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2011. ÁPRILIS

Felgyorsult az urbanizáció
Helyzetjelentés: uniós és hazai pályázatok
Sajószentpéter városfejlesztési célkitûzéseit az Integrált
Városfejlesztési Stratégia (IVS) tartalmazza. A település
gazdasági programjának részeként elfogadott dokumentum a 2006 és 2013 közötti idõszakot öleli fel, olyan célkitûzéseket meghatározva, mint a helyi lakosok életkörülményeinek javítása, az intézményi és egyéb infrastruktúra fejlesztése, valamint a városiasodási folyamatok felgyorsítása. Nos, ha valaki napjainkban végigsétál településünkön - a megvalósult projektek eredményeként - ,számos ponton találkozik az IVS pozitív hatásaival.

Uniós projektek
Az önkormányzat (2009 második félévében) az Intézményirányító és Szervezési
Osztály keretein belül létrehozta a projektirodát, ezzel
együtt elfogadta a projektmenedzsment szervezeti és mûködési szabályzatát, kijelölte
az uniós forrásokra vonatkozó
pályázatok
önkormányzati
szintû koordinációs feladatait
és felelõseit, így a képviselõtestület megteremtette a pályázati lehetõségek kiaknázásának tárgyi és személyi feltételeit. Már az elsõ napokban gõzerõvel megindult a munka, hiszen köztudomású, hogy az
uniós források csak 2013-ig állnak rendelkezésre. Jól példázza az Intézményirányító és
Szervezési Osztály, illetve a
projektiroda leterheltségét,
hogy a 2010-es esztendõvel bezárólag 19 uniós pályázatot
nyújtott be a város. Ebbõl tizenhatot az önkormányzat,
kettõt pedig a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola
(SKÁI). Az említett 19 pályázatból 14 részesült támogatásban,
hármat elutasítottak, kettõt pedig az önkormányzat mondott
vissza. A benyújtott pályázatok
iskola- és óvodafelújítással, az
egészségügyi és szociális ellátás korszerûsítésével, a történelmi városközpont fejlesztésével, belvárosi útépítéssel,
könyvtári és általános iskolai
feladatok fejlesztésével, valamint pedagógusképzéssel kapcsolatosak. A 2009-ben beadott infrastrukturális fejlesztésekre irányuló pályázatok
mindegyike befejezõdött, lezajlottak a projektzáró rendez-

vények, a záró kifizetési kérelmek benyújtása folyamatban
van. A történelmi belvároshoz
vezetõ út esetében már a közremûködõ szervezet (NORDA)
helyszíni ellenõrzésére is sor
került, ahol elismerõen szóltak
a projekt lebonyolításáról; hibát, szabálytalanságot nem találtak. Szintén uniós projekt
keretében - a Miskolci Egyetem könyvtárával konzorciumban - pályázott a város könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztésére, mely pályázat esetében a
záró elszámolás a konzorciumi
partner részére megküldésre
került. Jelenleg 5 tartalomfejlesztésre irányuló projekt megvalósítása folyik Sajószentpéteren, amelybõl háromra az
önkormányzat, kettõre pedig a
SKÁI nyújtott be pályázatot.

Hazai pályázat keretében újult meg az MSK
Önerõ Alap támogatás igénybevételére, melyeken összesen 107 839 650 Ft-ot kaptunk, a forrás felhasználása folyamatban van. Két pályázat
keretében mintegy 100 000
000 Ft-os támogatásban részesültünk az MSK felújítására; a
pénzösszeg felhasználásáról
készített szakmai és pénzügyi
beszámolót a Nemzeti Erõforrás Minisztérium elfogadta. A
Hunyadi Mátyás Tagiskola nyílászáróinak korszerûsítésére
elnyert 10 500 000 Ft támogatás felhasználása jelenleg is

Uniós projektek számokban
Önerõ

Támogatás

Összesen

335 685 484 Ft

1 748 642 939 Ft

2 084 328 423 Ft

A projektben nem szereplõ, de ahhoz kapcsolódó, a pályázatban nem elszámolható 100%-os önkormányzati beruházás:
384 505 942 Ft

Hazai pályázatok számokban
Önerõ

Támogatás

Összesen

2 808 888 Ft

240 154 220 Ft

242 963 108 Ft

zajlik, a II. ütem megvalósítására, illetve az elszámolás elkészítésére április-május hónapokban kerül sor. A Semmelweis Utcai Tagóvoda felújításához 14 780 000 Ft támogatást kaptunk, mind a kivitelezés, mind a pénzügyi el-

Hazai pályázatok
Az elmúlt idõszakban 19 hazai pályázatot készített a projektiroda, amelybõl - kivétel
nélkül - valamennyi támogatásban részesült. Hat pályázatot nyújtott be a város az EU
2

számolás megtörtént. A 3H-s
tanulók integrációs felkészítését végzõ pedagógusok illetménykiegészítésére 230 400
Ft, dologi kiadásaira 343 170
Ft pályázati forrás állt rendelkezésre, ennek elszámolására
zárszámadás keretében kerül
sor. A pedagógia szakszolgálatok támogatására, a pedagógusok gyógypedagógiai és
osztályfõnöki pótlékának, valamint továbbképzésének támogatására elnyert 3 622 000
Ft felhasználása megtörtént,
az elszámolás folyamatban
van. Végül, de nem utolsósorban a kiemelkedõ munkát
végzõ pedagógusok teljesítményének elismerésére elnyert 2 839 000 Ft-os támogatás felosztása és kifizetése
megtörtént, elszámolásra zárszámadás keretében kerül sor.
Összességében elmondható,
hogy csak az elmúlt évben
(2010-ben) a polgármesteri
hivatal munkatársai mintegy
31 pályázat elõkészítését, koordinálását és megvalósítását
hajtották végre, amelybõl
oroszlánrészt vállalt az Intézményirányító, az Építési, valamint a Pénzügyi Osztály, de
ugyanígy a projektiroda, valamint városunk fõépítésze is
nagyban hozzájárult a projektek sikeres lebonyolításához.
Sulyok
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Aktuális, mozaik
További fejlesztések
várhatók
Amikor március 16-án sor
került a városrehabilitációs
projekt zárórendezvényére,
sokan úgy gondolták, hogy ezzel végérvényesen lezárult a
városfejlesztési folyamat. Arról, hogy ez mennyire nem így
van, városunk polgármestere,
dr. Faragó Péter nyilatkozott a
Krónikának.
- Szó nincs arról, hogy lezárult volna a településfejlesztési folyamat. Jelenleg is zajlanak olyan beruházások, amelyek rendkívül fontosak Sajószentpéter számára, például a
Nyögõ-patak teljes rekonstrukciója, amelyet a pitypalatty-völgyi településekkel közösen valósítunk meg. Folytatva a sort: mintegy 110 MFt-os
beruházás keretében teljesen
felújítjuk a Sajószentpéteri
Központi Napközi Otthonos
Óvoda Harica utcai épületét,
jelenleg a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás elõkészítése zajlik.
Folytatódik a Hyunyadi Mátyás Tagiskola nyílászáróinak
cseréje, sõt, 2011-ben néhány
katasztrofális állapotban lévõ

IV. évf. 4. szám

út felújítását is elvégezzük. Az
idén a futballpálya fölötti szemétlerakó rekultivációja is
megtörténik, jelenleg a kivite-

keztetésnek helyet adó egykori Kristály étterem, amelyet a
jövõben biztosan korszerûsítenünk, felújítanunk kell!

Április 14-étõl újra megnyitotta kapuit az igényesen
felújított BÉV-telepi ABC
lezõ tendereztetése zajlik. Noha nem önkormányzati beruházás, mégis meg kell említeni a BÉV-telepi ABC felújítását
(április 14-étõl újra a vásárlók
rendelkezésére áll - a szerk.),
hiszen ez az igényesen kivitelezett épület is településünket
gazdagítja. Arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy milyen állapotban van a közét-

Rendkívül súlyos problémaként értékelem a Sajón túli terület, illetve a II-es Akna helyzetét, itt azonban akkora volumenû beruházás szükséges,
amit csak és kizárólag pályázati úton tudunk elõteremteni.
Mondhatni középkori körülmények között élnek emberek
az említett két területen, s bár
egyesek pálcát törnek a fejük

felett, én azt mondom, igenis
vannak dolgok, amirõl nem tehetnek. Gondolok itt az infrastruktúra hiányára, hiszen
nincsenek megfelelõ utak, illetve járdák, de ugyanígy említhetném a szennyvízcsatorna
szükségességét is. Árgus szemekkel figyeljük a pályázati kiírásokat, s amint találunk megfelelõt, haladéktalanul munkához látunk. Akkor lennék igazán elégedett, ha olyan állami
forrásokra is lehetne pályázni,
amelyek felhasználásával a romatelep házaiban is ki lehetne
alakítani egy-egy vizesblokkot.
Sajnos hiába várunk áttörõ fejlõdést az integráció tekintetében, ha az ott élõ gyerekek térdig sárban járnak, és az alapvetõ tisztálkodási feltételek sem
biztosítottak számukra. A
szennyvízcsatorna megépítése
ugyancsak közös érdekünk,
hiszen így elkerülhetõ lenne,
hogy az ott képzõdõ szennyvíz
a Sajóba szivárogjon, amibõl
tulajdonképpen az ivóvizünket is nyerjük. Nem dõlhetünk
tehát elégedetten hátra, hiszen jócskán van még a képviselõ-testületnek, illetve a polgármesternek is feladata.
S.B.

Kossuth napok
Villáminterjú Bodnár né Sallai Ágnessel
cius 15-i emlékmûsort követõen iskolapolgárrá avattuk 1.
osztályos tanulóinkat. Ez is régi hagyomány iskolánkban. Az
idén 104 elsõs kisdiák tett fogadalmat.
- Milyen céllal rendezték
meg idén a Kossuth napokat?
- A Kossuth napok megrendezésének elsõdleges célja a
több mint 20 éves hagyomány
ápolása, iskolánk névadójáról
való méltó megemlékezés.
Emellett a gálamûsorokon
résztvevõ diákjaink lehetõséget kapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket, a színpadi szereplés pedig növeli bátorságukat, önbizalmukat is.
- Régre nyúlnak vissza a
hagyományok?
- Iskolánk fennállásának 50.
évfordulóján, 1988-ban vette

A tanulás igen fontos dolog az életünkben, hiszen a
jövõnk alapköveit rakhatjuk le a segítségével. Ám még
a legkeményebb munka is hatékonyabbá válik, ha egy
kis pihentetõ szórakozással, versengéssel fûszerezzük
azt. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Kossuth Lajos Iskolájában ezt a célt szolgálja a Kossuth napok elnevezésû rendezvénysorozat. Az eseménnyel
kapcsolatban Bodnárné Sallai Ágnessel, a Kossuth Lajos
Iskola vezetõjével beszélgettem.
- Mikor volt pontosan a
rendezvény?
- A Kossuth napok rendezvénysorozatára minden év
márciusában kerül sor, az
1848. március 15-i emlékmûsor hetén.
- Milyen programokat foglalt magába?
- Március 9-én rövid köszöntõ után szaktárgyi vetélkedõket rendeztünk a város iskolásai számára. Az alsó tagozatos

diákok Szépkiejtési versenyen,
a 4-8. évfolyamon tanulók Helyesírási versenyen, a 7-8. osztályos tanulók Informatikai vetélkedõn, a felsõ tagozatos diákok angol nyelvbõl mérhették össze tudásukat. Ezek a
versenyek egyéni versenyek
voltak. „Járd az egyenes utat!”
címmel játékos diákjogi és
bûnmegelõzési csapatvetélkedõt szerveztünk 5. osztályosoknak. Március 11-én, a már3

fel Kossuth Lajos nevét. Azóta
minden évben programsorozat keretében emlékezünk
meg névadónkról.
- Ön szerint hogyan sikerült az ez évi programsorozat?
- A programok változatosak,
élményszerûek és sikeresek
voltak. A csapatmunka során
újabb élményekkel és tapasztalatokkal
gazdagodtunk,
ezért köszönjük mindazok segítségét, akik valamilyen módon hozzájárultak a rendezvények sikeres és színvonalas lebonyolításához: a szülõknek, a
magánszemélyeknek,
civil
szervezeteknek, a város önkormányzatának, az iskola diákjainak és valamennyi dolgozójának.
B.M.
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Ki nyer ma? - játék és mûvészet tíz percben
Aki kérdez: Kiss Barnabás, aki válaszol: Czigány György
Olvasóink közül sokak fülét simogatja még ma is a
több évtizeddel ezelõtt (1969. március 3.) útjára indított, páratlan sikerû komolyzenei ismeretterjesztõ játék védjeggyé vált szignálja, de legalább ennyire a mûsorvezetõ tanárias, ám mégis mindnyájunk számára
nyugalmat sugárzó orgánuma. Ez a hang is segített talán abban, hogy a komolyzene izgalmas, természetes
szépséggé válhatott olyan emberek számára is, akik addig azt sem igazán tudták, hogy kicsoda Mozart. Ha valaki csupán e mûsor kapcsán hallotta Czigány György
nevét, úgy gondolom, hogy már sokat, de mégis nagyon
keveset tud errõl a sokoldalú mûvészrõl, aki március
utolsó napján a Lévay József Városi Könyvtár vendégeként megtisztelte városunkat egy zenés, baráti beszélgetéssel, valamint a Borsos Miklós grafikáiból válogatott kiállítás megnyitásával.
Nekem adatott meg a lehetõség, hogy tisztelt olvasóinknak bemutathassam õt. Amenynyiben megismerik, biztos vagyok benne, hogy a címben
feltett kérdésre csak egyetlen
válasz lehetséges: mindenki
nyert ma!
Néhány mondat gazdag életútjáról: 1931. augusztus 12-én
született Budapesten, eszmélésének helyszíne Gyõr, itt
kezd el zenét is tanulni, de a
nagy világégést már a fõvárosban éli meg. Az irodalom mellett a zene az élete: zongorát
tanul Váczy Károly növendékeként, 1956-ban zongoramûvészi diplomájának megszerzésénél mestere Kadosa Pál. Szegeden konzervatóriumi állást
kaphatna, mégis a fõvárosban
marad: a Rádió zenei szerkesztõje és a Gyermekkórus zongoratanára lesz. Irodalmi és zenei
mûsorokat készít többek között Szabolcsi Bencével, Somlyó Györggyel, Illyés Gyulával.
Több rádió, majd a TV mûvelõdési szerkesztõségének vezetõjeként újabb húsz éven át megannyi tévémûsor fûzõdik nevéhez (a teljesség igénye nélkül:
Házimuzsika, Ki nyer ma?, Zene, zene, zene, Csak a derû
óráit számolom, Kapcsoljuk
Rómát, a két pápalátogatás).
Koncertszerûen 1965-ig zongorázik, emellett aktívan jelen
van az irodalmi életben is, versei, novellái jelennek meg irodalmi folyóiratokban. 1971-

ben „A magunk kenyerén” címû antológiában Borsos Miklós elõszava ajánlja huszonöt
versét, 1974-ben „Aszfaltfolyók” címmel jelenik meg elsõ
önálló kötete, amelyet még
huszonöt könyv követ. Más
címmel ma is folytatja az egykori sikermûsorát a Magyar Katolikus Rádióban, a Magyar
Írószövetség választmányi, a
Magyar Írók Egyesülete elnökségi tagjaként aktív közéleti
munkát végez. S hogy mindegyik területen maradandót alkotott, bizonyítják megérdemelt kitüntetései: Erkel-díj, József Attila-díj és Stephanus-díj
(irodalom), Batthyány-Strattmann-díj és Pulitzer Életmûdíj
(újságírás), Príma Primisszima
Díj (komolyzene), valamint
Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Örökség
Díj.

Gyuri bácsi egy valódi
polihisztor
kérdéseire nem válaszolhatott többé… csupán az égi
vetélkedõkben!)
Önök
mennyire ismerték egymást?
- Ismertük és tiszteltük egymás mûvészetét, ám más területen alkotva sajnos szorosabb
barátság nem alakult ki közöttünk.
- Úgy gondolom, legnépszerûbb rádiómûsora a tízezer adást is megélt „Ki nyer
ma?” egyfajta küldetést teljesített. Sokan hallgattuk
naponta olyanok is, akik
nem mûvelték, nem ismerték közelebbrõl a klasszikus
zenét.
- Ez egy roppant demokratikus játék, a 11 éves fiútól a 93
éves aggastyánig, a munkástól
a tanárig mindenki játszhatta.
Egy darabja mindennapi életünknek, lényege, hogy semmit sem kell tudni, tanulni ahhoz, hogy a zene (vagy a költészet) melege megérintsen, ha
nyitott rá a szívünk.
- A Magyar Rádió és Televízió hõskorában Önök mintegy kapaszkodóként szolgáltak mások számára. Emberként, értékek mentén
építették fel a rádiót-tévét,
ma inkább a média csinálja
az embereket, ám mintha az
értékek kivesztek volna.
Tud és egyáltalán akar még

- Egy sajószentpéteri vonatkozású bejegyzés a népszerû rádiós mûsor ezredik
adása alkalmából megjelent
„Ki nyer- holnap?” címû
könyvbõl: „Ki nyer ma? Ezerszer! Én nem hittem
volna. No, még huszonnyolc
év, s kétezerben szól majd!
Pécsi Sándor kívánja várja…” (Kívánta, de nem
várta ki. A bejegyzés és a jubileumi mûsor 1972-ben készült, s városunk szülötte az
év november negyedike
után itt, a földön már senki
4

ízlést formálni, tanítani a
média?
- Az igényes mûsorok készítéséhez sajnos sok pénz kell,
emellett hasznot sem hoz, ma
pedig csak ez számít. A rossz
beidegzõdéseink miatt nincs
szükségünk egy kis lelki erõfeszítésre, így ezek a szörnyen
primitív mûsorok szabadon tenyészhetnek, nincs szelektálás
közöttük.
- Ma már sok gyerek van,
akinek a családi mintájából
sok más mellett hiányzik a
jóra, szépre vágyás alapvetése. Hogyan lehetne bennük
feléleszteni a kultúra, a mûvészet iránti természetes
igényt, hogy ne szellemi sivárságban váljanak felnõttekké?
- Én nem látom teljesen reménytelennek a helyzetet,
mert alapvetõen nem õk ezért
a hibásak: az ember, ha elbeszélget velük külön-külön, kiderül, hogy egyéniségek, jól
gondolkoznak. Létük mélyét a
viselkedésükkel rejtegetik, ám
ha levetik azt, megláthatjuk az
igazi értékeiket is.
- Engedjen meg egy személyes kérdést: a klasszikus
zenén kívül mit hallgat Ön
szívesen?
- Ne gondolja, hogy én csak
klasszikus zenét hallgatok,
minden stílusban fel lehet és
fel kell fedezni zenei szépséget! Sok tehetséges fiatal és kevésbé fiatal énekes és zenész
van nálunk, én például szívesen hallgatom Kovács Kati számait.
- Számos kitüntetésben részesült. Melyik a legfontosabb, melyik jelenti a legtöbbet Önnek? Lehet egyáltalán különbséget tenni közöttük?
- Méltatlan lenne közöttük
különbséget tenni, mindegyik
valami miatt nagyon fontos,
kedves a számomra. A Magyar
Örökség Díj egy kicsit talán
más, mint a többi, úgy gondolom, ennél életemnek filozófiai irányultságát, a népszerûsé-
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get, tevékenységem emberekre gyakorolt hatását is figyelembe vették.
- „Merjünk megszólalni,
merjünk elhallgatni: hol
egyik, hol másik a merészség” - olvastam egyik mondatát. Ez a mondat számomra Önrõl sokat elárul. Tévedek, ha azt gondolom, hogy
nemcsak a játékra tartja
igaznak?
- Nem téved, de ma inkább
úgy fogalmaznám ezt meg,
hogy merjünk és akarjunk egymáshoz szólni, egymással értelmesen beszélgetni, keressük a
lelkünkben közöset, bármilyen
politikai vagy mûvészeti hitvallás birtokosai legyünk is!
- Az 1971-ben „A magunk
kenyerén” címû antológiában megjelent huszonöt verse elé éppen Borsos Miklós
írt elõszót. Ez a mai kiállítás-megnyitó az ön viszonttisztelgése a nagy képzõmûvészünk, a jó barát elõtt?
- Valóban, mi meghitt barátságot ápoltunk egymással,
mégis nagy megtiszteltetés volt
számomra, amikor az életmû
kiállításának megnyitására engem kért fel. Talán a nagy mûvészbarátait nem akarta meg-

IV. évf. 4. szám

A Sajó TV kamerája elõtt is lelkesen mesélt az életérõl
sérteni, ezért tûnt jó megoldásnak ez számára, azóta pedig szinte mindig engem hívnak, s én szívesen teszek ennek eleget. A mûvészet alkotásait soha sem kell elmagyarázni, mert önmaguk mondják el
azt, amit mi másképpen nem
tudunk kifejezni. Borsos Mik-

lós minden mûvében egy közös megtalálható: az emberi lélek, s ez elõtt tisztelegnünk
kell!
- Sokoldalú alkotó, szerencsés alkat, gyermekei is
sikeresek. Kevesen tudják,
hogy lánya, Ildikó volt az elsõ kapitánynõ a MALÉV

utasszállító repülõgépén.
Nem hiszem, hogy megcáfolná, ha azt mondanám Önrõl, hogy boldog ember.
- Nincs is szándékomban!
Úgy gondolom, hogy hálátlan
lennék, ha valamilyen hiányérzetet emlegetnék a sorsommal
kapcsolatban.
- A Szentpéteri Krónika a
város szinte minden lakosához eljut, azokhoz is, akik
most nem lehettek itt velünk. Ha egy egymondatos
üzenetet kérnék Öntõl számukra, hogyan szólna az?
„Legyenek kíváncsiak a zenére, versre, festményre, egymásra. A szeretet megelõzi a megértést, és lehetõvé teszi” - mondja, s közben írja is az elé tett
tiszta papírra a tisztelt olvasóinknak szánt tiszta gondolatát.
Miközben megköszönöm a
beszélgetést, azt kívánom,
hogy az idei könyvhét alkalmából megjelenõ kötetének címét - Nyolcvan nyár - jó egészségben eltöltött alkotóévek
mellett a jövõben még sokszor
kelljen módosítania!
Kiss Barnabás

Móra napok
Az iskolás gyermekek emlékezete olyan, mint egy kifestõkönyv. A mindennapok színezik a lapjait napról
napra a tudás és az erények színeire, gondosan a megadott vonal határain belül tartva õket. Ám fontos dolog,
hogy ne csak az algebra és a földrajz anyaga ragadjon
meg, hanem a gyermeki agy tele legyen olyan kellemes,
szívmelengetõ képekkel, amelyekre felnõttként mosolyogva emlékezhetnek majd. Az ilyen emlékek melegágya lehet egy olyan rendezvénysorozat, mint a Móra
Ferenc Tagiskolában tartott Móra napok.
Az eseménnyel kapcsolatban
Román Péterné tanárnõt kérdeztem, aki elmesélte, hogy az
iskola ebben a tanévben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Erre az alkalomra rendezték meg a többéves múlttal
rendelkezõ Móra napokat. Ez a
programsorozat évek óta egyhetes rendezvény, amelyen
egyaránt változatos programok
várnak a tanulóifjúságra és a
szülõkre. Ebben az évben is az
Egészségnap volt a nyitórendezvény, amely a következõ

programokból állt: vérnyomás, vércukor-, koleszterinmérés,
EKG, reformkonyha-kóstoló,
bevezetés a modern természetgyógyászatba, állapotfelmérés,
komputeres
szemvizsgálat,
hallásvizsgálat, madiball bemutató és gyógytorna.
Elsõ ízben került meghirdetésre a Floorball-kupa, amelyre több csapat is jelentkezett.
Április 11-én, hétfõn zajlottak
a szokásos Beccaria-versenyek,
kedden pedig az alsós tanulóknak tartottak bemutatót a

rendõrség kutyás tagjai. Ezen a
napon délután rendezték meg
a szokásos idegen nyelvi délutánt is. Április 13-án zajlottak
a városi versenyek: Hangos olvasás verseny, Természettudományi vetélkedõ, Informatika
verseny és Magasugró verseny.
A csütörtök a fõpróba jegyében telt. Április 15-én színvonalas Gálamûsort rendeztek,
amelyen az iskola tanulói mutatkoztak be.
5

Tanárnõ azt is elárulta, hogy
a program nem jöhetett volna
létre a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola, a Móra Diákönkormányzat, a Szülõi Munkaközösség, a Német Kisebbségi
Önkormányzat, a Faház büfé, a
Péteri patika, Balla Albert, a Védõnõi Szolgálat, az okleveles
természetgyógyászok és a Szava
Kft. nélkül. Segítségüket a szervezõk ezúton is köszönik.
B.M.
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„Gyökerek a szülõktõl, szárnyak a pedagógustól”
Szakmai konferencia a tehetségrõl
órákon kevesebb tanuló van.
De nem elég, hogy valaki tehetséges, mert kitartás nélkül
elvész a tehetség. Egy-egy zenésznek napi szinten gyakorlásra van szüksége, s a gyakorlásra szánt idõ a tanulmányok
elõrehaladtával növekszik. Fel
kell állítani egyfajta fontossági
sorrendet, s tudomásul kell
venni, hogy a cél elérése sajnos sok lemondással jár. Sok
tehetség úgy vész el, hogy feladja, mert nincs kitartása:
jobb a barátokkal lógni, mint
gyakorolni. De sajnos azokból
a gyerekekbõl se mindig lesznek tehetségek, akiknél hiányzik a motiváció, és csak a szülõk kedvéért tanulnak meg
egy-egy hangszeren játszani.
Czirják Mariann szakpszi-

Aki figyelemmel kíséri a médiák tudósításait, észrevehette, hogy napjainkban egyre több szó esik a tehetséggondozásról. Nemcsak hazánkban, de Európában is
egyre nagyobb figyelmet fordítanak a tehetségek idõbeni felfedezésére és gondozására. Városunkban sincs ez
másként, hiszen a Sajószentpéteri Központi Általános
Iskola (SKÁI) megalakulása óta egyre nagyobb
figyelemet szentel a tehetséggondozásnak.
A régi módszerek mellett iskolánk is bekapcsolódott az
országos tehetségpont-hálózatba, melynek révén egy újfajta tehetségprogram kezd kibontakozni. Ennek a tehetségprogramnak az egyik eredménye az a nyertes pályázat is,
amelynek révén a tehetséggondozás szakmai és infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztésére, kapcsolatrendszerének
erõsítésére
nyert el egy jelentõs összeget
a SKÁI. Ennek a pályázatnak
egyik programeleme volt a
2011. március 31-én megtartott „Szakmai konferencia a tehetségrõl” rendezvény, amelyen kiderült, hogy a neves
elõadók a tehetség kibontakoztatásában nemcsak a kivételes tehetséget, a motivációt
és a kreativitást tartják fontosnak, hanem az ehhez szükséges társadalmi támaszokat is,
mint a család, az iskola vagy a
társak.
Az elõadássorozatot dr. Balogh László, a Debreceni Egyetem professzora nyitotta meg,
aki elõadásában a Magyarországon folyó tehetséggondozás erõs és gyenge oldalairól
beszélt. Erõsségnek nevezte,
hogy végre törvényi szabályozás is foglalkozik a tehetségek
gondozásával. A versenyeztetés terén nagyon jól állunk, és
jók a mutatóink a tanórán kívüli foglalkozások terén is.
Ugyanakkor gyenge pontnak
nevezte a tehetségek felkutatását, a komplex tehetségfejlesztõ programokat, a családdal
való együttmûködést, valamint a szakemberek továbbképzését is. Úgy gondolja,
hogy az iskolákban a pedagógusoknak új szerepeket kell
felvállalniuk, ilyenek például

a koordinátor, a tehetségtanácsadó vagy éppen a mentor szerepkör. Ezekre a feladatokra fel kell készíteni a pedagógusokat, de ezen a téren
nem állunk valami jól.
Harmatiné dr. Olajos Tímea,
a Debreceni Egyetem docense
elõadásában arról beszélt, milyen fontos szerepe van a személyiségfejlesztésnek a tehetséggondozásban. A személyiségen belüli tényezõk megis-

Várkoly Imre a zenei nevelés fontosságát hangsúlyozta
merése nagyon fontos, mert
ez segíthet a szunnyadó tehetségek kibontakoztatásában, a
személyiségen belüli egyenetlenség feltárásában és a társas
kapcsolatok elemzésében.
Várkoly Imre, a Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatója a zenei
tehetségek felismerésérõl és
fejlesztésükrõl beszélt, s kiemelte, hogy Magyarország zenei nagyhatalom, s ezt a világhírû Kodály- módszernek köszönheti. Fontosnak tartja a
zenei nevelésnél, hogy a gyerekek minél hamarabb találkozzanak a zenével. Náluk, a
zeneiskolában könnyebb a tehetségek felismerése, mert az

chológus szerint nagy szerepe
van a pszichológusoknak az általános iskolás korúak tehetségnevelésében. Az õ segítségükkel határozható meg
ugyanis, hogy milyen gyorsan
lehet fejleszteni egy-egy tanulót, de a magasabb osztályba
léptetésnél is ki kell kérni a
véleményüket, mert néha nagyobb kárt okozunk a gyermek fejlõdésében, ha nem a
megfelelõ módot választjuk.
Sokat segíthet a pszichológus
akkor is, ha a tehetséget nem a
saját megszokott környezetében kívánjuk fejleszteni, hanem onnan kiszakítva egy idegen közegben. Számtalan esetben azért kell a pszichológus6

sal együtt dolgozni, mert a tehetséges gyerekek különcök,
zárkózottak, nehezen illeszkednek be egy-egy osztályközösség életébe.
Kovács László, a Ságvári
Endre Gimnázium igazgatóhelyettese elõadásában arról beszélt, hogy iskolájuk milyen
programot készített, hogy az
általános iskolás tehetségek
fejlesztését még hatékonyabban folytatni tudják a gimnáziumban. Ez a program már a
beiskolázás elõtt kezdetét veszi a környékbeli általános iskolák kompetenciaméréseinek és versenyeinek eredményeirõl való tájékozódással, illetve versenyeket is szerveznek az általános iskolásoknak.
Az egységes írásbeli is egy mutató számukra az ide jelentkezõkrõl. Majd a felvételi utáni
lehetõségekként említte azt a
színes
programkínálatot,
amelybe az új tanulók is bekapcsolódhatnak, mint például a gimishow, diákhét, tánc és
dráma, versenylehetõségek és
sportlehetõségek. Ennek az új
programnak köszönhetõen az
utóbbi években a gimnáziumi
tanulók ismét eredményesen
szerepelnek mind a tanulmányi, mind a sportversenyeken.
Hák Sándor, az ózdi Vasvár
Úti Általános Iskola igazgatója
szerint nagy szükség van a tehetségek fejlesztésében a szülõkkel való jó együttmûködésre. Ehhez szükség van arra,
hogy a pedagógus ismerje a
családot, mert csak így lehet
õket megnyerni. Fontos, hogy
egy jó partneri kapcsolat alakuljon ki a szülõ és a pedagógus között, de mindig a pedagógus legyen az irányító a
gyermek fejlesztésében, hiszen õ tudja a legjobban, hogy
mit miért és hogyan kell csinálni.
Úgy érzem, hogy az elõadók
rengeteg hasznos és személyes információt osztottak
meg velünk, amelyeket a gyakorlatban is hasznosítani tudunk.
Román Péterné
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Emlékek a múltból
Régészeti feltárás a református nagytemplomnál
Bizony, akármennyire is úgy érezzük, a földön mégsem mi vagyunk a legelsõ vagy legfontosabb generáció.
Elõdeink ugyanúgy benépesítették a világot, keresve a
megélhetést, boldogulást, mint ahogyan mi, manapság.
Ezek az õsök „kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell”,
és közben néha elszórták létezésük emlékeit, hogy késõbb megtalálva ezeket, tanulhassunk az életükbõl.
Ilyen emlékeket, leleteket õrzött magában városunk református temploma is. Ám nemrégiben egy régészeti
feltárás folyt az épületben, amelynek keretein belül betekintést nyerhettünk a múlt rejtelmeibe. Ezekrõl a titkokról és a feltárás izgalmas részleteirõl beszélgettem
Gál-Mlakár Viktor régésszel.
- Mikor kezdõdött a templom feltárása, és mennyi
ideig folyt a munka?
- A sajószentpéteri református nagytemplom körül 2010.
június elején kezdõdtek régészeti feltárások. A kutatás a
templom köré tervezett felszivárgó víz elleni védelmet szolgáló csõvezeték lefektetése
elõtt valósult meg. A beruházóval kötött megállapodásunk
értelmében 30 munkanap állt
rendelkezésünkre, amit teljes
mértékben ki is tudtunk használni.
Sajnos magában a templomban nem tudtunk kutatni,
mert a belsõ tereket a beruházás nem érintette, azonban a
templom teljes külsõ felújítása
elõtt lehetõségünk nyílt az
úgynevezett roncsolásos falkutatás elvégzésére. Erre a feltárások után, 2010 õszén került
sor.
- Milyen eredménnyel zárult a feltárás?
- Számunkra a legnagyobb
meglepetés az volt, hogy a
templomkertben nem kerültek elõ csontvázak vagy temetkezésre utaló nyomok. Illetve
találtunk négy vázat, de azokat
egészen késõn, már a 18. században földelték el. A középkor folyamán a települések
templomai körül felszentelt
helyre, a templomkertbe temette a közösség a halottait.
Ennek mindig maradnak régészeti nyomai, azaz egy-egy
templom körüli kutatás során
akár több száz emberi csontváz
feltárására is sor kerülhet. Ez-

zel szemben Sajószentpéteren
egyetlen középkori csontváz
sem került elõ. Ennek magyarázata a templom funkciójában
keresendõ. Sajószentpéter középkori plébániatemploma a
mai római katolikus templommal szemben lévõ dombon
állt, egészen a 17. századig,
amíg török-tatár csapatok el
nem pusztították az épületet.
A ma református, egykor Szent
Miklósnak szentelt templom
jogi értelemben tehát nem lehetett plébániatemplom. Szóba került, hogy talán prépostsági templom volt, de erre utaló írott források nincsenek. A
legvalószínûbb talán, hogy a
Szent Miklós-templom egyházjogi értelemben kápolna volt.
Erre Magyarországon van más
példa is. A régészeti kutatás során továbbá azonosítottuk azt
a tereprendezési szintet, amelyet a templom és a mai Kálvin
tér kialakításakor hoztak létre
az 1300-as évek közepén. Találtunk olyan pusztulási rétegeket, melyek az 1400-as évek
második felébõl, Mátyás király
korából származtak. Ezek alapján ekkor a templom részben
vagy egészben elpusztulhatott.
- Felmerült-e valamilyen
nehézség a munkálatok során?
- A templomtorony elõtti terület kutatása során négy szovjet katonába ütköztünk, akiknek exhumálása, dokumentálása, elszállítása több embert
és több munkanapot lekötött.
Ezek a halottak a második világháború végén, a mai iskola

A falkutatás nyomai ma már nem látszanak
épületében felállított katonai
kórházban halhattak meg, és a
templom mellé temették õket.
Az egyik katonának súlyos lábtörése volt, valamint két katonának a lábát amputálták. Szerencsénkre így azonban megnövelhettük a régészeti kutatás
területét, és a szovjet katonák
alatt egy leégett fa-föld szerkezetû épületet találtunk.
- Milyen mûemléki értéket
tulajdonít az épületnek?
- Sajószentpéter református
nagytemploma kiemelkedõ, jelentõs mûemléke térségünknek. A 14. század közepén
épült, de mai tömegében 1516. századi képét mutató
templom nemcsak épített részletei, hanem 18. századi festett
kazettás mennyezete és szószéke, bútorzata is mindenképpen említést érdemel.

7

- Tárgyi leletek kerültek
elõ a munkálatok során?
- Az ásatás alatt elsõsorban
nagyobb mennyiségû, ám igen
apróra töredezett kerámialeleteket találtunk. Ezek a 14. és a
16. század közé keltezhetõek.
Sajnos egész edényt vagy legalább kiegészíthetõ edényt
nem találtunk. A kerámiatöredékek anyaga, színe, díszítettsége, mintázata alapján tudjuk
meghatározni, hogy a történelem épp melyik szakaszában
járunk. Kevés állatcsont és
még kevesebb fémtárgy került
elõ. Nem utolsósorban találtunk Hunyadi János kormányzó által vert úgynevezett oroszlános ezüst dénárt, valamint
Mátyás király által kibocsátott
ezüst dénárt is.
Bájer M.
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Egy tudásra éhes ember
Portré: Szûcs Tamás
fõ profilja, hogy bútorokat importáltunk, fõként Németországból. Az üzlet egy idõ után
szinte önjáró lett, ennek köszönhetõen nemcsak pénzem,
hanem egyre több szabadidõm
is lett, így elhatároztam, hogy
megvalósítom régóta dédelgetett álmomat: felvételizek a
Miskolci Egyetemre. Amióta az
eszemet tudom, mindig a történelem vonzott igazán, ezért
úgy gondoltam, valami ilyesmit kellene tanulnom. Veres
Tibi barátom (sajnos már nem
él), aki szintén imádta a történelmet, illetve a régészetet, azt
tanácsolta egyszer, hogy ha valóban komolyan gondolom ezt
a dolgot, keressem fel a miskolci levéltárban dr. Tóth Pétert, aki sajószentpéteri születésû, s azt hallotta róla, hogy
elkötelezett kutatója településünk történelmének. Nekem
sem kellett több. Néhány nappal késõbb (egy-két általam értékesnek vélt törött üvegdarabbal a zsebemben) felkerestem õt, s a segítségét kértem a
leletek beazonosításához. (Azt
csak zárójelben jegyzem meg,
hogy a szóban forgó üvegdarabokat a saját kezemmel ástam
ki a sajóbábonyi elágazásnál,
ahol az 1800-as években egy
híres csárda állt.) Péter késõbb
elmesélte, hogy ennél a találkozásunknál úgy nézett rám,
mintha az ûrbõl pottyantam
volna oda, mivel nem túl gyakran keresték fel olyan „elvetemült” emberek, akik holmi törött üvegdarabok eredetét szerették volna kideríteni. Ez a találkozás egyébként meghatározóvá vált az életemben, hiszen
késõbb õ ösztönzött arra, hogy
jelentkezzek az egyetemre, annak dacára, hogy jócskán túlkoros voltam, hiszen 1998-ban
kezdtem el felsõfokú tanulmányaimat. Amikor az elsõ esztendõ végén évfolyamelsõ lettem, már tudtam, hogy végre
jó helyen vagyok.
- Miként folytatódott az
életed az egyetemi éveket
követõen? Megtaláltad végre

Nem túl gyakori eset, hogy a kétkezi munkával kenyeret keresõ szülõk gyermeke világmegváltó terveket
dédelget, Szûcs Tamás esetében mégis ez történt. Noha
az atyai tanácsot megfogadva esztergályos szakmát
szerzett, késõbb pedig olvasztár lett, mindvégig egyetlen cél lebegett a szeme elõtt: a lehetõ legtöbb tudást,
szellemi táplálékot felhalmozni. Az élet õt igazolta, hiszen ma történész, õstörténész, muzeológus, és tanári
diplomával a zsebében híres szaktekintélyek mellett
jegyzik a nevét, többek között számos könyv, kiadvány
társszerzõjeként.

„A papírokban van a tudás”
- mondja Szûcs Tamás
- Senki sem születik muzeológusnak, így nyilván te
sem „úsztad meg” a gyermekkort. Hogyan emlékszel
vissza ezekre az évekre?
- A szüleim az ipar térhódításának köszönhetõen kerültek
Sajószentpéterre. Édesanyám
nagybarcai, édesapám pedig
egy szabolcsi kis falucskából
származott, s amikor az úgynevezett bányászkolónia felépült
a településen, otthonra leltek
Sajószentpéteren. Ennek ellenére mégsem itt, hanem Szabolcsban születtem, akkor
ugyanis egy-két hetet éppen az
ottani rokonoknál töltöttek
édesanyámék. Persze bölcsõdébe már itt jártam, mint ahogyan az általános iskolai tanulmányaimat is helyben, az akkori 3-as iskolában végeztem. Ezt
követõen a 103. Számú Szakmunkásképzõ Intézet következett, ahol esztergályos szakmát
szereztem. Noha a szüleim is
tisztában voltak vele, hogy jó
fejem van, mégis úgy véleked-

tek ezzel kapcsolatban, hogy
ez a szakma biztos megélhetést
nyújt majd nekem, ráadásul
költségek tekintetében sem
terheli meg túlságosan a családi kasszát, hiszen utazgatnom
sem kell nap mint nap. Esztergályos lettem tehát, s a szakmunkás bizonyítvány megszerzése után azonnal az üveggyárban helyezkedtem el. Ma is
úgy emlékszem vissza erre az
idõszakra, hogy bár egy rendkívül szép és tiszteletre méltó
szakma birtokosa lettem, mégsem vált teljessé az életem, mivel már akkor azt éreztem,
hogy ennél többre vágyok. Esti
iskolába jártam, hogy érettségim legyen, aztán - hogy az
üveggyárban elõbbre léphessek a ranglétrán - a technikusi
minõsítést is megszereztem,
olvasztárként ugyanis már erre
is szükségem volt. Persze,
mondanom sem kell, ezt is
vakvágányként
értékeltem,
mert továbbra sem találtam a
helyem a világban. Nehéz ezt
az érzést megfogalmazni, de
egyszerûen nem tett boldoggá
az a munka, amit hétrõl hétre,
hónapról hónapra, évrõl évre
végeznem kellett.
- Mi jelentette a fordulópontot az életedben?
- Az egyik valódi fordulópont maga a rendszerváltás
volt. Másokhoz hasonlóan én
is úgy gondoltam, végre kezdeni kellene valamit az életemmel, így vállalkozó lettem. Abban az idõszakban minden
nyugati termék iránt ugrásszerûen megnõtt a kereslet, egy
barátommal közösen céget alapítottunk, amelynek az volt a
8

a helyed a világban?
- Újra jelentõs váltás következett. Kiszálltam a korábban
említett kereskedõ cégbõl, s
annak reményében, hogy végre valóban azzal foglalkozhatok, amit szeretek, Miskolcon
nyitottam egy antikváriumot.
Tudtam, hogy ezzel negyed
annyit sem fogok keresni, mint
a korábbi cégemmel, mégis
rendkívüli boldogságot okozott a lelkemnek az a kutatómunka, ami az életem szerves
részévé vált azóta.
- Örülök, hogy a kutatómunkát említetted, hiszen
régi ismeretségünk apropóján jól ismerem azt a kötõdést, ami téged mágnesként
vonz a régi tárgyakhoz. Hogyan kezdõdött ez a szenvedély?
- Az életemben a régi tárgyaknak komoly becsülete
van. Hiszem azt, hogy a tárgyak „keresik” a gazdájukat.
Ennek ellenére - bármennyire
is furcsán hangzik - számomra
nem a tárgyak fontosak. Lényeges persze a velük való fizikai
kontaktus, sokkal izgalmasabb
azonban a bennük rejlõ történelem. Éppen ezért jóval nagyobb örömet okoz számomra, ha egy régi tárgyról sikerül
kiderítenem a pontos elõéletét, mint az a pillanat, amikor
mondjuk egy árverésen megveszem.
- Amikor belépek a dolgozószobádba, mindig azt érzem, hogy egy igazi tudós
ember szentélyébe érkezem. Patinás könyvek, régi
térképek, újságok és megannyi tárgy, amely a múlt
egy apró szeletét hordozza
magában. Melyikhez kapcsolódik a legizgalmasabb
történet?
- Mint mondtam, számomra
nem a tárgyak fontosak, hanem az az ismeretanyag, amit
felénk közvetítenek. Gyûjtõ
bárki lehet, akinek erre anyagi
fedezete van, a tárgyakat „szóra bírni” azonban csak kevesek
tudják. Ebbõl az aspektusból
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szemlélve rendelkezem néhány olyan papíralapú emlékkel (egyébként legszívesebben
ezekkel foglalkozom), ami nekem rendkívül fontos, mivel
Sajószentpéterhez kapcsolható. Említhetném például
Szentpéteri Imre (Rákóczi brigadérosa volt) levelét, amely
az 1600-as évek végérõl származik, vagy azt a bizonyítványt, amelyet Lévay József tanárként saját maga állított ki.
Ugyancsak kuriózum az az eredeti Sajószentpéter-térkép,
amelyet 1891-ben készítettek
német katonai térképészek, illetve szintén nagyra értékelem
azt az alapító okiratot is, ame-

IV. évf. 4. szám
lyen dátumként 1862 díszeleg,
s amely a helyi Tanítói Egylet
megalakulásáról szól.
- A beszélgetésünk elején
megütötte a fülem egy rendkívül érdekes mondatod,
amely valahogy úgy hangzott, hogy minden tárgy annál van a legjobb helyen, aki
azt a legtöbbre értékeli. Önmagaddal kapcsolatban viszont rendkívül szerényen
fogalmaztál: te csupán õrzöd azokat a tárgyakat, amelyek valamilyen módon hozzád kerültek. Mi akkor a
végsõ célod ezekkel a relikviákkal?
- Õszintén szólva tényleg

nem az a célom, hogy életem
végéig a lakásomon tároljam
ezeket. Lehet, hogy merész a
terv, de azt vettem a fejembe,
hogy létre kellene hozni egy
helytörténeti múzeumot, ahol
a (most még a fiókok mélyén
szunnyadó) tárgyak megelevenednének. Így válhatnának a
materiális javak valódi értékké,
hiszen a látogatók (akár iskolás csoportok vagy magánemberek) testközelbõl megismerhetnék azokat a történelmi korokat, melyekrõl eddig csak
tankönyvekbõl, dokumentumfilmekbõl vagy más forrásokból hallhattak. Emellett arról
sem tettem le, hogy a dr. Tóth

Péterrel közösen írt Üdvözlet
Sajó-Szent-Péterrõl c. képeslapkönyv bõvített kiadását
megjelentessük, valamint egy
ennél talán még érdekesebb
kiadvány készítését is tervezzük, amelynek régi sajószentpéteri fényképek adják majd a
gerincét. Korábban felhívást
tettünk közzé a Sajó TV-ben, s
szerencsére sokan jelentkeztek, akik érdekes régi fotókkal
rendelkeznek.
- Azt kívánom, hogy ezek
a terveid is úgy valósuljanak
meg, mint korábbi álmaid,
hiszen ez városunk számára
is komoly elõrelépés lenne!
Sulyok Barnabás

Mérleget vontunk
Tavaszi zsongás, avagy mûvészeti napok városunkban
Az idén második alkalommal került megrendezésre a
Mûvelõdési és Sportközpont szervezésében az a programsorozat, amely a Tavaszi zsongás elnevezést kapta.
Sajó Attila igazgatóval a programokról beszélgettünk.
- Rendkívül színes volt a
programkínálat,
minden
korosztálynak
kínáltak
megfelelõt. Mi volt ezzel a
cél?
- A kultúra változatosságát is
be akartuk mutatni a közönségnek, mert ugyanúgy része a
kultúrának az a program, amelyet nagyobb érdeklõdés kísér,
mint az, amely csak egy szûkebb réteg igényeit elégíti ki.
Nem lehet mindig csak olyan
programokat szervezni, amelyek a tömegeket vonzzák, hanem a rétegigényeket is ki kell
elégíteni. Ilyen volt például a
Cseh Tamás- emlékkoncert
vagy a L'Art Pour L'Art társulat
elõadása.
- Szerepelt a palettán komolyzene is. Horgas Eszter
fuvolakoncertje vagy a Játék
és muzsika Czigány Györgygyel. Milyen volt az érdeklõdés?
- Vannak olyanok, akiknek a
komolyzene ugyanolyan fontos, mint másoknak a könnyûzene. Ezek a prorgramok is
csak egy szûkebb réteg igényét
elégíthetik ki. Mindkét programot eleve így terveztük, de

mindkét rendezvénynek pozitív volt a fogadtatása.
- Milyen programok szerepeltek még a kínálatban?
- A bérletes színházi sorozat
utolsó elõadásaira is ekkor került sor. Ezeken a programokon is különbözõ korosztályok
(óvodások, iskolások, felnõttek) vettek részt.
- Mi számított igazi különlegességnek?
- Kettõt is szeretnék megemlíteni. Az egyik a Horgas
Eszter-fuvolakoncert.
Egyrészt, mert maga a koncert is
fantasztikus volt, másrészt ezzel a programmal a Rendezvények Házát is felavattuk.
Nagy örömmel mondhatom,
hogy kiválón debütált az új
elõadóterem. Nagyszerû az
akusztika, és jól bevált az a lehetõség is, hogy a terem térelválasztóval két részre osztható. A mûvésznõ is elismerõen
nyilatkozott mind az épületrõl, mind az akusztikáról. Pódium- és kamara- mûsoroknak kiválóan alkalmas lesz a
jövõben.
Számomra a másik ilyen különleges program az volt, hogy

Horgas Eszter nagysikerû
koncertje a Rendezvények
Házában
az érdeklõdõk egy délután két
alkalommal is találkozhattak
Czigány Györggyel, akinek legendás mûsorát (Ki nyer ma?)
generációk hallgatták, és akinek kiemelkedõ érdemei vannak a komolyzene népszerûsítésében. A mûvész sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy õ nyitotta
meg a Borsos Miklós grafikáit
bemutató kiállítást is.
- Szerepelt-e olyan program a kínálatban, amelyre
nem volt érdeklõdés?
- Sajnos igen. Nagy kudarc
volt a vasárnapra meghirdetett
Ki mit tud?, amelyre összesen
9

7 jelentkezõ produkció akadt,
ezért ez a program el is maradt. A sikertelenség arra ösztönöz minket, hogy más megoldásokban gondolkodjunk,
esetleg csak 2-3 évente kell
megrendezni, vagy tágítani
kell térségi szintre.
- Ha a számokat nézzük,
nagyjából hányan vettek
részt az ötnapos programsorozaton?
- 1600-1700 vendégünk volt
összességében, ami ugyan elmarad a tavalyi számoktól, de
nem a nézõszám hajhászása
volt a célunk.
- Miként sikerül finanszírozni ezeket a rendezvényeket, hisz a belépõjegyek
nem kerülnek sokba, sõt,
számos rendezvény teljesen
ingyenes?
- Természetesen sokkal több
programot is lehetne szervezni, de sajnos pénzügyi szempontból ez nem megoldható,
ugyanis a forrásaink nem növekedtek az idén, viszont a feladatellátó helyek száma gyarapodott. Igyekszünk pályázatok
útján pénzügyi forrásokhoz
jutni, amelyek segítségével a
jövõben még több színvonalas
programot tudunk majd szervezni.
Románné
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Miként értékeli a megújult Gyógyító-Megelõzõ Intézményt?
Leitnerné Jantyik
Ibolya

nyerjék. Elmondanám, nemcsak az épület lett szép, hanem
elégedett vagyok az orvosi ellátással is. Óriási elõnyt jelent,
hogy most már egy helyen található minden rendelés, és
nem kell a város több pontjára
utazniuk a betegeknek. Öszszességében tehát nagyon szép
lett az épület, kívül és belül
egyaránt impozáns.

- Gyakran megfordulok az
intézményben, és örülök annak, hogy a rekonstrukcióval
egybekötött épületbõvítés elérte a célját. Elégedett vagyok
a belsõ kialakítással, ami szerintem nívósra sikerült, akárcsak a városképbe illõ külsõ
megjelenítés. Örülök annak,
hogy ez lett a régi, korszerûtlen épületbõl, amit most látunk. A rendelõbe érkezõ gyer-

Kovács Sámuelné
hogy mennyivel jobbak lettek
a körülmények. Az épületbelsõ
sokkal tágasabb, korszerûbb
lett, jelentõsen megnövekedett a rendelõk száma, és az
itt dolgozó szakorvosok számos problémát helyben tudnak megoldani. Talán ha lehetne még javítani a mûszerezettségen, az minden helybelinek
jó lenne!

lés is. Óriási elõnye lesz így a
helybelieknek, mert ha a megyei kórház rendelõibe szeretnének bejutni, esetenként
több hónapos várakozásra vannak ítélve.

Ziber Istvánné
- Havonta járok a háziorvosomhoz gyógyszert íratni, de
amíg nem itt rendelt, addig is
figyeltem az építkezést. Mit
mondjak? Gyönyörû lett az
egész, és köszönettel tartozunk azoknak, akik részt vettek benne. Sokkal kényelmesebb helyben a gyógyulás, nem
kell utazni a megyei kórházba
csak néhány kivételes vagy súlyosabb esetben. Leggyakrabban röntgenfelvételre kapnak
beutalót a helybeliek, amiért

Viszlai Edit

mekeket mesefigurás „díszlet”
várja, amely háttér oldja a kis
betegek feszültségét, és eloszlatja a fehér köpeny iránti félelmet. A leglényegesebb fejlõdésnek viszont azt tartom,
hogy mûködnek városunkban
az alapszolgáltatások, és lényegében már csak komolyabb kivizsgálásokra kell Miskolcra
utazni. Ez a korábbiakhoz képest jelentõs elõrelépés.

Bari Béla
- Éppen a munkába álláshoz
szükséges orvosi papírokat intéztem, mert sikerült elhelyezkednem egy miskolci édességgyártó cégnél. Mivel az átadás
óta most jártam elõször az
épületben, meglepõdtem azon,

- Néhány napja fizikoterápiás kezelésre járok, és nem gyõzöm dicsérni azt az embert, aki
kitalálta, hogy azt a szakrendelést is idehozzák az állomás
mellõl. Sokkal jobb itt a megközelítése. Bevallom, elcsodálkoztam, amikor az átadás után
elõször bementem az épületbe, mert nagyon szépnek találtam. Ettõl értelmesebb, hasznosabb beruházást keresve
sem lehetett volna találni
Sajószentpéternek. Köszönet
érte mindenkinek, aki részt
vett a kitalálásában, megtervezésében és kivitelezésében,
mert szerintem ez úgy jó,
ahogy van. Ha a késõbbiekben
még bõvíteni lehetne néhány
szakrendeléssel, még jobb lehetne, bár értesültem róla,
hogy hamarosan lesz urológiai
és fül-orr-gégészeti szakrende-

- Nagyon örülök az új rendelõintézetnek, hiszen ebben
már akadálytalanul tudom tolni a babakocsit, míg a régiben
fel kellett cipelnem a lépcsõkön. Szépek az új bútorok, és
itt ki kell emelnem a berendezõk figyelmességét, akik ügyeltek arra, hogy a berendezések
a kisgyermekek tetszését is el10

még Miskolcra kell menni,
ezért jó volna, ha a következõ
egészségügyi beruházás egy
röntgengép beszerzése lenne.
Biztosan annak is örülne mindenki.

Budai Pál
- Mindenki láthatja, hogy egy
21. századi intézmény épült
Sajószentpéteren. Ez ugyanúgy igaz a külsõ, mint a belsõ
kialakításra. Régi vágyunk volt
már ez a beruházás, de örülök
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IV. évf. 4. szám
vosok, de van belgyógyászati
szakrendelés is. Ezek a szolgáltatások bõvülnek hamarosan
urológiával és fül-orr-gége
szakrendeléssel, tehát az emberek egészségügyi problémáinak jelentõs része helyben kezelhetõ.

az informatikai rendszeren keresztül lebonyolítható a röntgenképek kielemzése.

Ferencziné Pozsgai
Judit

gyógyulását. Az pedig nagyon
jó ötlet volt, hogy minden rendelõt egy helyre telepítettek.

Bencs Gyula

Leitner Katalin

annak, hogy végre elkészült, és
élvezhetjük az elõnyeit. Különösen sokat jelent az idõsek és
a súlyos betegek számára, fõleg a megközelíthetõsége és
közelsége miatt. Az alapfeladatokat így most már helyben is
biztosítani tudja az önkormányzat, az idõk során pedig
még lehet bõvíteni a szakrendelések számát. Az intézményben dolgozó egészségügyi
szakemberekkel, így az orvosokkal, ápolókkal és asszisztensekkel is elégedettek a helybeliek, akik nemcsak szakmailag, hanem emberileg is kiváló
teljesítményt nyújtanak. Ezért
élvezik a sajószentpéteriek bizalmát. Egy javaslatom azért
lenne a bõvítésre vonatkozóan, mert szerintem egy röntgengép beszerzése sokat javítana az ellátáson. A mai világban ahhoz már röntgenorvost
sem kellene szerzõdtetni, mert

- Mivel az I. számú fogászaton dolgozom asszisztensként,
így nap mint nap testközelbõl
tapasztalom a pozitív változásokat. Modernebb, komfortosabb lett az egész épület, a rendelõk és a várótermek tágasabbak és világosabbak, mint korábban voltak. Egy ilyen szép
beruházás után sokkal jobb a
hangulatunk is, kulturáltabb
körülmények között a munkaidõ is kellemesebben telik.
Most már egy épületben található a védõnõi szolgálat, a nõgyógyászat, a szemészet, a fizikoterápia, a gyógytorna, valamint a felnõtt- és gyermekor-

- Nagyon jó és korszerû lett
az új intézmény, ami rövidesen
tovább bõvül, hiszen megnyílik a fül-orr-gége és az urológiai szakrendelés is. Mivel elég
gyakran felkeresem a háziorvosomat, tudok különbséget tenni a régi épület és az átalakított, modern intézmény között. Most már elmondhatjuk,
hogy városi rangunknak megfelelõ Gyógyító-Megelõzõ Intézmény segíti a helybeliek
egészségének megõrzését és

- Még nem voltam az épületben, mert nem volt rá szükségem, de szemmel látható kívülrõl is a változás. Igazi városképbe illõ épület készült el, és
értesülésem szerint a modern
körülmények között sokat javult az ellátás színvonala is. Az
egészségügyi központ jobb helyen nem is lehetne, mint itt, a
városközpontban.
Értékes,
szép beruházásról van szó, ami
tovább emeli a város megítélését. Jó lenne viszont, ha minél
kevesebb beutalót kellene írnia a helybeli orvosoknak a
megyei kórházba, amit úgy lehetne elérni, ha további fejlesztések következnének.
Kovács

Pécsi nap
szerepeibõl. A gyermekek felidézték a nagyszerû színész életének egy-egy mozzanatát. Egy
tanuló magára öltötte a porondmester szerepét, és színpadra szólította a komédiásokat. Színházzal kapcsolatos versek, prózai részletek hangzottak el, ami után egy humoros
Sándor-napi köszöntõt hallhatott a közönség. Mivel a komédiázás elengedhetetlen kelléke
a zene, így a mûsorban megjelent a dob és a citera hangja is.
A hangulatnak megfelelõen játékos, vidám beszéddel emlékezett Bodnárné Sallai Ágnes
tagintézmény-vezetõ a híres
színészre. A mûsor után virágot

Az életben fontos szerepet játszik a kötõdés, a ragaszkodás. Kötõdünk az otthonunkhoz, a környezetünkben
élõ emberekhez, a minket körülölelõ városhoz és annak történelméhez. Mint azt Paróczayné Kmeczkó Ildikó tanárnõtõl megtudtuk, a Pécsi Sándor Tagiskola névadójához, városunk híres színmûvészéhez kötõdik. Ennek a tiszteletteljes ragaszkodásnak adnak hangot a diákok és nevelõik a méltán elismert színész nevével fémjelzett emléknapon.
A legelsõ Pécsi nap akkor került megrendezésre, amikor a
régi 3. Számú Általános Iskola
felvette a Pécsi Sándor nevet. A
lelkes tantestület késõbb úgy
döntött, hogy hagyományteremtõ jelleggel minden évben
megismétli ezt a programot. Az
idei Pécsi nap elsõ felvonása

március 18-án, Sándor-napon,
a megszokott csengõszóval
kezdõdött, majd a tagintézmény diákjai szívmelengetõ
ünnepi mûsorral emlékeztek
névadójukra. Az aulát színházzá varázsolták; a kivetítõn A
holdbéli csónakos dallamára
peregtek a képek Pécsi Sándor
11

helyeztek el a tanulók a Pécsidombormûnél. Délelõtt minden osztály felkereste a Pécsi
Sándor emlékszobát is. A programsorozat délután folytatódott a városi szintû versenyekkel. Tartottak angol és német
nyelvi vetélkedõt, zenetörténeti versenyt, alsós könyvbarát
versenyt és a csapatok összemérték Pécsi Sándor életével,
munkásságával kapcsolatos tudásukat. A jó hangulatú Pécsi
nap minden kedves meghívott
vendég és résztvevõ számára
kellemes hangulatú volt. A diákok és tanáraik elégedetten távoztak a programok után.
B.M.
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Az országgyûlési képviselõnél jártunk
Áthúzódó gondok: utak, foglalkoztatás, közoktatás
Kereken egy éve került kormányra a Fidesz-KDNP
szövetség, akik választási kampányukban az ország állapotában gyors és erõteljes javulást ígértek. A 20022010 közötti kormányzást tragikusnak ítélték, különösen a közbiztonság, az államadósság és az oktatáspolitika területén. Demeter Zoltán országgyûlési képviselõt
kérdeztük arról, hogy a felsorolt területeken mikorra
várható átütõ javulás, illetve a térségünkben halmozódó feszültségek kezelését meddig lehet elodázni.
Krónika: Egyéves jubileumához érkezett a második Orbán-kormány, ám ez idõ alatt
úgy tûnik, nem sok valósult
meg a kampányban tett ígéretekbõl. A 2/3-os parlamenti
többség adott, vagyis bármilyen törvény könnyen átvihetõ
a szavazáson. Milyen akadályok állnak mégis a kormány
útjában?
D. Z.: Nem szeretek visszafelé mutogatni, de nagyon súlyos örökséget kaptunk az elõzõ kormányoktól. Soha nem
látott államadósság, az IMF befolyása, a gazdasági válság foglalkoztatásra gyakorolt hatása
mind azonnali megoldást igényelt. Aztán ott van az Alkotmány kérdése. Rendszerváltáskor az 1949-es alkotmány módosítására került sor, amelynek preambulumában ott van,
hogy az új alkotmány megszületéséig érvényes. Húsz éve vár
az ország arra, hogy meglegyen a parlamenti felhatalmazás egy új elkészítéséhez, és ez
most érkezett el. Az 1949-es
alaptörvény olyan történelmi
környezetben íródott, amikor finoman szólva is - erõs szovjet
befolyás volt hazánkon. Mindez érzékelhetõ a szellemiségén, hiszen nagyon távol áll
egy nemzeti Alkotmánytól.
Krónika: Az ellenzék errõl
azt mondja: nincs semmiféle
alkotmányozási kényszer, vagyis szerintük jó a meglévõ is,
majd hozzáteszik, hogy ennél
sok fontosabb probléma vár
megoldásra az országban.
D. Z.: Amint mondtam, 20
éves adóssága ez a magyar demokráciának. Nagyon sok
megoldásra váró feladat van,
de az alapoktól kell kezdeni az

építkezést, hiszen az alaptörvényre épülnek majd a sarkalatos törvények, majd a többi
jogszabály. A fanyalgók pedig
leginkább azok, akik miatt országunk államadóssága, ami a
gazdaságot meghatározza, az
egekig nõtt az elmúlt 8 évben.
Politikai ellenfeleink még mindig az ellen hadakoznak, hogy
például a határon kívülre került magyarságot a nemzet részének tekintsük-e. Ebben a
kérdésben szólaltam fel a közelmúltban az országgyûlésben, ahol kértem, rögzítsük az
alaptörvényben, hogy a trianoni békediktátum után határainkon kívül rekedt magyar emberek a nemzet részét képezik.
Krónika: A Parlament az eltelt hónapokban egy törvénygyárra hasonlít, ahol a kormányzó párt mindent meg
akar változtatni. Képviselõ úr
tagja az Oktatási, Tudományos
és Kutatási-, valamint az Etnikai, Vallásügyi és Emberjogi Bizottságnak. Ezeken a területeken is számos vita zajlik, és
egyik legsarkalatosabb pont a
szakképzés átalakítása, valamint az iskoláztatási kötelezettség korhatárának a megállapítása.
D. Z.: A hazai oktatás színvonala és eredményessége a
mélypont közelébe került,
ezért ezen a területen sürgõs
változásokra van szükség. Ehhez olyan törvényeket kellett
átírni, mint például az alsó tagozatosok újbóli osztályozása,
vagy hogy az évismétlést ne a
szülõ, hanem a pedagógus
döntse el. Ha nincs a gyereken
valamiféle teljesítménykényszer, ha a jogokról esik csak
szó, de a kötelességekrõl nem,

„ Június elejére készül el a
Varbó és Lyukó közötti
útszakasz” - mondja
Demeter képviselõ úr
akkor nem mindig érzi azt,
hogy tanulnia kell.
Aztán ott van az iskoláztatási
korhatár kérdése. Nem tartom
normális dolognak, hogy egy
17-18 éves, már felnõttnek tekinthetõ fiatal akár 10-12 éves
gyerekekkel üljön egy általános
iskola padjában, mert abból
sok konfliktushelyzet alakulhat
ki. Ebben a kérdésben egyébként a 16 éves kort támogatom,
mert néhány szülõ eleve egy évvel késõbb küldi iskolába gyermekét, mondván: hétéves korára érettebb lesz. Aztán jöhet
olyan probléma, hogy évet kell
ismételnie, ezért tartom kevésnek a 15 éves korhatárt. A szakképzés eddigi formája sem tartható fenn, mert nem érte el az
elvárt célt. Régóta nem kerülnek ki a szakképzõ iskolákból
jól képzett ifjú szakmunkások,
és egyre több a hiányszakma. A
munkaerõpiac igényeinek felmérése nyomán alakuljon ki a
szakképzés palettája, és akár
vissza kell nyúlni a több évtizeden át bevált hároméves szakmunkásképzéshez! Ezzel segítséget kap a kitöréshez a munkanélküliséggel küzdõ család
gyermeke és a munkaerõigényt
benyújtó vállalkozás is. Változtatások lesznek a felsõszintû
oktatásban, mert az senkinek
sem jó, ha olyan diplomásokat
képzünk, akiknek utána lehetõsége sincs a munkaerõpiacon
az elhelyezkedésre.
12

Krónika: Említette a munkanélküliséget, ami a közelmúltban negatív csúcsot döntött. Sokan kritizálják a közfoglalkoztatás leszûkítését és a létszámcsökkentés mellett a bevezetett négyórás munkavégzést is, mert az azért kapott „fizetés” a megélhetéshez túlságosan kevés.
D. Z.: Ezen a területen is
üres kasszát örököltünk, ezért
át kellett dolgozni a közmunkaprogramot. Azt hiszem, abban az alapelvben egyetérthetünk, hogy a közmunka nem
lehet hosszú távú életcél senkinek sem. Sokan megkerestek
már ezzel kapcsolatban, mert
hamar kiderült, hogy a változtatás nem igazán érte el a célját. Ezért megyénk fideszes
képviselõivel indítványt nyújtottunk be az újbóli átalakításra. Ennek lényege, hogy a jól
dolgozó hasznos emberek számára legyen lehetõség napi 6
vagy 8 óra foglalkoztatásra.
Ezen kívül helyzetbe kell hozni
a nagyobb vállalkozásokat,
hogy tudjanak létszámot fejleszteni. Hátrányos földrajzi
helyzetünkbõl adódóan sajnos
kevés az esélye, hogy az északborsodi területekre érkezzen
mostanában egy sok munkahellyel kecsegtetõ nagy befektetés. Komoly kormányzati
szándék van arra, hogy a közmunkaprogram átalakításra
kerül Észak-Magyarországon.
Krónika: A rossz megközelítés javítható lenne mondjuk a
26-os számú fõút Sajószentpétert elkerülõ szakaszának a
megépítésével. Ebben a kérdésben politikai ígérgetésbõl
nem volt hiány.
D. Z.: Az elkerülõ út természetesen nem került le a napirendrõl. Azt viszont tudomásul
kell venni, hogy a tavalyi év
természeti csapásai, az árvíz és
belvíz elleni védekezés vagy
mondhatnám a vörös iszap katasztrófát is, sok pénzt kivettek
az államkasszából. Mindenki
számára fontos a 26-os út forgalmának városból történõ el-
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terelése, azon dolgozom, hogy
az elmúlt ciklusok ígéretei
után ez végre megvalósuljon.
Ugyanakkor a választókerületben a tavalyi esõzések nyomán
több település is nehezen közelíthetõ meg. Tardona és
Sajóvelezd az ott lakók számára jelentõs kerülõvel és plusz
költség árán érhetõ el, a Pitypalatty-völgy lakói pedig csak
Sajószentpéteren keresztül jutnak el Miskolcra. Mindhárom
helyen elmosta az árvíz az utat,
ezért azokat le kellett zárni. Az
már biztosnak látszik, hogy június elejére sikerül majd átadni a Varbót Lyukó-völggyel öszszekötõ útszakaszt, és megindulhat újból a közlekedés Miskolc irányába. Ebben a kérdés-

IV. évf. 4. szám
ben egyeztettem Völner Pállal,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelõs
államtitkárával és Fónagy János államtitkárral is.
Krónika: A települési önkormányzatok általában meg
szokták hívni képviselõ-testületi üléseikre az országgyûlési
képviselõt. Hányszor tudott
eleget tenni az ilyen irányú kötelezettségének?
D. Z.: A közelmúltban
Varbón jártam, ahol a legaktuálisabb pont a már említett útszakasz újjáépítése volt. Aztán
találkoztam Sajóbábony képviselõivel is. Más települések önkormányzati meghívásának is
eleget fogok tenni, az idõpontok természetesen parlamenti

munkám függvényei.
Krónika: A térség önkormányzatai számos nagy értékû
pályázatot nyertek az elõzõ
kormány regnálásának idõszakában, meglehetõsen kevés
önerõ biztosítása mellett. Ezek
többsége már kifutott, vagy éppen most van a megvalósítás
fázisában. Mikorra várható új
pályázatok kiírása, és azok milyen területeket fognak érinteni?
D. Z.: Valóban sok pályázatot nyertek az önkormányzatok, és az örvendetes dolog,
amikor egy-egy település fejlõdik. Bár megjegyzem, hogy
hátrányos helyzetû régiónkban
véleményem szerint arányaiban nagyon sok pénz jutott

olyan beruházásokra is, amelyek látványcélokat szolgálnak,
ugyanakkor járdák, szennyvízelvezetés, megfelelõ minõségû
utak hiányoznak, régi és korszerûtlen középületek sokasága van még a településeken.
Ezekre kell hangsúlyt fektetni
elsõ lépésben, valamint a
munkahelyeket teremtõ vállalkozásokat kell segíteni. A Széchenyi Terv keretében a hangsúlyt ezekre a lehetõségekre
helyezzük. Nagyon fontos az
is, hogy a helyi építési vállalkozókat sokkal nagyobb mértékben vonjuk majd be a kivitelezésekbe, hiszen ezáltal csökkenthetõ lenne a munkanélküliség is térségünkben.
Kovács István

Reflektorfényben a közkutak és közterületek
A városban járva-kelve feltûnik, hogy vannak utcák,
ahol már egyáltalán nincsenek közkutak, más utcákban
pedig kettõ is van. Éles Emõkét, az Építési és Városüzemeltetési Osztály vezetõjét a közkutak helyzetérõl kérdeztem.
- Mi szabályozza, hogy egy
településen
szükséges-e
közkutak felállítása?
- A település vízellátása közüzemi szolgáltatásnak minõsül, melynek mûködését kormányrendelet, díját minisztériumi rendelet szabályozza. Ahol
nem történt meg az ingatlan
bekötése a vezetékes ivóvízhálózatba, ott közkutakról kapja
a lakosság az ivóvizet.
- Kik használhatják a közkutakat?
- Az ivóvíz fogyasztására közüzemi szerzõdést kell kötni,
melyben a család létszáma, a
rendeletben meghatározott
l/fõ/nap mennyiség és a vízdíj
szerepel. A vízdíjat a Városgondnokság szedi be.
- Hogyan lehet ellenõrizni
ezen családok tényleges fogyasztását?
- A Városgondnokság nyilvántartást vezet a közkutakról,
ez tartalmazza, hogy melyik utcában lévõ kút hány családot,
illetve fõt szolgál ki, és ebbõl
ki lehet számolni a mértékadó
fogyasztást.
- Kik és miként kontrollálják, hogy tényleg csak a rá-

szorultak használják-e a kutakat?
- Az önkormányzat közterületekrõl szóló rendelete megtiltja
a közkutakról történõ gépkocsimosást, locsolást, melyet a
közterület-felügyelõk ellenõriznek, ott is, ahol a Városgondnokság a túlzott vízfogyasztásra
felhívja a figyelmüket.
- Ha már a közterület-felügyelõkrõl beszélünk: mi
számít egyáltalán közterületnek, és milyen rendeleteket kell betartani ezzel kapcsolatban?
- Közterületnek minõsül minden önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonban lévõ,
közcélú és ennek következtében mindenki által használható
terület. A közterület rendjérõl,
a köztisztaságról, a helyi állattartásról, a közterületen történõ dohányzás korlátozásáról
önkormányzatunk rendeleteket
alkotott, melyek megtalálhatók
osztályunkon,
illetve
Sajószentpéter város honlapján
is. A hatályos rendeletek betartására, illetve betartatására
2011. május 1-jétõl fokozott figyelmet kívánunk fordítani a

Sajnos nem ritka, hogy
autót mosnak, vagy
locsolnak a közkutakról

13

közterület-felügyelõk segítségével, hogy ne csak középületeink, de köztereink, közterületeink is szebbek, élhetõbbek legyenek. Május 1-jéig amennyiben szabálytalanságot tapasztalunk, az elkövetõt csak szóban
figyelmeztetjük, május 1-je után
azonban már helyszíni bírság
szabható ki, amelynek összege
3000 Ft-tól egészen 20 000 Ft-ig
terjedhet. Azt is tudni kell, hogy
a rendeletet megszegõkkel
szemben szabálysértési eljárás
indítható, melynek keretében
30 000 Ft-ig terjedõ büntetésre
számíthatnak a személyek.
Románné
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Tûsarkú helyett stoplis cipõ…
Bemutatkozik nõi focicsapatunk
melegítés mellett kondíciót növelni, az alap labdatechnikát tanulni és fejleszteni. Persze a foci sava-borsa, az egymás közötti
játék sohasem maradhat el! Szerencsére az edzéseken szinte
mindig van két csapatra való játékos, ami a mérkõzéseken 5+1
alapfelállásban két, nagyjából
azonos sort jelent. Ezek a lányok nagyon fiatalok, zömmel
sajószentpéteriek, bár van egy
jó képességû tiszalúci kapusunk
és egy miskolci lány is erõsít
minket. Négyen még most ballagnak általános iskolából, de a

A tavaly év végi Sajószentpéteri Szupercsapat címért
megrendezett játékos sportvetélkedõn találkoztam elõször ezzel a néhány fiatal lánnyal. A versenyeket a tinik
természetes vidámságával, játékosan-komolyan, kis közösségként csinálták végig. Bevallom: én is csupán akkor és ott tudtam meg, hogy Sajószentpéteren van nõi
focicsapat, és hogy õk azok. Már majdnem feledésbe is
merült bennem ez a decemberi nap, amikor kezembe
akadt egy újságcikk, benne fényképpel: nõi foci teremtornát rendeztek megyénk csapatainak részvételével a
Miskolci Városi Sportcsarnokban. Igen, az ott készült
fotón mintha azok az ismerõs arcok tekintettek volna
vissza rám, s máris megszületett bennem a gondolat: a
Szentpéteri Krónika tisztelt olvasóinak is meg kell õket
ismerniük!
Ejtsünk néhány szót a nõi
futballról!
Annál is inkább, mivel a FIFA
becslése szerint ma negyvenmillió nõ futballozik a világon, s
1991 óta már négyévente nõi világbajnokságokat is rendeznek.
Ezeken Norvégia egyszer, az
USA és Németország (õk a címvédõk) kétszer lett eddig aranyérmes. Külföldön egyre népszerûbbé válik, az 1999-es VB-döntõt a helyszínen 90 195 nézõ látta, ennyien nõi sporteseményen még soha nem szurkoltak.
A világ legjobb játékosa (a nõi
foci Messije) a brazil Marta, aki
egymás után háromszor lett
aranylabdás. Magyarországon
különbözõ szintû bajnokságokat rendeznek, két játékosunk
német bajnokságban profiskodik. Az elsõ számú nõi játékvezetõnk, Gaál Gyöngyi nemrég
nõi BL-elõdöntõt dirigált, a Nõi
Magyar Kupa döntõjét (MTKViktória FC) a napokban a Sport
TV élõben közvetíti. Az utánpótlás válogatottak is egyre több figyelmet érdemlõ eredménnyel
büszkélkedhetnek, de hát a
pénz…
Új korszak kezdõdik?
2010. október 18-a. Lehet,
hogy ezt a dátumot egyszer
büszkén véssük majd városunk
sporttörténelmének lapjaira?
Ezen a napon az elsõ közös
edzés megtartásával alakult
meg ugyanis a Sajószentpéteri
Nõi Labdarúgócsapat. Errõl és
az azóta eltelt idõ tapasztalatairól a leginkább illetékest, a

Lehet, hogy egy-két év múlva szívesebben nézzük majd a
nõi focit?!
csapat edzõjét, Soltész Imrét
kérdeztem:
- A gondolat, hogy szervezzünk nõi focicsapatot, már
évekkel ezelõtt megfogalmazódott, aztán amikor a múlt õszszel Szabó Alexa sokadszorra és
már több lány nevében jelentkezett nálam, hogy õk bizony
szeretnének focizni, tudtam,
hogy komoly a szándékuk, s ebben segíteni kell õket. A szervezés nagy részét õ végezte, de
már én is kezdtem a korábbi Diákolimpiákon részt vett lányok
körében népszerûsíteni az ötletet. Alexa a csapat biztos pontja,
vezéregyénisége lett, így természetes, hogy õ látja el a csapatkapitányi teendõket is - tudom
meg tõle a kezdeteket. - A téli
idõszakot a teremben töltöttük,
most kezdjük igazából a szabadtéri edzéseket, heti egy órába
kell sûrítenünk a tanulni valókat, valljuk meg, ez elég kevés
idõ. Ez alatt kell megfelelõ be-

többiek is csak egy-két évvel
idõsebbek. Korábban õk szép
eredményeket értek el a Diákolimpiákon, öregbítve ezzel
Sajószentpéter város és az iskolájuk hírnevét is.
- És az anyagiak, a technikai háttér? - szakítom meg kérdésemmel lelkes beszámolóját.
- Mint ahogyan a csapat, még
a körülmények is most kezdenek formálódni, kialakulni. Két
alternatíva áll elõttünk: az egyik
az önálló sportegyesület létrehozása, amely reálisan nézve
meghaladná az erõnket, a másik pedig az SVSE szakosztályaként történõ mûködés. Az
utóbbit az egyesület csökkenõ
önkormányzati
támogatása
meglehetõsen megnehezíti, de
nem adjuk fel! Ahhoz, hogy tovább tudjunk fejlõdni, a megyei
bajnokságban õsszel el tudjunk
indulni, mi is keressük a szponzori lehetõségeket, tárgyalunk
lehetséges támogató vállalko14

zókkal, de a biztos háttér a
szakosztályi modell lenne. Az
eddigi két felkészülési torna nevezési díjait, az utazást, zsebbõl
fedezték a lányok, mint ahogyan a most vásárolandó saját
felszerelés árát is összeadják,
eddig ugyanis kölcsön mezben
játszottunk. Én ingyenesen
edzem õket, az utazás rám esõ
részét magam fedezem.
- Számomra úgy tûnik, hamar szívügyed lett az utánpótlás nevelése mellett a nõi
foci is. Jól gondolom?
- Aki engem egy kicsit is ismer, tudhatja, hogy ez az életem, fõleg amióta a sors úgy
hozta, hogy szívmûtétem miatt
nem folytathattam az addigi
munkámat. Ott voltam az SVSE
megalakulásánál, és idestova
húsz éve edzõként a labdarúgó
utánpótlást nevelem az általános iskolákban és az egyesületben. Ha egy mérkõzésen vagy
akár egy iskolai edzésen visszaláttam azt, amit tanítottam, és
gól lett belõle, akkor azt mondtam magamnak, hogy aznap
reggel már érdemes volt felkelnem! A lányok - bár technikailag még van bõven csiszolnivalónk - szemmel láthatóan napról napra sokat fejlõdnek: finomul a labdakezelés, egyre több
a kis területen, széleken tudatosan megjátszott labda. Meglepõ, hogy a rúgótechnikájuk és
a lövõerejük javult látványosan,
pedig talán ezt gyakorolták a
legkevésbé. Ha komolyan veszik, még szép pályafutás áll
elõttük, már rivális klubok is figyelik a sajószentpéteri tehetséges lány focistákat.
A sport a szabadidõ hasznos
eltöltésén túl segít az egészség
megõrzésében, életre szóló élményekkel és barátságokkal
gazdagít. Városunk tradíciói
pedig a nõi kézilabda megszûnése után igénylik a nõi csapatsport jelenlétét, segítsük
hát ezeket a fiatal, focizni imádó lányokat abban, hogy nemsokára Sajószentpéteren, bajnoki mérkõzésen is szurkolhassunk nekik!
Kiss B.
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IV. évf. 4. szám

KERESZTREJTVÉNY

Családi nap a
Semmelweis Utcai
Ta g ó v o d á b a n
A Föld napja alkalmából Családi napot szerveztünk intézményünkben, melynek célja, hogy a
gyerekek megtapasztalják: ahhoz, hogy környezetünk szép legyen, mit kell tenni. Gyerekek, szülõk és az óvodában dolgozók, kicsik és
nagyok kapát, gereblyét fogtak, és együtt munkálkodtak, szemetet szedtek, virágot ültettek
és öntöztek, hogy a csodálatos tavaszi napsütésben az óvoda virágos kertjei életre keljenek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlott virágokat, és köszönetet mondani a segítõkész szülõknek:
az óvoda dolgozói és Horváthné
Orehovszki Judit tagóvoda-vezetõ

Vízszintes: 1. Április 11-én ünnepeljük. 8. Fecske
Csaba, szögligeti születésû költõ versének címe. 9. Nyíltartó. 11. Ipari rostnövény. 12. Jómagam. 13. A móg ikerszava. 15. Rövid trombitahang. 16. Ramazuri. 18. Cipõ alsó
része. 19. Tartósító oldat. 21. Egészséges ital.
Függõleges: 1. Az asztácium vegyjele. 2. Kettõ. 3. Átkarol. 4. Városi kis erdõ. 5. Tizenéves, angolul. 6. Elme. 7.
Idegen szent. 10. Nagy költõnk, az õ születésnapján
ünnepeljük a vízszintes 1. alatti eseményt. 12.
Mondd, mit …(a költõ egyik versének címe). 14. Magyar
nemesi cím. 15. Orosz származású francia filmrendezõ
(Jacques, 1907-1982). 17. Magyar komika (Schütz, 19442002). 20. Csokoládéfajta.
Készítette: Kiss Barnabás
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1., illetve a függõleges 10. sorban található. Ezt kell beküldenie az
újság szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a
szerkesztõség e-mail címére 2011. május 13-áig. A helyes beküldõk között egy 5000 Ft-os könyvutalványt
sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770
Sajószentpéter,
Hunyadi
utca
9.
E-mail:
sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citromail.hu.
Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: népek
tavasza. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden
rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szerdán
16 órakor a városi könyvtárban mûködõ rejtvényfejtõk klubjába! Az április 15-én megtartott sorsoláson
Nagy Tamásnak 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, Hunyadi utca 9.
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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