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Május elsején azokra a dolgozó emberekre emlékezünk, akik a munkásság számára jelentõs jogokat harcoltak ki az ezernyolcszázas évek derekán. A sztahanovista
lelkületû embereken kívül szinte mindenki irtózik, ha napi tizennégy, esetenként több munkaórával vagy heti hétnapos robottal riogatjuk õket. Ám a gyáripar megteremtésének kezdetén az ilyen feltételek mindennapos kihívások elé állították a dolgozókat. Azt, hogy manapság jóval
szolidabb körülmények között láthatjuk el teendõinket,
és a régmúlt árnyai csak rémálmok vagy elrettentõ mendemondák képében kerülhetnek csak elõ, a munkásmozgalmak kitartó lobbizásának köszönhetjük. Éppen ezért
május elseje világszerte a megemlékezés és a pihentetõ
programok ünnepe, amelyekbõl városunkban idén sem
volt hiány.
SP-rajongók elõnyben
gyorsasága miatt nevezték el õt
a szupersebességû rajzfilmfigura után Speedy Gonsalesnek. A Gonsales név azóta már
lekopott, és a Speedybõl is
csak az SP maradt, de ezt a rövidítést lassan többen ismerik
már hazánkban, mint az eredeti névadó kisegeret. A Sajó TV
riportjából még más érdekességeket is megtudhattunk a
sztárról. Éder Krisztián kollegáival együtt jó hangulatban
érkezett városunkba, és elmesélte, hogy kellemes emlékei
vannak Sajószentpéterrõl, hi-

Hangulatfokozó tánc az MSK elõtt
Ahogyan azt már megszokhattuk, a programsorozat zenés, táncos, fáklyás menettel

Úgy tûnik, nem lesz gond
a mazsorett utánpótlással

kezdõdött, ami az MSK-tól indult, és célja a BÉV- telepi ábécé volt. A jó hangulatról a Perecesi Bányászzenekar és a
Gyöngyszem mazsorettcsoport
gondoskodott. Zengtek a szaxofonok, harsogtak a trombiták és repkedtek a mazsorettbotok, miközben a fénykígyó
végigsiklott a városon.
Az esti rendezvények helyszínén, a Pipiske-dombon már
meggyújtották a majális kezdetét jelzõ fáklyát, és a tömegek,
mint a lepkék a lámpához, úgy
gyûltek a lobogó halom köré.
Bár az is lehet, hogy nem a
máglya vonzotta az embereket,
hanem Éder Krisztián, alias SP,
aki fantasztikus koncerttel örvendeztette meg rajongóit. Fõleg fiatalok tolongtak a színpad elõtt, de õk kitáncolták,
kiénekelték magukat az idõsebb korosztályok helyett is. A
híres elõadó nevének eredetét
úgy meséli, hogy régebben sokat kosárlabdázott, és társai

ságát. Mivel Éder Krisztián eredeti szakmája a fotózás, a zenei
sikereknek köszönhetõen keresett fotós lett. Munkakörébe
tartozik a magazinfotózás és az
albumfotózás is. Ennek a
komplex karriernek és a rengeteg felkérésnek köszönhetõen SP az igazán elfoglalt fiatalok életét éli.
Az este következõ sztárvendége, Takács Nicolas, most otthon hagyta a már névjegyévé
vált kalapot, ám a televízióból
jól ismert mosolya is elég volt
ahhoz, hogy a közönség sorai-

Takács Nicolas Sajószentpéteren is lenyûgözte a
nagyérdemût
szen nem ez volt az elsõ fellépése nálunk. SP, mikor a Nagy
Duett címû mûsorról kérdeztük, amelyben Iszak Eszter párjaként szerepel, elárulta, hogy
nem könnyû Esztivel együtt
dolgozni, mivel nem egy színpadra termett egyéniség, de a
kitartása és a tettrekészsége
nagyban pótolja ezt a hiányos2

ban álldogáló lányok elaléljanak. Az X-faktor címû tehetségkutató mûsor felfedezettje
mostanra keresett elõadóvá
nõtte ki magát, így nem csoda,
ha nálunk is hatalmas tömeg
várta a fellépését. A sztár azt is
elmesélte, hogy a sok fellépés
és a turnézás sok idejét leköti,
szó szerint hazamenni sincs
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A majális elsõ napját
káprázatos tûzijáték zárta
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néha ideje. Utoljára karácsonykor tudta hosszabb ideig meglátogatni a szülõi házat.
Nicolas, mikor a terveirõl mesélt, elárulta, hogy szeretne
megragadni a magyar zeneiparban. Véleménye szerint
nem hiábavaló a sok munka és
koncertezés, hiszen a hosszú
távú karriert most kell megalapoznia, amíg még keresik és
igénylik a zenéjét.
A fellépõk után a napot egy
csodaszép tûzijáték búcsúztatta, aminek szikrázó fényrobbanásai alatt elandaloghattak a
hazafelé ballagó nézõk.
A majális második napján
az árusok és kereskedõk már

lyó produkciókat, hiszen volt
népzene és néptánc, valamint
társas- és formációs tánc is. A
Sajógyöngye népdalkör énekkel, míg a Tücsökmadár néptáncegyüttes fiataljai meséstáncos elõadással szórakoztatták a közönséget. A
Freedance 2008 TSE új koreográfiákkal és ezek között egy
díjnyertes „jive ritmusok” címû mûsorral állt színpadra. A
csapat, amely a Miskolci Formációs Táncverseny elsõ helyezettje lett, most is nagyszerû, pörgõs mûsort prezentált
a publikumnak. A különbözõ
vidám produkciók nagyszerû
felvezetésként szolgáltak egy
igazi humorbombának, Markos Zoltán és Rácz Mihály közös fellépésének. Sikerük titka a jókedv, a humor és a
csattanós poénhad. A munka
ünnepe alkalmából a két pesti utcazenész sikeres kísérletet tett a közönség rekeszizmainak megmozgatására. Így,
ha a jó idõ nem is, de a kacagás garantált volt.
Ezután a színpadot meghó-

Hálás közönség fogadta az Alma együttes produkcióját

Egy forró tangó Freedance
módra

korán reggel felállították a
dombon különbözõ portékákkal megrakott sátraikat. A
kínálat igazán sokrétû volt,
hiszen a vásárlók színes lufifigurákon keresztül különbözõ játékokon át a legfinomabb vásári édességekig mindent megkaphattak, ami szemük-szájuk ingere volt. A gyerekek szórakoztatására a körhinta is rótta a vidám karikákat. Tizenegy órától az Alma
együttes lépett színpadra a
legkisebbek nagy örömére. Az
együttes megzenésített verseket játszott, ami kitûnõ családos szórakozásnak ígérkezett.
Az együttes az Édesanyám
csillagvirág címû számával
kedveskedett a jelenlevõ
anyukáknak. A délelõtt folyamán az MSK programszervezõi játszóházba, kézmûves
foglalkozásra várták az érdeklõdõ gyerekeket. A szülõk ezalatt, ha kedvük tartotta, megtekinthették a színpadon fo-

A hastáncos lányok nélkül
már nem is lenne igazi a
majális
3

Színpadon a zenés humor
nagyágyúi, vagyis a Defekt
duó
dította a Pacsirta együttes két
tûzrõlpattant menyecskéje,
akik csilingelõ hangjukkal csábították éneklésre a közönséget. A két hölgy, a délelõtt hangulatához illõen szintén a népiesség jegyében állt színpadra. Giling-galang, szólt a harang, és a boldogság valóban
határtalan lett.
Az este utolsó fellépõje a Vtech együttesbõl jól ismert
Kefír volt. A töretlen népszerûségnek örvendõ elõadó
szólólemezével kapcsolatban
annyit elárult, hogy itt is, számára a zene a legfontosabb az
életében, így ezen az albumon is azt a szívet és azt a
szakmai tudást hallhatjuk viszont, amit tõle már megszokhattunk. Talán ez az elkötelezettség lehetett annak is az
oka, hogy a jó hangulatot
még az est végére kerekedett
esõ ellenére is át tudta ragasztani a közönségre.
A nap végül eltûnt a horizonton, beköszöntött az este,
a programok is véget értek, és
csak az esõ csepergett konokul. A majálisozó sokaság lassan ernyõje alatt elszállingózott. Ám minden jelenlévõ abban a tudatban hagyhatta el a
Pipiskét, hogy ismét fantasztikus két napot tölthetett a dombon, egy nagyszerû programsorozat részeseként.
Bájer Máté
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Három felvonás smink nélkül
Vendégünk volt: Mikó István, színmûvész
tól a Turay Ida Színház közremûködõ színésze, 2004-2006
között a Szolnoki Szigligeti
Színház tagja.

Az elsõ pillanatban úgy gondoltam, hogy könnyû feladatra vállalkozom akkor, amikor meg akarom rajzolni
városunk közelmúltbeli vendégének portréját. Hiszen
valamilyen módon szinte mindenki ismeri ebben a kis
országban: kis túlzással gyerekek generációi a számos,
kedvelt mesefigurának kölcsönzött hangján nõttek fel,
a színházzal vagy televízióval kapcsolatban álló felnõttek számára pedig számtalan alakítása okozhatott olyan
(nem csupán egy estére szóló) élményt, amely nem múlik el nyomtalanul. Aztán rájöttem, hogy valójában talán senki sem ismeri. És ez így van jól egy sokoldalú és
ezerarcú színmûvésznél, aki a szó nemes értelmében
minden lélegzetével és rezzenésével igazi színész és
mûvész!

Második felvonás …
A fáradhatatlan
Már sikerekben bõvelkedõ
pályafutásának állomásait sem
egyszerû nyomon követni, az
eddig eljátszott szerepeit hiánytalanul csokorba szedni pedig egyenesen meddõ vállalkozás. Nem is beszélve a sokoldalúságát bizonyító rendezõi, zenészi, zeneszerzõi, szövegírói,
szinkronszínészi munkájának
gyöngyszemeirõl. Errõl 60.
születésnapján így nyilatkozott: „Több mint száz elõadásban szerepeltem színészként,
ezen kívül több mint harminc
darabot rendeztem, legalább
ennyihez írtam zenét. A szinkronizálás is színészet: itt hanggal próbálok belebújni egy figura bõrébe. Nem szeretem a
szinkronszínész definíciót. Színész létezik, aki tud szinkronizálni is. Viszont aki jól szinkronizál, nem biztos, hogy megállja a helyét a színpadon. Elsõsorban színésznek tartom magamat, aki sok mindent tud
csinálni, sok mindenhez ért”.
Emiatt én is csupán arra merek vállalkozni, hogy a teljesség igénye nélkül, kicsit önkényesen megpróbálok közöttük
rendet vágni, s egy-egy általam
kimagaslónak ítélt termést kiemelni.
A színházban ritkábban megforduló nézõk nagy része a kabaré elõadások komikus színészeként tartja számon, ami
meglehetõsen felületes megítélés. Egy színész alkata általában behatárolja, hogy milyen
szerepek találják meg, ám az
igazán nagy egyéniségek ez
alól is kivételek. Istenáldotta
tehetsége révén ugyanannyira
meggyõzõ erõvel tudja eljátszani Napóleont (Háború és
béke), Chaplint (A kölyök),
Nérót (Sztárcsinálók), mint
Mikszáth Kálmánt, J. F. Kennedyt vagy éppen Seress Re-

A Rendezvények Háza interaktív színházzá vált

Elsõ felvonás…
A lehetetlen vállalkozás: pályájáról röviden
1950. október 22-én született Budapesten, apró gyermekként nem mozdonyvezetõnek, hanem karmesternek készül. Amikor kapcsolatba kerül
az irodalommal, már tudja,
hogy ez a szerelem örök lesz:
belõle nem lehet más, csakis
színész! Ezt a fõiskolán (úgy
tûnik) nem tudják, vagy nem
így gondolják, mert elsõre
nem veszik fel, marad hát a további útkeresés. 1969-ben alapító tagja, egyben „keresztapja” a Kaláka együttesnek, ahol
négy éven át muzsikusként
próbálgatja önmagát, kicsit
másképp, mint a kordivat: verseket zenésít meg. Az újabb
négy év a Színház- és Filmmû-

vészeti Fõiskolán telik, friss
diplomával a zsebében a
Thália Színháznál áll fel a világot jelentõ deszkákra. A társulatnak tizennégy éven át tagja
lesz, majd az Arizonára keresztelés után két évig igazgatója
is, ugyanakkor a Soproni Petõfi Színházat tíz év direktori és
mûvészeti vezetõi munkájával
országos rangra emeli. A 2002.
januári lemondását így indokolta: „Nem a színházból lett
elegem, úgy éreztem, túl sok
olyan dologgal kellett foglalkoznom, amit nem éreztem
magaménak.” Munkabírását,
sokoldalúságát támasztja alá,
hogy többekkel megalapítja a
Kisvárdai Várszínházat (1981),
vendégként játszik az Operettszínházban, melynek 1987-tõl
másodállású tagja. 2002-tõl
napjainkig szabadúszó, 20034

zsõt. Münchhausen báró,
Sancho Panza, a Csárdáskirálynõ Miska fõpincére, vagy - a
Sajó TV kamerája elõtt is bevallott - egyik kedvence, Svejk figurája szinte neki lett megírva,
ám a Notre Dame-i toronyõr
elesett Quasimodóját ugyanolyan hitelesen varázsolja
elénk. Soha senkitõl nem kért
szerepet, igazi nagy szerepálma sem volt, hosszú ideig úgy
tûnt, hogy már csak õrá nem
osztják a „derék katona” szerepét, hát úgy döntött, akkor
megteremti (megírja, zenét
szerez hozzá, színre viszi és
természetesen eljátssza) a saját
Svejkjét.
Játszott
játékfilmekben
(Kojak Budapesten, Egészséges erotika, Akli Miklós), láthattuk tévéfilmekben (Beszterce ostroma, Csongor és Tünde, Idegenek), szinkronszerepei közül kedvence Micimackó, de sok kedves rajzfilmhõs
(Breki a Muppet Show-ból,
Dzsinn az Aladdinból vagy A
nagy ho-ho-horgász fõkukaca)
az õ hangjának köszönhetõen
is lett igazán kedvencünk. Robin Williams állandó magyar
hangja, de szinkronizálta már
az egy filmben párhuzamosan
három különbözõ karaktert
játszó Peter Sellerst is. Rendezései közül is megemlíthetünk
néhány sikerdarabot, mint Tamási Áron: Énekes madár;

A hétköznapokban rendkívül szerény ember benyomását kelti Mikó mûvész úr
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Vadnai László: A csúnya lány;
Maugham: Imádok férjhez
menni vagy Presser GáborSztevanovity Dusán: A padlás
címû musicaljét. Végül, hogy
legalább valamennyire teljes
legyen a kép: mintegy harminc
színházi elõadás zenéjének,
dalbetéteinek komponistája
vagy dalszövegeinek írója.
1988-ban „Miko® csendül fel a
régi dallam” címmel nagylemeze jelent meg, amelyen több
saját szerzeménye és dalszövege szerepel, ezek közül a legismertebb a Szenes Iván szövegére írt „A magam erejébõl lettem senki” címû dal. Ugyanebben az évben mutatták be a
Thália Színházban a „Mindhalálig Beatles” címû darabot, a
legendás együttes dalaiból álló
koncerttel a darab címével
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azonos nevû zenekar (tagjai
még: Forgács Péter, Gyõri Péter, Incze József) évekig nagy
sikerrel járta az országot.
Egy színésznek a legnagyobb
elismerés természetesen a közönség tapsa és szeretete, de a
pályafutásának
különbözõ
mérföldköveinél az is fontos
lehet számára, hogy a szakma,
a kultúra közege mennyire igazolja vissza az addig megtett
utat. Ezt a sokoldalúságot és sikeres munkát méltán több kitüntetéssel is elismerték az
évek alatt: Jászai Mari - díj
(1985); Thália-gyûrû (Thália
Színház -1987); A Fõvárosi Tanács Nívódíja (1990); Erzsébet-díj (1990); Emerton-díj
(1993); Magyar Köztársasági
Érdemrend
kiskeresztje
(1994).

Harmadik felvonás
Emberközelben
Mûvészi ars poeticája szerint
a színházra volt, van és mindig
is lesz igény, mert ez egy élõ,
elpusztíthatatlan, nagyon emberközeli mûfaj.
Sajószentpéteren a közelmúltban szerencsére két alkalommal is találkozhattunk vele, és élvezhettük nagyszerû
alakítását. Elõször az „Indul a
bakterház” címû bérletes elõadáson Szabó bakter bõrébe
bújva bizonyította be, hogy az
igazi színész ihletett alakítása
egy vidéki mûvelõdési ház
kissé szegényesebb díszlettel
berendezett színpadából is
Thália templomát tud varázsolni. Majd pedig a Rendezvények Házában egy interak-

5

tív színházi játékba, Svejkkel
való sörözgetésbe vonta be a
szerencsés jelenlévõket. „A
színjátszás minden elõadáson
legalább két síkon zajlik: az
egyik a színészek, a másik a
színész és a nézõ között. A
közönség és én - mint minden elõadás alatt - most is
együtt játszunk, emiatt soha
nincs két egyforma elõadás,
tapasztalatból tudom, hogy
általában benne vannak a játékban a nézõk is”- hallhattuk
tõle.
Olvasóinkkal együtt magam
is alig várom, hogy Sajószentpéteren minél elõbb újra,
és még nagyon sokszor együtt
játszhassunk Önnel, Mûvész
Úr!
Kiss B.
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Vigyázz, kész, tehetség!
Kistérségi versenyt tartottunk
résztvevõk közül már mindenki nyertes. Az igazgató úr azt is
elmondta, hogy öröm ilyen
rendezvényt bonyolítani, hiszen nemcsak a tehetség szikrája, de a kedves szemekben
lapuló boldog fény is megmegcsillan ezen a napon. Majd
a TÁMOP tehetségpályázat
projektmenedzsere, Paróczayné Kmeczkó Ildikó szólt a
résztvevõkhöz:
ismertette,
hogy milyen versenyeken mérhetik össze tudásukat a gyerekek, megköszönte a versenyszervezõ kollégák munkáját, és
bemutatta a zsûri tagjait is. Beszédébõl megtudhattuk, hogy
a kistérségi verseny számait
eddig a tagintézmények saját
napjaikon, rendezvényeiken
valósították meg, ám most ezeket a tehetségpróbákat, a pályázat adta lehetõségekkel élve, egy csokorba fonták. A délután lényege az volt, hogy a
tagintézmények hagyományában élõ, nívós versenyeket kiemelve magasabb szinten,
több versenyzõ részvételével
tartsák meg.
A Móra Ferenc Tagiskola természettudományi csapatvetélkedõt rendezett, amelynek feladatait Máthé László tanár úr
állította össze. A Kossuth Lajos
Iskola tanárnõje, Górné Sajcz
Zita találta ki a Játék iskolák határain kívül elnevezésû sportverseny akadályait, amelynek a
sportcsarnok adott otthont.

Mint azt már egy korábbi írásomban kifejtettem, a tehetség különös dolog. Megcsillanhat egy mondatban,
egy gondolatban, sõt, még egy ecsetvonásban is. Azokat
a gyermekeket, akik nincsenek tisztában még saját képességükkel, különleges adottságaikkal, addig kell a tapasztalt kezeknek állandó, felelõsségteljes munkával
alakítaniuk, formálniuk, amíg gyémánttá nem csiszolódnak. Emellett különbözõ programokkal kell teret
adni a kibontakozó tehetség megcsillantására, a megszerzett tudás tesztelésére.

A program az ünnepélyes megnyitóval indult
A kistérségi verseny a
TÁMOP tehetségpályázaton
belül valósult meg. Célja az
volt, hogy a város tagintézményei és a térségünkbõl meghívott iskolák tanulói összemérjék tudásukat. A rendezvény a
versenyrõl szólt, a tehetség nevében zajlott, és a barátság jegyében ért véget. Helyszínül a
SKÁI Kossuth Lajos Iskolája

szolgált. A tehetség versenyét
kik is nyithatnák meg, mint a
tehetséges gyermekek. A program így egy vers és egy népdalcsokor elõadásával kezdõdött.
A szépszámú versenyzõgárdát,
a kísérõket, valamint a meghívott vendégeket Perényi Barnabás, a SKÁI igazgatója köszöntötte. Megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a

Az ötletes logikai, matematikai
feladványokat
Bucsi
Ferencné tanárnõnek és a matematika munkaközösségnek
köszönhetjük. A Pécsi Sándor
Tagiskolában már többéves hagyományként számon tartott
színháztörténeti csapatvetélkedõ, amelynek feladatait most is
Paróczay tanárnõ állította öszsze, szintén nagy sikerrel zajlott. A Hunyadi Mátyás Tagiskola internetes angol és német
nyelvi feladatait a Kovács
Pálné-Helgertné Sipos Szabina
tanárnõpáros alkotta meg és
vezényelte le.
A zsûri tagjait elsõsorban
nyugdíjas tanárok és tanárnõk
alkották, valamint olyan elismert szakemberek, mint például Piller Enikõ, az Aggteleki
Nemzeti Park munkatársa.
Városunk tagiskoláin kívül a
parasznyai és a szirmabesenyõi
általános iskolák tisztelték meg
a szervezõket azzal, hogy elfogadták a SKÁI-meghívást, így
téve a vetélkedõket egy nívós
kistérségi rendezvénnyé. A legjobban szereplõ diákok oklevelek és elismerõ plakettek
mellett tárgyjutalomban is részesültek. A résztvevõk kellemes emlékekkel távoztak, abban a reményben, hogy hamarosan újra összemérhetik erejüket és tudásukat, tehetségükkel gyémántként beragyogva
térségünket.
B.M.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségének állásajánlatai
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Mozaik

IV. évf. 5. szám

Egy majdnem elfeledett péteri szülött
Kisgergely József
Idõnként rákeresek a saját nevemre a neten, s mindig
találok magamról valami régi-újat. Idén áprilisban legnagyobb meglepetésemre a Szentpéteri Krónika két évvel ezelõtti számában Jánosdeák Mária, egykori zenetanárnõm említett név szerint, mint egyik kedves tanítványát. Így tudtam meg, hogy egyáltalán van ilyen újság,
méghozzá évek óta. A másik felismerés az volt, hogy
hoppá: elfeledtem egykori szülõvárosomat értesíteni
arról, hogy bõ három éve elköltöztem! Évtizede még hívogattak a földiek a spéteri találkozókra, de azóta nem
is tudtak volna, hiszen régi lakóházunk helyén már
üres telek van. Szóval én vagyok a hunyó amiatt, hogy
„abbahagytak, mint Bõs-Nagymarost”. Gyorsan pótoltam az elmaradást, s így indult újra a párbeszéd. A lapba ezért szántam néhány írást: ha már táncosból újságíró lettem, így legalább be tudok mutatkozni az ifjabb
nemzedékek tagjainak is.
30 évvel késõbb a fõvárosi
Maxim Varieté mûsorában
szintén huszárruhában ennyit fejlõdtem...
rendelést:
szaporítottam!
Egyébként szüleim harmadik
gyermeke voltam, a revizorrá
lett Joli (a ma is Miskolcon élõ
Olyi) és a fõkönyvelõ Kati (35
évesen agyvérzésben halt
meg) után én, majd utánam
született a korán (egy Szolnok
melletti országúti autóbalesetben,
2004.
I.
24-én
Szomolyára menet) meghalt
öcsém, a fõorvossá lett Gyuri.
A 2. számú óvodába jártam
2 évig, majd a II. Sz. Általános
Iskolában 7 évig - elsõ osztályfõnököm Gyöngyösi Lászlóné,
Márta néni volt. Az akkori
igazgató Hauer Ferenc, helyettese Bányay Ferenc volt.
Osztálytársaim közül Balogh
Katira (énektanárunk lányára), Deme Pirire, Ferenczi Józsira, Kádas Imire, Markó
Ilucira, Vágó Nándira, Zsíros
Lacira és a dusnoki Helgert
Jancsira
emlékszem.
(Ferenczivel pár éve Pesten
összefutottam, biztonsági céget vezet.) Közben Makó Zoltántól zongorázni, Czakó Gábortól pedig külön szolfézst
tanultam. Mielõtt Pestre kerültem, elõbb a spéteri Tímár
Katival tanultunk zongorázni,
majd Miskolcon az Egressy
Béni Zeneiskolában Gladics

A sajószentpéteri bányatelepi kultúrotthonban 1957-ben
(János vitéz én vagyok)
1949. október 8. - ez volt az
a nap, amikor a földgolyó és
rajta Rio de Sajószentpéter
még semmit sem sejtett: pedig aznap születtem! A Kossuth utca akkor még 87., késõbb 89., egy ideje pedig 141.
számú házának középsõ szobájában dr. Csiba László orvos
és Mikó Béláné bába szorgoskodott azon, hogy világra jöjjek. (1984 nyarától a régi
szomszéd,az Ambrus család
lakik ott, s csak azért írom a
mai házszámot, hogy ne legyen majd gond késõbb az
emléktábla elhelyezésével...).
A keresztségben a József nevet
kaptam - a héber szó jelentése: tegyen hozzá, szaporítsa
(mármint Isten). No, én késõbb teljesítettem az isteni

Immár 8. éve dolgozom
korrektorként az Új Ász
napilapnál, az ugyanott
készülõ Star és Sorry heti
magazinoknál
7

Saroltával - így adtunk négykezest egy-egy koncerten.
A falusi élet színes eseményének számítottak a húsvéti
locsolkodások.
Akkoriban
még gyakori volt, hogy a legények vödör vízzel locsolkodtak, az utcai csapokon színig
töltögetve a vödröket. A lányok sikoltozva menekültek,
ha tudtak. Gyurka öcsémmel
komoly lista alapján jártuk végig a községet. 1962-ben így
összegeztem sikeres utunkat
kis naplómban: „Az idei húsvéton 35 helyen 100 lányt és
asszonyt locsoltunk meg,
ezért összesen 280 forintot és
sok finomságot kaptunk.
Édességek: 2 cukortojás, 2
nagy- és 2 kis bakelittojás, 2
kis csoki, 3 nagyobb csoki tojás, 5 kis csoki tojás, 3 szem
konyakos meggy, 4 fõtt tojás.”
A 8. osztályt már a budapesti Állami Balettintézetben jártam, ahová május 14-én jelentkeztem, s 1963. július 4én, ötfokozatú vizsgán, elsõre
fel is vettek. 9 évi tanulás
után, 1972-ben táncmûvész
diplomát kaptam - ezt ma már
10 évi tanuláshoz kötik. Közben egyetlen szelvénnyel, állandó számokkal kitartóan
lottóztam, amikor 1971. X.
15-én négyes találatot értem
el, ez akkor 110 ezer forintot
hozott.
Diploma után két évig a Fõvárosi Operettszínház táncosa, feleségemmel, Ágival
együtt költözve pedig 3 évadon át a Békés Megyei Jókai
Színház színésze, majd 3 évig
a Pécsi Balett tagja voltam. Pécsett született mindkét gyerekünk: 1975-ben a családi hagyományt fodrászként öröklõ
Éva és 1979-ben a késõbb
programozó-matematikussá
lett Ádám. Mindketten megörvendeztettek már egy-egy fiú
unokával: Marcival és Márkkal.
(folytatjuk)
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Portré

2011. MÁJUS

A múlt kutatója szerint csak a jó minõség fogadható el
Portré: Paszternák István
szintû legyen. Nem szobatudósokat akart nevelni, hanem „tereprégészeket”. Szakdolgozatainkat is régészeti terepmunkából, én például az óriási határú Szentes város középkori
lelõhelyeibõl írtam. Közben
több száz régészeti lelõhelyet
fedeztünk fel. és vettünk nyilvántartásba.
Krónika: Hogyan indult régész karrierje? Merre kutatott,
és milyen eredménnyel?
P. I.: Elsõ tudományos dolgozatomat 1996-ban írtam
szentesi kutatásaimból, melyet
késõbb vagy tucatnyi másik tudományos cikk követett. Ebbõl
nõtt ki történelem szakdolgozatom is: egy 18. századi kéziratos szentesi krónika õsi történeti földrajzi adatait értékel-

A kultúra és a magyar örökség iránti érdeklõdés már
gyermekkorában meghatározó volt számára. A múlt kutatásának izgalmas munkája magával ragadta, és ez irányítja egész életpályáját. Paszternák István jelenleg a kulturális örökségvédelem miskolci irodájának a vezetõje.
Krónika: Milyen volt a gyermekkora? Hogyan alakult ki a
múlt iránti érdeklõdése?
Paszternák István: Tõsgyökeres sajószentpéteri gyerek
vagyok. Szüleim tanárok, így
odahaza a könyv, a tudás és a
köz szolgálata mindig megbecsült dolog volt. Ez a kezdetektõl máig meghatározta az életemet. Bölcsõde helyett két
apáca, Erzsike néni és Janci néni vigyázott rám, majd a 2-es
óvoda után az 1. Számú Általános Iskola következett. ISKOLA, csupa nagybetûvel, ami egy
életre szóló útravalót adott. Tanító nénim, a felejthetetlen
Csanálosi Elemérné Ilike néni
egyben édesanyám jó barátnõje és kollégája volt. Embersége, szorgalma, kultúra iránti
igénye, szociális érzéke nagy
hatással volt rám. Akiktõl mai
érdeklõdésemet nyertem: Kupainé Ambrus Gyöngyi történelem és Alvári Dóra földrajzrajz szakos tanárnõ voltak. Õk
tanítottak meg arra, hogy térben és idõben el kell tudnom
helyezni magamat. (Ma, harminc év után is ugyanerre törekszem régész munkám során!)
Krónika: Miként jutott el a
régészetig?
P. I.: Akkoriban a gimnazisták járhattak a Herman Ottó
Múzeumba „muzeológia” szakkörre. Valamiért a megyébõl
néhány 7-8. osztályos gyerek is
megkapta erre a lehetõséget,
köztük én is. Így kerültem közelebbi kapcsolatba a múzeummal, amelynek miliõje
örökre megfogott. Továbbtanulásom kérdése így hamar eldõlt: a humán tárgyakból erõs
Herman Ottó Gimnáziumban
tanultam tovább. Különösen a
történelem volt az erõsségem,
harmadik osztályosként az
OKTV-n elért eredményemmel

felvételt nyertem az egyetemre, ami nagy önbizalmat adott
nekem. Még elsõ gimnazista
vakációm elõtt szólt történelem tanárunk, hogy „lehet
menni” nyári munkára a múzeumba ásatásra. Kesznyétenben
kutattunk egy szkíta temetõt
dr. Hellebrandt Magdolna régész irányításával. Kb. itt pecsételõdött meg a sorsom: 15
éves koromtól régész akartam
lenni. Élveztem, hogy a terepmunka és a történelem között
szoros kapocs van. Ma is ez
tart a pályámon.

Temérdek elfoglaltsága mellett a Nagytemplomi
Református Gyülekezet gondnokaként is tevékenykedik
Paszternák úr
Krónika: Folytassuk az
egyetemi évekkel. Mit tanult
régész-történész hallgatóként?
P. I.: A szegedi egyetemre
kerültem régészet-történelemföldrajz szakosként. Hihetetlen szerencsének tartom, hogy
a régészeti tanszék akkori vezetõje, dr. Trogmayer Ottó tanítványa lehettem. Õ amellett,
hogy Széchenyi- és magyar
örökség díjas tudós, nemzetközi szaktekintély, óriási bohém és világfi, igazi humánus,
polihisztor is. Az elméleti tudás mellett elvárta, hogy a terepi gyakorlatunk is magas

tem. Diploma után az MTA Régészeti Intézetének ösztöndíjasa lehettem. Feladatom Magyarország honfoglalás kori temetõinek gyûjtése, listázása
volt, elsõsorban Nógrádban és
a Kisalföldön.
Krónika: És hogyan került
az államigazgatásba? Nem sajnálta otthagyni a kutatói pályát?
P. I.: Korábban is, ma is a régészeti lelõhelyek megõrzése a
feladatom, csak az általam bevethetõ módszerek változtak!
Én 2000-ben a Kulturális Örökség Igazgatóságára kerültem.
8

Elõször egy régészeti lelõhelyadatbázis elkészítésével bíztak
meg, majd jött a Miskolci Regionális Iroda vezetése. Jelenleg
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának élén állok. A
már említett régészeten túl a
védett mûemlék épületek és
területek ügyei is miránk tartoznak, ami számomra egy
nagy kaland. Bár nem vagyok
sem építész, sem mûvészettörténész, az elmúlt évtizedben
nagyon sokat tanultam e területrõl is. Munkám jóvoltából
juthattam el a bánya mélyétõl
a templomtornyok kupolájáig,
kastélyok manzárdjától a parasztházak tisztaszobájáig, õsemberbarlangok hûsétõl a székesegyházak hûvöséig sok-sok
érdekes helyre, idehaza és külföldön. Ez a legjobb, amit elképzelhettem volna magamnak.
Krónika: Sajószentpéteren
sem tagadja meg hivatását, hiszen egy jellegzetes, régi házban lakik, ott alapított családot.
P. I.: Ez is bekövetkezett, három éve nõsültem, feleségem
Paszternákné Tóth Júlia, aki
szintén régész, hittantanár és
családgondozó. Házasságunkból már két kislányunk született, Borbála és Emma. 2001ben vásároltuk meg a patinás,
1913-14-ben épült Ambrus-házat a város fõterén, ezt újítgatjuk fel, ahogy bírjuk.
Krónika: Szabadidejét mivel
tölti, van-e valamilyen hobbija.
és arra jut elég idõ?
P. I.: Sokat olvasok, szeretem a kertem és általában a
természetet. Igaz, hogy a két
pici gyermek mellett, félig
építkezés közepette ezekre sajnos nem fordíthatok elég idõt.
2006-ban az a megtiszteltetés
ért, hogy a Nagytemplomi Református Gyülekezet presbiterré, majd 2009-ben gondnokává választott. Itt is igyekszem
helytállni, a magam erõsségeit
hozzátenni a gyülekezet fejlõdéséhez.
K. I.
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IV. évf. 5. szám

Peca percek
Tóparti beszélgetés Halász Zoltánnal
ban, miközben kellemesen
szórakoztak.
A feladatok elvégzésének
terhét hét aktív ellenõr viseli
vállán, akiknek állandó segítséget nyújtanak sajószentpéteri
rendõrök is. Ennek az összefogásnak köszönhetõen az utóbbi idõben jócskán visszaesett a
kihágások száma. Egyre kevesebb az orvhorgász és az olyan
pecás, aki a szabályok áthágá-

Rohamosan közeledik az az idõszak, amikor a természetkedvelõk összepakolják a holmijaikat, túrabakancsot húznak, és elöntik a környezõ erdõket, dombokat,
réteket izgalmas kalandok után kutatva. Ha ezek az emberek esetleg a hegyek és a völgyek helyett véletlenül
tavakhoz vagy folyókhoz látogatnak, meglepõdve tapasztalják majd, hogy a természet imádatának nemcsak
egy módja van. Nemcsak a fárasztó túráktól és tüdõszaggató hegyimenetektõl lehet ám tarkótájékon hatékonyan lebarnulni, hanem egyéb sporttevékenységek
közben is.
Bizony, a természetet lehet
élvezni ülve és csendben, mégis egy szép sportot ûzve. Ha
netalán kirándulás közben egy
ilyen, mozdulatlanul gubbasztó, merev arccal bámuló
egyént látunk ücsörögni a parton, akkor biztosak lehetünk
benne, hogy az illetõ vagy a vízisiklók szerelmi életét próbálja nyomon követni, vagy csak
horgászik.
A két tevékenység elsõ hallásra igen különbözõnek tûnhet, ám egy dolog mégis összekapcsolja õket: mindkettõhöz
szükség van óriási türelemre
és természetesen vízre. Köztudott, hogy Sajószentpéter körzetében elég sok horgászható
vízterület található. Ezek gondozásával, õrzésének, telepítésének problémáival kapcsolatban Halász Zoltánnal, az
Észak-magyarországi Horgász
Egyesület sajószentpéteri csoportvezetõjével beszélgettem,
aki elmondta, hogy az ellenõrök feladata nemcsak játék és
mese, adott esetben ücsörgés
és pecázás, hanem komoly,
sokrétû munkából álló teendõ.
A horgászok ellenõrzése és a
szabályok betartatása mellett
az ellenõrökre és a lelkes önkéntesekre hárul a vízterületek
környezetének rendben tartása és a terep rendezése is. Jelenleg például horgászállásokat építettek, esõbeállókat telepítettek, és gátat magasítottak. A tavak intenzív telepítése
is az õ feladatuk. Évente háromszor van telepítés vizeinken. Tavasszal az Új-tóba tizenhét mázsa, a péteri tavakba
szintén ennyi, és a Sajóba is tetemes mennyiségû hal került.

„A rendszeresen kijáró horgászok féltõ gonddal vigyáznak
a tóra és környékére” - mondja Halász úr
Tavaly ragadozókat, süllõket és
csukákat tettek a vizekbe, idén
pedig a Sajó kubikgödreiben
leívó halak ivadékait mentették a tavakba. Júniusban megrendezésre kerül a szokásos
éves halfogó verseny is, amire
sok horgászt várnak a szervezõk. Ezenfelül a halpopuláció
szelektálásának és a kártékony
fajok állománybeli csökkentésének céljából törpeharcsa- és
lesõharcsafogó versenyt is hirdettek a tavakon. A sajószentpéteri Új-tóban szép számmal
van harminc, negyven kilós
lesõharcsa is. Errõl az állatról
köztudott, hogy pár nap alatt
akár saját súlyának az egyharmadát is képes megenni, nagy
pusztítást végezve ezzel a többi halfaj között. Mindegyik verseny gyõzteseire díjak, érmek,
oklevelek várnak, a kevésbé
szerencsésekre pedig az a tudat, hogy segítettek a tó halállományának rendben tartásá-

sával, nem létezõ kiskapuk keresgélésével szeretne halhoz
jutni. Azok, akik mégis áthágják az írott és íratlan törvényeket, komoly szankciókra számíthatnak. Az ellenõrök halvédelmi bírságot szabhatnak rájuk. A pénzbüntetésen felül a
súlyosabb vétkek akár az egyesülettõl való eltanácsolást is
„kiérdemelhetik”.

9

Mint megtudhattuk, a közlemények, tilalmak, aktuális hirdetmények minden tónál ki
vannak táblázva. Ezeket a táblákat célszerû elolvasni, mert a
figyelmetlenség kellemetlen
következményekkel járhat. Az
ilyen eseteket jobb elkerülni,
így kérünk minden horgászt,
alaposan olvassa el a különbözõ kiírásokat, nehogy valaki
tudtán kívül kövessen el szabálysértést!
Halász úr arra is szeretné
felhívni a figyelmet, hogy a
horgászokra vonatkozó tilalmi
idõszakot és a szigorú környezetvédelmi elõírásokat mindenkinek be kell tartania! A
szemetelõk és azok, akik kárt
tesznek a környezetben, szigorú büntetésekre számíthatnak.
Mindezzel együtt ne feledkezzünk meg arról, hogy a
sok szabály segít rendben tartani a vizeinket, és segít abban, hogy azok még élvezhetõbb, még nagyszerûbb horgászhelyekké válhassanak. Így
ha valaki úgy érzi, hogy az orsóján feltûnõen száraz a zsinór, és van pár felesleges doboz kukoricája is, és nem rest
elolvasni az útjába kerülõ táblákat sem, annak meleg szívvel ajánlom, hogy látogasson
el a tavaink valamelyikére, és
élvezze a pecázás nyújtotta
örömöket! A kifogott halakhoz pedig elõre is jó étvágyat
kívánok!
Bájer M.
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Mi a véleménye a városban elérhetõ szolgáltatások
színvonaláról, illetve az üzletek kínálatáról?
Jenyó Ferencné

Simon Ferenc
- Ha már éppen a 74. születésnapomon mondhatok véleményt, kijelentem, hogy a boltok ellátásával többnyire elégedett vagyok. Alapvetõ élelmiszerekbõl megfelelõ a kínálat,
bár ez a mûszaki cikkekre már
nem egyértelmûen mondható
el. Az orvosi ellátások közül a
legtöbb helyben elérhetõ, és
van három gyógyszertár is. A
fodrász és más szolgáltatók
árai alkalmazkodnak az igényekhez. Dusnokon élek, és
néhány ottani problémát azért

- Nem tartom jónak, hogy az
orvostól, fogorvostól és más
egészségügyi területen idõpontot kell kérni, mert ha valami fáj, akkor azzal nem hetek,
hónapok múlva kellene foglalkozni. Tudom, hogy országos
rendelet, de ez nem szolgálja a
beteg érdekét. Egyébként a
helyben végzett egészségügyi
ellátást viszonylag jónak ítélem
meg. Ha a járdatakarítás a szolgáltatáshoz tartozik, akkor elmondom, hogy a Hunyadi Tagiskola környékén a járdát vastagon borítja a föld, és jó lenne letakarítani. Az Élmunkás
úti játszótér mellett a tavalyi
árvizek után maradt egy gödör,
ami nincs körbekerítve, és a
gyerekek bármikor beleeshetnek, ezt a veszélyforrást is jó
lenne megszüntetni. Sajószentpéter ellátásával meg vagyok elégedve, hiszen szép lett
az egészségközpont, szinte
minden területre jutnak szakemberek és szervizek, aki pedig az élelmiszeren kívül mást
is vásárolni akar, van lehetõsége helyben is. Legtöbb esetben
egyedül a pénzhiány okoz gondot a vásárlásnál, és azt kell látni, hogy egyre több az elszegényedett család a városunkban
is.

szolgáltatás tökéletes a számunkra, mivel minden üzlet
és fontosabb intézmény könynyen elérhetõ. Feleségem második gyermekünkkel várandós, és elégedettek vagyunk a
terhesgondozással és a gyermekorvosi ellátással is. A boltokból kielégíthetõk a napi
igények, és úgy gondolom, kevés kifogásolnivalója lehet a
helybelieknek. Talán csak a nagyobb mûszaki cikkekbõl
nincs elég kínálat, de azokat a
legtöbben meghirdetett akciókban vásárolják meg a közeli
Miskolcon. Egy valami javíthatna a komfortérzetünkön, ami a
26-os út elterelõ szakaszának a
megépítése lenne, mert az autósok nem elég elõzékenyek a
gyalogosokkal szemben, és
persze jobb lenne tisztább levegõt szívni.

megemlítenék. A Katalin út 1.
számú ingatlantól mintegy 200
méteres távolságban olyan
rossz az út, hogy alig lehet közlekedni. Elkelne a buszmegállóban egy lóca, mert aki megöregedett vagy fáj a lába, inkább ülve várná a jármûvet.
Gondot jelent számomra a kábeltévé-szolgáltatás is, hiszen
az M2 mûsorát már két hete
nem tudjuk nézni, pedig ott
mutatják a parlamenti közvetítéseket. Sajnos, a központjuk
nehezen érhetõ el, ahol be lehet jelenteni a hibát.

- Amire egy ilyen kisvárosban szüksége van az embereknek, az megtalálható Sajószentpéteren. Ezen a területen
is érezteti hatását az elmúlt néhány év ugrásszerû fejlõdése,
és ma már nem kell a miskolci
piacra utazni húsért vagy zöldségáruért. Mivel évek óta Sopronban és Ausztriában dolgozom, ezért nem tudom folyamatában követni a városfejlesztést, ezért is tûnik számomra meglepetésnek egyegy nagyobb építkezés. Ezek
többsége nemcsak a városképet javítja, hanem az emberek
életszínvonalára is hatással
van.

Németh Magdolna

Farkas Tibor
- A boltok ellátása szerintem
jó, bár több üzlet hûtõpultja
lehetne rendezettebb. A vásárlásról viszont a pénz jut az
eszembe, amibõl nekem kevés
van, hiszen nagyon régóta
nincs munkahelyem, és csak a
rendszeres szociális támogatásból élek. Ezért számomra a
legfontosabb szolgáltatás, amit
igénybe veszek, a szociális étkeztetés. Nagy bajban lennék,
ha nem kapnék kedvezõ áron
reggelit és ebédet. Szerencsére
a Gyógyító-Megelõzõ Intézményben egyre több a szak-

Papp Tibor Csaba
- Mivel a város központjában
lakunk, azt mondom, hogy a
10
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rendelés, így az egészségügyi
ellátásra szorulók helyben kezeltethetik magukat.

számára megfelelõ szórakozóhely sem, ahol kulturáltan lehetne eltölteni a szabadidõt.

Ördög Lászlóné

Pejkó István

Gajdáné Hegyi Anna

- Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Sajószentpéteren az utóbbi években nemcsak a kirakat szépült,
hanem sok minden megtelt
tartalommal is. A magam részérõl kifogástalannak ítélem
meg a háziorvosi, de egyáltalán az egészségügyi tevékenységet. A területen dolgozókról
az a tapasztalatom, hogy elõzékenyek és kedvesek. A városban sok jó szakember él, ezért
nem kell kétségbe esni, ha elromlik bármelyik kisgépünk
vagy készülékünk, mert hely- A meglévõ üzletek száma és
kínálata elégséges, de a konkurencia bõvülésére, fõként az
árak csökkenése miatt, szükség lenne. Fontos, hogy helyben minden alapvetõ cikket be
tudok szerezni, bár nyílhatna
lakberendezési és villamossági
üzlet vagy mûszaki bolt, mert
szerintem lenne rájuk igény.
Az egészségügyi szolgáltatás
megfelelõ, ám egy röntgengép
még hiányzik a városból. Gondot látok ugyanakkor a 0-3 év
közötti gyermekek elhelyezésében, mert nagyon kevés a
bölcsõdei férõhelyek száma,
azon lehetne bõvíteni. Hiányolok még Szentpéterrõl egy nagyobb területû parkot, ahol
összejönnének és sétálgathatnának a családok, de jelenleg
nincs egy minden korosztály

Sukály András
- Születésem óta sajószentpéteri vagyok, ezért elmondhatom, hogy ilyen jó ellátás még
soha nem volt a városban. Mivel
azonban a helyi lakosság létszáma és a kereseti viszonyok meghatározzák az üzletek életképességét, ezért kevés például a márkás termék. Egy-egy jobb sportruházatért, cipõért máshová kell
utazni. A szolgáltatás része lenne a tökéletes kiszolgálás, ezért
sem értem, hogy a szentpéteri
üzletek miért nem fogadják el a
kafetéria kártyát. Az infrastrukturális szolgáltatás része lenne a

- Sok éven át dolgoztam Miskolcon, és amire a családnak
szüksége volt, igyekeztem munka után ott megvásárolni. Itt
helyben jó például az élelmiszerellátás, bár a zöldségfélék
sokszor nem elég frissek, viszont egy nõi ruha vagy egy férfiing megvásárlása már fejtörést
okoz. Tudom, hogy van kínai
bolt, de nem biztos, hogy az ott
kapható terméket szeretném
megvásárolni, mert nem egyértelmû, hogy az kielégíti az igényemet. Az élelmiszer üzletekben sok minden kapható, de
Miskolcon rengeteg akció van,
amiket érdemes kihasználni. A
mûszaki bolt nem létfontosságú, mert nem veszünk mindennap hûtõt vagy televíziót, és azokat is akciós idõszakban érdemes beszerezni. Az egészségügy
és a szépészeti szolgáltatások viszont jól mûködnek, utóbbiakhoz kedvezõbb áron lehet hozzájutni, mint a nagyvárosban.

ben megjavítják. Talán tovább
javítana a helyzeten a régóta
emlegetett Lidl betelepülése,
mert akkor a többi üzlet is alacsonyabb árréssel dolgozna, és
tovább bõvülne az ellátás színvonala.

közvilágítás, de van néhány utca, ahol az áramszolgáltató nem
végez folyamatos karbantartást,
és hetekig nincs világítás. Örülök annak, hogy tisztítják a Nyögõ-patak medrét, mert azzal kivédhetõ az elmúlt évre jellemzõ
árvíz. Iskolák, orvosi rendelõk
újultak meg, a legtöbb vizsgálat
helyben elvégezhetõ, ami jelentõsen javított az itt élõk komfortérzetén.
Kovács

Erdei iskola a Bán völgyében
vol megszervezett, több napon
át tartó alternatív tanítási egység. Mielõtt mindenki azt gondolná, hogy itt csak a természetismeret oktatása történik,
megjegyezném, hogy a természetismeret órák mellett minden évben több tantárgy is
képviselteti magát az erdei iskola programban, pl.: magyar
irodalom, történelem, angol
nyelv, német nyelv, ének-zene,
rajz, fizika, kémia. A gyerekek
bûnmegelõzési ismereteit a
Sajószentpéteri Rendõrõrs elõ-

„Egy nap a hegyekben egy hegynyi könyvvel ér fel…”
(John Muir)
A 10. születésnapját ünnepli
az idén a sajószentpéteri erdei
iskola program. Ez idõ alatt diákok százainak adatott meg,
hogy betekintést nyerjenek a
természettudományos kutatómunkába, terepi ismereteik
gazdagodjanak, alternatív tanórákon vegyenek részt, nemzeti parkok szakembereitõl, madarászoktól, régészektõl tanuljanak. Az erdei iskolát a tábo-

roktól annak sokkal feszítettebb, kötöttebb programja különbözteti meg. Nagy elõny,
hogy a tanári magyarázatot
azonnal kiegészíti a személyes
tapasztalás, melybe minél több
érzékszerv részt vesz.
2011-ben ötvenhárom 6. évfolyamos diák vett részt erdei
iskolában. Az erdei iskola a pedagógiai szakirodalom meghatározása szerint az otthontól tá11

adása bõvítette, köszönjük
munkájukat. A Magyar Madártani Egyesület kollégái a madárvonulással kapcsolatban
tartottak érdekes elõadást. Lehetõség volt még íjászkodni,
mûfalat mászni, éjjeli túrán
részt venni, vagy õrségben vigyázni a pihenõk nyugalmát.
Képek az erdei iskoláról a
következõ webcímen érhetõk
el:
www.kozponti-iskola.hu
Gólya Zoltán
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Új szakrendelések a GYÓMI-ban
Beszélgetés dr. Kacsándi Lászlóval
Nemrégiben került sor a felújított, kibõvített GYÓMI
átadására. A betegek magas színvonalú ellátását biztosítja az alapjaiban megújított épület, amelyben egy helyen megtalálhatók a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védõnõi szolgálat, illetve a korábbról
már jól ismert szolgáltatások. Emellett a lakosság szakorvosi ellátását tovább szeretnék javítani úgy, hogy
újabb szakrendelésekkel bõvül a paletta. Dr. Kacsándi
Lászlónál, a GYÓMI vezetõjénél érdeklõdtem a rövidesen beinduló új szakrendelésekrõl.

„Az urológiai, illetve a fülorr-gége szakrendelés is
heti 4-4 órában vehetõ
igénybe” - mondja Kacsándi
doktor úr
- Fõorvos úr, milyen új
szakrendelésekkel bõvül a
lakosság ellátása?
- Újdonságként az urológiai
és a fül-orr-gégészeti szakrendeléseket veheti igénybe a lakosság.
- Mikortól számíthat a lakosság az új rendelésekre?
- Az urológiai szakrendelés
már május 12-étõl a betegek
rendelkezésére áll, csütörtökönként 11.00 és 15.00 óra között
(heti 4 órában) a nõgyógyászati
szakrendelõben. A vizsgálatokat
dr. Kerchner Csaba, a megyei
kórház szakorvosa végzi.
- Milyen vizsgálatok elvégzésére van lehetõség?
- Kismedencei ultrahang
vizsgálatra, prosztata betegségek szûrõvizsgálatára, a vizeletvezetési és -kiválasztási
rendszer krónikus betegségeinek gondozására, valamint
inkontinens betegek betéttel
történõ ellátására.

- Talán már a fül-orr-gégészeti szakrendelésen is elkezdõdõtt a gyógyító munka?
- Ott még nem tartunk, jelenleg a kis értékû kézimûszerek beszerzése zajlik, a tervezett indulás május végére
várható. A fül-orr-gégészeti
szakrendelés hétfõnként 11.00
és 15.00 óra között (heti 4 órában) az erre a célra kialakított
szakrendelõben lesz. A vizsgálatokat a megyei kórház fülorr-gégész szakorvosai látják
majd el. A szakrendelõben
audiológiai vizsgálatra is lesz
lehetõség, minden korosztály
számára.
- Hogyan lehet ezeket a
vizsgálatokat igénybe venni?
Van-e szükség beutalóra?
- Beutaló sem az urológiai,
sem a fül-orr-gégészeti szakrendelésre nem szükséges,
csak elõjegyzés, amit telefonon lehet kérni.
- Úgy hallottam, változás
lesz a 6. számú háziorvosi
körzetben is. Mennyiben
érinti ez a változás a körzet
betegellátását?
-Valóban változás lesz, de ez
a betegellást egyáltalán nem
befolyásolja. A 6. számú körzet
felnõtt háziorvosa, dr. Szakács
Imre 2011. június 30-ával kérte a felmentését a háziorvosi
munka alól, amelyet a képviselõ-testület elfogadott. A körzet
mûködtetésére újra pályázat
lesz kiírva. Az év végéig a körzetet a rendelõintézet mûködteti: 3 háziorvos vállalta a helyettesítést a hátralévõ hat hónapban, így a betegellátás zavartalanul mûködik tovább.
- A hirtelen ébredõ tavasz a
kullancsok szaporodását is

meggyorsítja, és sajnos már
nem elég, ha az erdõn-mezõn tett kirándulások során
óvatosak vagyunk, az élõsködõk ugyanis nemcsak bokros-lombos területen, de a
belvárosban is szép számmal
megtalálhatók. És ami még
talán ettõl is rémisztõbben
hangzik, hogy egyre több a
fertõzött közöttük. Mit tegyünk, ha mégis találunk a
testünkben kullancsot?
- Kullancs csípése esetén
speciális kullancskiszedõ eszközzel megpróbálható otthon
az állat eltávolítása. Ezen kívül
más eszközzel tilos kísérletezni. Ez az eszköz a gyógyszertárakban beszerezhetõ. Amenynyiben otthon nincs lehetõség
az állat eltávolítására, a legrövidebb idõn belül az orvosi
ügyeletet vagy a háziorvosi
rendelést keressük fel, ahol
szakszerûen eltávolítják, valamint gondoskodnak a Lyme-

12

kór profilaxisról, amely lappangása kb. 14 nap. Otthoni
eltávolítás esetén, ha Lymekórral volt fertõzött az állat, a
csípés körül kerek, vörös, tenyérnyi nagyságú bõrelváltozás alakulhat ki. Ha fertõzött
volt az állat agyhártyagyulladást okozó kórokozóval, akkor
24-48 órán belül erõs fejfájás,
tarkókötöttség, hányinger, hányás alakul ki, amely azonnali
kórházi kezelést igényel. Védõoltással egyébként megelõzhetõ a kullancsok által terjesztett
agyhártyagyulladás, azonban a
Lyme-kór ellen nincs védelem.
A legbiztonságosabb olyan
bõrvédõ krém vagy spray használata, amely kullancsriasztó
hatással rendelkezik.
- Köszönöm a széleskörû
tájékoztatást, és bízom abban, hogy ezek az információk hasznosak lesznek minden kedves olvasó számára!
Románné
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Energiahatékonysági pályázat vegyes tüzelésû kazánokra
ról. Utóbbira legyen elég az
oroszok és ukránok között
már többször kirobbant árvita,
amikor a határ túloldalán elzárták a gázcsapot, amit mi tehetetlenül szemlélhettünk.
A legfrissebb adatok szerint
a fa- vagy vegyes tüzelés havi
fûtési költsége a gázénak csupán 40 százaléka, ezért újra
elõtérbe kerültek a szilárd tüzelõanyagot hasznosító rendszerek. Már a Bajnai-kormány
meghirdette a lakossági fûtéskorszerûsítést, amelynek támogatását a szén-dioxidkvótakereskedelembõl származó
pénzbõl fedezték volna. Õk 39
ezer panellakás és 2 200 családi ház korszerûsítését képzelték el, ám az ötletük átcsúszott
a jelenlegi kormányzati ciklusba. Orbán Viktor miniszterelnök február elején beszélt ismét errõl a lehetõségrõl, amit
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyekért felelõs
államtitkára késõbb kiegészített. Bencsik János 2011 nyarára hirdette meg az energiahatékonysági pályázat elindítását,
ami komplex beruházásra szól.
Ennek lényege a gáztüzelésû
rendszerrõl vegyes tüzelésre

Magyarország a földgáz felhasználásának csupán 2030 százalékát tudja kitermelni, így jelentõs a függõségünk a nagy gázvagyonnal rendelkezõ országoktól.
Ezen a helyzeten akar változtatni a kormány, ezért hirdették meg a lakossági energiahatékonysági pályázatot,
amelynek középpontjában a vegyes tüzelésû kazánok
állnak.
Az idõsebbek, de talán már a
középkorúak is átéltek néhány
változást lakásuk fûtési rendszerénél. A '60-as évek végéig
egyszerû volt a helyzet, mert
korlátlan mennyiségben rendelkezésünkre állt a tûzifa,
mélymûvelésû szénbányáink
pedig ontották a jó fûtõértékû
barnaszenet. Csakhogy 1972ben elkészült az úgynevezett
Barátság II. kõolajvezeték,
amelynek kapacitása már elegendõ volt a lakossági igények
kielégítésére is. Az olcsó olaj
megtette hatását, és egyre többen váltották le a szenes kályhákat olajkályhára. Ennek az
olcsóság mellett egyéb praktikus oka is volt, hiszen tíz liter
fûtõolaj - ez volt a színezéssel
megkülönböztetett gázolaj,
amelynek „szõkítésével” a
rendszerváltozás idõszakában
sok ismert személy büntetlenül visszaélhetett - egy szoba

egy napi fûtéséhez elég volt,
egy litert pedig 1,50 Ft-ért
mértek a benzinkúton. Vonzó
volt a kényelem is, hiszen egy
szál gyufa kellett a begyújtáshoz, és a felöntésen kívül
egyéb odafigyelést nem igényelt. Csakhogy az olaj világpiaci ára folyamatosan növekedett, és a '80-as évek elején
már sokan visszasírták a lebontott cserépkályhákat, kidobott
bosnyák kályhákat, csikósparhelteket. Ekkor sok családi
házba bevezették a központi
fûtést, amire a bankok hitelt
adtak. Újabb évtized múlva kiépült a hazai gázhálózat, a települések többségébe elért a vezetékes gáz. Ez a tudat újra fûtésváltásra ösztönözte az embereket, és aki tehette, áttért a
gázfûtésre. A történelem azonban ismételte önmagát, a gáz
ára is az egekbe szökött, nem
beszélve a kiszolgáltatottság-

történõ átállás, ami mellett el
kell végezni a családi ház homlokzati szigetelését, a nyílászárók cseréjét és a fûtésrendszer
korszerûsítését. Fontos információ, hogy megkezdett beruházásra nem lehet pályázni, fotókkal kell igazolni az eredeti
állapotot, pontos épületfelmérésre van szükség, és energetikai tanúsítványt is készíteni
kell. A pályázathoz 30 napnál
nem régebbi ajánlatot kell benyújtani a végzendõ munkálatokra, de mellékelni kell az elmúlt idõszak gázszámláit is.
A projekt alakulását, a kiírás
idõpontját érdemes figyelni a
www.megujulofutes.hu honlapon, amelyrõl a pályázati jelentkezési lap is letölthetõ. Azt
értelemszerûen kitöltve az
info@megujulofutes.hu e-mail
címre kell visszaküldeni. A
címzett ezután kikalkulálja a
költségeket, ajánlatot tesz a
megfelelõ technikai berendezésre, és egyeztetés után, ha az
igénylõnek is megfelelnek a
feltételek, befogadja a pályázatot.
Kovács I.

Civil szervezetek támogatásáról döntöttek
Pályázat célja
Egyházak
Római katolikus egyházközség, Dusnok
Római katolikus egyházközség, Sajószentpéter
Sajószentpéter bányai református gyülekezet
Alapítványok
„Miértünk” Sajószentpéterért Alapítvány
Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány
Egyesületek
Mozgáskorlátozottak S.péteri Egyesülete
Bûnmegelõzési és Vagyonvédelmi Egyesület
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szöv.
"Oltalom" Nyugdíjas Egyesület
Kisebbségi önkormányzatok
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Sportegyesületek
Városi Diáksport Bizottság
Sajószentpéteri Városi Sport Egyesület
Sajószentpéteri Tenisz Club
Freedance 2008 TSE
Költségvetési szervek
K.barcikai Városi Tûzoltóság
K.barcikai Rendõrkapitányság
Magánszemély
Brogli Réka
Összesen

Kérelmezett összeg (Ft)

üzemeltetés, állagmegõrzés
a közösség vallási életének ellátása
mûködési támogatás

Megítélt támogatás (Ft)

600 000
1 500 000
300 000

100 000
100 000
200 000

300 000
300 000

100 000
0

mûködési kiadások fedezése
mûködés
hagyományok ápolása, nyugdíjasok tám.
idõsek életkörülményeinek javítása

500 000
1 100 000
300 000
200 000

100 000
700 000
150 000
50 000

hagyományõrzés
német azonosságtudat fejlesztése
kulturális, sport, felvilágosító programok

400 000
700 000
1 000 000

150 000
150 000
200 000

étkezés, szállás, útiköltség, versenyek
mûködés
ifjúsági és utánpótlás nevelés
formaruha, nevezési díj, utazási ktg.

700 000
4 500 000
200 000
300 000

350 000
3 500 000
100 000
100 000

500 000
500 000

100 000
300 000

150 000
14 050 000

50 000
6 500 000

hagyományos programok szervezése
juniális és szépségverseny támogatása

felszerelés beszerzése
üzemanyag
versenyekre utazás
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Lábadozik a magyar foci?
Megalakult a Sajóvölgye Focisuli SE
szerzett, legalább középfokú
edzõi képesítéssel, de hárman
valamelyik MLSZ-, heten pedig
UEFA-licenccel, emellett hoszszú évekig dolgoztak már felnõtt és utánpótlás csapatoknál. Az indulásnál a toborzómunkával az alközpontok minden hozzájuk tartozó településen megjelennek, majd második körben a jelentkezõkbõl
kialakított csapatokkal mini
tornát szerveznek, ahol kiválasztják azokat, akikben meglátják azt a bizonyos szikrát,
akikkel majd elindulnak a
rendszeres edzések. Az alközpontok - amelyeket egy, a környékbõl indult, élvonalbeli játékosról neveztek el - polgármesterei vállalták, hogy a létesítményeik rendelkezésre bocsátásával is támogatják az új
egyesületet. Az edzésekre, tor-

Az ilyen öreg focirókák, mint jómagam, még emlékezhetnek a Végh Antal által 1974-ben megírt, az egész
magyar közvéleményben vihart kavart szociográfiai
esszékönyvre, ami „Miért beteg a magyar futball?” címmel jelent meg. Az eltelt évtizedek alatt sok-sok diagnózis született már (mert ugye, a futballhoz nálunk már
akkor is mindenki értett!), de az igazi gyógyítás, úgy tûnik, hogy még mindig hátravan. Mivel a remény (és remélhetõleg a beteg) hal meg utoljára, bizakodóak lehetünk, hogy az utánpótlás helyzetének javításával most
talán tényleg megtesszük az elsõ nagyon fontos lépéseket a gyógyulás felé vezetõ úton.
A médiában a közelmúltban
megjelent hírek egy Magyarországon egyedülálló kezdeményezésrõl szóltak: Észak-Borsodban megmozdult valami,
megalakult
a
Sajóvölgye
Focisuli Sportegyesület. A
szándékot és annak kivitelezését példa értékûnek tartottam, s mivel városunk is érdekelt benne, ezért megpróbáltam utánajárni, és a részletekbe szeretném most beavatni a
Szentpéteri Krónika olvasóit
is.
Az alapötlet az utánpótlás
nevelésében országos sikereket elért Kazincbarcikai SC
edzõjének, Kádár Zsoltnak jutott eszébe. Edzõkollégáival
azon gondolkodott, hogy mi
az oka, hogy a toborzókon
olyan kevés gyerek jelentkezik,
annak ellenére, hogy ahol csak
lehetett, meghirdették azokat.
Arra jutottak, hogy a mai helyzetben sok szülõ nem tudja
megoldani, hogy a távolabbi
kis falvakból az egyesülethez
beutaztassa a még oly tehetségesnek is gondolt gyerekét.
Akkor hát nem marad más
megoldás: a hegynek kell elmennie Mohamedhez, vagyis
az edzõket kell eljuttatni a legtávolabbi települések akár legszélsõ és legkisebb házaiba is!
Hisz nincs kizárva, hogy éppen
ott bukkannak kincsre. Az elképzeléssel jelentkeztek a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai vezetésénél, ahol
azt annyira jónak találták, hogy
együttmûködést ajánlottak fel
a megvalósítására. A kezdeményezés lényege, hogy Putnok
központ köré felépítve létre-

hoznak a régió mintegy ötven
környezõ települését mind
magába foglaló sportegyesületet. A települések önkormányzataival együttmûködési szerzõdést kötnek, s hogy nemes a
cél, mi sem jelzi jobban, minthogy legtöbbjük nehéz anyagi
helyzete ellenére ezt azonnal
fel is vállalta. Az ötletet felkarolta a térség két országgyûlési

A felnövekvõ generáció sokat javíthat a magyar foci
megítélésén
képviselõje: Tamás Barnabás
és Demeter Zoltán, akik egyben alapítói is lettek a 2011.
február 28-án létrehozott egyesületnek. Területi elven hat alközpontot
alakítottak
ki
(Dubicsány, Bánhorváti, Múcsony, Rudabánya, Sajószentpéter és a Surányi Szakképzõ
Iskola - Kazincbarcika), ezekben zajlik majd az eddig a labdarúgás vérkeringésébõl szinte
teljesen kimaradó 6-12 éves
korosztály szakmai képzése. A
jó színvonalú munka biztosítéka, hogy az itt dolgozó párosok között mindenki rendelkezik Testnevelési Fõiskolán

nákra, majd onnan vissza, az
otthonukba autóbusz szállítja
a gyerekeket. Az egyesület mûködéséhez szükséges anyagi
hátteret környékbeli vállalkozások és a Puskás Akadémia támogatásából, a települések minimális díjhozzájárulásából és
a jelképesnek számító tagdíjakból biztosítják majd.
A sajószentpéteri alközpontot az Újpest FC jelenlegi balhátvédjérõl, Pollák Zoltánról
nevezték el, a szakmai munkáért Soltész Imre és Kocsi Zoltán edzõpáros felel. A hozzánk
tartozó települések: Sajólászlófalva, Sajókápolna, Kondó,
14

Radostyán, Parasznya, Varbó,
Alacska és Berente.
A születésük szerint négy
korcsoportban (1999-2000;
2001-2002; 2003-2004; 20052006) jelentkezõ mintegy 160
apróság körében már javában
zajlik a kiválasztás második köre. Ezeken és a legkisebbeknek
heti egy, a többieknek heti két
alkalommal megtartott elsõ
komolyabb edzések után a korábbi tapasztalatok szerint
mintegy 10-10 %-os lemorzsolódás még várható, a korcsoportonként így megmaradó
20-30 gyerekbõl a két edzõ
fogja kialakítani a szándékaik
szerint legalább három 5+1
fõs csapatot. Felmenõ rendszerben aztán kialakítanak alközpont válogatottakat, amelyek a tervek szerint négy nyári
és két téli tornán mérik majd
össze erejüket. A legtehetségesebb gyerekek a putnoki központban „elitképzésben” vehetnek részt, ahonnan aztán
remélhetõleg nyitva áll majd a
kapu az igazi nagy akadémiák
felé, hiszen ez lenne az igazi
értelme ennek a kezdeményezésnek. Természetesen az
egyes településeken mûködõ
sportegyesületek is profitálhatnak belõle, hiszen azok az
alapképességeket már elsajátított játékosok, akik nem jutnak el nagy csapatokhoz, az õ
utánpótlásukat fogják késõbb
erõsíteni. Ezért is fontos felismerniük, hogy a Focisuli
Sportegyesülettel elemi és közös érdekük a napi jó kapcsolat fenntartása, az összefogás
egy nagyszerû cél érdekében.
A futball sokunknak megmaradt még nagy szerelemként, s
ha a legkisebb javító szándékot
látunk, támogassuk azt! Mint
ahogyan az egyesület alapításának vezérgondolatában is olvashatjuk: „Egy ország futballjának a színvonalát a futballozó gyerekek száma határozza meg, szorozva az általuk
játékkal eltöltött idõvel. Enynyi és nem több. Tessék végiggondolni!”
Kiss Barnabás
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KERESZTREJTVÉNY

Táncoló cipellõk, avagy
újabb Freedance-sikerek
Szinte megalakulása óta figyelemmel követjük a
formációs tánccsoport munkáját. Az elsõ idõkben csak arról számolhattunk be, hogy egy-egy
városi rendezvényen színvonalas produkciókkal
szerepelnek. Alig telt el két év a megalakulásuk
óta, és a szerepléseken túl már versenyeken is
indulnak, ahol szép eredményeket érnek el. Alig
egy hónap leforgása alatt két rangos megmérettetésen is részt vettek.
Ezekrõl az eredményekrõl számolt be Sólyom
Attila, a csoport vezetõje:
„2011. április 9-én került megrendezésre a Miskolci Diák Formációs Verseny a Városi Sportcsarnokban. Két koreográfiával indultunk: a Jive Ritmusokkal és a Latin Carnevallal. Hat koreográfiából az elsõ helyet a Jive Ritmusok, a második
helyet a Latin Carneval kapta. Mivel ez volt az elsõ csoportos versenyünk, nagyon büszke vagyok
a táncosaimra, mert sok munka és fáradság áll a
teljesítményük mögött. Ennek a szép sikernek
egy hónappal késõbb lett folytatása: 2011. május
8-án Hatvanban a III. Hatvani Tánciskolás és
Formációs Versenyen. Itt a formációs kategóriában szintén az elsõ helyet hoztuk el a Latin
Carneval címû koreográfiával. Egyéni versenyzõink is szép teljesítményeket értek el: Tóth MátéÁdám Dorka ifjúsági latin haladó II. hely, Sólyom
Dániel-Szili Gréta junior IV. hely, Vígh RolandKriston Boglárka gyermek haladó IV. hely, Fórizs
Dániel-Dedics Bettina gyermek kezdõ V. hely,
Czipczer Martin-Márkus Boglárka gyermek haladó VII. hely, Lengyel Balázs-Uraky Noémi junior
kezdõ középdöntõ.”
Románné

Vízszintes: 1. A beküldendõ megfejtés. 8. Algériai kikötõváros. 9. Vértes hal. 10. Hely a kemence mellett. 11. Bírói palást. 12. A kés lényege. 14. … avis (ritka madár). 15.
Számodra. 18. Isme. 19. Iljusin repülõgépe. 20. Irodai kapocs. 22. A dohány két széle! 23. Német szabványjel. 25.
Fekete-tengeri konferenciaváros. 27. Taxis szállítja. 28. Japán drámai mûfaj. 29. Nemzeti Alaptanterv. 30. Közelébe. 32. Egyiptomi fõisten. 33. A torinói ló címû film rendezõje (Béla).
Függõleges: 1. Nagy folyónk déli fattyúága a Szigetközben. 2. Portéka. 3. Gyerekek kedvenc idõtöltése. 4. Az
ENSZ angol rövidítése. 5. Nemi jelleg. 6. Izraeli kikötõ.
7. Szikkadt. 13. A felsõfok jele. 16. Vizet mind az állatoknak ad. 17. Dés város román neve. 21. Francia festõ
(Édouard). 24. Katonai szövetségünk. 26. Fiatal énekesnõnk (Korsós Judit). 31. A laurencium vegyjele.
Készítette: Kiss B.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt
levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2011.
június 13-áig. A helyes beküldõk között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió
Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 9. Email: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citromail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése:
a költészet napja, József Attila. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk
minden szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ rejtvényfejtõk klubjába! A május 13-án megtartott
sorsoláson Eördögh Sándornak 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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