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Projektzárón jártam…
Megújult a történelmi városközpont
eltöltésére szolgáló tájházat kívánt létrehozni, ahol az ifjúság
megismerkedhet a város történeti, néprajzi, kulturális értékeivel, és közben a kézmûves
foglalkozásokon is részt vehetnek. A tájházban kiállítótér,
kézmûves mûhelyek, teakonyha és vizesblokk kapott helyet.
A mûemléki védettséget élvezõ, országos szinten is jelentõs
református nagytemplom nem
volt kirívóan rossz állapotban.
Elsõsorban itt a csapadékvíz elleni védelmének hiányossága
okozott problémát, és az a tény,
hogy a talajnedvesség folyamatosan felszivárgott a falakba. A
templom körül ezért draincsövezés készült, hogy a területrõl összegyûjtse a csapadékot. A templom 2 m magas lábazata, amely a vízelvezetés hiánya miatt erõsen átázott, kijavításra került, a homlokzat további része pedig fehér festést kapott. A templomban lezajlott

2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán legnagyobb volumenû eleme került átadásra. A projekt városunk történelmi központjának felújítására jött létre, ám emellett még
több hasznos munkálatnak is utat engedett a környéken.

A program térzenével indult
A sajtótájékoztatót dr. Faragó Péter beszéde nyitotta meg.
Polgármester úr köszönetet
mondott mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a
pályázat sikeres megvalósításához, emellett külön köszönet
illette a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség munkatársait is. A
Norda operatív igazgatójától,
Kormány Krisztiántól megtudhattuk, hogy városunk, sok
más pályázó közül, benne van
abban a 15%-ban, akik már a
projekt zárásához közelednek.
Ezután Ujvári Andor, városunk fõépítésze és a Városfejlesztési Kft. ügyvezetõje szakmai szempontból is bemutatta
a projektet. A pályázat alkalmával nyolc projektelem és egy
szoftelem került megvalósításra. A történelmi városközpont
rehabilitációjának elsõ lépcsõje a Kálvin tér 4-6. szám alatti
épületegyüttes restaurálása
volt. A kétszintes A épület
emeletén találhatók a városvezetés és a képviselõ-testületi

ülések helyszínei. A földszinten a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály található. Az
épületbe liftet építettek, és a
komplex akadálymentesítés is
megvalósult.
Az egyszintes B épületben a
Gyámhivatal található az egyéni ügyintézés lehetõségével.
A polgármesteri hivatal (Kálvin tér 31-33.) épületének földszintjén került elhelyezésre az
Okmányiroda. A komplex akadálymentesítés, felújítás és modernizáció itt is megtörtént.
A Rendezvények Háza kialakításánál sok megoldásra váró
probléma merült fel. Egyrészt
azért, mert a korábban moziként mûködõ épület több mint
katasztrofális állapotban volt,
másrészrõl pedig az új funkciók
betöltésére is alkalmassá kellett
tenni a helyet. Az utcai bejárathoz lépcsõn és rámpán is fel lehet jutni. Itt kapott helyet a Sajó TV stúdiója is.
Az önkormányzat a Lévayház kiegészítéseként egy olyan
komplex, a szabadidõ hasznos

ója, úthálózatának fejlesztése,
közúti híd építése és csapadékcsatorna-gerincvezeték kialakítása volt.
A projekt utolsó állomása, az
úgynevezett szoft program,
egy foglalkoztatási célú tevékenység. A sajtótájékoztató
résztvevõi megtekinthették azt
a kisfilmet, amelyik a munkafolyamatokat mutatta be. Ebben
a kisfilmben dr. Faragó Péter
elmondta, hogy a projektek
célja nem más, mint a város integrálása. Úgy véli, hogy egy
kellemes környezetû kisvárosba a vállalkozók, befektetõk is
szívesebben jönnek majd. Valamint az infrastrukturális fejlesztések eredményeként javul
a hátrányos helyzetû csoportok foglalkoztatási aránya, a
projekt pedig jelentõs munkaerõt kötött le, így álláshoz jutottak a szakképzetlen munkások is, illetve olyanok, akik
nem rendelkeznek állandó

A szokásoknak megfelelõen elsõként egy söröshordót
gurítottak át az új közúti hídon
egy régészeti kutatás is, melynek végeredményébõl tudományos anyag készült, ami segíthet jobban megismerni városunk történelmét.
A beruházás következõ állomása a Kálvin tér rekonstrukci-
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munkahellyel. Reméljük, ezek
a beruházások amellett, hogy
megszépítik városunkat, kulcsként szolgálnak majd ahhoz,
hogy városunk még élhetõbbé
váljon ebben a térségben.
Bájer M.
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Restaurált egészség
Átadták a felújított GYÓMI-t
„A betegség az élet sötét oldala, a kínosabbik; a terhesebb állampolgárság. Ugyanis minden ember kettõs állampolgársággal születik, egyaránt polgára az egészség
és a betegség birodalmának. Bár mindannyian szívesebben használjuk az egészség útlevelét, elõbb-utóbb valamennyien rákényszerülünk, ha rövid idõre is, de átlépjünk a másik királyság állampolgárának szerepébe.”
Susan Sontag
A világon szinte mindenki
törekszik a jólétre, a jobb életre, aminek egyik alapköve az
egészség. Legtöbben ezt a kincset igazán fontosnak mégiscsak akkor tartják, ha már
megbetegedtek. Ebbõl adódóan sajnos nem az egészség
megtartása, sokkal inkább a
betegségtõl való félelem változtatja meg az életünket,
szemléletünket. Éppen ezért
megnyugtató érzés, ha van a
közelünkben egy olyan központ, ahol az egészséges embereknek tanácsokkal, szûrésekkel segítenek megõrizni
testi-lelki épségüket, a betegeket pedig szakszerû ellátásban
részesítik.

Szó se róla, Sajószentpéteren réges-régen létezik olyan
intézet, ami az egészség megõrzésére és a betegségek gyógyítására jött létre, ám az idõ
elmúltával ez a szolgáltatórendszer korszerûtlenné, hiányossá, elavulttá vált. Így a város vezetése úgy döntött, hogy
az elmúlt idõszakban lezajló
projektek sorába beleveszi a
Gyógyító- Megelõzõ Intézmény renoválását, bõvítését is.
A pályázatot megírták, megnyerték, lezajlottak a tervezési,
anyagbeszerzési folyamatok,
és a kivitelezõk nemrégiben el
is kezdték formára szabni a régi épületet. Bár személy szerint én az eredményt belülrõl,
csak az átadó ünnepségen tekintettem meg elõször,
de a megváltozott
külsõt már többször is volt alkalmam nekem is
megcsodálni csakúgy, mint mindazoknak, akik végighaladtak mostanában a várost kettészelõ fõúton.
Az ünnepélyes
sajtótájékoztatót dr.
Faragó Péter, városunk polgármestere nyitotta meg köszöntõbeszédével,
majd dr. Csiba Gábor, a B.-A.-Z. Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató
Egy modern fogorvosi rendelõ a
Kórház fõigazgató
megújult GYÓMI-ban
fõorvosa osztotta

A szalagátvágás pillanataiban jobbról balra: dr. Csiba
Gábor, dr. Faragó Péter és dr. Kacsándi László
meg az egybegyûltekkel a beruházással kapcsolatos ünnepi
gondolatait. A fõorvos úr szerint az új projekt egy centralizációs folyamat része, hiszen a
nagyobb betegségeket kórházban, a kisebb betegségeket kisebb intézményekben kell kezelni, és ennek a gondolatnak
ad teret az új beruházás. Ujvári
Andor, városunk fõépítésze elmondta, hogy az akadálymentesített épület a legkorszerûbb
elvárásoknak is megfelel.
Dr. Kacsándi László intézményvezetõ is köszönetet mondott mindazoknak, akik egyengették a pályázat útját, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a felújított, kibõvített, új funkciókkal ellátott épület mennyire
megkönnyíti majd mind a dolgozók munkáját, mind az ellátásra szorulók életét.
A korábban két különbözõ
telephelyen mûködõ alapellátás összevonásra került, ezáltal
5+1 felnõtt háziorvosi, 3 gyermekorvosi, 3 fogorvosi praxis, a
7 fõs védõnõi szolgálat és a
mintegy 20 ezer lakost ellátó
orvosi ügyelet a központi épületben került elhelyezésre. A
GYÓMI-ban korábban is megtalálható szolgáltatások most tovább bõvültek: fül-orr-gégészeti
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és urológiai szakrendelés, reumatológiai és fizikoterápiás
blokk, csecsemõ és terhesgondozó, gyermekrendelõk, az orvosi ügyelet helyiségcsoportjai,
valamint különbözõ kiegészítõ
helyiségek (iroda, tárgyaló, tárolók, WC-k, szerver szoba) garantálják a betegek magas színvonalú ellátását. A projekt megvalósítása során megtörtént a
nyílászárók energetikai követelményeket kielégítõ felújítása,
cseréje. Korszerûsítették az elavult épületgépészeti rendszereket és a villamoshálózatot is.
Új burkolatot és festést kaptak
a belsõ helyiségek, miközben a
külsõ homlokzat is megújult.
Mindezen munkálatokra a
pályázat szerzõdése szerint
282 MFt támogatást kaptunk.
Az összes költség 322 MFt.
Bár úgy tartják, hogy az
egészség megfizethetetlen, de
mint tudjuk, a mai világban
mégis a legtöbb dolog értékét
a pénz mércéjével mérik. Az új
épület azt a célt szolgálja, hogy
minél kevesebb embernek
kelljen megtudnia azt, hogy
mennyit is ér az egészsége számokban, és milyen nehéz dolog az élet az egészséges léleknek egy beteg testben.
B.M.
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Eltávozott a városépítõ
In memoriam dr. Zsíros Sándor
tem, de mielõtt megkérdezhettem volna, mi történt a kezével, máris mesélni kezdett:
„Két hete disznót vágtunk, s
miután nem szívesen bíznám
másra ezt a munkát, úgy érzem, egy kicsit megerõltettem
a vállam, azóta fáj”. Ez a mondata is tökéletesen jellemzi õt,
hiszen a mindig elegáns ügyvéd a kétkezi munkától sem
ijedt meg, ha éppen arra volt
szükség. Még egy hónap sem
telt el a következõ találkozásunkig. A Szentpéteri Krónika
tavaly júniusi számában „Múltbeli titkok a várossá válásról”
címmel írtam egy cikket,
amelyben Zsíros doktor úr
idézte fel emlékeit az 1989-es,
illetve az azt megelõzõ évekrõl. Éppen egy tárgyalásról érkezett vissza, amikor felhívott:
„Most gyere! Úgy tûnik, van
egy szabad félórám, nyugodtan beszélgethetünk.” Diktafonnal és minden egyéb újságírói kellékkel felvértezve kopogtam be hozzá, a szokásos
kézfogás azonban kis híján elmaradt. A bal kezével segített a
jobbnak, hogy mégiscsak megtörténhessen a nem csupán
udvariassági formulát jelzõ üdvözlés. Megdöbbentem a látottakon, hiszen alig néhány hete
találkoztunk, s máris sokat
romlott az állapota. Beszélgetésünk elsõ negyedórája így
(diktafon nélkül) nem Sajószentpéter várossá válásáról,
hanem a súlyosbodó betegségérõl szólt. Ne gondolják,
hogy egyetlen panaszos mondat is elhagyta a száját. Épp ellenkezõleg. Azt ecsetelte, milyen fizikoterápiás és egyéb kezelésekkel próbál úrrá lenni a
helyzeten. A magánbeszélgetést lezárva elindult a magnó
is, hogy egy olyan elbeszélést
rögzítsen, amit azóta is féltett
kincsként õrzök az íróasztalom
fiókjában. Soha nem fogom elfelejteni, milyen lelkesedéssel,
tûzzel a szemében mesélt
azokról az évekrõl, amikor dr.
Péter Andrással közösen azon
fáradoztak, hogy a „poros”

Szombat volt, március ötödike. A számítógép elõtt ültem. A hét közben körmömre égett munkáimat próbáltam pótolni, amikor váratlanul megcsörrent a telefonom. A kijelzõjére pillantva azonnal tudtam: baj van.
„Biztosan nem hívna szombat délután, ha nem történt
volna rendkívüli esemény” - suttogtam magamban. A
kölcsönös üdvözlést követõen mindössze két szót mondott, azt is elcsukló hangon: „Meghalt Sanyi”. Udvariasságból próbáltam valamit motyogni, de már azt sem tudom, végül mi jött ki a számon. Kõvé dermedve álltam
az íróasztalom mellett, miközben a látásom pillanatok
alatt fátyolossá vált. A megrendítõ információ hatalmas
léket ütve hatolt át a tudatomon. Néhány másodperc leforgása alatt azzal kellett szembesülnöm, hogy az általam és mások által is tisztelt és nagyra becsült ügyvéd
(férj, apa, nagyapa, testvér és gyermek) nincs többé.
„Még az elmúlt héten is láttam az irodájában” - próbáltam
saját magamnak bizonygatni az
állítás lehetetlen voltát. Persze
hasztalanul, mivel tudtam, az
informátorom soha nem viccelne ilyesmivel. „Miért most?”
- hangzott el halkan a bennem
tornyosuló kérdés, hiszen néhány napja éppen arról értesültem, hogy az orvosok egy vírus képében megtalálták végre
a bajok forrását, így felcsillant
a remény a gyógyulásra. Tudtuk, súlyos beteg, mégis az
utolsó pillanatokig hõsiesen
küzdött az õt megtámadó kór
ellen. De hiszen hogyne küzdött volna! Élni, dolgozni, tenni akart még sokáig, ügyvédként bonyolult jogi formulákat
megoldani, és persze látni, miként cseperedik fel imádott
unokája, Levente. Sajnos
mindez ma már a múlté. Azt
gondolom, kevesen léteznek
Sajószentpéteren, akik ne ismerték volna Zsíros Sándort,
az egykori városépítõ vb-titkárt, vagy dr. Zsíros Sándort, a
sikeres ügyvédet. Az alábbi történet mégsem az egykori tanácsi vezetõrõl vagy a köztiszteletben álló jogászról, hanem
egy esendõ ember küzdelmérõl szól, akiben mindennél
jobban munkálkodott az élni
akarás.
Elöljáróban el kell mondanom, hogy túl a személyes ismeretségen, hivatalos szálak is
kötöttek Zsíros ügyvéd úrhoz,

Dr. Zsíros Sándor
1957 - 2011
hiszen hosszú évek óta õ volt a
Sajó Televízió felügyelõ bizottságának elnöke. Minden év
májusában összeül ez a szervezet, hogy tagjai megvitassák a
cég elõzõ évi mérlegét, illetve,
hogy javaslatot tegyenek az
alapítónak (Sajószentpéter város képviselõ-testületének) annak elfogadására. Így történt
ez 2010 májusában is, amikor
éppen a 2009. évi mérleg került terítékre. Emlékszem, mielõtt a polgármesteri hivatalban
összeült volna a grémium, ügyvéd úr Semmelweis utcai irodájában (négyszemközt) még
tartottunk egy rövid megbeszélést. A szokásos üdvözlés
közben azt tapasztaltam, hogy
a korábbi határozott, férfias
kézfogása gyengéd udvariassággá szelídült. Látta rajtam,
hogy egy pillanatra meglepõd4

nagyközség fejlõdõ várossá
válhasson. Valósággal ittam a
szavait: az elõzetesen megbeszélt fél órás interjúból kis híján másfél órás lett, miközben
olyan „titkokra” derült fény,
melyeket kevés ember tudhat
településünkön. Röpke 90
perc elteltével úgy búcsúztam
el tõle, hogy ezt a beszélgetést
biztosan folytatjuk. (Ma már
tudom, ez lehetetlen, pedig
lett volna még mirõl beszélnünk!) A nyár kellõs közepén
jártunk, s talán másfél-két hónap is eltelt, hogy nem találkoztunk. Máskor gyakran öszszefutottunk, évek óta egymás
mellett parkoltunk a Semmelweis utcai irodájánál. Szeptembert írtunk, amikor egyik
reggel egyszerre érkeztünk a
munkahelyünkre. Elõször fel
sem tûnt, hogy nem a volánnál
ül. Természetesen azonnal kipattantam az autóból, hogy
üdvözöljem, õ azonban türelmesen várt, amíg a kocsiját vezetõ fiatalember kívülrõl kinyitotta neki az ajtót. Nyomban
világossá vált elõttem, hogy
már a másik kezét sem tudja
használni. Nem nyújtottam felé a kezem (nem szerettem
volna zavarba hozni), rögtön a
hogyléte felõl érdeklõdtem. Az
elkeseredésnek a legcsekélyebb jelét sem láttam rajta,
miközben arról beszélt, hogy
néhány nap múlva akupunktúrás kezelésre megy, és persze a
természetgyógyászt is felkeresi, hiszen a hagyományos orvoslás is sokkal hatásosabb lehet, ha alternatív módszerekkel segítik. Szelíd mosoly jelent meg az arcán, majd így
folytatta: „Nem betegeskedhetek sokáig, hiszen az unokám
is akkor a legvidámabb, amikor este hazaérek, és egy kicsit
együtt lehetünk. És persze az
ügyfeleim is számítanak rám.”
Az ügyfelek, akik egyébként
azon a reggelen is vártak rá, az
ügyfelek, akik elképzelni sem
tudták volna, hogy másra bízzák ügyes-bajos dolgaikat.
Hogy mi a titok? Nos, az egyik
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Emlékezünk, mozaik
összetevõje nyilván a magasan
szárnyaló szakmai tudás, a másik azonban egy ennél sokkal
kézenfekvõbb
magyarázat.
Több alkalommal módomban
volt megtapasztalni, hogy a
legegyszerûbb emberrel is úgy
beszélt, mintha maga a köztársasági elnök lépett volna be az
irodájába. Szóval: emberszámba vette az embert. Higgyék el!
Mai világunkban ez korántsem

IV. évf. 3. szám

természetes. Ezt követõen számos alkalommal találkoztunk
még a Semmelweis utcai parkolóban (bár folyamatosan
romlott az egészségi állapota,
egy percre sem adta fel a harcot, szinte az utolsó pillanatig
dolgozott), s annak ellenére,
hogy a családja és õ maga is
mindent megtett a gyógyulása
érdekében, mégis szomorúan
kellett megállapítanom, hogy a

kíméletlen kór ezzel mit sem
törõdik. Teltek-múltak a hetek,
a hónapok, aztán elérkezett
2011. március 5-e. Még egy év
sem telt el azóta, hogy egy ártatlannak tûnõ fájdalom jelentkezett a jobb vállában, most
pedig itt a hihetetlen ûr, amit
maga után hagyott. Ép ésszel
felfoghatatlan.
Néha a kollégáimnak - félig
komolyan, félig viccesen - azt

szoktam mondani: „Nincs pótolhatatlan ember.” A minap
megfogadtam, hogy ezt a mondatot soha többé nem ejtem ki
a számon. Március 5-e óta számomra is világossá vált, mégiscsak van, illetve volt. Dr. Zsíros
Sándornak hívták.
Tisztelt Ügyvéd Úr! Kedves
Sanyi! A sajószentpéteriek
örökre a szívükbe zártak.
Sulyok Barnabás

„Ünnep van a hazában”
Városi megemlékezés 1848. március 15-érõl
És valóban ezeknek az eredményeknek köszönhetõen
megalkult az elsõ
független felelõs
magyar kormány,
megszülettek az áprilisi
törvények,
amelyek megszüntették a feudalizmust, és országunk
elindulhatott a polgári fejlõdés útján.
Igaz, az elnyomó
hatalom csak ideigóráig hagyott minket szabadon élni,
mert ahogy lehetõsége adódott, azonnal a fegyverek erejével vette el újra
szabadságunkat. Városunkban az iskoMint egykor Petõfi (most Bodolai
lai ünnepségeken
Elõd) a Nemzeti Múzeum lépcsõjén
túl, immár több éve
közösen emlékezvégre jóra fordítják az emberek
nek meg a pártok, a civil szerve- sorsát.” Másodszor, mert egyet
zetek, az önkormányzat, a kü- jelent a szabadsággal. De szelönbözõ intézmények a Kos- retjük azért is, „mert nemzeti
suth Lajos Iskola udvarán elhe- színt és szimbólumot teremtett.
lyezett Kossuth-emlékmûnél. A pirosat, a fehéret és a zöldet.
Az idei ünnepségen a Himnusz Azt, ami számunkra azóta is a
elhangzása után városunk pol- magyarságot jelképezi.” És végármestere, dr. Faragó Péter gül szeretjük, mert szabadságköszöntötte az ünneplõket. Be- hõsöket adott az országnak.
széde elsõ részében azt elemezAz ünnepi köszöntõ után a
te, hogy miért is szeretjük Kossuth Iskola és a városi Mu1848. március 15-ét. Elõször is, sical Stúdió tanulóinak ünnemert nagy szerep jutott az ösz- pei mûsorát tekinthette meg a
szefogásnak és bátorságnak, a közönség. A jelenlévõk ezután
tenniakarásnak. Az emberek elhelyezték a mgemlékezés vifelismerték, hogy „cselekedni rágait a Kossuth-szobornál. Az
kell, és nem azt várni, hogy a ünnepség a Szózat hangjaival
hatalom birtokosai, akik addig ért véget.
is tehetetlenek voltak, most
Románné

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idõk végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születõ tavasznak.”
Így ír Juhász Gyula Március
idusára címû versében, s milyen helytálló ez a gondolat
még 163 év után is, hisz kevés
olyan esemény van a történelemben, amelyre ma is úgy emlékezünk, mintha tegnap történt volna. Bár Nyári Pál alispán
ezt írta 1848 márciusáról: „Gyerekes dolog. Elmossa az esõ.”
És lám, a gyerekes dologból
történelem lett, melynek emlékét századok sem fogják elmosni. Petõfi és a márciusi ifjak emléke óriási erkölcsi és eszmei
erõt képvisel még ma is. De mi
is történt valójában ezen a napon, amit sem az esõ, sem az
idõ nem tudott feledtetni? Az
európai forradalmi mozgalom
hatására néhány fiatal (Petõfi,
Jókai, Vasvári vezetésével) fel

mert állni, kívánságát, óhaját,
akaratát, vágyát a szabdság iránt
meg merte fogalmazni, és el
merte mondani hangosan az
utca emberének. A reggeli néhány fõs lelkes társaság már
délelõtt kinyomtattatta a szabad sajtó elsõ példányait, és
délután a szakadó esõ ellenére
összegyûlt többezres tömeg
együtt skandálta Petõfivel a
Nemzeti dal refrénjét. A lelkesedésnek, az elszántságnak
nem tudtak ellenállni sem a város vezetõi, sem a Helytartótanács. A lelkes fiatalok egy nap
alatt elvégezték azt, amit az országgyûléseken nem sikerült elérni. Petõfi így ír errõl a napról:
„Eredményei olyanok, melyek e
napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.”

Koszorúz a polgármesteri hivatal
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A közétkeztetés húsbavágó problémái
Interjú Kovács Magdolnával
Enni vagy nem enni? - (Reméljük, nem) ez itt a kérdés! Hamlet királyfitól kölcsönzött drámai mondat városunkban szerencsére nem érvényes, az országos helyzet komolyságát mégis jól jellemzi. Az utóbbi idõben
lassan már meg sem lepõdünk olyan újságcikkeken,
amelyek arról tudósítanak, hogy valamelyik iskolában
vagy más közintézményben (ha csak ideiglenesen is) a
közüzemi szolgáltatást vagy a törvény által elõírt közétkeztetést szüneteltetni kényszerülnek. Ezek mögött a
hírek mögött tünetként általában az önkormányzatok
szolgáltató felé felhalmozott tartozásai állnak, az okok
azonban ennél lényegesen mélyebben keresendõk,
hosszabb elemzést érdemelnének.
Aki reálisan gondolkodik,
az láthatja, hogy a szociális érzékenység az utóbbi idõben
mintha értékét veszítené, s
ennek következményei egy
ilyen, egyébként is hányatott
sorsú régióban sok ember számára beláthatatlanok lehetnek. A bajon csak enyhíthet,
de megoldást nem ad az alapítványok által idõnként kiosztott élelmiszercsomagok
formájában feléledõ kollektív
lelkiismeret-furdalás sem. Annak ellenére, hogy városunkban sokakat érint, úgy gondolom, hogy keveset tudunk az
önkormányzat egyik talán legnehezebb és legfontosabb feladatáról, a közétkeztetésrõl, s
az ezt biztosító szervezetünkrõl. Ennek megváltoztatására
hívtam segítségül a legilletékesebbet: a 2010. január 4étõl ezt a szolgáltatást végzõ
Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetõjét,
Kovács Magdolnát.
- Úgy gondolom, a megértéséhez elõször hasznos
lenne a közétkeztetés fogalmát, feladatát tisztáznunk!
- A közétkeztetés alapvetõ
célja, hogy - a törvény szigorú
elõírásainak megfelelve - az
egyes intézményeiben ellátott,
szociálisan rászoruló gyerekek
és idõsek étkeztetését az állam
az önkormányzatokon keresztül támogatja, illetve teljes
mértékben biztosítja. Ez a közfeladat egyben az egészséges
táplálkozás elterjesztésének és
az arra való nevelésnek is eszköze lehet.

- Ehhez nyilván pénz kell.
Hogyan tevõdik össze az ellátás anyagi fedezete?
- Az egyik tétel az ellátotti jogosultság alapján a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott és szigorúan ellenõrzött állami normatíva. Jelenleg az idõseknél ez fejenként mintegy ötvenötezer, a
többieknél hatvannyolcezer forint egy évre. A második tétel
pedig az ellátottak által fizetett
étkezési térítési díj - ez az étkezési norma és az ÁFA összege,
melyet azok fizetnek, akik nem
tartoznak a kedvezményezettek körébe. A költségek azon
részét, amit sem az állami normatíva nem fedez, sem az ellátottak nem fizetnek meg (az a
rezsi költség), azt az önkormányzat a saját költségvetésébõl kigazdálkodva teszi hozzá.
- Beszélgetésünkhöz éppen egy ezzel kapcsolatos
minapi esemény kölcsönöz
aktualitást.
- Igen, most ráirányította a figyelmet a témára az is, hogy
önkormányzatunk képviselõtestülete a február 23-ai ülésén
(a bölcsõdei ellátottak kivételével) 2011. április 1-jei hatálylyal 10%-os emelést hagyott jóvá a nyersanyagnormák és térítési díjak összegében.
- Mi indokolja az emeléseket?
- Aki hallgatja a napi híreket,
az jól tudja, hogy a tavalyi csapadékos idõjárás milyen árvizeket és belvizeket, a mezõgazdaságban milyen károkat okozott. Bizonyos élelmiszerek
árai drasztikusan megemel-

Kovács Magdika egy biokertészet kialakításában
látja a megoldást
kednek, aztán ott van az olajtermelõ országokban zajló politikai válság, ezek pedig - az
egekbe szökõ üzemanyagárakon keresztül - oly mértékben
növelik a szállítási költségeket,
amit emelés nélkül lehetetlen
kigazdálkodni.
- Az említett áremelkedéseknek még nem igazán látjuk, hol a vége. Mi várható,
ha ez ilyen ütemben megy
tovább? Kivédhetõ lesz az
újabb norma- és díjemelés?
- Amint látható, ez a rendszer zárt és eléggé feszített.
Egyelõre valameddig, ha nehezen is, alkalmazkodni tudunk.
Nem lehetünk jósok, de bízzunk benne, hogy lassan normalizálódni fog a helyzet!
- Hosszú távon mi lehet a
kiút?
- Eddig is hallhattunk különféle próbálkozásokról, úgy hiszem, ezeket a kényszer fel fogja erõsíteni. Én lehetõséget látok például (nem árvízveszélyes önkormányzati tulajdonú
területen, megfelelõ szakember
vezetése mellett) egy biokertészet kialakításában. Ezzel
hasznosulna a mûveletlen terület, a közfoglalkoztatásban értelmes munkát biztosítanánk,
és saját magunknak meg tudnánk termelni az alapanyagok
egy részét. Ez persze egyelõre
még csak az én álmom!
6

- Megelégedésükre étkeztetni nagyságrendileg mintegy tizenöt-húsz bölcsõdést,
háromszáz óvodást, hétszáz
iskolást, száz felnõttet és
kétszáz idõskorú szociális
ellátottat, azt hiszem, olyan
sokrétû feladat, amit képtelenség jól csinálni.
- Hogy még ezt is bonyolítsam: a bölcsõdéseknek teljesen külön kell fõznünk, õk
napi négy, az óvodások, iskolások napi három, a szociális
étkezõk napi egy vagy két étkezésben részesülnek. Aztán
itt van még az idõsek hétvégi
hidegcsomagja, amit kevés
önkormányzat vállal fel, hisz
erre nincs állami normatíva.
Ezért is fontos, hogy mindenben együttmûködjünk az
adott intézmények vezetõivel,
szakdolgozóival, így a közösen kialakított feltételek szerint tudjuk mindezeket biztosítani.
- Ez bizony embert próbáló munka, de a visszajelzések azt bizonyítják, hogy
többnyire sikeres. Mi már
tudjuk, amit még Montecuccoli talán nem, hogy (a
háború mellett) szinte mindenhez három dolog kell:
pénz, pénz, pénz. Ezen kívül
mégis mi lenne a legfontosabb negyedik?
- A közétkeztetést sajnos
több kormányrendelet, minisztériumok rendeletei szabályozzák, ez pedig nem könnyíti a
munkánkat. Egy egységes törvény megalkotásán alapuló
szabályozás tiszta viszonyokat
teremthetne ezen a területen.
Miközben megköszönöm a
beszélgetést, azon tûnõdöm,
vajon mikor jön el az idõ, amikor kicsi országunk bármely
pontján azért kell majd kevesebb rászoruló étkeztetését felvállalni a közösségnek, mert
õk a saját munkájuk által tudják azt megfelelõ színvonalon
biztosítani. Az igazi, emberhez
méltó megoldás azért mégiscsak ez lenne!
Kiss B.
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Mozaik

IV. évf. 3. szám

Magángondolatok közügyeinkrõl
Száz éve ünnepeljük a nemzetközi nõnapot
lüli és munkahelyi erõszak és a
prostitúció ellen tiltakoznak,
valamint megemlékeznek ezek
áldozatairól. A teljes egyenjogúság eléréséig tennivaló napjainkban is akad még bõven.
Ezt támasztja alá (sok más között) egy elrettentõ adat is,
hogy ma a Föld 775 ezer írástudatlanának kétharmada nõ.
A világ országainak közélete,
ha nem is ennyire drasztikusan, de ugyanezt példázza: a
150 választott államfõ között
hét, a 192 kormányfõ között
csupán tizenegy nõt találhatunk. A minisztereknél és a
parlamenti képviselõknél 17 %
a hölgyek aránya, a magyar

A nemzetközi nõnap történetének megismeréséhez
1857-ig, a nõk egyenjogúságáért vívott harcok bölcsõjéig kell visszamennünk, amikor is ezen a napon New
Yorkban mintegy negyvenezer textilipari munkásnõ
tüntetett munkaidõ-csökkentést, egyenlõ béreket és
emberibb munkafeltételeket követelve.
A II. Internacionálé alakuló
ülésén, 1899-ben határozatot
fogadtak el a nõk hivatásszerû
munkavégzésérõl és közéleti
szerepléshez való jogáról,
majd a huszadik század elején
a politikai, szakszervezeti és feminista mozgalmak harcainak
eredményeképpen született
meg a gondolat, hogy az év egy
- akkor még külön meg nem
határozott - napja legyen jelképesen a nõké. Az elsõ (még
csak nemzeti) nõnapot az
Egyesült Államokban tartották
meg 1909. február 28-án, egy
évvel késõbb a német szocialista politikus és nõjogi harcos,
Clara Zetkin javaslatára a II. Internacionálé VIII. kongresszusán, Koppenhágában elfogadták az esemény nemzetközivé
tételét. Szinte napra pontosan
száz esztendõvel ezelõtt, 1911.
március 19-én Ausztriában,
Németországban, Svájcban és
Dániában meg is szervezték az
elsõ, már valóban nemzetközi
nõnapot, amelyen elsõsorban
a nõk választójogának megszerzéséért demonstráltak. S
hogy ezt nem is volt olyan egyszerû feladat mindenütt elérniük, arra álljon itt az európai(!)
példa: a finn nõk ugyan már
1906-tól, a németek 1919-tõl,
a franciák csak a II. világháború végétõl, a belgák 1958-tól, a
svájciak 1971-tõl, s szinte hihetetlen, hogy a lichtensteini hölgyek csupán 1984-tõl szavazhatnak!
Egy évvel az után, hogy a felhíváshoz csatlakozva, elsõ bátortalan kezdeményezésként
még csak osztályharcos röplapokat osztogattak, Magyarországon elõször 1914-ben szerveztek meg országosan ilyen
rendezvényeket. Ettõl az évtõl
kezdve világszerte március 8án tartják a nõnapot, az ENSZ

közgyûlése 1977-ben ezt a napot tette meg a nõk jogai és a
nemzetközi béke világnapjává.
S hogy miért éppen ezen a napon ünnepeljük a nemzetközi
nõnapot, arra nézve három korábbi esemény is magyarázatul
szolgálhat: 1857-ben ekkor vonultak utcára a szövõnõk,
1908-ban New Yorkban egy
gyárban pusztító tûzvészben
ekkor vesztette életét 129

Általában ilyesmivel lepjük meg a hölgyeket nõnapon
munkásnõ, 1917-ben e napon
tüntettek az orosz munkásnõk,
aminek eredménye: a II. Miklós cár lemondása után alakult
polgári kormány általános választójogot biztosított a nõknek. Ma már nem tudjuk, hogy
melyik eseménynek akartak
vele emléket állítani, ezek szép
lassan a feledés homályába is
vesznek, mint ahogyan a nap is
veszített erõteljes szakszervezeti és munkásmozgalmi jellegébõl. Mára ebbõl csupán anynyi maradt meg szomorú aktualitásként, hogy a civil szervezetek a nõket ért családon be-

még az is legalább egy szál, egy
csokor virággal köszönti feleségét, kedvesét, a családja, baráti köre vagy éppen a munkahelye lányait, asszonyait. A
szebbik nem képviselõit, akik a
mi ilyen és ehhez hasonló apró kedvességeinktõl, szeretetünktõl vagy még inkább szerelmünktõl lesznek szépek igazán, s attól, ha érzik, hogy
mennyire fontosak nekünk. A
NÕKET, így, csupa nagybetûvel, akik között ott vannak a
történelmünk formálói, sorsunk alakítói, gyermekeink világra hozói, a családi fészkünk
rakói és védelmezõi, konfliktusaink okozói, döntéseink és
cselekedeteink állandó mozgatórugói.
Ahogyan
ezt
Alexandre Dumas Párizsi mohikánok címû regényének szállóigévé vált mondatában
mondja a felügyelõ: „cherchez
la femme”, azaz (minden történés, konfliktus mögött) „keresd a nõt!”.
Sok férfi számára legalább
annyira a végzet asszonyai
(femme fatale) is õk, s ezt talán
már Jókai Mór is tudhatta, amikor egykor le is írta: „a férfi
sorsa a nõ”. Mi, gyarló férfiak bár nyíltan többnyire nem szívesen valljuk be - lelkünk mélyén mégis tudjuk, hogy életünk elemi részei, bennünk élnek Õk, ezért velük együtt lehetünk csak egészek. Közöttünk azok az igazán szerencsések, akik életének minden szakaszát vigyázza egy „Anna”, aki
örök. S mert a NÕ örök, hát
nem csupán saját magára, a
költõ Juhász Gyulára nézve lehetnek igazak gyönyörû versének alábbi sorai:

parlament 386 képviselõi székébõl jelenleg mindössze 34-et
foglal el a szebbik nem! Nem
lehet véletlen tehát, hogy az
ENSZ éppen most, a nemzetközi nõnap századik évfordulóján megalapította
az ENSZ Nõk nevû új „ … benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendõmben és elvétett szavamban
szervezetét.
Március 8-a napja- És minden eltévesztett köszönésben
inkra már egy igazán És minden összetépett levelemben
kedves, bensõséges És egész elhibázott életemben
tavaszi ünneppé sze- Élsz és uralkodol örökkön, Amen.”
lídült. Aki máskor
esetleg nem igazán teszi ezt
K.B.
meg, ezen a napon (remélhetõleg nem csak bûntudatból)
7
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2011. MÁRCIUS

Elõbb a gyerekeket, majd a bûnözõket tanította rendre
Portré: Szternai Tamás
a másikra feladja? Az iskolában
akkorra már bedolgozta magát, a váltásnál ellenben új emberként kezelik, annak minden hátrányával.
Szternai Tamás: Rengeteg
változáson ment át akkoriban
a közoktatás, amirõl úgy alkottam véleményt, hogy kiszálltam belõle. Egy nagyon jó barátom szintén pedagógus volt,
és 1997-ben felvették a rendõrség állományába. Õ volt az,
aki invitált a váltásra, és abban
a helyzetben nem volt nehéz
meggyõznie. Jelentkeztem,
megfeleltem az alkalmassági
vizsgálatokon, és 1998. szeptember 1-jétõl már a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság állományában közalkalmazottként álltam munkába. Ezután a
mindennapi munka mellett
beiskoláztak a Rendõrtiszti Fõiskola átképzõ szakára, ahol
Rendõr Szervezõ Tiszt felsõfokú szakképesítést szereztem.
Tisztté avatásomra 1999. július
1-jén került sor, akkor hadnagy rendfokozatot kaptam.
Krónika: Kezdõ rendõrként
milyen feladatokkal látta el a
parancsnoka?
Szternai Tamás: A nyomozó alosztály állományába kerültem, ahol civil ruhás nyomozóként bûnügyi felderítést
végeztem. Nyomoztunk betörõk és vagyon elleni bûncselekmények elkövetõi után, ismeretlenes ügyekben, jó százalékkal. Ez volt a tanulóidõm,
amikor tapasztalt nyomozók
mellett dolgozhattam, és sokat
tanultam tõlük. Nem tartott
sokáig, mert 2000-ben Sajókazára helyeztek, ahol már
más problémákkal kellett
szembenéznem, mint Barcikán. Egy újabb év után, 2001.
december 1-jén érkeztem
Sajószentpéterre, ahol bûnügyi nyomozóként felderítõoperatív munkát végeztem. Izgalmas területe ez a rendõri
munkának, mert a nyomozás
érdekében titkos eszközök alkalmazására is lehetõségünk
van. Így buktattunk le egy ki-

Mi késztet egy elismert pedagógust, hogy életpályát
módosítson, és energiáját a tanítás helyett bûnözõk üldözésére fordítsa? A kérdés talán azért is vetõdik fel,
mert az elmúlt húsz évben mindkét - egykor megbecsült - szakmát sikerült lejáratni, vagyis egy kívülállónak úgy tûnhet: egyik tizenkilenc, a másik egy híján
húsz. Az viszont egyértelmû, hogy aki az egyik területen megállja a helyét, annak a másikon sem lesz szégyenkeznivalója, amire Szternai Tamás rendõrõrnagy,
Sajószentpéter õrsparancsnoka az egyik legjobb bizonyíték.
Krónika: Mennyire érzi magát lokálpatriótának Sajószentpéteren?
Szternai Tamás: Teljes mértékben, hiszen itt születtem, és
ebben a városban kaptam idáig
a legtöbb munkalehetõséget.
Mondom ezt annak ellenére,
hogy születésemtõl az általános iskola befejezéséig Varbón
éltem a szüleimmel. Aztán a
miskolci Hermann Ottó Gimnáziumban tanultam és érettségiztem, ami után az akkori 3as Számú Iskolában tanítottam
képesítés nélkül egy tanévet.
Krónika: Ezek szerint nem a
Kojakon, Derricken, Columbón felnõtt generációhoz tartozik, akik a detektívfilmek
után csak a pisztolyt és a gumibotot látták maguk elõtt?
Szternai Tamás: Bár én is
néztem azokat a filmeket, de
minden idegszálammal arra törekedtem, hogy egyszer igazi
pedagógusként a katedrára álljak. Ezért 1984 és 87 között
megszereztem a Sárospataki Tanítóképzõ Fõiskolán a népmûvelõ szakképesítést. Ezután az
akkori 2. Számú Általános Iskolában (ma Lévay) helyezkedtem
el, ahol alsós osztályokat tanítottam. Igaz, nem sokáig, mert
1988-ban bevonulási parancsot
kaptam, és másfél évig katonaként szolgáltam. Több helyre
vezényeltek, voltam Kalocsán és
Gödöllõn is, majd alhadnagyi
rangfokozatban szereltem le.
Krónika: A honvédségnél
aztán megtetszett az a fegyelmezett életvitel, ami után eldöntötte, hogy rendõr lesz?
Szternai Tamás: Még ott
sem gondoltam arra, hogy le-

Amint az a portréból is
kiderül: Szternai õrnagy úr
nem bánta meg, hogy
pályát módosított
térek a korábban kiválasztott
útról, és egyenruhába bújok.
Visszatértem korábbi munkahelyemre, ahol nem annyira az
alsó tagozatosok tanításával,
mint inkább testnevelés és
technika órák tartásával bízott
meg az igazgató. Rengeteg
plusz feladatot vállaltam, így
vezettem a diáksportkört, szerveztem túracsapatot, és jártuk
a természetet, de a futball is
ott volt a repertoáromban. A
gyerekek örömmel tartottak
velem az országos kék túra vonalon, ahol teljesítményszinteket lehetett elérni. Gondoltam, megszerzem testnevelésbõl is a szakképesítést, ezért
1997-ben ismét jelentkeztem
Sárospatakon erre a szakra,
amit el is kezdtem, de már
nem fejeztem be. Ekkor következett be életemben egy nagy
váltás.
Krónika: Mi késztette arra,
hogy élete álmait egyik napról
8

terjedt lakásbetörõ csapatot a
városban, akik szinte naponta
behatoltak egy-két lakásba, és
azokat kirámolták. Lebuktatásukban segítettek a megyei fõkapitányság nyomozói is, akikkel budapesti szálra bukkantunk. Kiderült, hogy Sajószentpéterrõl elszármazottak álltak
a bûncselekmények hátterében. Ugyanilyen eszközökkel
buktattunk le két helyi fiatalt,
akik kábítószert terjesztettek.
Krónika: A sikerek után természetes jutalmazásnak tûnik
az elõléptetés. Elöljárói is ezt
gondolták?
Szternai Tamás: A kábítószeres bûncselekmény elkövetõinek elfogásért belügyminiszteri jutalomban részesültem,
majd 2006. július 1-jén kineveztek nyomozó csoportvezetõnek. Onnantól a bûnügyi feladatot végzõ rendõrök munkáját irányítottam. Ebben a beosztásban már õrsparancsnok-helyettes voltam, 2007. december
16-án pedig megkaptam az õrsparancsnoki kinevezést.
Krónika: Úgy tûnik, hogy
Sajószentpéter és a másik hét
település bûnügyi szempontból igényli a rendõri jelenlétet.
Feltételezem, hogy a munkájával kapcsolatos intézkedések
miatt így nem sok idõt tud a
családjával tölteni.
Szternai Tamás: Feleségem
a Hunyadi Mátyás Tagiskola vezetõje, és van két fiúnk. A nagyobbik már 20 éves, és kereskedelmi szakirányú technikumban tanul, másik gyermekünk most jár 8. osztályba. Õk
más korosztályt képviselve
más-más utakon járnak, és
csak ritkán sikerül közös családi programot szerveznünk. Így,
ha idõm engedi, párommal
ketten járjuk a természetet, kirándulunk, vagy ha alkalom
adódik, megnézünk egy-egy
koncertet vagy színházi elõadást. Ezen kívül a varbói kertes házunk körül is mindig
akad tennivaló.
Kovács István
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IV. évf. 3. szám

Sajószentpéter hírét viszik
Díjazták a postagalambokat és tenyésztõiket
Éves szinten 12 versenyt
rendeznek az idõsebb (1-4
éves) madaraknak, és négyet
az adott évben született galamboknak. A verseny úgy zajlik,
hogy a nevezett madarakat egy
speciális galambszállító összegyûjti, amelyben 3200 galambot tudnak egyszerre elhelyezni. Így viszik a galambokat az
úgynevezett célállomásra. A
madarakat is regisztrálni kell: a
lábukra helyezett gyûrûkkel
azonosítják õket. A célállomásról mindet elengedik, és az a
galamb lesz a gyõztes, amelyik
a legnagyobb átlagsebességgel
eléri a saját dúcát, amelyek
GPS-szel vannak felszerelve. Az
átlagsebesség
számítására
azért van szükség, mert a távolságok nem egyformák. A galambok versenyében is létezik
egyéni és csapatbajnokság. A
csapatbajnokságnál 10 galambot lehet nevezni, és az 1-5.
befutó hozza a pontokat. Több
katagóriban is összemérhetik
gyorsaságukat: rövidtáv, középtáv, totál és a leggyorsabb.
Az idén januárban városunkban tartották az Észak-II. megyei díjátadóját, ahol a péteri
galambok és tenyésztõik ismét
értékes díjakat vehettek át. Rö-

Városunkban is élnek olyan emberek, akiknek különleges hobbijuk vagy inkább szenvedélyük van. Közéjük
tartoznak a postagalambtenyésztõk is, akik évrõl évre
értékes díjakat szereznek. Mint azt Kókai Lajostól, a
Sajószentpéteri Postagalamb Sportegyesület elnökétõl
megtudtam, városunkban nem is egy, hanem két egyesület is mûködik. A Z-O9 már az ötvenes évektõl, míg a
Z-36 2005-tõl. Ebbõl egyenesen következik, hogy városunk nagy sportgalambtenyésztõ hagyományokkal rendelkezik.

Díjak sokasága bizonyítja a sajószentpéteri
galambtenyésztõk sikereit
A Z-36 egyesületnek jelenleg
24 tagja van, és tagonként 50150 galambot tartanak. Az is

kiderült, hogy miként is zajlik
a postagalambok versenyeztetése.

9

A postagalamb tollazatának
színvilága rendkívül
sokfajta lehet
vidtávú és középtávú csapatbajnokságban is elsõ helyezés,
valamint Észak-II. Nagydíj I.
helyezést szereztek. Ezenkívül
sok egyéni elismerést is kaptak. Gratulálunk a szép eredményekhez, és szenvedélyes
munkájukhoz további sok sikert kívánunk! Kár, hogy a közönség nem láthatja ezeket a
szép madarakat, de talán egy
kiállításon be lehetne õket mutatni, vagy a városnapok színvonalát emelhetné, ha több
száz galamb egyszerre felrepülne a rendezvénysorozat
helyszínérõl.
Románné
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2011. MÁRCIUS

Ön milyen programokkal töltené meg a napokban átadott
Rendezvények Házát?
Sebõk Anett

- A mûfajok közül a népmûvészet áll hozzám legközelebb,
ezért lehet, hogy részrehajló
vagyok, és a népzenének, táncnak, kézmûvességnek adnék
rendszeresen otthont a Rendezvények Házában. Ezekhez
kapcsolódó szakköröket vagy
egyesületeket is lehet szervezni a fiatalokból, hogy õrizzék a
magyar hagyományokat, mert
ott õk is elférnének. Ezen kívül
sakkversenyeket is lehetne
rendezni,
aminek
Sajószentpéteren komoly hagyományai vannak.
bábszínházi elõadást vagy mesedarabot. Egyébként minden
mûfaj iránt érdeklõdik valaki,
és itt, helyben igazán nem lehetünk válogatósak. El tudnám képzelni a különbözõ vetélkedõk, mint az X-faktor, a
Csillag születik vagy más hasonló tehetségkutatók helyezettjeinek fellépését is, de érdemes átgondolni, hogy ki
mennyiért ad mûsort, mert az
anyagiak a legtöbb családnál
behatároltak.

Kótai Zoltánné
- Tudok róla, hogy kialakítottak az épületben egy házasságkötõ termet, ami szerintem, ismerve az erre vonatkozó igényeket, nem lesz túlságosan kihasznált. Egyébként szépen
mutatnak a felújított épületek,
megértem, hogy értéket teremt a városvezetés, de amíg
nem lesznek munkahelyek, addig sokan nem tudnak felhõtlenül örülni. Ha viszont már a
szentpéteriek rendelkezésére
áll, akkor el tudnék képzelni
néhány könnyûzenei koncertet, mûvészeti és hüllõkiállítást, vagy néhány stendupos
fellépõt, akik egy kis vidámságot hoznának ide.

Szilágyi György

Bakos Pálné

- Hozzám a cigányzenészek
és énekesek állnak legközelebb, ezért elsõként Bódi Gusztit és feleségét látnám legszívesebben. Jöhetnének persze humoristák is, hogy jókedvre derítsék a nézõket. Ha most már
van helye az ilyen eseményeknek, szervezze meg azokat a város, és idõben értesítsék róla a
helybelieket. Persze az sem
mindegy, milyen áron lehet
majd bejutni, mert sokan
élünk szûkösen errefelé.

arról, hogy a legjobban nevelt
fiatalt is rábeszélik a barátai az
ivásra és a drogozásra, de a
közbiztonság sem a régi. Tudok róla, hogy a vendéglátóhelyeken és az üzletekben alkohollal és cigarettával szolgálják
ki a fiatalkorúakat, amit nagyon ellenzek. Hiányzik viszont számtalan olyan foglalkozás, amire szüksége lenne a
felnövekvõ
generációnak.
Gondolok itt a közlekedés
vagy az elsõsegély oktatására,
aminek hasznát vennék az életben. Minden területen azt tartanám a legfontosabbnak,
hogy kulturált, biztonságos legyen a környezet akkor is, ha
sok a rosszul nevelt fiatal. Ha
már ötletet kérnek, akkor elmondanám, hogy Sajószentpéteren jelenleg nem ismerek
olyan szórakozóhelyet, ahol a
középkorosztály tagjai le tudnának ülni egy kis beszélgetésre. Ezen a helyzeten is javíthatna a Rendezvények Háza, ahol
létre lehetne hozni egy retró
klubot, ahol akár heti rendszerességgel lehetne tartani öszszejövetelt. Sokan igénylünk
egy kis nosztalgiát korabeli zenével és korabeli barátokkal.

Sipterné Szabados
Katalin

- Az itt a legnagyobb probléma, hogy gyerekeinket nem
igazán merjük elengedni az estébe nyúló programokra, bulikra. Túl sok rosszat hallunk

Bujáki Pálné
- Szerintem fõleg a gyerekekre kellene gondolni, biztosan
örömmel néznének meg egy jó
10
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Közélet, mozaik
- Az utóbbi közel egy évben
igazán nem lehet panasza a
péterieknek rendezvényhiányra, és itt hadd említsem meg
Sajó Attila nevét, aki átrendezte
a város kulturális életét. Számomra öröm, hogy átadták a
Rendezvények Házát, mert a
közelében lakom, és így jobban eljutok majd a kínált programokra. Véleményem szerint
az a ház alkalmas kis zenei koncertek lebonyolítására, író-olvasó találkozók megrendezésére vagy éppen ismert emberek
élménybeszámolóira. A Kodály
zenei tagozatra alapozva számos zenei programot lehetne
ott lebonyolítani, és helyet adhatna a féléves és év végi vizsgaelõadásoknak is. Ott jobban
elférnének a gyerekek hozzátartozói, mint az iskolában.

Kopasz Erika
- Több kiállítást, különösen
képzõmûvészeti tárlatot szeretnék látni a városban, amelyek megrendezésére kiválóan
alkalmas lehet a Rendezvények
Háza. Szerintem a helytörténeti gyûjtemények is nagyobb

IV. évf. 3. szám
ség. Évtizedeken át megszoktuk a két régi kultúrházat,
most ez mindenki számára újat
jelent. Ha már a nevében benne van, akkor rendezvényekkel kell megtölteni, mint például a mindenkit érdeklõ
egészségügyi és életmód elõadások, amit egybe lehet kötni
vércukor- és vérnyomásméréssel. Beleférnének a kulturális

publicitást kaphatnának, akár
állandó kiállítás formájában.
Azon kívül kisebb hangszeres
koncerteket is lehetne ott rendezni, vagy otthont adhatna a
mostanában divatos életmóddal kapcsolatos elõadásoknak.
Kevés helyen van multiplex
mozi, talán egyre lenne igénye
a sajószentpéterieknek is.

Nagy Antalné

programok is a repertoárba,
csak az a kérdés, mire van
igény, és mire futja az anyagiakból.

- Amit idáig hely hiányában
nem lehetett megoldani, most
fel kell vállalni, adott a lehetõ-

kokárdáját. Volt Landerernyomda, ahol a 12 ponttal
kapcsolatos feladatot kellett

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek…”
Március 15-e a legszebb
nemzeti ünnepünk. A magyar
történelem, a magyarság állócsillaga, mert mindig, minden
politikai helyzetben független
tudott maradni. Mert a negyvennyolcas hõsök olyan példát adtak nekünk, melyet kötelességünk átadni az utánunk jövõ generációknak. Ez
történt a Hunyadi Mátyás Tagiskolában is, csak nem a megszokott módon. Természetesen nálunk is volt 12 pont,
Nemzeti dal, Táncsics Mihály
kiszabadítása a várbörtönbõl.
Csak ez is egy kicsit másképp.
Idén gondoltunk egy nagyot,
és kitaláltuk, hogy a gyerekek
járják végig a forradalmi nap
helyszíneit, legyenek maguk
is részesei az eseményeknek.
Így tehát berendeztünk egy

A Pilvax kávéház a forradalmi nap ismert helyszíneinek
egyike

Varga Béláné

- Régóta nincs diszkó a városban, ott lehetne nyitni
egyet, ellenõrzött körülmények között. A gyerekeknek jól
jönne egy játszóház, ahol fejleszthetnék kézügyességüket.
Elkelne még egy e-pont, ott az
informatikai ismereteket lehetne elsajátítani vagy bõvíteni.
Szívesen látnék Sajószentpéteren ismert színészeket és
sportolókat egy-egy élménybeszámolóra, biztosan sok embert érdekelne az életük és a
legismertebb sztorijuk, eredményük.
Kovács

dallal, várbörtön, ahol ügyességi feladatok végrehajtásával
lehetett „Táncsicst kiszabadítani”. A Városházán toborzót
tartottak (itt táncolni tanultunk), végül a Nemzeti Színházba is ellátogattak. Minden
helyszínen kaptak a gyerekek
rövid ismertetõt arról, hogy
mi is történt ott 173 éve,
majd ehhez kacsolódó feladatokat oldottak meg. Természetesen mindenki a saját
életkorának,
ismereteinek
megfelelõt. Úgy gondolom,
az így kapott információk
hasznosak, és a gyerekek nyitottak voltak erre a - divatos
kifejezéssel élve - projektnapra. Felbuzdulva a sikerén
máskor is tartunk ilyen napot!
Bodolainé Pándy Enikõ

Pilvax kávéházat, ahol ki-ki elkészíthette magának a saját

megoldaniuk a nebulóknak,
Nemzeti Múzeum a Nemzeti
11

Saj szentpØter_2011_03.qxd

3/22/2011

10:09 AM

Page 12

Szabadidõ

2011. MÁRCIUS

Szórakozva tanulni, tanulva szórakozni
Életképek a Sajószentpéteri Rejtvényfejtõk Klubjából
ber memóriájára, kombinációs
készségére, a szellemi frissesség megõrzésére gyakorolt jótékony hatását. A fiatalok számára ismeretszerzésnek sem
(lenne) rossz. Tanulni pedig csakúgy, mint a jó papnak - sohasem késõ, és leginkább soha, senkitõl sem szégyen! Az
elõzõ évben a hagyományteremtés szándékával, saját ötletem alapján tetõ alá hoztuk az
elsõ városi rejtvényfejtõ bajnokságot, ami a tíz résztvevõ
körében osztatlan sikert aratott. Ez bátorított arra, hogy
idén a rejtvényfejtõk napja
(1957-ben február 3-án jelent
meg a Füles rejtvényújság legelsõ száma) tiszteletére február másodikán, a szerdai klubnapon megrendezzük a másodikat is. A verseny két fordulóból állt, elõször egy hagyományos keresztrejtvényt (hasonlókkal, de kicsit könnyebbekkel lapunk minden számában
találkozhatnak a tisztelt Olva-

„A keresztrejtvény a szivar és a whisky mellett az unalom legnagyobb ellensége… Aki nem találja meg az élet
boldogságát, annak ezek a fehér-fekete kockák menedéket kínálnak.” Winston Churchill idézett mondatában csupán az igazság egy részlete sejlik fel elõttünk.
Anélkül, hogy vitába szállnék vele, magam úgy gondolom, hogy a rejtvényfejtés ennél azért lényegesen többet ad és többet jelent! Az értelmes ember (homo sapiens) életét már kezdetektõl fogva valamilyen szinten
végigkíséri a játék, a játékosság, tehát mindnyájan legalább annyira játszó ember (homo ludens) is vagyunk.
Másrészt az életünk szinte minden szakaszában számolatlanul találkozunk számunkra addig ismeretlen talányokkal, titkokkal, amelyeknek megfejtésén keresztül
fejlõdik intelligenciánk, ezek a megoldások aztán az
egyéni és kollektív tudásunkat gyarapítva kultúránk,
mindennapjaink szellemi és technikai fejlõdésének részévé válhatnak.
Azt azért bátorság állítanom,
hogy a fenti eszmefuttatás lebegett volna egy pillanatig is a szemünk elõtt, amikor 2010. február 4-én megalakítottuk a
Sajószentpéteri Rejtvényfejtõk
Klubját. A történet ennél sokkal
prózaiabb: az MSK igazgatója és
e sorok írója közötti beszélgetésen vetõdött fel az ötlet, hogy
nézzük meg, van-e igény egy
ilyen csoport létrehozására. A
gondolatot hamar tettek követték, szórólapok készültek, a
Krónikában megjelent a felhívás, közben felvettük a kapcsolatot a kazincbarcikaiakkal is,
ott ugyanis már évek óta van mint közben kiderült: csak a
versenyekre összeverbuvált - hasonló klub. Ez apró kételyeket
ébresztett ugyan bennünk,
azért mégis belevágtunk. Négy
fõvel elindult a munka, a Lévay
József Városi Könyvtárban heti
rendszerességgel, szerdánként
délután négykor azóta is találkozunk. A létszám változó (5-8
fõ), jöttek új tagok, de le is morzsolódtak, ám közben kialakult
egy összetartó, jó hangulatú,
lelkes kis csapat, amit az is bizonyít, hogy foglalkozás azóta sem
maradt el még érdektelenség
miatt. A tagok többnyire az idõsebb generációt képviselik, bár
korra és nemre való tekintet
nélkül, a kezdõtõl a rendszeres
rejtvényfejtõig mindenkit szívesen látunk és várunk sorainkba.

Nem is olyan nehéz …
A rejtvényfejtés mellett a tavalyi évben már megjelentünk
egyéb városi szintû rendezvényeken is, a könyvtárosok világnapja alkalmából rendezett
szellemi vetélkedõn csapatunk

Fábián Lajos (aki Gödöllõn is diadalmaskodni tudott)
jobbról a második
harmadik helyezést ért el, míg
a városnapokon a helytörténeti versenyt meg is nyertük. Bizonyítva ezzel azt is, hogy a
rejtvényfejtéshez nem árt a
szélesebb körû ismeret, az
újak utáni szellemi fogékonyság, a tanulni vágyás és nem
utolsósorban az egészséges
versenyszellem. A rendszeres
fejtés segítségével mindezek
megszerezhetõk, a meglévõk
még tovább fejleszthetõk, miközben ne felejtsük el, az em-

sóink) kapott a hét versenyzõ,
aminek megfejtése a városcímerünk latin nyelvû jelmondata volt. Ez a feladvány selejtezõként is szolgált, ezzel két
csoportra oszlott a mezõny. Ezután valakiknek könnyebb, az
„éremesélyeseknek” nehezebb
rejtvénnyel kellett megbirkózniuk, hogy lehetõleg mindenki
sikerélménnyel térhessen haza. A versenyeken az értékelés
a (betû)hibák száma alapján
történik, tehát az elsõdleges
12

cél a hibátlan megfejtés, az
idõnek csak azonos hibapont
esetén van jelentõsége. A második forduló egy „sajószentpéteri öttusa” volt: a város történetével kapcsolatos fogalmakat is illett tudni az öt különbözõ rejtvénytípusból összeálló feladatban. Klubvezetõként
rám hárult a feladványok szerkesztése, a megoldások javítása, kiértékelése és a verseny levezetése. A végén minden
résztvevõ kapott ajándékba
egy oklevelet, egy DVD-t, az elsõ három helyezettet (Fábián
Lajost, Urbán Zoltánnét, Csajbók Istvánnét) pedig értékes
könyvjutalomban részesítette
Sajó Attila, az MSK igazgatója.

A gödöllõi gyõztes
A verseny jó hangulatban
zajlott le, ami után mindenki
egy picivel gazdagabban térhetett haza. Eközben megerõsödött bennünk a már korábban
megfogalmazódott gondolat:
ebben az évben megméretjük
magunkat a Rejtvényfejtõk Országos Szövetsége által szervezett versenyeken is. Az elsõ komolyabb siker nem is váratott
sokat magára, ugyanis házi bajnokunk, Fábián Lajos március
6-án a Gödöllõ-kupa egyéni
verseny kezdõ kategóriájának
huszonöt fõs mezõnyében elsõ helyezést ért el. Egy ilyen
esemény - fõleg a csapatverseny - különleges hangulata
miatt a résztvevõknek mindig
hatalmas élmény, igazi erõpróba, de egy rejtvényfejtõ szívesen vállalja az új kihívásokat.
Ezeket az élményeket szeretnénk minél több emberrel
megosztani, ezért a versenyekre, a csapatba és a klubösszejövetelekre egyaránt szívesen
várjuk az érdeklõdõk jelentkezését! Talán egyszer még mi is
rendezhetünk egy országos
versenyt, ami segítene városunk nevét még szélesebb körben megismertetni. Mi mindenesetre azon leszünk, hogy
így legyen!
Kiss Barnabás
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Ne játssz a tûzzel!
A tavaszi gyújtogatások sokba kerül(het)nek
A hó elolvadása után a külterületeken elõtûnik a szárazfû, aminek meggyújtására nagyon sokan éreznek
késztetést. A tûzoltók munkája ebben az idõszakban az
évi átlag többszörösét teszi ki, a gyújtogató pedig csak
ritkán leplezõdik le. Pedig ha tetten érik, 60 ezer forinttól akár 3 millióig büntethetõ.
„Február közepétõl március
közepéig 126 vonulásunk
volt, amelybõl 21 beavatkozást Sajószentpéter térségében, fõként Alacskán és
Dusnokon kellett végrehajtani” - nyilatkozta a Krónikának
Nagy István tûzoltó alezredes,
kazincbarcikai
tûzoltóparancsnok.
A legtöbb szárazfû tüzet 1-2
hektáros területen belül sikerült megfékezni, ám volt, ahol
jelentõs területek váltak a lángok martalékává. A legemlékezetesebb napon 24 esetben
hívták õket, ami már a teljesítményük felsõ határát jelentette. A legnagyobb kiterjedésû

tûz Dédestapolcsány térségében keletkezett, ahol 20 hektáron égett a szárazfû és a bozót, ám ennek az eseménynek
több hektár facsemete is áldozata lett.
A parancsnok azt mondja: a
szándékos és gondatlan tûzokozás tûzvédelmi bírsággal
sújtható, és kéri a polgárokat,
hogy segítsenek a gyújtogatók
leleplezésében. A szárazfû
tûzben ugyanis állatok és védett növények is áldozatul esnek, s ezzel jelentõs mértékben károsul az élõvilág. Bár az
idén még nem rendeltek el
tûzgyújtási tilalmat, ám az alezredes felhívta a figyelmet a

Nem ritkán késõ este, illetve éjszaka kell szárazfû
tüzekhez vonulniuk a lánglovagoknak
tûzgyújtás veszélyeire és a lángok továbbterjedésének megelõzésére. Kéri, hogy aki kerti
hulladékot vagy szárazfüvet
éget, locsolja körül saját területét, vagy ha erre nincs lehe-

tõsége, tartson magánál tûzoltó eszközt, de legalább egy lapátot, amivel a lángokat csillapítani, oltani tudja.
-k-

HUNYADI GÁLA
Már szeptemberben elhatároztuk, hogy iskolánk névadójának neve napjára gálamûsorral készülünk. Akkor még csak
az volt biztos, hogy minden
osztály fellép majd, és megmutatja a külvilágnak, mi is történik a Hunyadi falain belül.

A mûsor ötletét az adta,
hogy Magyarország az Európai
Unió Tanácsának soros elnöke.
Minden osztály egy-egy uniós
országnak öltözött be, és mutatta be táncait, dalait, verseit.
Persze nem sikerült mindegyiket megjeleníteni, de igyekez-

tünk minél többet. A mûsort
és az országokat Bodolainé
Pándy Enikõ és Korcsmárosné
Vidák Zsuzsa fogta össze, a
mûsorszámokat az osztályfõnökök, nevelõk és szülõk tanították be. A jelmezek, a dekoráció szintén az õ munkájukat
dicséri. Mindenki kivette a részét, igazi összefogással készült a gála.
Bár nagy királyunk nem ve-

hetett részt a tiszteletére rendezett ünnepségen, nagy örömünkre eljöttek a város és az
intézmények vezetõi, szülõk,
rokonok, ismerõsök. A mûsor
jól sikerült, büszkék voltunk
tanítványaink, nevelõink és a
szülõk munkájára, összefogására. Ha a Tanács élén is így
dolgoznak majd, nem kételkedünk a sikerben.
Kiss Csabáné

Gyors! Olcsó! Hatékony!
2011-ben is válassza a Sajó Televízió
képújságát!
A Hunyadi Tagiskola apraja-nagyja kivette a részét a
munkából

Telefon: 06-20-667-5711 e-mail: sajotv@parisat.hu
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A szentpéteri ászok ászai …
… avagy a helyi teniszrõl három szettben
dik helyezésével ugyan megközelítette, rajtuk kívül magyar
színekben versenyzõ teniszezõnek ez a mai napig csupán
álom maradt.

A Krónika korábban megjelent számaiban, a szabadidõ aktív eltöltéséhez ötleteket adva, sétára invitáltam
tisztelt Olvasóinkat. Télen jártunk már a konditeremben, aerobic foglalkozáson a sportcsarnokban, most pedig (reméljük) jön a tavasz, vele a jó idõ, hát irány a szabad levegõ! Amennyiben el is fogadjuk azt a közhelyet,
hogy a fenti két lehetõség közül az elsõ a férfiaknak, a
második inkább a hölgyeknek szólt, azt már senki sem
tagadhatja, hogy a tenisz egyike azon sportoknak, amelyeknek valamelyik formájával nemre és korosztályra
való tekintet nélkül az óvodástól az aggastyánig bárki
megpróbálkozhat.
Utunk következõ állomása
legyen tehát az Élmunkás út 5.
alatt lévõ Sajószentpéteri Tenisz Club, ahol városunk
„ászai” ütik a labdát és adogatásként a védhetetlen ászokat.
Természetesen a létesítmény
szabadtéri, ezért csupán kora
tavasztól késõ õszig, akkor is
az idõjárás szeszélyének kitéve
nyújthat kiváló lehetõséget a
mozogni vágyók számára. Amikor fiatal koromban tudatosan
törekedtem arra, hogy a lehetõ
legtöbb sportág szabályait
megismerjem és gyakorlatban
az alapjait elsajátítsam, én is
szinte csak annyit tudtam a teniszrõl, mint a legtöbb földi
halandó: egy látványos „úri”
sport, kívülállók számára követhetetlen pontszámítással.
Aztán az elsõ találkozásból
hosszú szerelem lett: mai napig vallom, hogy ez ugyanolyan alapsport a szárazföldön, mint az úszás a vízben.

Harmadik szett: viszsza Sajószentpéterre
Városunkban néhány éve
még csak gondolni sem lehetett arra, hogy helyben is ûzhesse bárki is ezt a gyönyörû
sportot. Aztán egyszer csak valami nálunk is megmozdult…
Errõl beszélgettem városunk
teniszlétesítményét létrehozó
és mûködtetõ Szava Kft. tulajdonosával, Kalász Lászlóval,
hogy segítségével tájékoztathassam a Krónika tisztelt Olvasóit is errõl a talán még kevesek által felfedezett sportolási
lehetõségrõl.
A Kft. korábban a SVSE támogatásában vett részt, majd
koncepcionális okok miatt
elõtérbe került a saját sportcélú támogatás lehetõsége. A
SVSE egykor a Borsodi Bá-

usában a ma már legendának
számító wimbledoni füvön,
1881-ben Amerikában, 1925tõl Párizs salakos pályáin
(Rolland Garros) is rendeztek
nyílt nemzetközi versenyt.

Második szett: néhány
szó a magyar teniszrõl
Csupán kuriózumként említem meg, hogy az elsõ magyar
bajnokságon 1894-ben a férfiak elõtt Pálffy Paulina diadalmaskodott. Legsikeresebb férfi
játékosunk, Asbóth József
1947-ben nyert a Rolland

Elsõ szett: barangolás
a sportág történetében
A tenisz egy középkorban
már ismert, francia eredetû,
akkor még puszta kézzel vagy
bõrkesztyûvel ûzött ütõlabdajáték angolok által továbbfejlesztett változata. A neve is innen eredeztethetõ: az adogató
játékos kiáltotta az ellenfelének, hogy „tenéz!” (fogja!). A
tenisz a viktoriánus korban keletkezett, s nagyon sokáig meg
is maradt az arisztokrácia
sportjának. A ma játszott formája csak a XIX. században alakult ki, 1858-ban már a maihoz
hasonló pálya épült, 1877 júli-

Profi körülmények várják a teniszezni vágyókat az
Élmunkás úton
Garroson, és Wimbledonban
harmadik lett. Ezeket a sikereket másolta le 1958-ban az eddigi legjobb nõi versenyzõnk,
Körmöczy Zsuzsa. Ez a nõi világranglistán második helyet
jelentett számára, amelyet a
magyar származású, újvidéki
Szeles Mónika múlt csak felül.
Ezeket az eredményeket késõbb Taróczy Balázs harmadik,
illetve Temesvári Andrea hete-

nyász és a SÜMSE fúziójából
jött létre, az utóbbi egyesület
pedig rendelkezett teniszszakosztállyal is, s a hosszú távú
megtérülés reményében ezt a
hagyományt akarták továbbvinni a teniszcentrum létrehozásának gondolatával. Elsõ
„ütésemet”, hogy nem tûnt-e
kockázatos kalandnak egy
ilyen kisvárosban ennek a létesítménynek a megépítése,
14

azonnal egy félmondatos
„röptével” fejezi be: „Nem, sokak szemében ez egyenesen
õrültségnek számított”. Az idõ
szerencsére mégis egyre inkább õt kezdi igazolni. Tehát
megépült az új centrum három salakos pályával és a kiszolgáló létesítményekkel, és
2008 áprilisában az egyik kazincbarcikai klub tagságának
átalakulásával, a székhelyük
Sajószentpéterre helyezésével, valamint a helyi teniszbarátok aktív közremûködésével
létrejött a Sajószentpéteri Tenisz Club is. Jelenleg 14 állandó és 20 pártoló taggal mûködnek a környékbeli klubok
szakmai segítségét is elfogadva, a szervezést, menedzselést
õk maguk végzik, míg a fenntartási költségeket a Kft. biztosítja. A külsõ anyagi források
elõteremtésének sem a pályázati rendszer, sem a beharangozott sportirányú adóváltozások nem kedveznek, ezért
jelentett nagy segítséget az
önkormányzat által biztosított
múlt évi támogatás, amelyet
ezúton is szeretnének megköszönni. A Club sportfilozófiája: a fiatalok sportolási igényeinek felébresztése, a tömegsport-lehetõségek szélesítése,
a tehetségek gondozása, kinevelése és magasabb szintû
egyesületek felé terelése. Ennek jegyében ajánlották fel a
helyi iskoláknak is a testnevelés órákon belüli ingyenes oktatást és pályahasználatot, a
nyári szünetben pedig napközi rendszerû teniszsulival várják a gyerekeket. Az elmúlt három év munkájának köszönhetõen elmondható, hogy a
tenisz egyre ismertebb és népszerûbb lett városunkban és
vonzáskörzetében. S mint
mindig, most is csupán rajtunk múlik, hogy a lehetõségekkel hogyan élünk. Remélem, hogy a jövõben általuk is
egyre több gyermekünk életének fontos részévé válik az
egészséges mozgás és a sport
iránti igény.
Kiss B.
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KERESZTREJTVÉNY

Meghívó
A Móra Ferenc Tagiskola
a 2010/11-es tanévben ünnepli fennállásának

25.
évfordulóját.
A jubileumi programsorozat

2011. április 9-én
(a hagyományoknak megfelelõen)
az Egészségnappal kezdõdik.

Vízszintes: 1. Lóbetegség. 4. Nobilis. 8. Szûrt gyümölcsital. 10. A római légiók legkisebb egysége. 11. Nagyszülõ
egyik szülõje. 13. Sötét napszak. 14. A csont orvosi neve.
15. Kossuth-díjas rajzfilmrendezõ (József). 16. Apró, pókszerû állat. 17. Király Kupa. 18. Férfinév, de családnév is.
20. Ez van a kalamárisban. 22. … Triznyák (mesehõs). 23.
Lombhullató évszak. 24. A zeg- ikerszava.

A vérnyomás, koleszterin- és vércukorszint
mérésén túl a reformkonyha ínyencségeivel
és alternatív gyógymódok bemutatóival várjuk
a hozzánk ellátogatókat.
Ezen a napon kerül megrendezésre
a floorball-bajnokság,
amely tagiskolánkban nagy népszerûségnek
örvend, és amelyre négyfõs csapatok
jelentkezését várjuk.

Függõleges: 1. Részletesen kimunkál. 2. Étkezés. 3. Várépítõ víziállat. 4. Az 1848-as európai forradalmak közismert elnevezése. 5. E napon. 6. Az orrához. 7. Település Kazincbarcika mellett. 9. Tinódi hangszere. 12. Örökség jelzõje. 16. Épphogy. 17. Korábbi cégtípus. 19. Késztermék. 21. Felesége van.

Április 11-étõl házi és városi szintû
versenyeket tartunk.
A programot ebben az évben is
az idegen nyelvi délután színesíti.

A Móra-gálát 2011. április 15-én
a Mûvelõdési és Sportközpontban rendezzük
meg, melyre minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a függõleges 4. sorban található. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2011. április 14-éig. A helyes beküldõk között
egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca út 9. E-mail: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citromail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: farsangi fánk. Köszönjük
Olvasóink aktivitását, és minden rejtvénykedvelõt
szeretettel várunk minden szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ rejtvényfejtõk klubjába! A
március 18-án megtartott sorsoláson Kasza Zoltánnak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény
átvételérõl késõbb értesítjük.

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