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Mozaik

Napsütés, szórakoztató
programok, felvonulás, kirako-
dóvásár, ünnepi kavalkád, jó
ételek, remek hangulat. Leg-
többen valószínûleg ezzel a
pár szóval jellemeznénk egy
ideális augusztus 20-át. Mégis
az államalapítás ünnepe talán
kicsit többrõl is szól, mint a
programok és árusok hadáról,
hiszen az elsõ szent királyunk-
ról és munkájáról való megem-
lékezés, talán mondhatni, kö-
telessége minden magyar em-
bernek. No, persze ezen felül a
barátokkal, családdal haszno-
san, vidáman eltöltött idõ fe-
lejthetetlen élményekkel aján-
dékozhat meg minket. A
Sajószentpéter környékén te-
vékenykedõ betyár, Angyal

Bandi nevével fémjelzett feszti-
vál szervezõi kisebbekre és na-
gyobbakra egyaránt tekintettel
voltak, mikor összeállították az
ez évi programokat. Ha figyel-
mesen végigfutottuk a beha-
rangozó plakátot, egybõl
szembeötlött, hogy az idei ren-
dezvény is ötletesebbnél ötle-
tesebb idõtöltési lehetõségek-
kel kecsegtetett. A tengernyi
hangulatos program mögött
pedig jól érezhetõ a hagyo-
mányteremtõ szándék, mivel a
tavalyi fesztivál több nagysike-
rû eseménye is visszaköszönt
ránk!     

A programok vázát fõként a
hagyományok adták, így nem
meglepõ, hogy a fesztivál egy
fõzõversennyel vette kezdetét.

Mikor az üstök és bográcsok
tartalma már jócskán rotyo-
gott, izgalmas csikósbemutató
kezdõdött, ám a paripák és lo-
vasaik talán még ki sem fújhat-
ták magukat, mert nemsokára
egy újabb bemutató keretei
között szemléltették a vágtázó
huszárok mindennapjait. Az
egész nap folyamán lehetõsé-
gük nyílt az érdeklõdõknek a
lovaglás kipróbálására, emel-
lett volt vidámpark, kirakodó-
vásár, látványkonyha és még
egy óriáscsúszdát is felállítot-
tak a parkban. Kora délután a
színpad is benépesedett. Az el-
sõ fellépõk a humort használ-
ták fegyverként, hogy a betyár-
hagyományoknak eleget téve,
letaglózzák a közönséget, és
ha kell, élesre töltött gegek és
jól kifent poénok segítségével
kicsalják a nézõk kacaját. A be-

tyárparódia Sobri Jóska és An-
gyal Bandi fiktív találkozását
mutatta be mulatságos keretek
között. Ezután a Sajó Gyöngye
népdalkör emelte nótákkal,
énekekkel a hangulatot.

A gyermekek mindeközben
a hagyományos elemekkel
büszkélkedõ játszóházban mú-
lathatták az idõt. Itt megtalál-
ható volt sok régi, autentikus,
többnyire fából készült játék,
sõt, az apró betyárok még egy
különleges fa körhintát is ki-
próbálhattak. A következõ
színpadi produkció egy gólya-
lábas parasztkomédia volt,
ahol a fellépõk mind elõadá-
sukkal, mind a valóságban

megpróbáltak a lehetõ legma-
gasabbra emelkedni, így szóra-
koztatva a nézõket. Ezután a
Flash Táncstúdió lépett fel egy
Kelet-Nyugat elnevezésû tánc-
gálával. Egy jelentõsebb ren-
dezvény sem lehet az igazi ki-
csit ismertebb, úgynevezett
sztárfellépõk nélkül, így hat
órától álmodozhattunk az áb-
rándos szép napokról, hiszen
a színpadot a Dolly Roll foglal-
ta el.

Hogy méltóképpen emlé-
kezzünk meg az államalapítás-
ról, kicsit elszakadva az elõzõ
programok vidám hangulatá-
tól, háromnegyed héttõl városi
ünnepség kezdõdött. A polgár-
mester ünnepi beszéde után,
egy ökumenikus istentisztelet
keretei között a sajószentpé-
teri történelmi egyházak képvi-
selõi megszentelték az új ke-

nyeret is. Eztán a külföldön is
közkedvelt Matyó együttes ün-
nepi néptánc mûsora követke-
zett. Mivel a nap, fõleg ha pi-
henéssel és szórakozással te-
lik, nemcsak reggelbõl, dél-
elõttbõl és délutánból áll, így
az este folyamán a Bravó
együttes nosztalgia partira csá-
bította a táncolni, bulizni vá-
gyókat. Így a felcsendülõ sláge-
rek bûvöletében mindenki
kedve szerint szórakozhatott
mielõtt hazatért volna, háta
mögött tudva egy újabb felejt-
hetetlen augusztusi élményt.

Bájer M.

Sajószentpéteren a római katolikusok búcsúünnepe és
a II. Angyal Bandi Betyárfesztivál idén az államalapítás
ünnepére esett, így ezen a napon tulajdonképpen hármas
ünnepet ülhettünk.

Betyárfesztivál lovak nélkül elképzelhetetlen

Az új kenyeret Takács Alajos plébános szegte meg

Színpadon a Dolly Roll

Betyárkodás és új kenyér augusztus 20-án
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Népszámlálás 2011

Errõl beszélgettem Szent-
iványi Enikõvel, a Polgármes-
teri Hivatal Intézményirányító
és Szervezési Osztály nép-
számlálás lebonyolításával
megbízott munkatársával, aki-
tõl az alábbi hasznos informá-
ciókat tudtam meg: a nép-
számlálásokon összegyûjtött
adatok lehetõvé teszik a gaz-
dasági és társadalmi változá-
sok vizsgálatát, azoknak más
országokkal történõ összeha-
sonlítását, a különbözõ szin-
teken pedig elemzések, össze-
függések feltárása által segítik
a döntések elõkészítését, a
szolgáltatások megszervezé-
sét. Az elõkészítés és végrehaj-
tás szakmai irányítása, az
elektronikus adatgyûjtés el-
végzése, az adatok feldolgozá-
sa és közzététele a Központi
Statisztikai Hivatal faladata. Az
adatgyûjtés területi végrehaj-
tásában vesznek részt a helyi
önkormányzatok, a jegyzõk -
mint települési népszámlálási
felelõsök - és munkatársaik, a
számlálóbiztosok, a felülvizs-
gálók. Sajószentpéteren má-
jus elejétõl folynak az elõké-
születek, a 44 számlálókörzet
38 fõ számlálóbiztosa munká-
jának elsõdleges támogatásá-
ban, ellenõrzésében 8 fõ fe-
lülvizsgáló vesz részt a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal terü-
letfelelõsének szakmai segít-
ségével. 

- Hogyan fog az idei nép-
számlálás lezajlani?

- A 2011. évi népszámlálás-
ról szóló 2009. évi CXXXIX.
törvény alapján az adatfelvé-
telre 2011. október 1 - októ-
ber 31. között kerül sor. Akik
ezen idõszakban valamilyen
okból kimaradnak az össze-
írásból, azok 2011. november
1. és 8. között a pótösszeírás
keretében a polgármesteri hi-
vatal munkatársainak segítsé-

gével tehetnek eleget adat-
szolgáltatási kötelezettségük-
nek.

A megbízott számlálóbizto-
sok szeptember 27-30. idõ-
szakban bejárják a körzetüket,
egyeztetik a címlistát, minden
címre eljuttatják az adatszol-
gáltatói csomagot. A számláló-
biztosok részére egyedi, névre
szóló, a személyi igazolvány-
nyal együtt érvényes igazol-
vány kerül kiadásra, õket hiva-
talos személynek kell tekinte-
ni. Az adatszolgáltatói csomag
tartalmaz egy lakossági tájé-
koztatót és egy-egy lakás- és
személyi kérdõívet. Az inter-
netes adatszolgáltatáshoz
szükséges azonosító és inter-
netes belépési kód a lakáskér-
dõíven lelhetõ fel. 

- Személyi kérdõívet kik-
nek kell kitölteniük?

- Az adatfelvételre a telepü-
lésen található lakásokban, la-
kott üdülõben, lakott egyéb
lakóegységekben és a közös-
ségi szálláshelyeken kerül sor
a 2011. október 1-jén 0 óra-
kor fennálló állapot szerint.
Az összeírás körébe tartozó
személyeket a szakmai útmu-
tatók határozzák meg.

- Milyen módon tudok a
feltett kérdésekre válaszol-
ni?

- Az adatszolgáltató a nép-
számlálási kérdõívet kitöltheti
önállóan interneten vagy pa-
píralapon, valamint személyes
interjú alkalmával a számláló-
biztosnak válaszolva. Az inter-

netes és a papíralapú önkitöl-
tésre 2011. október 1. és ok-
tóber 16. között van lehetõ-
ség. Az egy címen élõknek a
háromból tetszõlegesen vá-
lasztott, de azonos módon
kell adatot szolgáltatniuk.

- Milyen kérdéskörökbõl
áll a kérdõív, és kötelezõ-e
válaszolnom azokra?

- A lakáskérdõív rovatai egy-
részt a lakásadatokra (típus,
besorolás, helyiségek, kom-
fort), másrészt a lakásban lakó
személyek számára vonatkoz-
nak. A személyi kérdõív hat
kérdésköre: demográfia; isko-
lázottság; nyelvismeret; fog-
lalkozás, munkahely, közleke-
dés; nemzetiség, nyelvi kötõ-
dés, vallás; tartós betegség,
fogyatékosság. A vonatkozó
jogszabályi elõírások alapján a
válaszadás mindenkinek köte-
lezõ, kivéve a nemzetiségre,
az anyanyelvre, a vallásra, a
tartós betegségre és a fogyaté-
kosságra vonatkozó kérdése-
ket. Az adatszolgáltatás meg-
tagadása szabálysértésnek mi-
nõsül.

- Hogyan biztosítják a
személyes adataim védel-
mét?

- Az adatfelvétel név nélkül
történik. Az adatok csak sta-
tisztikai célra kerülnek fel-
használásra. Az adatközlés sta-
tisztikai összesítések formájá-
ban történik. A kérdõívek fel-
dolgozása után a címet levá-
lasztják a kérdõívrõl, a címek
és a népszámlálási adatállo-
mány egymástól elkülönítet-
ten kerülnek tárolásra. Az
adatbevitelt követõen a papír
kérdõíveket megsemmisítik. 

- Végül mit tanácsol váro-
sunk polgárainak a nép-
számlálással kapcsolatban?

- Kérjük, hogy a népszámlá-
lók által a lakásokba eljutta-

tott adatszolgáltatói csomagot
ne felejtsék el áttekinteni, to-
vábbá figyeljenek annak meg-
õrzésére, mert a csomagban
található lakáskérdõíven sze-
replõ azonosítóval és kóddal
tudnak csak interneten adatot
szolgáltatni. Ezen kód más
módon nem pótolható. Papír-
alapú kitöltés esetén is fontos
a csomagban található kérdõ-
ívek megõrzése, épségének
óvása, mert a számlálóbizto-
sok a személyes interjúk so-
rán majd ezeket töltik ki. Pa-
píralapú kitöltésnél ügyelni
kell arra, hogy a kérdõívek ne
szenynyezõdjenek, ne gyû-
rõdjenek, ne szakadjanak el. A
kérdõíveket a lakáskérdõív el-
sõ oldalán leírtak szerint kell
kitölteni, illetve javítani. A ki-
töltésnél nem használható ce-
ruza, vízben oldódó tintás,
filc- és kerámia toll vagy író-
gép, javítófesték. A feldolgo-
zásra csak a nyomda által
gyártott, magyar nyelvû kér-
dõívek alkalmasak.

A település több pontján
gondot okozhat a házszám-
táblák hiánya. Az ingatlanok
házszámainak megállapítása
és a házszámozás nyilvántartá-
sa a polgármesteri hivatal fel-
adata, de a házszámtábla elhe-
lyezése, karbantartása és pót-
lása az ingatlan tulajdonosá-
nak (használójának, bérlõjé-
nek) a kötelessége. Kérjük az
esetleges hiányosságok, elté-
rések rendezéséhez a lakosság
együttmûködését, és a felme-
rülõ problémák mielõbbi jel-
zését! Kérjük továbbá azokat a
háztartásokat, melyekhez
szeptember 27-30. közötti
idõszakban nem jut el az adat-
szolgáltatói csomag, ezt jelez-
zék a Polgármesteri Hivatal
Intézményirányító és Szerve-
zési Osztályának! A lakosság
részére további információt
nyújt a népszámlálás honlapja
(www.nepszamlalas.hu), vala-
mint a népszámlálás idõszaká-
ban mûködõ információs tele-
fonvonal (zöld szám: 06 80
200-014 és a 06 80 200-224)
is. 

Kiss B.

Magyarországon 1784-ben, Mária Terézia rendelete
alapján végezték az elsõ összeírást, 1869 óta pedig sta-
tisztikai módszerekkel készülnek a népszámlálások
többnyire tízévente, a nemzetközi ajánlásoknak megfe-
lelõen. Az ENSZ programjával harmonizálva a mostani
idõszakban már 141 országban volt népszámlálás, 88-
ban rövidesen lesz, és csupán a Föld öt országa marad
ki ebbõl az akcióból. Nálunk az idei lesz a tizenötödik. 
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Dr. Borosné 
dr. Horváth Ágnes, 
aljegyzõ

Elsõ diplomáját 1984-ben az
Államigazgatási Fõiskolán sze-
rezte, amely igazgatásszervezõi
képesítést adott. A diploma
megszerzése után, 1984-ben a
Sajószentpéteri Nagyközségi
Tanács VB. Szakigazgatási Szer-
vénél helyezkedett el, mint tes-
tületi fõelõadó. Egy év múlva
csoportvezetõi megbízást ka-
pott, majd 1989-tõl, a telepü-
lés várossá nyilvánítása után,
pályázati eljárás lefolytatását
követõen osztályvezetõvé ne-
vezték ki. Egy évig a Hatósági
Osztályt vezette, majd a Szer-
vezési Osztály munkáját irányí-
totta több éven keresztül.
1994-ben megpályázta és el-
nyerte a Mályi Községi Önkor-
mányzat képviselõ-testülete ál-
tal meghirdetett jegyzõi mun-
kakört. 

Még ebben az évben felvé-
telt nyert a szegedi József Atti-
la Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karára, ahol
1999-ben cum laude minõsí-
téssel jogi doktori diplomát
kapott. 1995. október 1-jétõl
2011. június 30-áig a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatalnál és annak jog-
elõdjénél, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatalnál állt köztisztviselõi,
majd kormánytisztviselõi jogvi-
szonyban. 2011. július 1-jétõl a
Sajószentpéteri Városi Önkor-
mányzat aljegyzõi munkaköré-
ben tevékenykedik, de a kine-
vezett jegyzõ tartós távolléte
miatt ténylegesen jegyzõi fel-
adatokat lát el. Több éve részt
vesz oktatóként és vizsgáztató-

ként a kormányhivatalok által
szervezett közigazgatási alap-,
szak- és versenyvizsgák lebo-
nyolításában.  Itt szerzett fel-
nõttoktatási és vizsgáztatói
gyakorlatot. 2009-ben a köz-
igazgatásban eltöltött munkája
elismeréseként Magyar Köztár-
sasági Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetésben részesült.

Jónásné Péchy Orsolya, 
osztályvezetõ 
(Pénzügyi és Vagyon-
gazdálkodási Osztály)

1996-ben szerzett közgaz-
dász diplomát a Miskolci Egye-
temen. Három évvel késõbb -
ugyancsak a Miskolci Egyete-
men - okleveles közgazdász,
majd 2002-ben jogi szakokle-
veles közgazdász képesítést
szerzett. 1998 és 2000 között a
Magyar Államkincstár B.-A.-Z.
Megyei Igazgatóságán dolgo-
zott pályázatos referensként,
ahol a pályázatok döntésre va-
ló elõkészítése, a támogatási
szerzõdések elkészítése, vala-
mint a támogatások finanszíro-
zásának lebonyolítása tartozott
a feladatkörébe. 2001-ben
munkahelyet váltott, ekkor ke-
rült a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Ügynökség-
hez, ahol pénzügyi és ellenõr-
zési csoportvezetõként dolgo-
zott. Itt egy 4 fõs szakmai cso-
portot irányított, mely csoport
a támogatási szerzõdések el-
lenõrzését, valamint az elnyert
pályázati források felhasználá-
sának monitoring tevékenysé-
gét végezte. Négy évvel késõbb
(2005-ben) Miskolc Megyei jo-
gú Város Polgálmesteri Hivata-
la Miskolc Kistérség Többcélú
Társulása munkaszervezeténél

folytatta pályafutását, ahol bel-
sõ ellenõrként kamatoztatta
addig megszerzett tudását, ta-
pasztalatát. Feladata elsõsor-
ban az önkormányzatok és in-
tézményeik gazdálkodásával
kapcsolatos ellenõrzésekre, il-
letve pénzügyi-számvitelei ta-
nácsadásra terjedt ki. Az idei
év nyarától a Sajószentpéter
Városi Önkormányzat Pénz-
ügyi és Vagyongazdálkodási
osztályát irányítja.

Fucskó Róbertné, 
osztályvezetõ 
(Hatósági Szociális 
Osztály és Városi 
Gyámhivatal) 

Az ózdi Közgazdasági Szak-
középiskola ügyviteli ügyinté-
zõ, gyors- és gépíró szakán
érettségizett 1989-ben. 2004-
ben felvételt nyert a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának igazságügyi ügyin-
tézõ szakára, ahol 2007-ben
igazságügyi ügyintézõ képesí-
tést szerzett. Még ebben az év-
ben felvételizett a Budapesti
Corvinus Egyetem Közgazda-
ságtudományi Karára, ahol két
évvel késõbb (2009-ben) szoci-
ális szakigazgatás-szervezõként
diplomázott. Érettségi után,
1989-tõl a Harica-Völgyi Ifjúsá-
gi Szervezet sajószentpéteri
csoportjánál helyezkedett el,
ahol 1994-ig dolgozott. 1996-
ban került a Sajószentpéteri
Polgármesteri Hivatalhoz, ahol
két éven keresztül tevékenyke-
dett, majd egy kis kitérõt köve-
tõen 2000-ben újra visszakerült
ide, s immár 11 éve rendkívüli
precizitással és szakmai elhiva-
tottsággal látja el feladatát.

2011 nyarától a Hatósági Szoci-
ális Osztály és a Városi Gyámhi-
vatal vezetésével bízták meg. 

Papp Tamás, 
osztályvezetõ 
(Építési és 
Városüzemeltetési Osztály)

Miskolcon született, gépész-
mérnöki végzetséggel rendelke-
zik. A magas építõipari és gé-
pész tanulmányainak befejezé-
sét követõen elõször az építõ-
iparban helyezkedett el, majd
önálló tervezõi szakterületen
folytatta munkáját gépész szak-
osztályvezetõként, 1985-tõl
1991-ig. 1991 évtõl a rendszer-
váltást követõen dolgozik a köz-
igazgatásban. 1992-tõl 2003-ig
osztályvezetõként irányítja Mis-
kolc városüzemeltetési és beru-
házási feladatait, majd ezt köve-
tõen polgármesteri biztosként
bonyolítja a város kiemelt fej-
lesztéseit, illetve fõosztályveze-
tõként dolgozik a város fenntar-
táshoz kapcsolódó közterület-
felügyeleti és rendészeti szakte-
rületeken. Szakmai szempont-
ból közigazgatási szakvizsgával
rendelkezik, több terület szak-
értõje, így többek között ener-
giagazdálkodási, távhõellátási
és ipari szakértõ. Energetikai
auditor, felelõs mûszaki vezetõi
jogosultsággal rendelkezik.

Az uniós pályázatok bonyolí-
tásában jogosult FIDIC szerzõ-
déses rendszeren belül bonyo-
lítóként közremûködni. A B.-
A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara
alapító tagja.

2011 augusztusától a
Sajószentpéteri Polgármesteri
Hivatal Építési és Városüzemel-
tetési Osztály vezetõje.

S.B.

A polgármesteri hivatal új vezetõi

Bemutatjuk…
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Négyszemközt dr. Szemán Ilonával

A lét a tét

- Kezdjük a legfontosabb
kérdéssel! Egyre gyakrabban
hallani azt a kijelentést, mi-
szerint csõdben van a város.
Ön szerint is ennyire súlyos
a helyzet? 

- Semmiképpen. Az kétségte-
len tény, hogy fokozottan
ügyelnünk kell a kiadásokra, il-
letve a bevételek teljesülését is
árgus szemekkel figyelnünk
kell, de összességében azt állí-
tani, hogy ez csõdhelyzet vagy
akárcsak csõd közeli állapot, fe-
lelõtlenség. Pillanatnyi likviditá-
si problémákról beszélhetünk,
amit egy kézenfekvõ példával
szeretnék megvilágítani. Ha hó-
nap végén elromlik otthon a va-
saló, és abban a pillanatban
nincs rá pénz (likvidforrás),
hogy újat vegyenek, az nem azt
jelenti, hogy a következõ hó-
nap 10-én sem lesz. Így mûkö-
dik ez a város költségvetését il-
letõen is. Elõfordul, hogy egy
számlát nem akkor egyenlít ki
az önkormányzat, amikor ép-
pen az esedékes, de a késõbb
befolyó bevételeibõl azt ren-
dezni tudja. 

- Amikor elfogadta polgár-
mester úr felkérését, meny-
nyi idõ elteltével derült az ki
az Ön számára, hogy valami
nincs rendben a pénzügyek
tekintetében? 

- Egy teljes hónapot vett
igénybe, amíg minden könyve-
lési tételt átvizsgáltam, illetve a
pénzügyi osztály munkatársai-
val egyeztettem. Már akkor vilá-
gossá vált, hogy a város likvidi-
tási problémái alapvetõen két
okra vezethetõk vissza: az egyik
az állami alulfinanszírozás, a
másik, hogy a 2010-es évben a
fejlesztési források egy része
mûködésre lett fordítva. Mit je-
lent ez a gyakorlatban? Az ál-
lam, az óvodák és az iskolák

mûködtetéséhez csupán 50 szá-
zalékban járul hozzá, a másik
50 százalékot a helyben képzõ-
dõ bevételekbõl (például az
iparûzési adóból) kellene fe-
dezni, ezen a területen azon-
ban folyamatos csökkenés ta-
pasztalható, így az önkormány-
zat a saját bevételeibõl nem ké-
pes a másik 50 százalékot elõte-
remteni. Ez tehát az érem egyik
oldala. A másik ok, amint azt
korábban említettem, hogy a
fejlesztési források egy része
mûködésre ment el. Tavaly, sõt,
már 2009-ben is kevesebb volt
a város központi költségvetés-
bõl származó bevétele, így elvi-
leg az önkormányzat bank-
számláján nem volt annyi mû-
ködésre fordítható forrás, mint
korábban, a valóságban azon-
ban - a nyertes pályázatoknak
köszönhetõen - mégis jelentõs
pénzösszegek álltak rendelke-
zésre, igaz, ezt csupán fejleszté-
sekre lehetett volna elkölteni.
Ezen a ponton látom én a ko-
rábbi pénzügyi osztályvezetõ
felelõsségét, hiszen azonnal je-
leznie kellett volna a képviselõ-
testületnek, illetve a polgár-
mesternek, hogy elfogyott a
mûködésre fordítható forrás,
ennek következtében tegyenek
lépéseket a mûködõképesség
megõrzésére. Sajnos ezt nem
tette meg. 

- Miként fordulhatott az
elõ, hogy (a számsorokat lát-
va) sem a polgármester, sem
a képviselõ-testület nem ér-
zékelte ezt a problémát?

- Nem tisztem, hogy helyet-
tük válaszoljak erre a kérdésre,
de azt mindenképpen látni
kell, hogy sem a polgármester,
sem a képviselõ-testület tagjai
nem professzionális pénzügyi
szakemberek. Ebbõl következõ-
en, ha csak önmagában a szá-

mokat látják, és nincs melléjük
téve egy szakmailag megalapo-
zott minõsítési rendszer, hogy
az adott teljesítések mit takar-
nak (például mire elég, mit fe-
dez az elõzõ évben keletkezett
pénzmaradvány), aligha várha-
tó el tõlük, hogy racionális dön-
téseket hozzanak. Márpedig ez
a minõsítési rendszer az összes
korábbi pénzügyi beszámoló-
ból hiányzott.

- Mekkora a hiány, és mi-
lyen intézkedésekkel lehet
megõrizni a város mûködõ-
képességét?

- Több mint 500 MFt hiányzik
ebben az évben a költségvetés-
bõl, így rendkívül átgondolt és
körültekintõ intézkedéseket
kellett, illetve kell meghozni
azért, hogy ez a hiány kezelhe-
tõ maradjon. Nyilván az egyik
lehetséges megoldás a hitelfel-
vétel, a másik pedig a mûködé-
si kiadások ésszerû csökkenté-
se. A hitelfelvétellel óvatosan
kell bánni, hiszen annak ko-
moly kamatterhei jelentkeznek,
így inkább a mûködési kiadá-
sok lefaragásában látom a meg-
oldást. Minden egyes feladatot
számba kell vennie az önkor-
mányzatnak, hogy azt miként
lehet olcsóbban megoldani,
vagy egyáltalán szükséges-e azt
végrehajtani. Az elsõ lépésben
azokat a területeket vizsgáltuk
meg, ahol az állami támogatás
és az önkormányzat kiadásai
között a legjelentõsebb a kü-
lönbség. Ekkor derült ki példá-
ul, hogy az állam csak egyszeri
és nem háromszori étkezést
biztosít a gyerekeknek. Át kel-
lett értékelnünk az iskolás busz
járatsûrûségét, illetve úgy talál-
tuk, hogy az idõsek hétvégi ét-
keztetése sem tartható a továb-
biakban. A pedagógusok létszá-
mát is összhangba kellett hozni
a tényleges gyermeklétszám-
mal, de említhetném még az út-
fenntartási, illetve parkosítási
kiadások ésszerûsítését is. Ahol
tehát lehet, ott megpróbálunk
racionalizálni, de mindezt úgy
tesszük, hogy közben a visszalé-
pés ne legyen drasztikus. Nos,
ezt az arany középutat a legne-

hezebb megtalálni a hétköz-
napokban. 

- Az említett (kényszer)
intézkedések vonatkozásá-
ban mennyire partner a kép-
viselõ-testület?

- Azt mondhatom, hogy a
képviselõ-testület eddig part-
ner volt. Amikor májusban az
elsõ általam elkészített elõter-
jesztést a testület asztalára letet-
tük, gyakorlatilag ott szembe-
sültek elõször a kialakult pénz-
ügyi helyzettel. Nyilván az elsõ
reakciójuk a megdöbbenés
volt, ugyanakkor megértették,
hogy azonnali intézkedésekre
van szükség. Már azon a képvi-
selõ-testületi ülésen egy 50
MFt-os megtakarítást eredmé-
nyezõ intézkedéscsomagot ter-
jesztettünk elõ, amit el is fogad-
tak, és persze az is egyértelmû-
vé vált, hogy ezt további pénz-
ügyi karcsúsítások követik. 

- A szavaiból ítélve az idei
év költségvetése így már tart-
ható. Mi lesz 2012-ben?

- Sajnos rengeteg a kérdõjel a
jövõ évi költségvetéssel kapcso-
latban, hiszen még nem ismer-
jük az állami támogatási rend-
szert, nem tudjuk pontosan, mi
lesz az iskolákkal, illetve hogy
ezek a változások milyen hatást
gyakorolnak majd a helyható-
ságokra. Ha a mostani pénzügyi
kondíciókból indulok ki, akkor
azt mondhatom, hogy a 2012-
es költségvetésben minden
egyes feladatot abban a szel-
lemben kell megtervezni, hogy
az feltétlenül szükséges-e, vagy
esetleg elhagyható. Amennyi-
ben ezt tartjuk szem elõtt, jövõ-
re nullszaldós költségvetése le-
het a városnak még úgyis, hogy
közben a kötvény kamatait is
törlesztjük. Úgy gondolom, ala-
posan elõkészített szakmai
munkával egy ilyen költségve-
tés realizálható, ami egyébként
abból a szempontból is hatal-
mas eredmény lenne, hogy a
város nem kényszerülne újabb
hitelfelvételre, hiszen ebben az
estben a bevételek teljes egé-
szében fedeznék a kiadásokat. 

Sulyok Barnabás

Nem túlzás azt állítani, hogy hétrõl hétre újabb és újabb
történetek kapnak szárnyra arra vonatkozóan, hogy pénz-
ügyi nehézségekkel küzd a város, és ennek milyen követ-
kezményei lesznek az itt élõkre, dolgozókra vonatkozóan. A
minap éppen egy ilyen kósza hír ösztönzött arra, hogy meg-
látogassam dr. Szemán Ilonát, a polgármester pénzügyi ta-
nácsadóját, akinél jobban talán senki nem ismeri a kialakult
helyzetet, illetve a megoldás lehetséges alternatíváit. 
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Az urológiai szakrendelés
június elsején indult, és az-
óta egyre többen érdeklõd-
nek iránta. Heti egy alkalom-
mal, csütörtök délelõtt keres-
hetik fel orvosukat a pana-
szosok. A rendelõben találha-
tó hasi ultrahangkészülék se-
gítségével dr. Kerchner Csa-
ba, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház urológus
szakorvosa - aki nõgyógyász-
ként is régóta ismert a város-
ban - diagnosztizál, illetve el-
végzi a panaszokkal kapcsola-
tos egyéb vizsgálatokat, nyi-
latkozta a Krónikának dr.
Kacsándi László. A GYÓMI in-
tézményvezetõje hozzátette:
„Szinte kivételezett helyzet-
ben vannak Sajószentpéter,
illetve a Pitypalatty-völgy és
Alacska lakói, hiszen amíg
Miskolcon a megyei kórház-
ban több hetes vagy hónapos
elõjegyzést kell kivárni, addig
az új urológiai rendelõben -
egyelõre - elõjegyzés nélkül
is fogadni tudják a betegeket.
A jelenlegi betegszám ugyan-
is átlagban napi húsz fõ, va-
gyis a teljesítmény volumen-
korlát felsõ határát még  nem

éri el. Sajószentpéteren egyéb-
ként elsõdleges feladat az át-
lagos szûrés elvégzése és a
gyógyszeres kezelés.

Amennyiben súlyosabb
problémák merülnek fel,
helyben történik a beutalók
elkészítése is a megyei kór-
ház urológiai osztályára, ahol
szükség esetén elvégzik a
góckutatást, illetve a mûtéti
beavatkozást. Ha valaki mégis
ragaszkodna az idõre történõ
elõjegyzéshez, azt megteheti
a 48/521153-as telefonszá-
mon. 

A fül-orr-gége szakrende-
lést augusztus elsején sike-
rült beindítani, szintén heti
négy órában. Hétfõ délelõt-
tönként dr. Szabó Zsolt, a
megyei kórház fül-orr-gége
osztályának vezetõje fogadja
a betegeket”. „A rendelõ
önálló helyiségben mûködik,
felszereltsége megfelel a jog-
szabályban elõírtaknak” - ezt
már Varga Erzsébet szakasz-
szisztens mondta el, mivel
Szabó doktort szeptember
12-i riportunk készítésekor
egy kollégája helyettesítette.
Ezen az egészségügyi szakte-

rületen az utóbbi hetekben
különösen a szállópor kon-
centrációja és a pollentarta-
lom emelkedett az átlagos fe-
lé, aminek mellékhatása eb-
ben a szakrendelõben csapó-
dott le. Megnõtt ugyanis a
betegforgalom 50 százalékát
egyébként is kitevõ allergiá-
sok száma. Ha az arányokat
nézzük, az 70:30 százalék a
felnõttek javára, vagyis sze-
rencsére lényegesen keve-
sebb gyerek küzd légzõszervi
vagy halláspanaszokkal. Var-
ga Erzsébet kifejtette, hogy
az eltelt bõ egy hónap alatt
négy gégerákos emberrel ta-
lálkozott, és volt közöttük
olyan, akinél a rendelõben
fedezték fel a kóros elválto-
zást. Betegforgalmuk átlag-
ban 30 fõ rendelésenként,
korhatár megkötése nélkül.
Ingyen audiológiai szûrésre -
hallásvizsgálatra - minden
nap lehet jelentkezni 8 és 14
óra között. 

A fül-orr-gége szakrende-
lésre várók közül senki nem
akart névvel nyilatkozni, így
mindössze annyit tudtunk
meg, amit az egykori reklám-
szlogen is hirdetett: pénzt,
idõt, fáradságot takarít meg,
aki helyben végeztet egész-
ségügyi szûrést, vagyis lakó-
helyén keresi fel szakorvosát. 

Dr. Kacsándi László beszélt

a két szakrendelés elindításá-
nak részleteirõl is. A GYÓMI
bõvítésére és felújítására be-
adott pályázatban volt lehe-
tõség 4 órás szakrendelések
támogatásának elnyerésére
is. Az önkormányzat az egész-
ségügyi szakemberekkel kon-
zultált ebben a kérdésben,
majd úgy döntöttek, hogy a
fül-orr-gégész és az urológus
szakorvos hiányzik a legjob-
ban Sajószentpéterrõl. A B.-
A.-Z. Megyei Kórház fõigazga-
tója, dr. Csiba Gábor ígéretet
tette arra, hogy az orvoshiány
ellenére szakorvost biztosít a
két rendelõbe, amit szerzõ-
désbe foglaltak, és amit azóta
is teljesít. Így sikerült bõvíte-
ni 2x4 órával a szakorvosi
óraszámot, a pályázat befeje-
zése óta pedig érvényes OEP
finanszírozási szerzõdéssel
rendelkezik az új ellátásokra
a GYÓMI. 

Miközben bõvült az ellátási
kör, adódnak gondok is. Az
intézményvezetõ elárulta:
négy hónapja nem tudják be-
tölteni a 6-os számú házior-
vosi körzetben megüresedett
helyet, ezért a betegeket he-
lyettesítõ orvos látja el. Meg-
említette, hogy három nõ-
gyógyász orvos dolgozik a vá-
rosban, ám dr. Kelemen Ist-
ván - aki egykor a szülõott-
honban kezdett dolgozni, és
mintegy ötven éve praktizál
Sajószentpéteren - betöltötte
a 75. életévét. Az épület újbó-
li megnyitása óta egyébként
jellemzõen emelkedett min-
den körzet betegforgalma. Ez
dr. Kacsándi László szerint
annak köszönhetõ, hogy aki
valami oknál fogva, akár kísé-
rõként az intézménybe érke-
zik, igyekszik az ott töltött
idõt hasznosan eltölteni, és
felíratja fogytán lévõ gyógy-
szerét, vagy elintézi egyéb
ügyeit. 

Kovács István 

Az átfogó, nagy értékû rekonstrukció óta jelentõsen
megnõtt a betegforgalom a Gyógyító-Megelõzõ Intéz-
ményben (GYÓMI). A korábbról ismert orvosi ellátás fül-
orr-gége és urológia szakrendelésekkel bõvült, a kistérség
lakóinak nagy örömére. Most már a szûréseket és a keze-
lések zömét is helyben végzik el a szakorvosok. 

Kihasználtak az új szakrendelõk 

A GYÓMI-ban jártunk

Kacsándi doktor úr szívesen ad felvilágosítást 
az új szakrendelésekkel kapcsolatban

A rendelõben éppen audi-
ológiai vizsgálat folyik
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Változtak a közfoglalkoztatás szabályai 
Az Országgyûlés az értékte-

remtõ közfoglalkoztatás jogi
kereteinek megteremtése és a
munkaképes lakosság munká-
hoz juttatása, az álláskeresõk
foglalkoztathatóságának elõse-
gítése érdekében megalkotta a
közfoglalkoztatásról és a köz-
foglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvényt.

E törvény rendelkezései ér-
telmében közfoglalkoztatási
jogviszony létesíthetõ törvény-
ben meghatározott feladatok,
helyi önkormányzatok kötele-
zõ és önként vállalt feladatai,
nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben fog-
lalt kötelezõ és önként vállalt
feladatok, illetve közhasznú te-
vékenység körébe tartozó fel-
adatok ellátására.

Közfoglalkoztatottként az a
természetes személy foglalkoz-
tatható, aki a Munka Törvény-
könyvérõl szóló törvény ren-
delkezései szerint munkavi-
szonyt létesíthet - kivéve azt,
aki a 16. életévét nem töltötte
be - és a Foglalkoztatási tör-
vény alapján álláskeresõnek
minõsül.

A közfoglalkoztatási jogvi-

szony csak határozott idõtar-
tamra jöhet létre, a munkabér
összege pedig megegyezik a
közfoglalkoztatási bérrel, leg-
alább középiskolai végzettsé-
get, szakképesítést igénylõ
munkakör betöltése esetén pe-
dig a közfoglalkoztatási garan-
tált bérrel. 

A közfoglalkoztatási bér és a
közfoglalkoztatási garantált
bér megállapításáról szóló
170/2011.(VIII.24.) Korm.ren-
delet értelmében a teljes mun-
kaidõben foglalkoztatott köz-
foglalkoztatott részére megál-
lapított közfoglalkoztatási bér
a szakképesítést nem igénylõ
munkakör és havi bér alkalma-
zása esetén 57.000.-Ft, heti bér
alkalmazása esetén 13.120.-Ft,
napibér alkalmazása esetén
pedig 2.624.-Ft. A legalább kö-
zépiskolai végzettséget, szak-
képesítést igénylõ munkakör
betöltése esetén a közfoglal-
koztatottat megilletõ garantált
közfoglalkoztatási bér a teljes
munkaidõ teljesítése és havi
bér alkalmazása esetén
78.000.-Ft, heti bér alkalmazá-
sa esetén 17.950.-Ft, napibér
alkalmazása esetén 3.590.-Ft.

Részmunkaidõ esetén a bér-
tételt a munkaidõ eltérõ mér-

tékével csökkentve kell figye-
lembe venni úgy, hogy az egy
hónapra jutó bértétel nem le-
het kevesebb, mint a foglalkoz-
tatást helyettesítõ támogatás
összege. A havi közfoglalkozta-
tási bér kifizetése heti bérrész-
letekben történik.

A közfoglalkoztatási bér és a
közfoglalkoztatási garantált
bér mértékére vonatkozó sza-
bályokat 2011. szeptember 1.
napját követõen létesített köz-
foglalkoztatási jogviszony alap-
ján járó bérek megállapítása
során kell alkalmazni. 

Fucskó Róbertné 

osztályvezetõ

Hatósági Szociális

Osztály és Városi 

Gyámhivatal

Az érem másik oldala 

Amint az a fenti írásból kide-
rül, az értékteremtõ közfoglal-
koztatás jogi kereteinek meg-
teremtése volt a cél, amikor az
Országgyûlés a 2011. évi CVI.
törvényt megalkotta. És itt ki-
fejezetten az értékteremtõ
szón van a hangsúly, hiszen ko-
rábban rengeteg kritika érte az
„Út a munkához” program

egyes elemeit, mondván: „Az
utcaseprés és a fûnyírás köszö-
nõ viszonyban sem áll az érték-
teremtéssel”. Való igaz, ha a
közfoglalkoztatás csak ilyen
irányú munkavégzést takar,
számunkra továbbra is csak
vágyálom marad a fejlett nyu-
gati társadalmak életszínvona-
la. Megérett tehát a helyzet a
változtatásra, jómagam kicsit
mégis szkeptikus vagyok, hi-
szen az igazsághoz az is hozzá-
tartozik, hogy szeptember 1-jé-
ig a szakképesítést nem igény-
lõ munkakörökben (57 ezer
helyett) 78 000 Ft, a szakképe-
sítést igénylõ munkakörökben
(78 ezer helyett) 94 000 Ft volt
a garantált havi bérminimum.
Ez azt jelenti, hogy az elõbbi
esetben 27%, az utóbbi eset-
ben 17% a csökkenés mértéke.
Önkéntelenül is felvetõdik a
kérdés: vajon a napról napra
dráguló megélhetési viszo-
nyok közepette lehet-e nagy-
ságrendileg kevesebb pénzért
szorgalmas, becsületes, érték-
teremtõ munkát várni a köz-
foglalkoztatásban résztvevõk-
tõl, vagy ez is csak olyan utó-
pia marad, mint a Lajtán túli
életszínvonal?!            

S.B.
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A magyar bányászat és bá-
nyamûvelés tekintélyes múltra
vezethetõ vissza, hiszen õse-
ink már a középkorban is ki-
aknázták az ércekben gazdag
földek ajándékát. Ezekben az
idõkben a nagyobb bányatele-
pek mellett városok is alakul-
tak a bányászok számára. Bár

Sajószentpéteren csak a XIX.
században nyílt szénbánya,
mégis meglehetõsen sokáig fõ
profilunk volt ez az iparág.
Sok bányász élt és bizony
gyakran halt is méccsel és csá-
kánnyal a kezében. Városunk-
ban az ezernyolcszázas évek
végétõl mûködött nagyüzemi

szénbányászat. Ez a szakma
sok embernek adott biztos
munkát, és számos családnak
nyújtott megélhetést. A bánya-
mûvelés mégsem egyszerû ke-
nyérkereseti mód, hiszen a
számos bányaszerencsétlen-
ségben és balesetben sokan az
életüket is vesztették. Szep-
tember elsõ vasárnapján,
1951 óta bányásznapi megem-
lékezéseket tartanak ország-
szerte a bányaiparban dolgo-
zók tiszteletére. Sajószent-
péteren a bányász emlékmû-
nél zajlottak az események. Az
ünnepi tiszteletadást a perece-
si Bányász fúvószenekar mû-
sora nyitotta. A rendezvényen
dr. Faragó Péter, Sajószent-
péter város polgármestere
mondott beszédet. Az ünnepi
hangulatot a Kossuth Lajos Is-
kola növendékei a bányászok
életérõl szóló szavalataikkal

erõsítették, míg a Sajó Gyön-
gye népdalkör ugyanilyen té-
májú dalokkal színesítette a
megemlékezést. Polgármester
úr beszédében többek között
olyan ünnepi gondolatot fo-
galmazott meg, melyben a bá-
nyászatot Sajószentpéter ösz-
szekötõ erejeként említette,
ami teljesen érthetõ, hiszen
városunk életében egykor a
bányászkolóniák igen fontos
szerepet játszottak. Ezután kö-
vetkezett az emlékmû megko-
szorúzása, amit a fúvósok ér-
zelmekre mélyen ható játéka
kísért. Az ünnepség végére is
jutott még az emlékezõ szava-
latokból és könnyfakasztó
énekekbõl, így tisztelegve
mindazon emberek elõtt, akik
munkásságukkal összetartot-
ták városunkat, és életüket ad-
ták a bányászat oltárán. 

B.M.

Bányásznap Bányásznap 
SajószentpéterenSajószentpéteren

Fotó: Heiszman Adrienn
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Tizenhárom plusz egy kérdés Puhl Sándorhoz

Tévedni emberi dolog

1. Bemelegítésként: mi jut
eszébe „kapásból” az alábbi
fogalmakról?
Magyarország a hazám

Sajószentpéter Borsodi Bányász

futball volt jobb, lehetne jobb

ifjúság a jövõ

becsület van még ilyen?

igazság attól függ, kinek?

népszerûség nem feltétlenül

média hatalom

2.  Vissza tudja még idézni
a kezdeteket, az elsõ mérkõ-
zést, amit vezethetett?

- Tizenöt évesen levizsgáz-
tam, és 1970. augusztus 20-án
már engem jelöltek az Ónod-
Varbó rangadó vezetésére.
Minden játékos idõsebb volt
nálam, csodálkoztak is, hogy
mit keres itt ez a vékonypénzû
gyerek. Ezt a mérkõzést egyéb-
ként az egykori szereplõkkel
késõbb a tiszteletemre újra
megrendezték.

3. Kik azok az öreg rókák,
akiktõl elleste a szakma for-
télyait, választott magának
fiatal korában egyáltalán
példaképet közülük?

- Nem tudok egy olyat mon-
dani, akit követni akartam, in-
kább többüktõl igyekeztem el-
lesni mindazt, amit szerintem
legjobban csináltak. Ezekbõl
az összegyúrt tulajdonságok-
ból építettem fel aztán a ma-
gam stílusát. 

4.  A világbajnoki döntõ
után városunk szülötte,
Kopcsik Lajos (Eger díszpol-
gára, mint Ön is) tortával kö-
szöntötte. Ez a mérkõzés volt
életének legnagyobb sikere?

- Már csak azért is, mert ez a
lehetõség még a legjobbak kö-
zül is csak keveseknek adatik
meg. Egy játékvezetõ számára
a világbajnoki döntõ szakmai-
lag a csúcs, onnan már nincs
feljebb. 

5. Ez a jel, ami megmarad
Ön után. Engem az is érde-
kelne, hogy mi volt a legna-
gyobb tévedése, amiben ma
már egészen másképpen
döntene?

- A játékvezetésben az a
szép, hogy a másodpercek tört
része alatt meghozott dönté-
sekben mindig ott van az em-
ber óriási felelõssége, de az
esendõsége is. Mivel a játékve-
zetõ is ember, így hordozza a
tévedés lehetõségét, aki pedig
meg van gyõzõdve róla, hogy
õ tévedhetetlen, akassza szög-
re a sípot.

6.  Ezek után hogyan fog-
lalná össze a játékvezetõi
ars poeticáját?

- A játékvezetõknek csak egy
feladatuk lehet a futballpályán
belül, hogy mindenkit, aki
azon kívül van, maradéktala-

nul kiszolgáljanak. Mindent
annak kell alárendelni, hogy a
közönség jól érezze magát, jól
szórakozzon. 

7.  Kit tart a világ valaha élt
legjobb játékvezetõjének?

- Minden korszaknak megvol-
tak a nagy egyéniségei, teljesít-
ményük a játék akkori színvo-
nalán értelmezhetõ, nem lehet
õket összehasonlítani!  

8.  Játsszunk el a gondo-
lattal: mi lenne az a szabály-
pont, amit megváltoztatna,
ha Önön múlna?

- A les szabályt változtatnám
meg, a büntetõnél pedig a lö-
võ játékoson kívül egy 25 mé-
terre kijelölt vonaltól közelebb
senki sem állhatna a kapuhoz.
Ezt a negyedik játékvezetõ tud-
ná kontrollálni, és így a kapus
és az „ítéletvégrehajtó” férfias
párbajában dõlne el a dolog. 

9. Akkor az egy mérkõzé-
sen közremûködõ bírók szá-
mának növelésével nagyjá-
ból egyetért. Mit szólna a
videobíró alkalmazásához?

- Nem vagyok ellene, hogy
az adott kor adta technikai le-
hetõségeket kihasználjuk egy-
egy vitatott helyzet megítélésé-
nél, ha az nem jár a játék meg-
szakításával.

10. Intelligens játékvezetõ
úgy tud észrevétlenül befo-
lyásolni szituációkat, hogy a
külsõ szemlélõ észre sem
veszi.  Torolt meg valaha
személyes sérelmet egy-egy
ítéletével?  

- Soha, ugyanis egy futballis-
ta miatt - bármennyire is elját-
szotta a közös bizalmat - a csa-
patát, a közösséget megbün-
tetni önmagában is bûn. 

11. Volt olyan mérkõzése,
amikor félelmet érzett?

- Talán egy alkalommal, ami-
kor nagyon villámlott - mondja
a csak rá jellemzõ csibészes
mosoly kíséretében. - De ko-
molyra fordítva a szót: ha vala-
kiben a félelem legparányibb
szikrája is jelentkezik, akkor el
se kezdje a játékvezetést!

12. Tudjuk, hogy az üzleti
élet sem ismeretlen terep az

Ön számára. Sport- vagy ci-
vil karrierjét tartja fonto-
sabbnak?  

- Számomra a sport a fonto-
sabb, hiszen szinte mindent ál-
tala értem el, 102 országban
volt szerencsém megfordulni -
nyolcvan százalékban a futball-
nak köszönhetõen -, sokféle
kultúrát ismerhettem meg, a
világ szinte minden pontján
rengeteg barátot és ismerõst
szereztem. 

13. A magyar labdarúgás-
ban az Ön megítélése nem
mindig volt egyértelmû. Ön
hogyan ítéli meg a magyar
foci, benne a jelen játékve-
zetésének helyzetét?

- Talán közhelynek hangzik,
de a magyar futball a magyar
társadalom, a magyar viszo-
nyok leképezése. A játékosok
és a játékvezetõk között is ke-
vesebb ma már az igazi nagy
egyéniség, ami azért baj, mert
a fiatalok nem találnak honi
példaképeket. A legutóbbi BL-
döntõt vezetõ Kassai Viktor ha-
talmas egyéni sikere húzóerõ
lehet, javíthat a magyar foci el-
ismerésén is.

13+1. Mi lenne a három kí-
vánsága az aranyhaltól: van-
nak még az életben álmai?  

- Elõször hadd lássam azt az
aranyhalat, bár én nem a kíván-
ságokban hiszek. Álmok mindig
lebegnek az ember szeme elõtt,
még akkor is, ha a sorsával ab-
ban a pillanatban éppen meg
van elégedve. Ezek az álmok ná-
lam legtöbbször elérhetõek, és
céloknak hívom õket. 

Elbúcsúztunk, s miközben a
parkolóból indult ki, eszembe
jutottak a szavai: „Egyik nap

elkezdtem udvariasan segíte-

ni az autós társakat, ekkor

még talán meg sem köszönték,

másnap volt egy olyan, aki vi-

szonozta is, harmadnap pedig

már egyre többen. Talán ilyen

apró lépésekkel kellene a mai

világunkat is megváltoztatni,

s nem rögtön feladni egy si-

kertelen próbálkozás után!” 

Kiss Barnabás

8

Az SVSE felnõtt és utánpótlás csapatainak bajnokavató
mérkõzésén a kezdõrúgást az eddig egyetlen magyar-
ként 1994-ben VB-döntõt vezetõ futballbíró, Puhl Sándor
végezte el. A mérkõzés elõtt készségesen állt ren-
delkezésemre: „Ez nekem rutinfeladat, hamar végzünk, a
kezdõrúgás után ugyanis rohanok Budapestre”. Késõbb
türelmetlenül kopogtak az iroda ajtaján, hogy már a
kezdõkörben kellene lennie, amikor pedig visszajött a
pályáról, a félidõt jelzõ síp még ott talált bennünket. Az
idõt nem érzékeltük, annyira belemélyedtünk a beszél-
getésbe, amit szeretnék megosztani azokkal, akiket
érdekel a futball ezerszer elátkozott közegét belülrõl is
ismerõ ember véleménye.
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9

Városunkban tavaly novem-
ber óta zajlik a „Tanulás - Fejlõ-
dés - Életesély a Sajó völgyé-
ben” elnevezésû projekt, amely
a Mûvelõdési és Sportközpont
és Városi Könyvtár (MSK) irá-
nyításával, a Sajószentpéteri
Központi Általános Iskola és a
Pattantyús-Ábrahám Géza Szak-
képzõ Iskola együttmûködésé-
vel valósul meg. A projekt lehe-
tõséget ad arra, hogy az MSK-
ban mûködõ mûvészeti csopor-
tok fejlõdjenek, illetve új cso-
portok induljanak. A képzés 20
hónapon keresztül folytatódik,
s ennek szerves részeként tud-
tuk az idén nyáron megszervez-
ni mûvészeti csoportjaink szá-
mára a nyári táborozást.  A hat
csoportból 90 fõnek és 15 kísé-
rõnek tudtuk biztosítani az uta-
zás, a szállás, az étkezés és a
programok költségeit. A hat
csoport három turnusban tölt-
hetett el egy-egy felejthetetlen
hetet, bár a kikapcsolódáson
túl minden turnusban kemény
munka folyt. A táborozást a vá-
rosi színjátszó kör és a Musical
Stúdió nyitotta.

„2011. június 28-ától július 3-
áig táboroztunk Nyíregyháza-
Sóstón. Minden délelõtt voltak
kötelezõ foglalkozások, melye-
ken új dalokat tanultunk, és szi-
tuációs játékokat játszottunk.
Olyan új verseket is írtunk, ami-
ket késõbbi mûsorainkban hasz-
nosítani tudtunk. Szabadidõs
programjaink között szerepelt:
élményfürdõzés, a falumúzeum
megtekintése, vadasparki láto-
gatás, valamint csónakázás és
vízibiciklizés. A táborban na-
gyon sok élménnyel lettünk gaz-
dagabbak, amelyek közül ki-
emelkedett a városdal elõadójá-
val, a Császár Zoltánnal való kö-
zös éneklés öröme. Bízunk ab-
ban, hogy jövõre is lesz lehetõ-
ség arra, hogy gazdagíthassuk is-
mereteinket a két csoport mun-
kájában, és talán újabb táborba
is eljuthatunk” - nyilatkozta a tá-
bor két szakmai vezetõje, Orosz
Marianna és Tõzsérné Király
Enikõ.

Második turnusként július-
ban a modern tánccsoport
(Gyöngyszem Mazsorettek) és a
néptánccsoport (Hajlika együt-

tes) utazott el 6 napra
Balatonboglárra. „Szállásunk a
boglári kollégiumban volt, ahol
svédasztalos reggeli, meleg ebéd
és vacsora várta a csoportokat. A
modern táncosok a tábor alatt
napi 3 óra edzésen vettek részt,
ahol új forgatásokat, dobásokat
tanultak, és csoportonként ösz-
sze kellett állítaniuk egy saját ko-
reográfiát, amit utolsó este be is
mutattak. A munka mellett részt
vettek egy diszkóhajó-kirándulá-
son is. A néptáncosoknál az el-
töltött napok mindenki számára
meghozták azt a plusz érzelmi,
lelki és fizikai feltöltõdést, ami-
ért létrejött a tábor. Új táncokat
tanulhattak, valamint a régebbi
ismereteiket mélyíthették el, az
oktatók pedig jobban megis-
merhették, közelebb kerülhet-
tek a diákokhoz. Fontos ez, hi-
szen a hétköznapokban nem
mindenre jut idõ. Lehetõség
volt „kézmûveskedni” is: cso-
mózni és körmöcskézni, vala-

mint különféle sportjátékokkal
eltölteni a szabadidõt” - mesélte
a két táborvezetõ, Sztofán Zsu-
zsa és Körmöndi Tamás.

A táborozásokat augusztus-
ban a formációs táncosok két
csoportja zárta. „Augusztus 10-
étõl 15-éig volt az együttes

edzõtábora Hajdúnánáson. A
táncosok minden nap délelõtt
9-tõl 12-ig és délután 14-tõl 17-
ig táncpróbákon, edzésen vet-
tek részt, ahol az eddig tanulta-
kat, illetve az új Gloria latin mix
koreográfiát gyakorolták. Egy
teljes nap volt a táncosokkal
Dalotti Tibor, nemzetközi hírû
koreográfus, aki a Botafogo
táncegyüttes vezetõje. 2012-
ben találkozhatnak majd vele
és a Botafogo táncegyüttessel
is, hiszen a januári formációs
gálánkon õk is szerepelnek
majd. A délutáni próbák után a
jó idõ függvényében (sajnos ez
csak két nap volt) a gyerekek a
hajdúnánási strandon pihenték
ki az egész napos fáradalmakat”
- összegzett Sólyom Attila, az
együttes vezetõje.

Összefoglalva elmondhatjuk,
hogy nagyon jól sikerültek nyá-
ri mûvészeti táboraink, ahol
majdnem 100 gyermek tanul-
hatott, gyakorolhatott és élvez-

hette a vakáció adta vidám órá-
kat. Ezek után nem csoda, hogy
szeptembertõl újult erõvel, él-
ményekkel telítetten vetették
magukat a hétköznapok alkotó
munkájába.

Sajó A.

Alkotómunka vakáció 
idején

A városdal szerzõjét hallgatják a színjátszókör tagjai

Fellépés elõtt a mazsorettes lányok
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Ön támogatná-e a helyi sportot, és ha igen, 
melyik szakágát? 

Közélet

Debnár József 

A kérdés feltevése után
mindjárt emlékképek jönnek
elõ, amikor még kijártam a Bá-
nyász-meccsekre, és drukkol-
tam a csapatnak. Szerettem a
futballt és a nõi kézilabdát is,
sok szép sportélményben volt
részem. Ma is szívesen látogat-
nám a mérkõzéseket, ha maga-
sabb osztályban szerepelné-
nek. Ehhez viszont támogatók-
ra lenne szükség, mert az egy-
kori nagyvállalatok, mint a bá-
nyák és az üveggyár, sorra be-
zártak. Az önkormányzatok ezt
az ûrt soha nem fogják tudni
betölteni. Jó lenne, ha létre-
jönne egy összefogás ezen a té-
ren, és legalább a két sportág
közül az egyiket sikerülne újra
magas szintre emelni. Õk fém-
jelezhetnék Sajószentpétert,
megfelelõ színvonalú utánpót-
lás-nevelésbõl pedig talán pro-
fitálni is lehetne. 

Soltész Imre 

Engem sokan ismernek a
sportpályáról, hiszen 12 éven
át védtem a Borsodi Bányász
focicsapatának kapuját, utána
pedig környékbeli kisebb csa-
patokban játszottam. Sport-
múltamból adódóan gondol-
tam azt, hogy a szponzor cé-

gek megszûnése után sem sza-
bad veszni hagyni Sajószent-
péter sok évtizedes tradícióját,
ezért 1990-ben dr. Zsíros Sán-
dorral, Zsíros Lászlóval és Ken-
di Ferenccel megalakítottuk a
Sajószentpéteri Városi SE-t. 

Akkorra már nem volt Bor-
sodi Bányász, a pálya tönkre-
ment, a sportélet pedig lenul-
lázódott. Sikerült egy csapatot
szerveznünk, akik indultak a
körzeti labdarúgó-bajnokság-
ban, és az elsõ évben mindjárt
magasabb osztályba kerültek.
A felnõtt csapat mellett az ifjú-
sági is bajnok lett. Hamarosan
létrejött a fúzió a SÜMSE csa-
patával, és sokáig a megyei el-
sõ osztályban játszott a csapat.
Közben sokat tettünk az után-
pótlás-nevelésért, jómagam 20
éve edzem a fiatalokat. Sok
csalódás ért ezen a pályán,
mert több ügyes gyerek nem
vállalta a nagyobb megterhe-
lést, amire a sikerek érdeké-
ben szükség lett volna, õk in-
kább környékbeli kisebb tele-
pülésekre igazoltak. A jelenle-
gi csapatban ezért csak négy
egykori játékosom futballozik.
Örültem annak, hogy ismét fel-
kerültek a megyei elsõ osztály-
ba, de azt látom, hogy sokan
türelmetlenek velük szemben.
Az elsõ hat fordulóban három-
szor játszottak döntetlent, de

tudomásul kell venni, hogy az
ellenfeleknél is vannak jó ké-
pességû futballisták. Egyéb-
ként Sajószentpéteren valami-
lyen formában újra nyitni kel-
lene a minõségi sport irányá-
ba, és nem mondhatok mást,
minthogy ez a sportág legyen a
labdarúgás. 

Bencs Zoltán 

Sajólászlófalván élek, de évti-
zedek óta követem a város
sportéletét. Sokáig rendszeres
látogatója voltam a foci- és kézi-
labdameccseknek, de eseten-
ként még mostanában is becsa-
logatnak a pálya mellé az egy-
kori sportbarátok. Ha relatíve

nagyobb csapatok érkeznek
Sajószentpéterre, biztos, hogy
megnézem õket. Legutóbb a
Varbó-Sajószentpéter mérkõ-
zést láttam. Van, amikor 200-
300 ember is drukkol a csapat-
nak, de magasabb osztályban
még többen kilátogatnának.
Szerintem térségi összefogással
nem lenne elérhetetlen egy NB
III-as csapat összehozása, talán
elég lenne hozzá a környékbeli
csapatokból kiválogatni a jobb
játékosokat. Az biztos, hogy
lenne rá igény, ezért - mint a
legnépszerûbb sportágat - én a
labdarúgást támogatnám. 

Kerekes Pál 

Követem a város sportéletét
annak ellenére, hogy szemé-
lyesen csak nagyon ritkán ju-
tok ki a pályára. Örülök annak,
hogy a focisták magasabb osz-
tályban kezdték a bajnokságot,
ezért szerintem ezt a csapatot
egyben kellene tartani, és eset-
leg néhány játékossal erõsíte-
ni. Nem szabad elfelejteni
Isaszegi Robi eredményeit és
utánpótlás-nevelõ munkáját
sem, hiszen egykor nagyon
sok jó ökölvívó bunyózott
sajószentpéteri színekben. A fi-
atalok egy rétegét ma is meg-
érinti ez a sportág, tehát ezt a
két szakágat ma is érdemes
lenne jobban támogatni. 

Kraj István  
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Vajon hogyan is tudnánk el-
képzelni világunkat annak jól
megszokott kellékei nélkül? A
kávé, patinás fémdobozában,
egy szelet színes fóliába cso-
magolt csokoládé vagy egy do-
bozos üdítõ mind-mind létünk
szokásos kellékeivé minõsül-
tek. Ám sok más termékkel
egyetemben, ezeknek sem
használjuk fel minden részét.
A csokipapír és a doboz, jobb
esetben, repül a szemetesbe,
míg a kávésüveg némi polcon
való porosodás után jut ugyan-
erre a sorsra. Ám hogy ezek
után mi történik velük, és mi-
lyen mértékben formálhatja a
szemét a környezetünket, biz-
tonságos tárolásához milyen

intézkedések szükségesek, ar-
ról már csak kevesebben tud-
nak.

A mai felgyorsult, modern
élet szinte mindennapi velejá-
rója a megnövekedett mértékû
hulladék, és vele együtt termé-
szetesen a hulladéklerakó he-
lyek is. Ezeknek a létesítmé-
nyeknek a mûködését hatósá-
gilag szabályozzák. A meghatá-
rozott lerakási szint elérése
után a hulladéklerakást be kell
szüntetni, majd ezután a lera-
kót rekultiválni kell, ami tulaj-
donképpen a terület újramû-
velését, újrahasznosításra való
alkalmassá tételét jelenti. Ezt a
folyamatot teszi lehetõvé az az

Európai Unió által támogatott
pályázat, ami Bükkaranyost,
Bükkszentkeresztet, Hejõsza-
lontát, Hernádnémetit, Igricit,
Kisgyõrt, Sajópálfalát, Sajó-
szentpétert, Sajópetrit, Szakál-
dot és Tiszakeszit érinti. Így te-
hát a munkaterületek átadásá-
val a tizenegy település tizen-
két hulladéklerakójának rekul-
tivációja kezdõdött el augusz-
tus 9-én. Ez a nagyléptékû be-
ruházás 1,2 milliárd forintból
valósul meg. A pályázat életút-
ja a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség a Környezet és Energia
Operatív Programjának felhívá-
sával kezdõdött. Ennek eleget
téve nyújtotta be projektjavas-
latát a Miskolc Környéki Rekul-
tivációs Önkormányzati Társu-
lás „Miskolc környéki rekulti-
vációs önkormányzati társulás
területén levõ tizenkét tszh-
lerakó rekultivációja” címmel.

Az elgondolás sikeres elbírálás-
ban részesült, a projekt finan-
szírozása az Európai Unió tá-
mogatásával, a Kohéziós Alap
Társfinanszírozásával jön létre.
A projekt tervezett összköltsé-
ge 1.254.391.463 forint, a be-
ruházás költségeinek 100 %-át
a Környezet és Energia Opera-
tív Programból nyert európai
uniós támogatás fedezi. A kivi-
telezésre fókuszáló megbeszé-
lést a gesztorszerepet betöltõ
Sajópálfalán, sajtótájékoztató
keretén belül tartották meg az
érintett települések polgár-
mesterei és a projektben részt-
vevõ cégek képviselõi. A mun-
kálatok befejezésének terve-
zett idõpontja 2012 májusa,
így a projekt zárása 2012 októ-
berére tehetõ. 

Bájer Máté
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Édesapám igazi törzsszurko-
ló, nélküle talán el sem kez-
dõdhetnének a focimeccsek.
Én is szeretem a sportot, de in-
kább olyan tévékészülék elõtt
ülõ drukker vagyok. Az a véle-
ményem, hogy Sajószentpé-
ternek szüksége lenne egy
olyan focicsapatra, amelyben
elsõsorban helybeli fiatalok
játszanak. Abban is biztos va-
gyok, hogy egy magasabb osz-
tályú együttes iránt lenne
igény, de tudom, hogy ahhoz
sok pénz kellene. Sokan nosz-
talgiáznak az egykori NB I-es
nõi kézisekrõl, az NB I/B-ig el-
jutó Bányászról, a jó bokszo-
lókról, akikre a helybeliek
büszkék voltak. Most ezek hiá-
nyoznak. Ezért kellene egy csa-
patot kiemelten támogatni
úgy, hogy meg kellene követel-
ni tõlük az eredményességet.
Talán a focisták lennének erre
alkalmasak. 

Kocsis Sándor 

Akik vállalják a versenyspor-
tot, azok kapjanak támogatást.
Nem azokra gondolok, akik
hobbiból néhányat belerúgnak

a labdába, vagy összejönnek
egy-egy sörmeccsre, hanem
azokra, akik bajnoki pontokért
játszanak, és rendszeresen
edzenek. Egykor komoly társa-
dalmi esemény volt egy mér-
kõzés, és jó lenne valamit visz-
szahozni abból az idõbõl ak-
kor is, ha mostanában minden-
ki a pénztelenségrõl beszél. 

Bodgál Barnabás 
A pincesoron közel van hoz-

zám Szász Kitti szüleinek pin-
céje, aki tudvalévõ, hogy a vá-
ros elsõ világbajnoka. Ez a kis-
lány rengeteg fontos helyre

kap meghívást, és viszi
Sajószentpéter hírét. Elsõsor-
ban õt emelném most ki a tá-
mogatandók közül. Ezen kívül
a mai napig vannak tehetséges
futballisták és ökölvívók, akik
finanszírozás nélkül edzeni

sem tudnak. Utoljára egyéb-
ként tavasszal voltam kint azon
a focimeccsen, amelyen a baj-
noki címet ünnepelte a csapat. 

Vári Ferenc 
A támogatás elosztásánál az

eredményességet venném fi-
gyelembe, mert szerintem, aki

jobban teljesít, részesüljön
magasabb anyagi elismerés-
ben. Ennek tükrében én az
ökölvívást támogatnám, hiszen
jelenleg nem jut elég pénz az
utánpótlás-nevelésre sem.
Örültem, hogy magasabb osz-
tályba kerültek a futballisták,
de máris bírálják õket eddigi
eredményeikért. Tudomásul
kell venni, hogy megyei elsõ
osztályban már jobb csapatok
is vannak, ezért azt monda-
nám, legyünk egy kicsit türel-
mesebbek.

Kovács

Vissza a természetnek!
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Az elsõ nõi freestyle futballvilágbajnok: Szász Kitti

A labda alatt, de a világ tetején! 

Mostanában nem hiszem (s õ
sem cáfol meg ebben), hogy
lenne boldogabb ember váro-
sunkban Kittinél. A média kép-
viselõi egymásnak adják a kilin-
cset, hogy interjút készítsenek
vele, mindenhová hívják, min-
denki gratulál neki e-mailben,
telefonon vagy személyesen.
Ezt a nagy-nagy boldogságát se-
gítem most megosztani a Kró-
nika sportszeretõ olvasóival,
örüljünk együtt a sikerének,
hadd legyen a miénk is egy ki-
csit! Aki rendszeresen olvassa a
lapunkat, annak nem kell kü-
lön bemutatnom sem õt, sem a
sportágát, korábban megtet-
tem már. Most elég legyen any-
nyi, hogy ez az atomkori sport
arról szól, hogy a labdával meg-
adott területen és idõn belül,
szinte megkötések nélkül trük-
köket mutatnak be, s a zsûri
ezeket pontozza. Eddig csak
férfiak számára rendeztek meg-
hívásos világbajnokságot (je-
lenleg a férfi trónon is magyar
versenyzõ, Kovács Péter ül!),
idén Prágában a négy legjobb
nõi labdazsonglõr külön mérte
össze tudását. A döntõbe a
francia Mélody és a mi lányunk
jutott, ahol a nézõk szájtátva
nézték a hihetetlen trükköket,
s azt, hogy 4:1 arányban, telje-
sen megérdemelten világbaj-
nok: Szász Kitti.

- A prágai döntõn nekem
úgy tûnt, hogy a francia lány
nagyon meg akart téged ver-
ni, és a túlzott kockáztatás
lett a veszte. Õ az akrobati-
kára helyezi a hangsúlyt. Ál-
talában is erre vevõk, merre
fejlõdik inkább a sportág?

- A nézõk mindenképp az ak-
robatikus trükkök rajongói, hi-
szen ezek sokkal látványosab-
bak, mint a hihetetlen kont-
rollt és kitartást igénylõ „low
air” kombinációk, amelyek a
legnehezebbek a nõk számára.
A legjobb, ha a két stílus páro-
sul, én személy szerint ezen
dolgozom.

- Ismerted az ottani ellen-
feleidet már korábban, tud-
tad, hogy mire számíthatsz?

- Ismertem õket, tudtam,
hogy mire képesek. A lényege-
sen népszerûbb, kétmilliós
Youtube-nézettséggel rendel-
kezõ francia lánytól tartottam
a legjobban. Ám a döntõben
szerencsére a kevesebb hibával
végrehajtott, elõre megterve-
zett mozdulatsoraim elnyerték
a zsûri tetszését.

- Nemrég azt mondtad ne-
kem, hogy az ülésben vég-
zett gyakorlatokban és
erõnlétben kell fejlõdnöd!

- Az elõbbi még mindig a

gyengém, de sokat gyakorlom,
kondiban pedig úgy érzem,
napról napra jobb vagyok.

- Sikerült kialakítani az
egyéni stílusod, ami úgy is-
tenigazából csak rád jellem-
zõ, olyan igazi "szászkittis"?

- Van néhány olyan trükk,
amit sikerült egyedire formál-
nom, de - bár dolgozom rajta -
még saját stílusról nem beszél-
hetünk. Van egy kombinációm,
a Spinning (Fonó) Jenny fantá-
zianevû, amit néhány japán fi-
ún kívül senki sem tudna utá-
nam csinálni. Ezzel a nõies láb-
ra tervezett mozdulatsorral egy
európai online freestyle foci-
verseny 5. helyezettje lettem.

- Te amatõr vagy még, vagy
már profinak számítasz?

- A kettõ közt tengõdöm.

Látványosnak, különlegesnek,
minél ismertebbnek kell lenni
ebben a sportágban, én ezért
akarok legalább itthon a fiúk
között is a legjobbak közé tar-
tozni. A VB-gyõzelmem után
megszaporodott felkérés pe-
dig anyagilag is sokat segít,
hogy abból éljek, ami egyben a
hobbim. 

- Fájdítsd egy földi halan-
dó szívét: milyen volt a han-
gulat a spanyol és a német
stadionokban?

- Õrületes hangulat volt a
meccseken! Azelõtt nem volt
alkalmam nívós focimeccsekre
ellátogatni, tehát óriási élmény

volt élõben látni a Real Madrid
- Barcelona vagy a Bayern
München - Milan játékát. A VIP-
szektor hangulatáról gondos-
kodtunk, és úgy gondolom,
hogy jó munkát végeztünk, a
fontos emberek tányérral a ke-
zükben körbeálltak minket, és
ámuldoztak a zenés bemutató
láttán.

- Mivel „nemcsak foci van
a világon”, beszéljünk a civil
Szász Kittirõl is! Mi újság
van veled?

- Most egy kicsit felfordult
körülöttem a világ. Bár már az
interneten is kaptam házassági
ajánlatot, egyedülálló vagyok,
nem talált még rám a szere-
lem, de nem vagyok egyedül.
Megmaradtak az eddigi baráta-
im, versenyeken pedig a
freestyle família összegyûlik, s
együtt edzünk, bulizunk a vég-
telenségig. Többségük nagyon
jó haverom, napi szinten be-
szélünk az interneten keresz-
tül. 

- Hogy éled meg, hogy te
vagy most városunk legis-
mertebb embere?

- Fura ezt így hallani, és ma-
ga a helyzet is az. Sok
sajószentpéteri lakos gratulált
már, dicsérnek a színvonalas
TV-szereplésemért, tényleg
mindenhonnan csupa jót hal-
lok. Felfoghatatlanul jó érzés!

- Mondhatjuk azt, hogy az
ismertséged rendben van.
És az elismeréssel hogy
állsz?

- A médiaszerepléseimnek
köszönhetõen úgy gondolom,
hogy sokan hallottak rólam, de
ezt a „hírnevet” - ha lehet ezt
így nevezni - szeretném fokoz-
ni, szóval amint lehetõség lesz,
jelentkezem tehetségkutató
mûsor(ok)ba. Addig pedig re-
ménykedem egy-egy fotósoro-
zatban vagy reklámfelkérés-
ben.

- Kik egyengetik pályafu-
tásod, vagy nincs ilyenre
szükség? Sportszervezõ le-
szel, ha nagy leszel, nem
gondoltál menedzserkedés-
re a sportágadban?

Prága, 2011. augusztus 13., szombat. Mi köze van en-
nek a rövid mondatnak Sajószentpéterhez? Nagyon is
sok! Városunk sporttörténetének megsárgult oldalaira
újból arany betûkkel írhatunk: Szász Kitti révén meg-
született az elsõ világbajnoki címünk. Mielõtt jó magyar
szokás szerint fanyalogni kezdene bárki is, hogy nem is
hivatalos, no meg kevés a nõi versenyzõ, annak azt ja-
vaslom, hogy elõtte nézze meg a döntõrõl készült felvé-
telt. Nem csupán a szava, de még a lélegzete is eláll
majd a lenyûgözõ, valóban világbajnoki teljesítmény
láttán! 

Kitti mesterien bánik a labdával
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Elkezdõdött az új tanév

Becsengettek

- A tavalyi elbocsájtások
után úgy gondoltuk, hogy
fellélegezhetünk egy kicsit,
de aztán hidegzuhanyként
ért a bejelentés, hogy mégis
lesz csoportos létszámleépí-
tés. Milyen okokra vezethe-
tõ vissza ez a döntés?

- Minden év tavaszán az elsõ
osztályosok beiratkozása és a
továbbtanulók számának függ-
vényében változik tanulói lét-
szám, ami sajnos évrõl évre
csökkenõ tendenciát mutat.

Ezen számok ismeretében ke-
rült májusban a képviselõ-tes-
tület elé az az elõterjesztés,
amely a 2011/2012-es tanév in-
dításához szükséges osztály- és
napközis csoportok számát, a
következõ tanév felhasználható
órakeretét és az engedélyezett
alkalmazotti létszámot megha-
tározta. A képviselõ-testületi
döntést a nyár folyamán végre-
hajtottuk. A határozat SKÁI-
szinten 18 fõt érintett, ebbõl 7
fõ pedagógust, 7 fõ pedagógus
munkát közvetlenül segítõt és
4 fõ technikai dolgozót.

- A létszámleépítésen túl
milyen változások történtek
még a nyár folyamán?

- A tanulói létszám csökkené-
se miatt a Pécsi Sándor Tagisko-
lában lévõ tanulócsoportok
szeptembertõl a Hunyadi Má-
tyás Tagiskolában folytatják ta-
nulmányaikat (ezzel egy fel-
adatellátási-hely megszûnt), va-
lamint a Lévay József Tagiskolá-
ban megmaradt két tanulócso-
port az intézmény tornatermi
szárnyában került elhelyezésre.
Ezen intézkedésekkel jelentõs
költségmegtakarítást realizálha-
tunk. Módszertani újdonság
lesz az idei tanévben, hogy a
gyerekek a tanítási órákon aktí-
van használják az interaktív táb-

lákat, valamint IKT eszközöket,
s ezek segítségével még változa-
tosabbak lesznek az órák. Szep-
tember 1-jétõl újra beindult a
közmunkaprogram, amelynek
keretében az ebben érintettek
valamennyi feladatellátási-he-
lyen adminisztrátorként, gyer-
mekfelügyelõként, karbantartó-
ként, portásként és takarító-
ként segítik munkánkat. Szin-
tén szeptembertõl újra jár az is-
kolabusz, ugyanazon az útvo-
nalon, mint tavaly, de csak a
reggeli, illetve a délutáni idõ-
szakban. A nyár folyamán a mé-
dia is az oktatást érintõ változá-
sokkal volt teli, így érdemes át-
futni, mi az, ami valóban beve-
zetésre kerül ebben az eszten-
dõben. Noha átfogó jogszabályi
változások még nem történtek,
néhány változást azért megem-
lítek. Az egyik, hogy módosult a
sajátos nevelési igényû (SNI-s)
gyermekek fogalmi meghatáro-
zása, a rendellenesség súlyos,
illetve tartós és súlyos volta
alapján. A mulasztásokkal kap-
csolatos változásra is felhívom a
szülõk figyelmét, mert ennek
értelmében a tantestület meg-
tagadhatja az osztályozóvizsga
letételét abban az esetben, ha a
tanuló igazolatlan mulasztásai-
nak a száma meghaladja a 20 ta-
nítási órát. Még egy fontos vál-
tozás: a tanév helyi rendjében
meg kell határozni a nemzeti
összetartozás napjával kapcso-
latos megemlékezés idõpontját
és módját!

- Ha jól tudom, néhány
napja egy vezetõi értekezle-

ten vett részt, ahol az okta-
tásért felelõs államtitkár, dr.
Hoffmann Rózsa tartott elõ-
adást a megújuló magyar
tanügyrõl, s bemutatta a
Nemzeti Köznevelésrõl szó-
ló törvény koncepcióját.

- Valóban részt vettem ezen a
konferencián, és néhány gon-
dolatot kiemelnék államtitkár-
asszony beszédébõl. A követ-
kezõ tanévtõl állami tulajdon-
ba kerülnek az iskolák, de ha
egy önkormányzat szeretné
megtartani iskoláját, akkor
köthet ezzel kapcsolatos meg-
állapodást az állammal. Ott
már az is elhangzott, hogy
nemcsak a pedagógusok bérét,
hanem az intézmények mû-
ködtetését is az állam finanszí-
rozza majd. A koncepció másik
sarkalatos pontja a tartalmi
szabályozás, amely magában
foglalja a készülõ új Nemzeti
Alaptantervet, a kötelezõen vá-
lasztható kerettanterveket. A
harmadik sarkalatos pont pe-
dig a pedagógus életpályamo-
dell, amely a feladatok egyér-
telmûvé tételével, a minõségi
rendszer kidolgozásával, az
elõrelépés lehetõségének biz-
tosításával, a közalkalmazotti
bérrendszer átalakításával
helyre kívánja állítani a peda-
gógus pálya presztízsét. Az el-
képzelések tehát már megvan-
nak, a gyakorlati kivitelezés
azonban még várat magára, s
csak a 2012/2013-as tanévtõl
várható a Nemzeti Köznevelési
Törvény bevezetése.

Románné

- Az Elsõ Magyar Freestyle
Foci Egyesület tagjaként
Cserpes Fábián és Csifári Tibor
a menedzsereim. Úgy tudom,
hogy a menedzselést a sport-
szervezõ szakon belül megta-
nítják. Ha már túl öreg leszek a
sporthoz, szeretném a fiatal
generációt rendezvényekkel,
versenyekkel, szponzorokkal
segíteni, és úgy érzem, hogy
ehhez tökéletes választás ez a
szak.

- Tehát új iskola, új közeg.
Változik valami az életedben? 

- Minden változni fog. Újra el-
sõ a tanulás, a kevés szabad-
idõm pedig freestyle gyakorlás-
sal fog telni. Életemben elõször
leszek kollégista, ezt is, s az új
várost, Egert is meg kell majd
szoknom. Valószínûleg önál-
lóbb, s még komolyabb leszek.

- Kire számíthatsz minden
helyzetben, kivel tudod
gondjaidat leginkább meg-

beszélni? Kinek a vélemé-
nyére adsz a legtöbbet?

- Talán meglepõ, de a három
kérdésre csupán egy válasz
van: édesanyám. 

Miután ki-ki indul a saját
dolga után, kicsit irigykedem,
hogy - ha nagyon kemény
munka árán is - õ azt csinálhat-
ja, amit szeret. Egyszerûen te-
szi a dolgát, a teljesítményével
pedig egyben városunk hírét is

hordozza a nagyvilágban. Ha
mindenki a saját területén csu-
pán ennyit tesz le a közösség
asztalára, máris többek le-
szünk tõle mindnyájan. Ezt
azoknak is meg kellene szívlel-
niük, akik azt hiszik, hogy lab-
dazsonglõrök, s közben csak
akkor nem pattan el tõlük a
labda, ha kiszúrják. Még egy-
szer: szép volt Kitti, gratulá-
lunk és büszkék vagyunk rád! 

Kiss B.

„A Nemzeti Köznevelési
Törvény bevezetésével alap-
jaiban változik az oktatási

rendszer” – mondja Perényi
igazgató úr

Még néhány évvel ezelõtt is biztos munkára számítha-
tott nyugdíjazásáig az, aki a pedagógus hivatást válasz-
totta. Sajnos az évek múltával ez a létbiztonság egyre
inkább bizonytalanná, kiszámíthatatlanná vált. Errõl és
néhány, a sajtóban már napvilágot látott, a közoktatást
érintõ változásról beszélgettem Perényi Barnabással,
SKÁI igazgatójával.

Saj szentpØter_2011_09.qxd  9/20/2011  9:44 AM  Page 13



14

2011. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Aktuális

Helyzetjelentés: InterScreen-beruházás

Kép(ernyõ)ben vagyunk 

- Éppen egy év telt el az-
óta, hogy beszélgettünk az
InterScreen Kft. Sajószent-
péterhez kötõdõ terveirõl.
Mi történt az elmúlt 12 hó-
napban? Várható-e, hogy rö-
vid idõn belül elindul a be-
ruházás?

- Elõször is köszönjük az
együttmûködést és támogatást
polgármester úr és az önkor-
mányzat részérõl. A beruházás
napjainkban is folyamatosan
halad, igaz, nem látványosan,
hiszen a projektnek számos
Sajószentpéteren kívüli össze-
tevõje van. Az sem titok, hogy
idõközben a külsõ körülmé-
nyek változásait is figyelembe
kellett vennünk. Ez egy inno-
vatív technológián alapuló üz-
leti projekt, ami jelentõs mér-
tékben a globális piac számára
kínál reklám-, média- és keres-
kedelmi szolgáltatásokat és
rendszereket. Ennek megfele-
lõen a terminálok és a szoft-
veralkalmazás, valamint a
kommunikációs hálózat fej-
lesztése szinte teljes mérték-
ben megvalósult a partnerek-
nél. Az InterScreen számára a
terminálok és a szoftver be-
szerzése jelenleg is zajlik. Ren-
geteg munkát fektettünk a ma-
gyar és a külföldi piac feltérké-
pezésére is, így elmondható,
hogy egyre növekvõ konkrét
megrendelési volumennel ren-
delkezünk, ami a sajószentpé-
teri gyártó és szolgáltató kapa-
citások kiépítését ösztönzi,
aminek keretében az építkezés
is elkezdõdött. Számos lépést
tettünk a projekt finanszírozá-
sának biztosítására. Ennek
alapján kijelenthetõ, hogy je-
lentõs hányadban rendelke-
zésre állnak a pályázaton kívü-
li pénzügyi források is. A tevé-
kenység Sajószentpéteren tör-
ténõ elindításakor differenciált

álláslehetõségeket kínálunk
majd, amelyek folyamatosan
bõvülni fognak, mivel idõköz-
ben klaszter jellegûvé növeke-
dett a projekt, így a késõbbiek-
ben további összetett igények
merülnek majd fel. Nagyszámú
magyar és külföldi vállalattal
és intézménnyel mûködünk
együtt, amelyek közül kiemel-
ném az IBM, Bull és a Panaso-
nic cégeket. Ezt azért szeret-
ném hangsúlyozni, mert ebbõl
is látszik, hogy késõbb mennyi-
re fontos lesz a magas mûszaki
és munkaszínvonal biztosítása,
amihez minden segítséget
megadunk.

- Idõközben Szerencs Vá-
ros Önkormányzata tulaj-
donrészt szerzett az
InterScreen Kft-ben. Ez mi-
ként befolyásolja a Sajó-
szentpéteren megépítendõ
üzem sorsát?

- Mint említettem a projekt
közben klaszter jellegûvé vált,
amelybe Szerencs városát is
bevontam, ami úgy gondolom,
számos elõnyt jelent majd, de
elsõsorban a projekt kockáza-
tait csökkenti. Az szerencsi ön-
kormányzat valóban hozott
egy határozatot az InterScreen

Kft.-ben való tulajdonszerzés-
rõl, de ez eddig inkább csak el-
vi jellegû volt. Én magam úgy
látom, és azt javaslom, hogy in-
kább a klaszter tagság irányába
célszerû haladnunk. A klaszter
jelleg egyben azt is jelenti,
hogy minden helyszín lehetõ-
ségei kibõvülnek, a megvalósí-
tás és mûködés kockázatai pe-
dig csökkennek. Továbbra is
azt mondom, Sajószentpé-
teren mindenképpen szándé-
kozunk üzemet építeni, amint
ez az építkezés elkezdésébõl is
látszik. 

- Az Önök cége két uniós
pályázaton (GOP 2.1.2-08/D;
ÉMOP- 1.1.1/B-09) is ered-
ményesen szerepelt. A meg-
valósítás ilyen mértékû csú-
szása nem vonja-e maga
után a megítélt támogatás
elvesztését?

- Jelenleg folyamatban van a
GOP-pályázatunk megvalósítá-
si határidejére vonatkozó ké-
relmünk elbírálása. 

- A Szerencs Város Önkor-
mányzatával megkötött
együttmûködési megállapo-
dás értelmében Szerencs
lesz az SBC Holding köz-
pontja, vagyis ott épül fel a
250 - 500 m2-es központi
épület. Ennek tükrében mi-
lyen szerepet szán Ön, illet-
ve a cég vezetése a sajó-
szentpéteri üzemrésznek?  

- Úgy gondolom, az SBC
klaszter központja valóban
Szerencs lesz, de határozottan
állítom, hogy ez Sajószent-
péter jelentõségét semmilyen
mértékben nem csorbítja. Erre
azért van szükség, mert az egy-
re bõvülõ klaszter az eredeti
Interaktív Média üzlet mellett
további új üzleti projektet
eredményez, ami végsõ soron
az Önök városában is elõrelé-
pést generál. Az eredeti kér-
désre visszatérve: a Sajószent-
péterre szánt eredeti interaktív
médiaprojekt idõközben sem-
mit sem változott. Úgy is fogal-
mazhatnék, hogy az üzleti te-
vékenységünk Önöknél már az
üzem felépítése elõtt elkezdõ-
dik olyan ütemben növekedve,
ahogyan a piaci igények azt
megkívánják. Fontosnak tar-
tom azonban hangsúlyozni,
hogy az üzleti tevékenység el-
indításának és felfuttatásának
szervezett módon kell történ-
nie. Szeretném megismételni,
hogy a piacon valós igények
mutatkoznak a termékeink és
szolgáltatásaink iránt, tehát jók
a kilátásaink, miután azonban
rendkívül innovatív és komp-
lex technológiáról van szó, fe-
gyelmezetten, lépésrõl lépésre
tudunk csak elõrehaladni. 

Sulyok

A Szentpéteri Krónika tavaly szeptemberi számában
megjelent egy írás, amelyben dr. Árvay Zoltánt, az
InterScreen Kft. ügyvezetõjét kérdeztem a cég
Sajószentpéteren felépítendõ ultramodern összeszere-
lõ-üzemérõl. Miután az akkor prognosztizált határidõk
nem teljesültek, úgy gondoltam, kötelességem feltérké-
pezni a projekt jelenlegi állapotát. 

Árvay úr töretlenül bízik a
projekt sikerében

GGyyoorrss!!  

OOllccssóó!!  HHaattéékkoonnyy!!
Hirdessen a  Sajó TV képújságjában!

Telefon: 

06-20-667-5711

e-mail: 
sajotv@parisat.hu
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Vízszintes: 1. A tanévkezdés hónapja. 10. Dunántúl dél-
nyugati részén lakik. 11. Albertivel egyesült község Pest me-
gyében. 12. Tiltott áruval kereskedõ személy. 13. Volt népsze-
rû sportriporter (Jenõ). 14. Indonéz autójel. 15. Létesítményt
felavat. 17. Emelet, röviden. 18. Ez évben. 19. Román kiste-
herautó. 20. Kopasz. 22. Olimpiai bajnok tornásznõnk (Ol-
ga). 24. Gyár.   26. Zavarog, szembeszáll. 28. Kilencsarkú
elektroncsõ. 30. Róma centruma!  31. A magyar nyomdászat
kiemelkedõ, gyomai alakja. 

Függõleges: 1. Lévay József õszi témájú verse. 2. Szö-
rényi Levente dala. 3. Az orrához. 4. Község a Mátra lábánál.
5. Rövid morzehang. 6. Az összes.  7. Fejfedõ, tréfásan. 8.
Orosz szociálforradalmár. 9. … Kopa, 1958 francia aranylab-
dás csatára. 13. Levest eszik. 16. Kockáztatott összeg. 18. New
Yorkot is elért hurrikán. 19. Pest megyei város, gimnáziumá-
ban Petõfi is tanult. 21. … nyomban (rögtön). 23. Sápadni
kezd! 25. Othello népe. 27. Szappanmárka. 29. Római ötszáz-
egy. 

Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a függõleges 1. sorban talál-
ható. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt
levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2011.
október 17-éig. A helyes beküldõk között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió
Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11. E-
mail: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citro-
mail.hu. A június havi rejtvényünk helyes megfejtése:
Üdvözlet Sajószentpéterrõl. Köszönjük Olvasóink aktivi-
tását, és minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk
minden szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûkö-
dõ rejtvényfejtõk klubjába! A szeptember 12-én megtar-
tott sorsoláson Szabóné Lévai Ildikónak kedvezett a sze-
rencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb ér-
tesítjük.

IV. évf. 7. szám

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.; 
Telefon: 48/521-037, Ügyvezetõ igazgató: Sulyok Barnabás

Fõszerkesztõ: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Gólya Zoltán; Tördelés: Német Sándor

Szerkesztõség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Német Nyomda Kft.

Cím: 3527 Miskolc, Baross Gábor út 17. Telefon: 30/943-4210 Fax: 46/347-086
E-mail: nemetnyomda@nemetnyomda.hu

Megjelenik havonta 4300 példányban. ISSN 1789-7807

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelõsséget nem vállal! A lapban megje-
lenõ cikkek, képek bármilyen formában történõ felhasználása a kiadó írá-
sos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.
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KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY
Szabadidõ

Mezõ István rajza

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóóiinnkk!!

A Szentpéteri Krónika következõ száma 

december hónap folyamán

jelenik meg.
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