
központúság, a nyitottság,
hogy segítsek megteremteni
minden bölcsõdébe járó gye-
rek számára az egyéniségük
fejlõdéséhez szükséges fizikai
és érzelmi biztonságot nyújtó
környezetet. Ezért fontosnak
tartom, hogy munkatársaim is

elkötelezettek legyenek mun-
kájuk iránt. 

Hogy máris ezen az úton jár-
nak, azt személyesen is tapasz-
talhattam, hiszen vezetésével
egy olyan, mosolytól sugárzó
arcokból álló fiatal csapattal ta-
lálkoztam, akikre bátran rábíz-
hatjuk gyerekeinket, unokáin-
kat. Úgy hiszem, hogy valami
hasonlóra gondolhatott 1828-
ban Brunszvik Teréz grófnõ is,
amikor az általa alapított elsõ
magyar kisdedóvót Angyalkert-
nek nevezte el. Azt már meg

sem kellett kérdeznem, hogy e
néhány nap elteltével milyenek
a tapasztalatok, hiszen a leg-
pontosabb visszajelzéseket a
szülõk, de még inkább a gyere-
kek arcán, kiegyensúlyozott vi-
selkedésén magam is leolvas-
hattam. Kívánom nekik, hogy a
jövõben egyre több családnak
tudjanak segítséget nyújtani a
gyermeknevelésben, ezáltal
közvetve talán munkahelyük
megtartásában vagy elhelyezke-
dési lehetõségeik javításában is! 

Kiss B.

Okulva az elmúlt évek nagy árvizeinek tapasztalatai-
ból a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság te-
rületi árvízvédelmi komplex csoportok létrehozásáról
döntött. A meghatározott létszámú, a gazdálkodó szer-
vezetek munkavállalóiból álló alakulat vízügyi és ka-
tasztrófavédelmi szakemberek irányítása mellett végzi
majd az ár- és belvízi védekezést. 

7

Kulcsár Szûcs Evelin Kocsi Zoltántól vette át 
a „stafétabotot”
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Portré: Schmidt Patrik

A (kis)dobos 

A mi történetünk azt hi-
szem, hogy teljesen szokvá-
nyos módon és akkor kezdõ-
dik, amikor egy apró fiúcska -
mint a legtöbb eleven gyerek
- mindent ütni, verni kezd,
ami a keze ügyébe kerül. Egy
darabig különösebben nem
tûnik fel senkinek, ebben a
korban ez olyan természetes.
Aztán, mikor már iskolás lété-
re sem igazán akar leszokni
róla, s a szülõk ebben felfe-
dezni vélik a jó ritmusérzéket
is, nem tehetnek mást, mint
hogy a Pécsi Sándor Általános
Iskola harmadik osztálya
után beíratják egy zenei alap-
képzést adó iskolába, Mis-
kolcra.  Abban a pillanatban,
amikor egy pici emberke
nem fel, hanem még csak el-
tûnik a nagy dobfelszerelés
mögött, még talán õk sem
sejtik, hogy hamarosan telje-
sen felbolydul az egész csa-
lád élete…

Ma már hatodik éve, hogy
klasszikus dobon és marimbán
(ez egy mély xilofonnak is fel-
fogható falapos, ütõs hang-
szer) kezd el tanulni, majd két
évvel ezelõtt irányt váltva áttér-
nek a hozzá közelebb álló jazz
dobra. Közben az iskolában
kötelezõ szolfézs- és zongora-
órák színesítik a hétköznapo-
kat. Az ünnepeket pedig a fél-
évenkénti megmérettetések,
az osztályozó vizsgák jelentik,
amelyeken a tanulók megszok-
hatják a nyilvános koncertek
semmivel össze nem hasonlít-
ható hangulatát, ezek által a
nagyobb közönség elõtti sze-
replésben egy idõ után már ru-
tint szerezhetnek. De addig
marad a rengeteg gyakorlás az
iskolában, és legalább napi két
óra (fellépések elõtt négy-öt)
otthon, az apuka által kialakí-
tott, hangszigetelt szobában.
Aki pedig magas szinten akarja
mûvelni a zenélést, annak ezek
is csak az alapot jelentik, eze-
ken túl - lehetõleg jó meste-
rekkel - jöhetnek még a ma-
gánórák. Nagy szeretettel be-
szél elsõ mentoráról, Szabó
Antalról, aki hihetetlen oda-
adással foglalkozott vele a kez-
detekkor, és akinek nagyon so-
kat köszönhet. Csakúgy, mint
az azóta  példaképének tekin-
tett Kacsenyák Gábornak, aki a
Bartók Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola tanára (és nem mel-
lesleg a Miskolc Dixiland Band
dobosa), akivel két éve dolgoz-
nak együtt. Nemrég pedig fe-
lülhetett „Fortuna szekerére”,
ugyanis Fortuna László, az Ed-
da korábbi zeneszerzõje és do-

bosa is szárnyai alá vette az ál-
tala is tehetségesnek ítélt fiút.
A soron következõ feladat a ze-
nemûvészeti szakközépiskolá-
ban jazz dobot és jazz zongo-
rát tanulni, a távolabbi cél a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem jazz dob tanszakán ta-
nári diplomát szerezni, majd
tanítani, és közben zenekar-
ban játszani, mint teszi azt a
példaképe is. A zene mellett az
iskolában az egyéb tantárgyak-
kal sincs haragban, ezért ké-
sõbb, ha lehetõsége lesz rá,
szeretné megtanulni, és a stú-
diós munkákban hasznosítani
a hangmérnöki szakmát is.    

„A kívülállók azt gondolják,
hogy dobolni könnyû, pedig
ez nemcsak annyiból áll, hogy
a két ütõvel megadjuk a zene
ritmusát. Ez nagyon kemény fi-
zikai munka, amellett végig na-
gyon koncentrálva, agyban is
minden pillanatban ott kell

lenni, és a lelkünket is mindig
bele kell adni” - osztja meg ve-
lem zenei hitvallását a tizen-
négy éveseket meghazudtoló
komolysággal, miközben dob-
verõktõl feltört kezeit mutatja.
S hogy jó úton jár, azt az is bi-
zonyítja, hogy a „menedzser
anyuka” ismeretsége által
nemrég próbálhatott a miskol-
ci Vain Parrots együttessel is,
akiknek annyira megtetszett a
játéka, hogy a „majd, ha meg-
nõsz, te leszel a dobosunk” vic-
ces elismerés hamarosan ko-
molyra fordult. Új dobost ke-

resve, gyerekkora ellenére, õrá
esett a választásuk, így egy hó-
nap közös munka után, január
hetedikén (mint nekem elárul-
ta: ez volt eddigi legnagyobb
zenei élménye) teltházas siker-
koncertet adtak a Grizzly pub-
ban. Amennyiben gondolná-
nak rájuk a szervezõk, a zene-
karral együtt õ is szívesen be-
mutatkozna Sajószentpéteren,
egy következõ fesztiválon vagy
bármilyen más zenei rendezvé-
nyen. A szabadidejére - amit
készséggel elhiszek, hogy nem
igazán lehet neki - terelve a
szót, számomra már nem is
meglepõ módon azt mondja,
hogy mostanában legszíveseb-
ben a legújabb szerelmével, a
születésnapjára kért gitárjával
tölti. Néhány évvel ezelõtt még
szívesen sakkozott, s hogy
nem is rosszul, azt bizonyítja,
hogy egy korosztályos verse-
nyen mintegy negyven induló

között a második helyet sze-
rezte meg. Ma a zenén és a ta-
nuláson kívül viszont már sem-
mire nem marad ideje.

Búcsúzóul azt kívánom neki,
hogy egyszer álljon õ is a „kör
közepén”, mint annak idején
Fortuna Laci, bár tudjuk, hogy
ehhez kegyeibe kell, hogy fo-
gadja õt még a másik Fortuna,
a szerencse istennõje is. Idõ
bõven van rá, hiszen, mint
ahogyan az LGT-nótában is
éneklik: „õ még csak most ti-
zennégy”.

Kiss Barnabás

8

Apa segítsége mindig jól
jöhet

Mindig õszintén irigyeltem azokat, akiket valamilyen
formában homlokon csókolt Euterpé, a zene múzsája.
Talán nem véletlen, hogy ennek a görög mitológiai is-
tennõnek a neve magyarul azt jelenti, hogy örömet
nyújtó, gyönyörködtetõ. Mert ki ne tapasztalta volna,
hogy a zenének - legyen az klasszikus vagy modern -
már a hallgatása is milyen örömet, élményt jelent. Azt
pedig laikusként csak elképzelni tudom, hogy akkor a
mûvelése mit nyújthat az ilyen irányú tehetséggel meg-
áldottaknak. A zene gondolatokat, érzelmeket szabadít
fel, igényt ébreszt, így nemcsak megálmodja, de alakít-
ja, át is formálja, ezáltal szebbé, szerethetõbbé teszi a
világot.

Az a bizonyos januári koncert
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Liszt Ferenc portréja és amerikai jellegzetességek 

Marcipániában jártunk

Akár virtuózok találkozása-
ként is jellemezhetõ a világhí-
rû zongoramûvész és a kétsze-
res Guinness-rekorder cuk-
rászmester egymásra találása,
amit egy 80x80 centiméter mé-
retû cukorkép dokumentál. Az
Egerben dolgozó Kopcsik La-
jos marcipán alkotásaival
ugyancsak világhírnévre tett
szert, és állítja, ebben komoly
szerepe volt Liszt zongoramû-
veinek, amelyek gyakran hall-
hatók az alkotómûhelyében.
Az elmúlt évben megfordult a
zeneszerzõ budapesti emlék-
múzeumában, és akkor eldön-
tötte: megformálja a világhírû
elõadót, amihez külön apro-
pót szolgáltatott a 2011-re
meghirdetett Liszt Ferenc év.
Terveihez kapóra jött Gábor
Sándor dombóvári cukrászmû-
vész Rapszódia nevû bonbon-
ja, amelynek dobozát egy kör
alakú klaviatúra díszíti. Ezt lát-
va döntött a végleges formáról,
ami után a mestercukrász el-
képzelését Herczeg István gra-
fikusmûvész megrajzolta. A
kép sarkaiba díszítõelemként

Liszt Koronázási mise kottájá-
nak motívumai kerültek. 

Közben „lazításként” egy
mérethû futball-labdát is elké-
szített az „aranycsapat” tagjai-
nak élethû autogramjaival.
Mindkét alkotás része lesz a hí-
res mestercukrász vándorkiál-
lításának, amely mintegy 35-40
darabból áll, és tervei szerint
egy éven belül útjára indul.
Volt azonban egy számára na-
gyon fontos vállalása is
Kopcsik Lajosnak, ami - talán
nem túlzás - akár a nemzetközi
diplomáciára is kihatással le-
het. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok magyarországi nagyköve-
te, Eleni Tsakopoulos Kouna-
lakis az elmúlt év nyarán Eger-
be látogatott, ahol felkereste
Marcipániát, vagyis a cukrász-
mester féltve õrzött múzeumát
is. Az ott látott értékek olyany-
nyira felkeltették a figyelmét,
hogy azt kérte kísérõitõl, hadd
tekinthessen be Kopcsik Lajos
alkotómûhelyébe. Volt is meg-
lepetés a magas rangú vendég
érkezésekor, ám a feszültség
hamar oldódott, búcsúzóul
pedig a nagykövetasszony le-

adott egy megrendelést. Kérte,
hogy amerikai motívumokkal
ellátott cukorképet készítsen
számára a neves marcipánmû-
vész, ám konkrétumokat nem
jelölt meg. A számos lehetõség
közül végül az USA elsõ számú
szimbóluma, vagyis a Szabad-
ság-szobor, valamint Luis
Armstrong és Marilyn Monroe
került az elképzelések közé,
majd pedig a marcipánképre.
Csakhogy mindezt nem tartot-
ta kielégítõnek az alkotó, és
úgy gondolta, egy magyar jel-

legzetességet, nevezetesen egy
kalocsai terítõt is „hímez” a ne-
ves megrendelõnek, hadd is-
merkedjen tovább Magyaror-
szágon motívumaival. 

A két alkotás elkészült, és
február 15-én Eger város pol-
gármesterével, Habis Lászlóval
az élen, öttagú küldöttség kí-
sérte Kopcsik Lajost az USA
nagykövetségére, ahol Eleni
Tsakopoulos Kounalakis sze-
mélyesen vette át az egriek
ajándékát. 

Sajószentpéter díszpolgára
soha nem feledkezett meg szü-
lõhelyérõl, és korábban ígére-
tet tett arra, hogy elkészíti a vá-
ros címerét - mondanunk sem
kell, hogy marcipánból. A sza-
vakat tettek követték, és annyit
elárulhatunk: az alkotás jó
úton halad a beteljesülés felé.
Kopcsik Lajos május 21-én tisz-
teletét teszi egykori iskolájá-
ban, ahonnan 56 évvel ezelõtt
ballagott el a nyolcadik osz-
tályból. Ezt az alkalmat hasz-
nálja fel a 80x80 centiméteres
keretbe helyezett címer bemu-
tatására, mely remekmû azt
követõen a Városháza tanács-
termét díszíti majd. 

Kovács István

Kopcsik Lajosnál nincs megállás. A világhírû mester-
cukrász idén lesz 70 éves, ám mai napig fiatalokat meg-
szégyenítõ elánnal dolgozik egri mûhelyében. Olyan el-
képesztõen tökéletes munkák kerülnek ki a keze alól,
amire csak kevesen lennének képesek. Most - már nem
elõször - Sajószentpéter szülöttének legújabb alkotása-
iból mutatunk be néhányat, megspékelve egy számunk-
ra rendkívül kedvezõ ígérettel.

A kép azóta már az USA
nagykövetségén van

Liszt Ferenc portréja immár marcipánból

A legendás aranycsapat tagjainak állít emléket az ehetõ
futball-labda

9
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2011. FEBRUÁR

Korpai Ferenc 

- Rendszeresen járok boltba,
így folyamatosan nyomon tu-
dom követni az árváltozásokat.
Ez persze nem a csökkentésrõl
szól, csak a drágulásról. Külö-
nösen a kenyér és számos,
mindennap fogyasztott élelmi-
szer ára nõtt meg rendesen az
elmúlt félévben. A benzin ára
korábban soha nem látott
szintre emelkedett, ami miatt
tudható, hogy nõtt a szállítási
költség, de szerintem a keres-
kedõk ezt túlzott mértékben
érvényesítik velünk, vásárlók-
kal szemben. A korlátozott
nyugdíjemelés ezt az árhullá-
mot nem tudja követni, ezért
kompenzálni próbálom a kü-
lönbséget. Nagyon régóta mé-
hészkedek, de a tavalyi év ezen
a területen sem hozott hasz-
not, mivel az idõjárás nem
kedvezett a gyûjtésnek. Az
akácvirágzásnál sok esõ esett,
majd a hirtelen jött melegben
gyorsan lezajlott a virágzás, és
ez sajnos a többi növény eseté-
ben is hasonlóan játszódott le,
így a szokásos 7-8 hordó méz
helyett mindössze egyet tud-
tak gyûjteni a bogarak. Bízok
az idei évben, ami egyelõre az
üzemanyag ára miatt nem sok
jóval biztat, hiszen a jobb ered-
mények reményében vándo-

rolni kellene, ám már most lát-
szik, hogy a szállítási költsé-
gekre oda kell majd figyelni. 

Ujlaki Lajos

- Hetente egyszer szánom rá
magam egy nagyobb bevásár-
lásra, de az utóbbi hónapok ár-
robbanása miatt nagyon odafi-
gyelek arra, hogy mi kerüljön a
kosaramba. Sok tejterméket -
joghurtot, sajtot, vajat - fo-
gyasztok, amelyek igencsak
megdrágultak mostanában.
Követem az akciókat, és meg-
veszem a leértékelt, kedvezmé-

nyes árú termékeket is, mert a
rokkantnyugdíjamból másra
nem nagyon telik. Eddig egy
személygépkocsit még fenn
tudtam tartani, de a benzin ára
erõsen behatárolja a megtehe-
tõ kilométerszámot. Érzem te-
hát, hogy száguld az infláció,
amit a napokban még az áram-
áremeléssel tovább tetéztek. 

Bencs Károly 

- Nem vagyok bevásárló tí-
pus, így a beszerzések a felesé-
gemre várnak. A televízióból és
a sajtóból viszont értesülök a
drágulásokról, amely híreket a
nejem rendre megerõsít. Tõle
is tudom, hogy a cukor, a liszt,

a tej, az olaj és más alapvetõ
élelmiszerek ára jelentõsen
megemelkedett. Jó ideje segé-
lyen élek, mivel nem találok
munkahelyet a környéken, így
- ha szégyellem, ha nem - 28
500 Ft a jövedelmem. Szeren-
csére a párom dolgozik, de
családunk bevétele így is mesz-
sze elmarad a létminimumtól,
ezért minden esetben az ár
dönt arról, hogy mibõl meny-
nyit vásárolunk. Enni kell,
ezért inkább az olcsó árukból
veszünk többet, és rá sem gon-
dolunk a márkás termékekre.
Mit mondjak? Voltunk már et-
tõl sokkal jobb helyzetben is. 

Isaszegi Róbert 

- Nyertem 14 magyar baj-
nokságot, bronzérmet hoz-
tam a szöuli olimpiáról, vol-
tam Európa-bajnok, és el-
mondhatom, hogy egész fia-
talságomat a sportnak szen-
teltem. Szégyellem, hogy
ilyen eredmények után most
a létminimum közelében
élek. Õstermelõként igyek-
szek boldogulni, illetve né-
hány gyereknek ökölvívást ta-
nítok, mert ahhoz értek. Saj-
nos a sportegyesületek száma
alaposan lecsökkent, így azon
a területen is beszûkültek a
lehetõségeim. Márpedig a je-
lenlegi helyzetben szükség
lenne minden plusz forintra,
amivel mérsékelni lehetne ezt
a komoly inflációt. Az árakat
már követni sem tudom, és
csak a pénztárnál derül ki,
hogy ugyanazért az áruért az
elõzõ naphoz képest jóval
többet fizetek. Két hónapja
még 200 forint alatt is lehe-
tett cukrot venni, most
ugyanaz 260-270 forint. A jó
minõségû étolaj ára pár hét
alatt 150-200 forinttal emel-
kedett, a lisztrõl pedig már ne
is beszéljünk. Nem érzem a
dolgok mögött az állam árel-
lenõrzõ vagy szabályozó tevé-
kenységét. Mivel a helyi pia-
con szoktam árulni, látom,
hogy mások sem dicsekedhet-
nek az életszínvonalukkal.
Három éve még simán elvit-
ték tõlem a 15-20 kilós kisze-
relésû burgonyát is, ám az
igények miatt mostanában 3-
5 kilós tételeket csomagolok.
Így is alig van forgalmam. Sze-
rencsére mindhárom gyerme-
kem saját lábra állt, és nem
igényelnek tõlem komolyabb
támogatást. A jövõképüket vi-
szont ennek ellenére bizony-
talannak látom, amennyiben
rövid idõn belül nem lesz va-
lami pozitív változás az or-
szágban. 

Ön miként próbálja ellensúlyozni a szinte minden napra
jutó áremelések negatív hatásait? 

Közélet
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Maszlák Lászlóné 
- A nagycsaládosok közé tar-

tozunk, hiszen ha mindenki
asztalhoz ül, akkor tíz terítéket
kell elõkészítenem. Bevéte-
lünk a minimális szinten van,
hiszen férjem és fiam munka-
nélküli, én még három hóna-
pig kapok anyasági támoga-
tást, tehát minden egyes ki-
adást alaposan meg kell fon-
tolni. Mostanában emelték a
víz és az áram árát, ott nem le-
het akciókat figyelni, mint a
boltokban, hanem fizetni kell

az elhasznált mennyiségért. A
bolti árakról pedig jobb nem
beszélni, mert hihetetlen ár-
drágulást tapasztalok. Minden
hétvégén tartok egy nagyobb
bevásárlást, mert ennyi embert
el kell látni, de azt tapaszta-
lom, hogy egyre jobban a
pénztárcába kell nyúlni. Általá-
ban azonos vagy hasonló
mennyiséget és minõséget vá-
sárolok, elsõsorban élelmi-
szert és tisztítószert, ezért tu-
dom, hogy hetente ötezer fo-
rinttal fizetek többet a kasszá-
nál, mint 3-4 hónappal ezelõtt.
És ahogy mondják, még nincs
vége a drágulásnak, hiszen
már beszélnek 400 forintos ke-
nyérrõl is. Naponta járom az
üzleteket, és figyelem az ol-
csóbb, akciós árukat, és ha
ilyenre bukkanok, veszek belõ-
le. Anyagilag úgy állunk, hogy
az autónk mûszakija lejárt, és
nincs pénzünk a vizsgáztatásá-
ra, pedig korábban nagy segít-
séget jelentett a családnak. 

Nádas Istvánné 

- Hat gyermekembõl négy
még iskoláskorú, egyik fiam
szociális segélyt kap. Korábban

én is jogosult voltam rá, de mi-
vel férjem megkapta a nyugdí-
jat, így ezt a támogatást elveszí-
tettem. Szerencse a rosszban,
hogy anyagi helyzetünk miatt a
gyermekek ingyen kapnak ebé-
det, ami mondanom sem kell,
mekkora segítséget jelent. Na-
gyon örültünk a korábban osz-
togatott élelmiszercsomagok-
nak, mert tényleg rászorul-
tunk, szemben azokkal, akik
azt sem becsülték meg, és fél
áron eladták. Tényleg komoly
anyagi gondokkal küzdünk, tü-
zelõre is alig futja, de valami-
lyen kényszermegoldást min-
dig találunk. Az árak változását
naponta követem, miközben
figyelem az akciókat. Ebbõl tu-
dom, hogy egy bizonyos meny-
nyiségû élelmiszert egy éve
még ötezer forintért vásárol-
tam meg, és ugyanazért most
7-8 ezret fizetek. 

Sarkadi Lászlóné

- Elértünk arra a pontra,
hogy minden bevételt fel-
élünk, takarékoskodni és félre-
tenni már régóta nem tudunk.
Havonta két alkalommal töl-
töm fel a konyhát, olyankor is

csak a szükséges holmik kerül-
nek a bevásárlókosárba, de
mondhatom akár úgy is, hogy
igazi komoly bevásárlásra nem
gondolok. Mivel a fizetésünk
viszonylag kevés, ezért napi
rendszerességgel követem a
bolti árakat, és keresem az ol-
csóbb terméket. Lemondtunk
a minõségi árukról, amely
döntésünket az egekbe szökõ
árak magyarázzák. Elég, ha a
kenyér, liszt, olaj, cukor vagy a
gyógyszerek árát említem,
amelyekbõl már mennyiségi-
leg is kevesebbet veszek. Na-
gyon be kell osztani a pénzt, és
még nem tudom, hol van a fo-
lyamat vége. 

Kiss Nikolett 

- Naponta vásárolok, és min-
dig meg tudok lepõdni vala-
min. A cukor kilója már 270 fo-
rint, a kenyér 290, és lehetne
hosszan sorolni, hogy mi
mindennek ment fel az ára
mostanában. Mivel várandós
vagyok, nem fogok az enniva-
lón spórolni sem mennyiség-
ben, sem minõségben, vagyis
amit megkívánok, azt megve-
szem. Természetesen csak a le-

hetõségek határán belül, mivel
kevés a jövedelmünk, és oda
kell figyelni minden kiadásra. 

Czirbuszné Tóth 
Andrea

- Folyamatosan, nagyon is
észrevehetõen emelkednek az
árak, ezért egy átlagos - vi-
szonylag kisebb - bevásárlás-
hoz minimum ötezer forint
kell. Ebben nincs szeszes ital
vagy cigaretta, csupán az alap-
vetõ élelmiszerek és a háztar-
táshoz szükséges egyéb áruk.
Gyesen vagyok, férjem viszont
dolgozik, és a fizetésére sem
lehet panasz, de vásárlás elõtt
mégis igyekszem tájékozódni
az újabb, naponta emelkedõ
árakról. Ezért inkább beme-
gyek 2-3 üzletbe is, és ha úgy
látom, hogy ugyanannál az
árucikknél lényeges az eltérés,
az olcsóbbat kínáló boltban ve-
szem meg. A benzin ára vi-
szont mindent felülír, és hihe-
tetlennek találom, hogy nem
avatkoznak bele az árképzés-
be, mikor ez a termék fojtogat-
ja legjobban a hazai gazdasá-
got. 

Kovács
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2011. FEBRUÁR (S)portré

(S)portré:  Bodnár Sándorné

A balkezes gólkirálynõ …

Az azóta már rég patinássá
sárgult korabeli újságok olda-
lait lapozgatva két tudósításon
akad meg a szemünk:

Valóra vált álmok (1973.
szeptember 23.) 

„Ez a nap minden bizony-
nyal nagybetûkkel kerül be a
sajószentpéteri kézilabdások
aranykönyvébe. Hogy miért?
Roppant egyszerû a válasz. 

Jóval az NBI/B-s bajnokság
befejezése elõtt, ezen a napon
dõlt el, hogy a szombathelyi
Sabarián kívül a Borsodi Bá-
nyász nõi kézilabdacsapata
jut fel másodikként a legma-
gasabb osztályba.  (…)  A csa-
pat és az egész NBI/B-s mezõny
„gólkirálynõje” Bodnárné, aki
116-szor zörgette meg az ellen-
felek hálóját.”  (Észak-Ma-
gyarország, 1973. október 31.)

Újra az NBI-ben
„(…) Négypontos elõnnyel

nyerte a bajnokságot a Borso-
di Bányász nõi csapata. Az
NBI/B gólkirálya is sajószent-
péteri asszony: Bodnár
Sándorné 123 gólt dobott a
bajnoki küzdelmek során.
(…) ”   (Képes Sport, 1975. XI.
18.) 

Mély levegõvétel, hosszú
csend… Aztán visszatereljük
elkószált gondolatainkat a je-
lenbe: kezdõdhet a beszélge-
tés. 

- Bizonyára kevesen tud-
ják, hogy a kézilabdát kez-
detben nálunk is futballpá-
lya méretû játéktéren ûzték,

s csak 1966-tól rendeznek
tisztán kispályás bajnoksá-
got. Ön hol és hogyan is-
merkedett meg a játékkal?

- Én már nem játszottam azt
a játékot, tizenkét éves ko-
romban az 1. Sz. Általános Is-
kola testnevelõ tanára, Só-
lyom Edit valamit meglátha-
tott bennem, mert ajánlotta,
hogy jelentkezzem a Bányász-
nál, ahol tehetségesnek tar-

tottak, és hamar be is fogad-
tak. Aztán a miskolci közgaz-
dasági középiskolában Szur-
doki Zoltán már külön is fog-
lalkozott a játékom csiszolá-
sával. Amikor tizennégy éve-
sen debütáltam az elsõ csa-
patban, ott már öt Gond-lány
is játszott, az iskolák pedig
szinte ontották a tehetséges
játékosokat.

- Adódik a (csak félig) szó-
játék: akkor nem volt gond
az utánpótlás! Mi volt még a
csapat sikerének titka: Egy
megszállott edzõ? Egy tehet-
séges korosztály?  Kitörési
lehetõség?

- Azt hiszem, hogy egy kicsit
mindegyiknek része volt ab-
ban, hogy az élvonalba kerül-
tünk Héresz Dezsõ edzõ irá-
nyításával, és sporttörténelmet
írhatott egy kis bányászváros.
Az igazi titok maga az volt,
hogy CSAPAT voltunk. Ám
anélkül, hogy bárkit is meg
akarnék bántani, ma is úgy
gondolom, hogy ha nem
Szvoboda Ferencné (akire,
mint kézilabdás pótanyámra is
tekintek) védi a kapunkat,
nem jutottunk volna fel az
NBI-be.

- A recept tehát már akkor
is így kezdõdött: végy egy jó
kapust… ! Mit jelentett ab-
ban az idõben élsportoló-
nak lenni, s mit vidéki csa-
patban játszani? 

- Mi talán fel sem fogtuk
igazán, hogy élsportolók va-
gyunk, egyszerûen csi-
náltuk azt, amit a legjobban
szerettünk: játszottunk ön-
magunkért, egymásért és a
nagyon lelkes hazai közönsé-
gen át egyben a településün-
kért is. Egy ilyen kis vidéki
csapatnak ez volt az igazi ere-
je. Mi is addig voltunk igazán

jók, míg a hazai meccseinket
a péteri oroszlánbarlangban
játszhattuk. Talán ezért sem
igazoltam el máshová, pedig
számtalan hazai és külföldi
csapat is szívesen látott volna
soraiban. 

- A világbajnoki döntõt
1965-ben a nõi csapatunk
összesen öt gólt dobva nyer-
te meg. Mi volt az Ön titka,
hogy az élvonalban szinte
számolatlanul szórta a gólo-
kat, szinte nem is volt olyan
meccs, amelyiken egymaga
öt alatt állt volna meg? 

- Balkezes játékos voltam,
akkor ez még bizony ritkának
számított, talán emiatt nem ké-
szültek eléggé a lövõ kezemre,
átlövõként pedig kamatoztatni
tudtam a magasságomat is. És
persze mindig igyekeztem
edzõimmel új és újabb,
testreszabott figurákat, lövése-
ket kitalálni, begyakorolni. 

- A pályán töltött két évti-
zed alatt mit ajándékozott
Önnek a sport, a játék?

- Az egész fiatalságomat erre
áldoztam, anyagilag keveset
kaptam, ám sok barátot szerez-
tem, sokfelé utazhattam az or-
szág határain belül és kívül
egyaránt, nagy élményekben
lehetett részem. Ma már per-
sze más a világ, de nekünk
még ez is óriási dolog volt ab-
ban az idõben.

- Az igazi nagy álom, a vá-
logatottság talán méltatla-
nul elkerülte. Azért, ha
egyet mégis ki kellene vá-
lasztania a rengeteg sportél-
ménye közül, melyik lenne
a kitüntetett? 

- Nehezebb feladat elé állí-
tott most, mint egykor egy-két
hatos fal, lehetetlen egyet vá-
lasztani. Nem is tudom… Ta-
lán az akkori magyar sikercsa-
pat, a Bakony Vegyész elleni
7:6-os gyõzelmünk, vagy az
1977-es élvonal gólkirályaként
lõtt 147 gólom, amibõl hu-
szonötöt a Fradi elleni két
mérkõzésen szereztem, és ez,
ugye, még a mai „atomkézilab-
dában”  is kiváló teljesítmény-
nek számítana.  

Alig egy hónappal a nõi Európa-bajnokság döntõje
után a kézilabda megszállottak figyelme máris a férfiak
világbajnoksága felé fordult. Azóta már tovább folyta-
tódnak - szerencsére állva maradt magyar csapatokkal -
a nemzetközi kupaküzdelmek is. Ez a nagy körforgás is
mind azt bizonyítja, hogy a kézilabdázás, a futball után
a világon (és kis hazánkban is) a második legnépsze-
rûbb sportág. Magam kézilabda-kedvelõ (is) vagyok, a
képernyõ elõtt figyelemmel kísérem a sportág esemé-
nyeit, így nem csoda, hogy idõnként felötlik bennem: a
nõi mezõnyben volt egyszer egy nagy csapat, volt egy-
szer egy Borsodi Bányász! Az óévbúcsúztató városi Szu-
percsapat vetélkedõn összefutottam Bodnár Sándor-
néval, aki a nagy idõknek egyik nagy tanúja, így kézen-
fekvõ volt, hogy felkérjem egy kis múltidézõ nosztalgi-
ázásra. 

A Borsodi Bányász nõi kézilabda csapata 1975 õszén
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(S)portré, mozaik

Gondolatok Valentin-napon

„Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon…”

Ennek ellenére a szerelem
mámora, õrjítõ szenvedélye
évezredek óta témája a mûvé-
szet minden ágának, sõt, néha
filozófiai fejtegetéseknek is. A
biológia, pszichológia, antro-
pológia vagy a társadalomtu-
dományok azonban nemigen
méltatták figyelemre, mivel ko-
molyabb témákkal voltak el-
foglalva, mint a félõrült hold-
kórosok tanulmányozása. En-
nek egyik oka a Descartes ide-
jébõl öröklött általános szem-
lélet, miszerint ami mértékkel
nem mérhetõ, ami nem fejez-
hetõ ki számokban, az nem is
értékelhetõ, és így tudomá-
nyos szempontból feldolgoz-
hatatlan, irreális. A másik ok,
hogy a szerelem többnyire le-
nézett, nõiesen érzelgõs do-
lognak számított, nemcsak az
általános köztudatban, de a
férfiak uralta tudományos kö-
rökben is. Ezen a nézeten nem
változtatott a tény, hogy a tü-
netek mindkét nemnél azono-
sak, vagyis a teremtés koronái
sajnos ugyanolyan védtelenek
Ámor nyilai ellen, mint a gyen-
gébbik nem.  

Az újabb kutatások szerint a
szerelem, mintegy négymillió
évvel ezelõtt, az emberré válás-

sal alakult ki elõször, és alapjá-
ul szolgált a monogám család
létrejöttének is. Az emberiség
története folyamán a szerelem,
a szerelmi állapot többféle ér-
telmezést kapott. A szerelem

létét minden emberi kultúrá-
ban - még a legprimitívebben
is - megtalálták, és érdekes
módon mindig elkülöníthetõ a
házasság két alapformája: a
szerelmi és a megegyezéses
alapon történõ kapcsolaté. Az
arab orvostudomány a mérté-

ken felüli szerelmi állapotot
„szerelmi kórság”-nak nevezi,
amit orvossal kell kezeltetni.
Enciklopédiáiban, tankönyvei-
ben a betegség meghatározása,
kezelésének módja egyaránt
szerepel. A szerelmi betegség
kezelésének különbözõ mód-
jait ajánlották: édesvízi für-
dést, lovaglást és egyéb izzasz-
tó sportolást, de jónak találták
az ibolyaolajjal való kenegetést
és a borivást is. Ám a gyógyítás
leghatékonyabb módjának
mégis a házasságot tartották. 

Ha az arab orvosok szemével
nézzük a szerelmet, és levetít-
jük egy kisebb szférára, mond-
juk városunkra, akkor megdöb-
bentõ adatokat kaphatunk.
Sajószentpéteren körülbelül
14000 ember él. Ha ehhez hoz-
záadjuk a férfiak és nõk 47% -

53% -os arányának statisztiká-
ját, akkor kapunk egy számot,
mely szerint városunkban 7420
hölgy él. Ha azt vesszük, hogy
ezeknek a hölgyeknek 22 %-a
kiskorú, a megmaradtaknak
pedig 59%-a házas, 14 %-a öz-
vegy, akkor már csak 2040 haja-
don marad egy kapcsolatot ke-
resõ férfi számára. Ha ragasz-
kodunk a korbeli rugalmas
egyezéshez, akkor ez a szám
egybõl lecsökken 408-ra. Bár
bizonyos állítások szerint a sze-
relem vak, mégis a legtöbb
esetben a szemünk betegszik
meg elsõként. A statisztika
alapján egy férfi 10, vele hason-
ló korú nõbõl, 7-et vonzónak
talál, ebbõl 4-gyel akár kapcso-
latot is kezdeményezne, ám
ezekbõl csak egy, maximum
kettõ alakulna szerelemmé.
Végeredményként tehát azt
kaptuk, hogy egy sajószentpé-
teri férfi, ha saját berkeiben ke-
resi a boldogságot, akkor 81
alannyal eshet „betegségbe”.
Bár ez az adat elsõ hallásra sok-
nak tûnhet, de ki kell, hogy áb-
rándítsam a kedves Olvasót. Az
egyik legmélyebb emberi emó-
ciónál az influenza is nagyobb
fertõzésveszéllyel bír. Hogy mi
lehet erre a megoldás? Mi sem
egyszerûbb! Nosza, induljunk
a virágárushoz, útközben kap-
junk kezünkbe egy adag bon-
bont - ami a betegség kezdeti
stádiumának jellegzetes tünete
-, és fertõzzünk meg egy sze-
rencsés kiválasztottat az érzel-
meinkkel!  

B.M.

Arról, hogy mi is valójában a szerelem, akár napestig
is vitatkozhatnánk. Az érzés, ami átjárja a testünket és
megrázza a belsõnk minden szegletét, vajon valóban is-
teni ajándék, megfoghatatlan csoda, vagy csak a tes-
tünkben lezajló kémiai folyamatok furcsa összjátéka?
Még ha sejtjük is az igazságot, a válaszadás nem a mi
feladatunk. Nekünk igazából csak annyi a dolgunk,
hogy teljes szívünkbõl átéljük ezt az érzést.

A piros szív a Valentin-nap egyik jelképévé vált

- Egyik sikeredzõje, Pecse-
nye András Németországban
él, ha vele nem is, a régi „ját-
szótársakkal” szokott néha
találkozni?

- Ritkán összefutunk az egy-
kori csapattársakkal, s bizony
hamar elõjönnek az „Emlékszel
még … ?” kezdetû mondatok. A
harmincadik évfordulóra szer-
vezett találkozó legalább akko-
ra élmény volt mindnyájunk-
nak, mint egykori sikereink.

- Figyelemmel kíséri még
ma is az egyre népszerûbbé
váló sportágának eseménye-
it? Van kedvenc csapata vagy
játékosa?

- A sport örök szerelem, s
azok, ugye, soha sem múlhat-
nak el. Fõleg a nõi mérkõzé-
sek közvetítéseit most is min-
dig megnézem, Görbicz Anita
igazi klasszis, de magam a jó
csapatjátékot szeretem, mert
vallom: én is minden gólomat

a csapatnak köszönhettem
egykor.  

- Lehet, hogy ma és itt
még a kérdés is eretnek-
ség: Mit gondol, van egy
szemernyi esély, hogy újra
legyen jó csapata váro-
sunknak?

- Bár így lenne, de nem hi-
szem. Ma már minden a pénz-
rõl szól, ezen a vidéken pedig
sajnos, abból jutott a legkeve-
sebb.

Búcsúzóul, miközben jó
egészséget kívánva megköszö-
nöm Jolikának a beszélgetést, ki-
mondatlanul is mindketten arra
gondolunk, hogy az alábbi szá-
mok már akár örök idõkre kõbe
véshetõk: 13 NBI-es szezon, 338
mérkõzés, 112 gyõzelem, 27
döntetlen, 199 vereség, 6003 :
6568 gólkülönbség … Volt egy-
szer egy nagy csapat, volt egyszer
egy Borsodi Bányász! 

Kiss B.
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I. Regionális Formációs Táncgála

Egy délután a tánc jegyében

Sajó Attila, az MSK igazgató-
ja elmondta: „Minden csoport-
nak, akik a mûvelõdési ház ke-
retein belül mûködnek, lehe-
tõséget szeretnénk biztosítani
arra, hogy õk legyenek a házi-
gazdái egy rendezvénynek,
amelyre a kistérségbõl vagy
akár a tágabb régióból hívunk
vendégfellépõket”. Szeptem-
berben már jól sikerült a nép-
dalkör hasonló rendezvénye,
így most a Freedance táncegye-

sület került sorra. A rendez-
vény célja (a bemutatkozáson
túl) a megmérettetés, az össze-
hasonlítás és a tapasztalatcsere
volt. Sólyom Attila, a gála fõ-
szervezõje arról beszélt, hogy
régóta érlelõdött benne az öt-
let, hogy akikkel régen együtt
(egy csapatban) táncolt, és
mostanra már csoportvezetõk
lettek, mutatkozzanak be egy
gála keretén belül a tanítványa-
ikkal. Ehhez kellett a Mûvelõ-
dési és Sportközpont segítsé-
ge, no, meg Sajó Attila szemé-
lye, akivel közösen tetõ alá
hozták ezt a csodálatos gálát. A
rendezvényen a következõ
csoportok léptek fel: Miskolcz-
Revital TSE (Miskolc), Ten
Dance TSE (Miskolc), Kaffka
Margit Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény (Miskolc), Ködmön TSE
(Miskolc), Gyöngyszem ma-
zsorett csoport (Sajószent-
péter), Freedance-2008 TSE
(Sajószentpéter). Az elsõ alka-
lommal megrendezett táncgála
hatalmas sikert aratott. Akik

nem voltak jelen a helyszínen,
azok a helyi tv adásán keresz-
tül élvezhették a csoportok
kápráztató produkcióit. A vá-
rosban még soha nem volt
ilyen nagy volumenû táncos
mûsor, amely - sokak vélemé-
nye szerint - bármelyik na-
gyobb városban megállta volna
a helyét, Miskolctól Gyõrig. A
rendezvénynek volt egy dísz-
vendége is Fügeczkiné Balogh
Mária (táncpedagógus) szemé-
lyében, akinek a nevéhez fûzõ-
dik a miskolci Formációs Tánc-
gála és Bajnokság megszerve-

zése. A rendezvény végén Ma-
rika néni is elismerõen nyilat-
kozott mind a szervezésrõl,
mind a fellépõkrõl. A szerve-
zõk egyébként azt is világossá
tették, hogy szeretnék ezt a
kezdeményezést folytatni, és
jövõre még színesebb mûsor-
ral elõállni a nézõk szórakozta-
tására. Így tehát minden év el-
sõ negyedében megrendezés-
re kerül majd, szép hagyo-
mányt teremtve a társas-, illet-
ve formációs táncnak. 

Románné

2011. január 30-án csodálatos élménnyel térhettek
haza a városi tornacsarnokból azok, akik úgy döntöt-
tek, hogy kíváncsiságból, vagy mert, egyszerûen szere-
tik, értékelik a táncmûvészetet, megtekintik az elsõ for-
mációs táncgálát.

A hazai csapat most is maximális teljesítményt nyújtott
A kisebbek is profi mozdu-
latokkal szórakoztatták a

közönséget
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Vízszintes: 1. A klór vegyjele. 3. Februárban aktuá-
lis gasztronómiai fogalom. 8. Acidum. 10. Londoni
vasút. 11. Mén. 13. Idegen férfinév. 15. Csomagolóesz-
köz. 16. Éljen! 17. Bakonyi hegy, TV-adóval. 20. Ölel.
22. Szlovák autójel. 23. Meglévõ. 25. Kortyoló. 27.
Mens sana in corpore … (ép testben ép lélek). 28. Len-
gyel József regénye. 30. Anna egyik becézése. 31. Tarto-
zása van. 

Függõleges: 1. Hamisan játszik. 2. Kéziszerszám. 4.
Lamartine verse. 5. Forrás közepe! 6. Egyszerû lábbeli.
7. A keserû anyagok gyógyászati neve. 9. Szilaj. 12. Egy-
fajta iparos. 14. Labor szélei! 16. Mûholdas filmcsator-
na. 18. Idegen mûvészet. 19. Méltóság az Oszmán Biro-
dalomban. 20. Kutyának vetett maradék. 21. Szövetség.
22. Húst tartósító. 24. Cselgáncsfokozat. 26. Óv. 29. Fel-
menõági rokon.

Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 3. sorban talál-
ható. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe
nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címé-
re 2011. március 11-éig. A helyes beküldõk között
egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sa-
jó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Kos-
suth Lajos út 193. E-mail: sajotv@parisat.hu; szent-
peterikronika@citromail.hu. Az elmúlt havi rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: Boldogasszony hava. Kö-
szönjük Olvasóink aktivitását, és minden rejtvény-
kedvelõt szeretettel várunk minden szerdán 16 óra-
kor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk
klubjába! A február 18-án megtartott sorsoláson dr.
Kelemen Istvánnak kedvezett a szerencse. Gratulá-
lunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.
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Mezõ István rajza

VÍZKERESÕ

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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