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Aktuális

- Talán nem a legalkalma-
sabb pillanat a karácsonyi
lapszámban pénzügyekrõl
beszélni, én mégis arra ké-
rem polgármester urat, tájé-
koztassa a Krónika olvasóit
a város financiális helyzeté-
rõl!

- Szerintem jogos igény,
hogy a sajószentpéteriek eb-
ben a tárgykörben is valós in-
formációkat kapjanak. Az el-
múlt hónapokban több olyan
kényszerû döntést hozott a
képviselõ-testület, amely nega-
tívan érintette az önkormány-
zati fenntartású intézménye-
ket, a polgármesteri hivatalt,
valamint az ott dolgozókat, de
az iskolás buszjárat megszün-
tetése kapcsán ennél jóval szé-
lesebb rétegek érzékelhetik,
hogy a város pénzügyi nehéz-
ségekkel küzd. Ha nem közvet-
len módon, akkor utcai szóbe-
széd formájában az itt élõk je-
lentõs része tudomást szerzett
errõl, igaz, ezekben a párbe-
szédekben kész tényként keze-
lik a város pénzügyi csõdjét,

amit ezúton is cáfolok, mint
ahogyan azt a pénzügyi tanács-
adóm (dr. Szemán Ilona) is
többször megtette. Szó sincs
tehát csõdhelyzetrõl, likviditá-
si problémákról beszélhetünk.
A külsõ körülmények változá-
sai oly' mértékben befolyásol-
ták, illetve befolyásolják ma is
önkormányzatunk gazdasági
helyzetét, hogy a képviselõ-tes-
tület számos népszerûtlen in-
tézkedés meghozatalára kény-
szerült. Mire gondolok? Amíg
megfizethetõ volt a gázolaj, ad-
dig a város képes volt az isko-
lás buszjárat finanszírozására,
azt azonban senki sem gondol-
hatja komolyan, hogy a dízel-
olaj egy esetlegesen elhibázott
helyi döntés hatására emelke-
dett 430 Ft-ra. Ilyen árszinten
már nem tudjuk ezt a szolgál-
tatást biztosítani. Számos kriti-
kát kapott a képviselõ-testület
a pedagógus létszámleépítés-
sel, illetve a Pécsi Sándor Tag-
iskola bezárásával kapcsolat-
ban is, pedig a folyamatosan
csökkenõ gyermeklétszám
ugyancsak nem a helyi testület
számlájára írható. Mi lennénk
a legboldogabbak, ha továbbra
is a 8-10 évvel korábbi létszá-
mokkal tölthetnénk fel a város
alapfokú oktatási intézménye-
it, hiszen ez (a fejkvóta alap-
ján) a jelenleginél lényegesen
nagyobb bevételi forrást jelen-
tene a településnek, a mostani
állapot viszont 100 milliós
nagyságrendû hiányt generál.
A városban dolgozó közalkal-
mazottak, illetve köztisztvise-
lõk is azt tapasztalhatták az el-
múlt idõszakban, hogy az ad-
ható kategóriába tartozó jutta-
tások gyakorlatilag megszûn-

tek Sajószentpéteren. Termé-
szetesen az érintettek nem
örültek ennek, a képviselõ-tes-
tülettel mégis úgy gondoltuk,
számunkra nem a népszerûsé-
gi index, hanem a város mûkö-
dõképességének megõrzése a
legfontosabb. Nem kell mesz-
szire mennünk, hogy olyan te-
lepüléseket találjunk, ahol az
intézményekben már telefon-
és internetszolgáltatás sincsen,
az utcák pedig esténként sötét-
be borulnak. A városvezetés
már korábban leült tárgyalni a
közüzemi szolgáltatókkal, így
fel sem merült annak a lehetõ-
sége, hogy bármelyik intézmé-
nyünk víz, villany vagy esetleg
telefon nélkül maradjon. És
persze arról se feledkezzünk
meg, hogy az itt dolgozók a
munkabérüket is hiánytalanul
megkapják, miközben az ön-
kormányzat a törvény által elõ-
írt kötelezettségeinek is mara-
déktalanul eleget tesz. Az idén
végrehajtott szigorú gazdálko-
dás, illetve racionalizálási fo-
lyamat eredményeként a mû-
ködési hiány összege 191 MFt-
ra, a felhalmozási hiány pedig
238 MFt-ra módosult. 

- Polgármester úr szigorú
gazdálkodást említett. Mi
lesz akkor a már megkez-
dett, illetve a korábban be-
tervezett fejlesztések sorsa?

- A szigorú gazdálkodás nem
azt jelenti, hogy most mindent
leállítunk, aztán ülünk a fotel-
ban, mint aki jól végezte dol-
gát. Természetesen folytatódik
a 2006-ban útjára indult folya-
mat. Jelenleg is zajlik a Köz-
ponti Napközi Otthonos Óvo-
da Harica utcai épületének fel-
újítása, s reményeink szerint
2012 nyarán egy megújult óvo-
dát vehetnek majd birtokba a
csöppségek. Ígéretet tettem,
hogy az árvíz által elsodort
gyalogos Nyögõ-hidat újjáépít-
jük, hiszen ez rendkívül fontos
az ott élõk számára - 2012 tava-
szán ez is megvalósul. Jövõre
csapadékvíz- elvezetést vég-
zünk majd a Hunyadi utcán, il-
letve a Sport utcán, valamint
annak környékén. Az utóbbi

projekt esetében mindössze
néhány hét van hátra a támo-
gatási szerzõdés aláírásáig, mi-
után ezt is pályázati konstruk-
ció keretében kívánjuk megva-
lósítani. A távlati tervek között
elsõsorban útépítés szerepel: a
Harica és a Péch Antal utca kö-
zötti szakasz (a Gombócda
elõtti útszakasz), illetve a Sa-
jón túli terület (Fecskeszög)
utcáinak felújítása. Nem mon-
dunk le a város csapadékvíz-el-
vezetõ rendszerének megépí-
tésérõl sem, hiszen a tavalyi ár-
vizek bebizonyították, hogy
Sajószentpéternek égetõ szük-
sége van erre, azonban azt is
látni kell, hogy egy ilyen volu-
menû beruházást kizárólag po-
zitív elbírálású pályázat segít-
ségével vagyunk képesek kivi-
telezni. 

- Úgy érzékelem, polgár-
mester úr a gazdasági ne-
hézségek ellenére is elköte-
lezett híve a város fejleszté-
sének, továbbra is töretlen
lendülettel dolgozik. Szá-
momra ez ellentmondás,
mivel a városban terjedõ
pletykák szerint éppen fel-
állni készül a polgármesteri
székbõl. Valóban ezt tervezi?

- Hozzám is eljutottak a le-
mondásomról szóló hírek, de
az igazat megvallva, nem tu-
dok arról, hogy ilyen terveim
lennének. A viccet félre téve:
aki ismer, tudja rólam, hogy
sohasem futamodnék meg,
minden utat végigjárok, így azt
az utat is, amit még 2006-ban
tûztem ki magam elé. Ahhoz,
hogy az akkor megfogalmazott
elképzelések megvalósuljanak,
nem meghátrálásra, hanem
még keményebb munkára van
szükség. Még akkor is, ha tu-
dom, a jövõ rendkívül bizony-
talan.  Az ország 2012-es költ-
ségvetésének sarokszámai ma
még nem ismertek, így helyi
szinten legfeljebb a tavalyi szá-
mok jelenthetnek némi tám-
pontot. Azt már tudjuk, hogy a
kormány a személyi jövede-
lemadó (SZJA) egy részét el
akarja vonni az önkormányza-
toktól, cserébe pedig adókive-

Interjú dr. Faragó Péterrel 

„A város mûködõképességének megõrzése a legfontosabb”

A világhálón szinte mindennap olvashatunk arról szóló
híreket, hogy hazánk települései közül éppen melyik el-
len indítottak adósságrendezési eljárást, amit a hétközna-
pi életben egyszerûen csõdként aposztrofálunk. A szoron-
gató pénzügyi, gazdasági válság sem a kisebb (Jásztelek,
Nemesvid, Sáta…), sem a nagyobb önkormányzatokat
(Tiszacsege, Esztergom, Szigetvár…) nem kíméli. Nem ti-
tok, városunkban sem rózsás a helyzet, amit a novembe-
ri képviselõ-testületi ülésen - a 2012-es költségvetési kon-
cepció tárgyalása kapcsán - településünk polgármestere
is világossá tett.
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tési lehetõséget adna számuk-
ra, illetve az is körvonalazódik,
hogy az alapfokú oktatási in-
tézményeket állami kézbe ven-
nék. A sajószentpéteriek emlé-
kezhetnek rá, hogy a szocialis-
ta kormány idején is tiltakoz-
tam az ingatlanadó bevezetése
ellen. Most is azt mondom,
hogy amennyiben rajtam mú-
lik, sem ebadó, sem építmény-
adó, sem különbözõ újabb sar-
cok bevezetésére nem kerül
sor városunkban! Rendkívül

méltánytalannak tartom, hogy
akik egy élet munkájával, az
adózott jövedelmükbõl megte-
remtették a lakhatási körülmé-
nyeiket (és nem bérlakás kiuta-
lására vártak), azokat most
újabb adóval büntessük!

Sulyok Barnabás

Miután a karácsonyra, a
szeretet és a családok ünne-
pére készülünk, engedjenek
meg nekem egy gondolatot
ezzel kapcsolatban is. A ka-

rácsonyt gyermek és felnõtt
egyaránt várja. A kicsik sok
ajándékot, a nagyok pihe-
nést, nyugalmat remélnek
tõle. Még ha nem is világos
mindenki számára a kará-
csony üzenete, mégis valami
szelíd, nyugodt érzés, vala-
mi manapság ritka dolog,
szeretet árad belõle. A min-
dennapos megélhetési gon-
dok - amelyek napjainkban
különösen elõtérbe kerül-
tek -elhalványulnak, ha ki-

gyúlnak az ünnep fényei.
Legbensõségesebb ünne-
pünkhöz közeledve azt kívá-
nom városunk minden pol-
gárának, hogy az Önök ott-
honaiban is gyúljanak ki
ezek a fények, leljék meg
örömüket szeretteikben és
embertársaikban, hogy
mind a karácsonyt, mind az
új évet feltöltõdve, újult erõ-
vel kezdhessük! 

Dr. Faragó Péter

Ezzel a kis történettel szeretnék boldog karácsonyt kívánni mindannyiunknak

Kedves Sajószentpéteriek!

Egy vagyonos ember és a fia
minden különleges mûvészi
alkotást össze akart gyûjteni.
Minden megtalálható volt a
gyûjteményükben Picassótól
Raphaelig. Gyakran leültek
együtt, és csodálták a nagysze-
rû munkákat.

Mikor a vietnami konfliktus
kitört, a fiú elment a háború-
ba. Bátran életét adta, mikor
megmentett egy másik kato-
nát. Amikor az apa megtudta,
mélyen gyászolta egyetlen fiát.
Hónapokkal késõbb, épp kará-
csony elõtt kopogtattak az aj-
tón. Egy fiatalember állt az aj-
tóban, hatalmas csomaggal a
kezeiben. Így szólt: „Uram, Ön
nem ismer engem. Én vagyok
az a katona, aki a fiának kö-
szönheti az életét. Aznap sok
embert mentett meg. Éppen
engem vitt biztonságba, mikor
egy golyó szíven találta, és õ

azonnal meghalt. Gyakran be-
szélt nekem Önrõl és a mûvé-
szet iránti szeretetérõl.” A fia-
talember felemelte a csomag-
ját. „Tudom, hogy ez nem nagy
valami. Nem vagyok nagy mû-
vész, de azt hiszem, a fia sze-
retné, ha ezt megtartaná.” Az
apa kinyitotta a csomagot. A fi-
áról készült portré volt, amit a
fiatalember festett. Csodálta,
hogy a katona mennyire meg
tudta ragadni a fia személyisé-
gét. Az apa szemei megteltek
könnyel. Megköszönte neki a
képet, és felajánlotta, hogy ki-
fizeti. „Oh, nem uram, soha
nem tudom visszafizetni, amit
a fia értem tett. Ez ajándék.” Az
apa jól látható helyre akasztot-
ta a portét, így ha látogatók
jöttek, a fiáról készült kép volt
az elsõ, amit megmutatott ne-
kik a kollekcióból. 

Néhány hónappal késõbb az
ember meghalt. Sor került a
képek elárverezésére. Sok be-
folyásos ember összegyûlt, és
izgatottan várták, hogy megve-
hessék az értékes képeket a sa-
ját gyûjteményükbe. A fiúról
készült kép az emelvényen
volt. Az árverésvezetõ kopogta-
tott a kalapáccsal. „Az árverést
ezzel a képpel kezdjük.” „Ki
akarja megvenni ezt a képet?-
kiáltott valaki hátulról. - Látni
akarjuk a híres képeket. Hagy-
ja ezt!” Az árverésvezetõ azon-
ban hajthatatlan maradt:
„Mennyi a kikiáltási ára ennek
a képnek? Ki kezdi el az aján-
lást? 100$-ért, 200$-ért?” Egy

másik hang mérgesen kiáltot-
ta: „Nem azért jöttünk, hogy
ezt a képet nézzük! Mi Van
Goghot, Rembrandtot aka-
runk! Gyerünk már az igazi ké-
pekkel!” De az árverésvezetõ
tovább folytatta: „A fiú, a fiú.
Kinek kell a fiú?” Végül egy
ember szólalt meg a terem há-
tuljából. Õ volt hosszú ideig az
embernek és fiának kertésze.
„Elviszem 10$-ért.”

Szegény ember lévén, az volt
minden, amit fel tudott ajánla-
ni. „Ki ajánl érte 20$-t?” „Adja
neki oda 10$-ért! Nézzük a
mestereket!” „10$ az ajánlat.
Ki ad érte 20$-t?” A tömeg kez-
dett mérges lenni. Nem akar-
ták ezt a képet. Sokkal értéke-
sebb festményeket szerettek
volna a gyûjteményükbe. Az
árverésvezetõ csapott a kala-
páccsal: „Elõször, másodszor,
eladva 10$-ért.” Egy ember a
második sorból közbekiáltott:
„Gyerünk már a többi kép-
pel!”„Az árverésvezetõ letette
a kalapácsot: „Az aukciónak
vége.” „Mi lesz a fest-
ményekkel?”- kiáltották az em-
berek. „Sajnálom. Mikor felhív-
tak, hogy levezessem ezt az
aukciót, elárultak nekem egy
titkot, mely a végakaratban fel-
tétel volt. Egészen eddig nem
mondhattam el. Csak a fiú
portréja volt eladó. Aki azt
megveszi, az örökölheti az
egész vagyont, beleértve a fest-
ményeket is. Az, aki elviszi a fi-
út, megkap mindent.”

Isten is nekünk adta az õ Fi-

át kb. 2000 évvel ezelõtt, hogy
értünk megszülessen Betle-
hemben, és meghaljon a ke-
reszten, újjáélesztve az életün-
ket. 

Hasonlóan az árveréshez,
az üzenet ma is ugyanaz: A
Fiú, a Fiú, ki viszi el a Fiút? Hi-
szen akié a Fiú, az megkap
mindent vele együtt. Kinek van
szüksége Jézus Krisztusra? Ki
engedi be a szívébe? Krisztus
születik! Dicsõítsétek!

Sajószentpéter, 2011 szép
karácsonyán

Szeretettel: 
Pacsai János görög 

katolikus parókus
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Ezekben a napokban BOL-
DOG karácsonyt és új évet kí-
vánunk szeretteinknek, az is-
merõsöknek, amikor találko-
zunk. Mondjuk a „boldog”
szót névnapi, születésnapi, há-
zasságkötési jókívánságként,
és még sok más alkalommal. 

Mit is szeretnénk a boldog-
sággal a másik ember számára
kívánni? 

A boldog herceg mese sze-
rint a herceg vígan élt a palotá-
jában. Körülötte sok szegény
nyomorgott a városban, de
nem törõdött velük, õ mindig
csak szórakozott. Halála után
gyémántokkal kirakott arany-
szobrot készítettek neki, és a
város közepén egy magas osz-
lopra állították. Ekkor látta
meg, hogy milyen sok szegény
ember szenved a városban.
Õsszel odaszállt a szobor tal-
pára egy kis fecske. A herceg
azt kérte, hogy szedje ki kardja
markolatából, majd a szemé-
bõl a gyémántokat, fejtse le
testérõl az aranylemezeket, és
vigye el a szegényeknek. Így a
boldog herceg megvakult, sze-
gény lett, de a szívében egyre

nagyobb lett a szeretet. Ettõl
lett õ boldog herceg. 

Mi kevéssel tudunk a másik
ember boldogságához hozzájá-
rulni. Sokszor kételyeink, félel-
meink vannak, hogy vajon
örül-e majd az ajándékomnak.
Elégedett lesz-e azzal? Mit ad-
hatnék még, hogy boldog légy?

A BOLDOGSÁGOT csak Is-
ten tudja adni. Õ azért tudja
adni, mert boldogságban él.
Tudjuk, hogy a boldogság
alapja a szeretet. János apos-
tol, a szeretett tanítvány kije-
lenti: „Isten a szeretet.” (1Jn
4,8.) Tisztán, feltétel nélkül
csak az Isten tud szeretni. Mi,
emberek könnyen belecsú-
szunk az önzõ szeretetbe. Sze-
retlek, hogy szeress. Ajándékot
adok, de én is vágyok az aján-
dékra. Tragikus „geller” a sze-
retetben, amikor tárgyak, dol-

gok (pénz) szeretete az embe-
ri személy elé kerül, és a másik
kihasználása, akár gyilkosság is
bekövetkezik. 

Isten szeretete tiszta, tökéle-
tes, önzetlen, önajándékozó. Õ
adja önmagát, adja azt, ami.
Szeret, mert a Szentháromság
személyei: Atya, Fiú, Szentlélek
között szeretet van. Jézus, az
Isten fia azért született ember-
ként a földre, hogy meghívjon
minket már most a boldogság-
ra. (Õ, ha meghív, meg is tudja
adni!) Így a BOLDOGSÁGOT
kívánó ember azt szeretné, ha a
másik ember a tiszta szeretet-
nek, Isten életének részese len-
ne. Legyen minden kedves Ol-
vasó Isten boldogságának a ré-
szese! Szeretettel kívánok ál-
dott, boldog karácsonyt és új
évet minden Olvasónak! 

Takács Alajos plébános

Boldog karácsonyt, boldog új évet!

Karácsony. Újévtõl adventig
alig beszélünk róla. Adventben
megjelennek a reklámok: „Ná-
lunk már karácsony van!”, és
mi eszmélünk, valóban. Újra
itt van a karácsony. 

Gyakran beszélünk a külsõ
kísérõ jelenségeirõl. Ezzel
szembeállítjuk az igazi, a bel-
sõ, a lelki tartalmát. Ilyenkor
mindig elfeledjük egy kicsit,

hogy belsõ soha nincs külsõ
nélkül, tartalom soha nem je-
lenik meg forma nélkül. A ka-
rácsony belsõ, igazi és mély át-
élése mindig átrendezi a min-
dennapi terveinket. A dolog
egy kicsit fordítva is mûködik:
a sok külsõ jel, a megannyi
reklám, a figyelem felhívásá-
nak ezernyi módja mindig se-
gít belülrõl feléleszteni a kará-
csony igazi üzenetét. Ó hány-
szor megfogalmaztuk már!
Hányszor hallottuk, hányszor
bólintottunk rá! S aztán az ün-
nepek múltával, mintha valami
kiesne a kezünkbõl. Mi is lehet
ez a belsõ, nagy, igazi üzenet?
Szemünk megáll a jászolnál.
Szeretnénk a látható, a külsõ
események mögé tekinteni:
„Nyíljon meg szívem, lásd meg
jobban, ki fekszik itt e jászol-
ban!” A születés titka, a gyer-
mek varázsa mindig nagyon
mély, talán a legmélyebb érzel-
meket érinti meg lelkünk húr-
jain. Talán most szabad úgy fo-
galmaznom, hogy karácsony

szent titka azzal a másik világ-
gal való találkozás szent lehe-
tõségében rejtõzik. Azt a másik
világot ellentétpárokban tud-
juk éreztetni: földi és meny-
nyei, testi és lelki, látható és
láthatatlan, mulandó és örök-
kévaló, emberi és isteni. Akkor
érkezünk el
k a r á c s o n y
belsõ szent
t i t k á h o z ,
amikor fel-
zendül aj-
kunkról az
õsi ének: „Ó
j ö j j e t e k ,
imádjuk, Ó
j ö j j e t e k ,
imádjuk, Ó
j ö j j e t e k
imádjuk az
Úr Krisz-
tust!”

A Sajó-
szentpéter-
Bányai Re-
f o r m á t u s
Egyházköz-

ség nevében ÁLDOTT KARÁ-
CSONYT ÉS ISTENTÕL GAZ-
DAGON MEGÁLDOTT BOL-
DOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Major Zsolt református

lelkipásztor

Ünnepi üzenet
„Dicsõség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”  (Lukács 2,14)
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A világosság a sötétségben fénylik

Krisztus elõtt 700 körül, az
õrjöngve pusztító asszír hadse-
reg támadásai között hangzik
fel talán legerõteljesebben: Is-
ten küld szabadítót ennek a
világnak. Aztán a római leigá-
zás sötét kora, mikor a Messiás
megérkezik. Vannak idõsza-
kok, mikor úgy tûnik, Isten
számára különösen is alkalmas
az idõ arra, hogy az igazságo-

kat, áldását, valóságát felra-
gyogtassa. Derült idõben, jó lá-
tási körülmények között éjsza-
ka a gyertya fénye állítólag hat-
van kilométerre is ellátszik.
Korunk sötétje alkalmat adhat
arra, hogy a Betlehemben fel-
ragyogó fényt mi is észreve-
gyük. Amikor emberek ölik
meg magukat a kilakoltatások
elõl menekülve, amikor embe-
rek fagynak halálra, amikor
emberek élnek rettegésben,
rettenetes a sötétség. A vilá-
gosság azonban fénylik.

Az elsõ fénysugár: Isten
valósága. Hogy tele van kür-
tölve a világ azzal, hogy az evo-
lúció bebizonyította: Isten
nem létezik. Józanodjunk ki,
és tudjuk meg, hogy az evolú-
ció nem létezik. Mese, amit
azért találtak ki, hogy Istent
likvidálják a világból. Isten
azonban valóság. Jézus óta ezt
még jobban tudjuk. És mind-
azok is tudják, akik megpró-
bálják õt letagadni, vagy disz-

kvalifikálni. Számoljunk Isten
valóságával!

A második fénysugár: Is-
ten hatalma. Ne higgyük,
hogy neki ne lenne megoldása
az életünk problémáira. Annyi-
ra van, hogy ha megértjük, be-
leremeg a szívünk. És itt van
egy kis probléma, mert Isten
nem az automatizmusok men-
tén mûködteti az embert, ma-
gyarul: nem a törvények meg-
tartásáról van szó, hanem két
személy közötti valóságos, bi-
zalomteljes, építõ kapcsolat-
ról. Õ és Én... Mert Isten vala-
ki… akit megszólíthatok, aki-
ben bízhatok...

A harmadik fénysugár: Is-
ten szeretete. Amikor ez a vi-
lág bûnbe süllyedt, elindult az
Isten elleni lázadás útján, amin
hívõk és nem hívõk minden
nap megteszünk egy újabb lé-
pést, Isten megmondta, hogy
meglesznek ennek a következ-
ményei. Ma ennek a következ-
ményeiben élünk. És ne higy-

gyük, ha elfelé megyünk, ak-
kor majd lesz megoldás. Meg-
oldás csak akkor van, ha észre-
vesszük: egyedül csak Istennek
vannak lehetõségei. A mi prob-
lémáinkra már csak valóban
õneki. De õneki megvannak.
És õ szereti a világot. Ha meg-
oldást akarunk, csak nála ke-
reshetjük. 

És a legragyogóbb: a Bet-
lehemben született Krisztus,
aki Istentõl jött, aki Istent kép-
viselte, és akiben Isten járt itt
közöttünk. Az övéiben már
most munkálkodik, a világot
majd az õ visszajövetelekor ál-
lítja helyre. Akkor minden és
mindenki a helyére kerül. Mi-
lyen nagy öröm lesz majd talál-
kozni õvele!

Áldott ünnepeket kívánva:
Borbély János, a

nagytemplomi 

református gyülekezet

nevében

Befejezõdött a sajószentpéteri könyvtári projekt

A Lévay József Városi Könyv-
tár az uniós TÁMOP 3.2.4-09/1
„Tudásdepó Expressz” pályáza-
ton a miskolci városi könyvtár

konzorciumi partnereként
mintegy 10 millió forintos tá-
mogatásban részesült, melyet
az olvasáskultúra fejlesztésére
és népszerûsítésére, valamint
korszerû könyvtári bútorok
beszerzésére fordított. A 6 is-
meretterjesztõ elõadáson és 3
író-olvasó találkozón  vendég
volt többek között: Vujity
Tvrtko újságíró, Réz Andás esz-
téta, Spitzer Gyöngyi (SOMA
MAMAGÉSA), Szabó Gyuri bá-
csi „bükki füves ember”,
Lõrincz L. László író és Zacher
Gábor toxikológus fõorvos.

A gyermekprogramokon fel-
lépett az ALMA és a Holló
együttes, de 2 színházi elõadás
(A padlás a Mandala Dalszín-
háztól) és 10 jeles naphoz kö-
tõdõ kézmûves foglakozás,
rajzpályázat és kiállítás, vala-

m i n t
könyvtár -
használati
vetélkedõ
és szavaló-

verseny is nép-
szerûsítette az
olvasást és a
könyvtárat.

A fejlesztés
további része-
ként 13 ezer
kötet került elektronikusan
feldolgozásra, amely elérhetõ
a www.borsodteka.hu oldalon,
a lakosság részére pedig 5 db
30 órás számítógép- és inter-
nethasználói tanfo-
lyamot szerveztek
50 fõ részvételével.
Két könyvtáros to-
vábbképzésen gya-
rapíthatta tudását,
és elkészült a két-
nyelvû könyvtári
honlap is
(spmsk.hu/konyv-
tar). Szeptember
végén - a gyerme-
kek legnagyobb
örömére - a „ma-
gyar népmese nap-
ja” programsoro-

zat keretében átadták a felújí-
tott gyermekkönyvtárat, új bú-
torzattal. A 31 könyvtári prog-
ramon több mint 2.500 érdek-
lõdõ vett részt.

S.A.

Spitzer Gyöngyi...

... és Réz András is vendégünk volt
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Mozaik

Ennek apropóján készíthet-
tem vele interjút a helyszínen,
majd beszélgettem vele azóta
több alkalommal, ezeknek
részleteit osztom meg most ol-
vasóinkkal.

- A címbeli sort én még ki-
egészíteném egy arany ötve-
nes számmal is. Azt tartja a
fáma, hogy a házasságban
mindig a nõ választ. Be me-
red vallani ennyi év után
(„így, négyszemközt”), veled
ez hogyan történt?

- Természetesen. Az egykori
Holdfény cukrászdában én vá-
lasztottam életem párját, aki
immáron ötven éve teremti
meg számomra a nyugodt csa-
ládi hátteret, ami nélkül (tehát
Õnélküle) nem lehetnék ma
az, aki vagyok.

- Mikor érezted, hogy a
cukrászatban nem az ízlelõ-
bimbóinkat, hanem a sze-
münket kell elkápráztat-
nod? Ez egy pillanat, vagy

hosszú folyamat eredménye
volt?

- Számomra mindig is fontos
volt, hogy egy elkészített süte-
mény vagy torta mennyire igé-
nyesen van tálalva, hogyan „kí-
nálja magát”, a gasztronómia
szépsége az ízek és a látvány
harmóniájában rejlik. Termé-
szetesen a cukrászartisztikához
- így nevezik azt, amit mintegy
másfél évtizede mûvelek - már
rengeteg vívódással, munkával
töltött napon és átvirrasztott
éjszakán át vezetett az út.

- Minek érzed inkább ma-
gad: cukrásznak, aki képzõ-
mûvész, vagy képzõmûvész-
nek, aki cukrász? Hogyan
fogalmaznád meg az ars po-
eticádat?

- Mindig is cukrásznak vallot-
tam magam, anyagom a cukor,
de egy alkotásnál sohasem az
alapanyag, hanem a végered-
mény számít. Az, hogy ezzel a
kedves, édes rabszolgasággal
saját magamból minél több bol-
dogságot tudjak átadni azok-
nak, akik fogékonyak a szépre.

- Neked mit jelent, mivel
tudod mérni a sikert? 

- A legnagyobb öröm szá-
momra, amikor tetszik a kö-
zönségnek az, amit elkészítet-
tem, amit csinálok. Ahhoz,
hogy tudjam, jó úton járok,
szükségem van a szakma elis-
merésére is. Az állami és egyéb
kitüntetések amellett, hogy
jólesnek, azt is jelzik, hogy ta-
lán én is segíteni tudtam ab-
ban, hogy szebb legyen körü-
löttünk a világ.   

- Visszatekintve a mögöt-
ted tudott hetven évedre, ta-

gadhatatlanul sikeres ember
áll velem szemben. Az ellen
sem tiltakozol, ha azt mon-
dom: és egy boldog ember?
Van valami, ami mégis hi-
ányzik az életedbõl?

- Ez a tehetség, amivel meg
vagyok áldva, a Jóisten ajándé-
ka, már az elsõ pillanattól
kezdve úgy érzem, mintha va-
laki végig fogná a kezem. Csak
hálával tartozom a sorsnak, hi-
szen minden percem az tölt-
hette ki, ami a szakmám és a
hobbim is egyben, ami az éle-
tem. Hát kell ennél nagyobb
boldogság? Talán a családomra
maradt kevesebb idõm, mint
szerettem volna, emiatt van
némi hiányérzetem. 

- Ezek után félve kérde-
zem: mi lennél, ha nem le-
hettél volna cukrász?

- Már gyerekkoromban meg-
szerettem a zenét, viszonylag
hamar eljutottam a klassziku-
sokig, így nem meglepõ talán,
hogy mindig arról álmodtam,
hogy a karmesteri emelvényen
állok, szemben egy nagy zene-
karral.

- Közeledik a karácsony,
az aranyhal teljesíti három
kívánságodat. Mit kérnél tõ-
le a fenyõfa alá? 

- Most megleptél, ilyet nem
szoktak tõlem kérdezni! A csa-
lád boldogsága, a munkámhoz

erõ, szellemi frissesség és a
mindennapokban testi egész-
ség az, amit szeretnék - leg-
alább a mai szinten - minél to-
vább megtartani. Ugye, ez nem
túl nagy kérés? 

- Most az aranyhal kér tõ-
led: változtass a világ mene-
tén ott, ahol az szerinted
manapság nem jó irányban
halad!

- Nap mint nap úgy érzéke-
lem, hogy nagy irigységben és
még nagyobb szeretethiány-
ban élünk. Az életünkben, és
ezáltal a kortárs mûvészetben
is, eluralkodott a világban kita-
pintható zaklatottság, ami sze-
rintem megöli a szépséget. Ad-
junk több szeretetet egymás-
nak minden nap, s ne csak így
karácsony táján!

- Lazításként megkegyel-
mezek neked: mesélj ked-
venceidrõl!

- Imádom a halászlevet, a töl-
tött káposztát és a jó egri vö-
rösbort, de a tejszínes sütemé-
nyek is mindig le tudnak venni
a lábamról. A születésnapi mar-
cipántortámat most kivétele-
sen nem engedtem másnak el-
készíteni. Hangulata miatt ked-
venc városom Velence, zené-
ben a barokk, zeneszerzõk kö-
zött Bach jelenti számomra az
ünnepet, a hétköznapokban
pedig szívesen keresem a régi
tárgyakat, amelyek a történe-
lemrõl mesélnek nekem.. 

Mielõtt bárki is a készüléke után nyúlna, ki kell ábrán-
dítanom: nem telefonszám rejtõzik a fenti sorban, hanem
városunk híres szülöttének, az Oscar-díjas, sokszoros vi-
lág- és olimpiai bajnok, Guinness-rekorder mestercuk-
rásznak élete és pályafutása. A hetven évébõl ötvenötöt
töltött a szakmájában (ami a címerpajzsa feliratának ta-
núsága szerint is: az élete) alkotó munkával, ez idõ alatt
hétszáz, általa megálmodott és létrehozott remekmûvel
lettünk gazdagabbak. Ezt a hármas jubileumot ünnepelte
a mester október 16-án Egerben barátai, tisztelõi és meg-
hívott vendégei körében, az alkotásaiból „Summa sum-
marum” címmel válogatott vándorkiállítás megnyitójával.  

Kopcsik Lajos:  70-55-700

A CSODÁK NYOMÁBAN 

Az ünnepelt, a háttérben
egy általa készített 

Liszt-portréval

Mûködöképes falióra, ter-
mészetesen marcipánból

Az 55-ös szám a mesternek
szánt egyik ajándékról is

visszaköszön
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TÁMOP szakmai mûhely Sajószentpéteren
Nemrégiben már beszámol-

tunk a TÁMOP 3.2.3-09/2.
„Építõ közösségek” projekt, a
sajószentpéteri Mûvelõdési és
Sportközpont és Városi Könyv-
tárban mûvészeti csoportok és
közösségek fejlesztésére elne-
vezésû projekt életútjáról. Az-
óta is komoly munka folyik eb-
ben a vállalkozásban, aminek
újabb mérföldkövéhez érkez-
tünk, hiszen a TÁMOP szakmai
mûhely december 12-én Sajó-
szentpéteren tartotta soron
következõ rendezvényét.

Városunk önkormányzata
számos fejlesztési projektet in-
dított el az elmúlt években. A
cél az volt, hogy infrastrukturá-
lis beruházásokkal megteremt-
sék a korszerû feltételeket, a
magas színvonalú szakmai
munka alapjait. A fejlesztések
az önkormányzat feladatellátá-
sának szinte minden területét
érintették, s ezekbõl nem ma-
radt ki a kultúra, közmûvelõ-
dés és közgyûjteményi feladat-
ellátás sem. A szakmai mûhely
ezeket a témákat hivatott meg-
vitatni. A rendezvényt dr. Fara-
gó Péter, városunk polgármes-
tere nyitotta meg köszöntõ be-
szédével, amit elõadások kö-
vettek. Csatlósné Komáromi
Katalin, a sárospataki Mûvelõ-
dés Háza és Könyvtára igazga-
tója a projektzáró ellenõrzés

tapasztalatairól beszélt, míg
Bordás István közmûvelõdési
szakértõ javaslatokat és ötlete-
ket adott a pályázat elkészíté-
séhez. A projektet Sajó Attila, a
sajószentpéteri Mûvelõdési és
Sportközpont és Városi Könyv-
tár igazgatója és Majdanics
Lászlóné projektmenedzser
mutatták be. 

Mint azt már tudjuk, a
könyvtárban 2010. májusban
adták át az új internetes ter-
met, és kezdték meg a könyv-

tári állomány elektronikus fel-
dolgozását és nyilvántartását.
2010 novemberében átadták a
100 millió forintból megújult
mûvelõdési központot. A bel-
városi rekonstrukció kereté-

ben 2011
márciusá-
ban elké-
szült a Ren-
dezvények

Háza, a hajda-
ni Kossuth
mozi felújítá-
sával, és
u g y a n c s a k
megújult a
Tájház és a Lévay emlékház is.
Ezek a fejlesztések valóban
megteremtették a korszerû,
modern, a kornak megfelelõ
szakmai munka feltételeit. Ez
irányú munkák fejlesztését
szolgálja a jelenleg is zajló köz-
mûvelõdési „Építõ közössé-

gek”  projekt is. Ez a projekt
lehetõséget ad arra, hogy a
mûvelõdési központban mû-
ködõ csoportok fejlõdjenek, il-
letve új csoportok induljanak,
bõvítve az intézmény szolgálta-
tásait. Az is fontos része a pro-
jektnek, hogy a hátrányos hely-
zetûeket - ezen belül elsõsor-
ban a roma származásúakat -
kulturális eszközökkel segítse,

járuljon hozzá sikeres integrá-
ciójukhoz. A projektben a kö-
vetkezõ csoportok szerepel-
nek: formációs-tánccsoport -
nagyoknak, formációs tánccso-
port - kicsiknek, moderntánc-
csoport (mazsorettek), Hajlika
néptáncstúdió, színjátszó cso-
port és a Városi Musical Stú-
dió. A hátrányos helyzetû fiata-
lok részére - együttmûködve a
Pattantyús-Ábrahám Géza
Szakképzõ Iskolával - az alábbi
5 csoportban zajlik képzés he-
ti 2 órában: cigány folklór -
kézmûvesség, cigány folklór -
tánc- és dalkultúra, cigány
folklór - népköltészet. Többek
között ezeknek a programok-
nak köszönhetõ, hogy a pro-
jekt eddigi útját sikeresnek
könyvelhetjük el.

Bájer Máté

- Úgy hallottam, jövõre ki-
sebb mûhelyt biztosítanak
munkádhoz. Tudhatunk er-
rõl részleteket?

- Ezzel kapcsolatban nagyon
jó hírrel szolgálhatok: egyelõre
maradok a régi helyemen, sõt,
a Marcipán Múzeumban lévõ
barokk szoba Guinness-re-
kordként történõ bejegyezte-
tése is újra napirendre került.

- Tudod már a választ: mi-
kor láthatjuk a vándorkiállí-
tás kollekcióját Sajószent-
péteren? Találkozunk a nyá-
ri városnapokon?

- A megnyitón váltottunk er-

rõl is néhány szót a város veze-
tõivel, de az anyag Eger tulaj-
dona, így velük kell felvenni a
kapcsolatot. Természetesen,
ami rajtam múlik, mindent
megteszek, hogy elõbb-utóbb
szülõföldemre is eljuthasson
ez a válogatás.  

- Már-már meghatóan
szimpatikus, hogy szinte
minden nyilatkozatodban
megemlíted szülõvárosod
nevét. Adódik hát a kérdés:
lenne kedved egy földijeid-
del való beszélgetéshez? 

- Amennyiben megszervezik,
meghívtok, szívesen leülnék

veled egy közönség elõtti be-
szélgetésre, ahol remélem, sok
barátom és ismeretlen ismerõs
venne körül. Ide én bármikor
örömmel jövök, mert mindig
haza jövök. 

A fentieket csak írásomon
keresztül tolmácsolhatom az
arra illetékesek felé, megvaló-
sításukat kíváncsian várom,
ehhez nem kell sok pénz, csu-
pán jó szándék és akarat. Má-
soknak is nagy élmény lenne
hallgatni ezt az elhivatott em-
bert, amikor az életérõl, mun-
kájáról mesél, hát még látni a
mûveit, melyeket a valósághû

részletek lenyûgözõ eleganciá-
ja tesz hitelessé, alkotójuk lel-
ki harmóniáját árasztva fe-
lénk. Ismerve õt vallom, hogy
van mit tanulnunk tõle. Vége-
zetül álljon itt egy részlet II.
Alexij pátriárka hozzá írt le-
velébõl: „Lelkembõl kívánom
Önnek, hogy tehetsége tovább
gyarapodjék, és mûvészetével
ezután is örvendeztesse az
embereket. Áldja meg az Úris-
ten egészséggel és hosszú élet-
tel.” Mit tehetnék én még eh-
hez? Boldog születésnapot,
Mester, Isten éltessen, Lajos!

Kiss Barnabás

7

Bordás István elõadását hallgatják a résztvevõk
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Portré: Lojek Lászlóné

Nem ment feledésbe negyvenhét év pedagógusi munka

- Szekszárdon született,
akárcsak Babits Mihály.
Sajószentpéter az ország
másik részében van, ezért
felmerül a kérdés: mikor és
miért költözött a borsodi te-
lepülésre?

- A válasz nagyon egyszerû.
Édesanyám szekszárdi lány
volt, és hozzáment a sajó-
szentpéteri hentes-mészáros
édesapámhoz. Szülõhelyemen
mindössze egy hónapig éltem,
utána Sajószentpéter lett a lak-
címem. Apai részrõl nagyapám
és nagymamám felmenõi több
száz éves itteni tõsgyökeres
múlttal rendelkeztek. Csecse-
mõként idehoztak, mondhat-
nám szerencsémre, mert iga-
zán gyönyörû gyermekkorral
büszkélkedhetek. Szüleim reg-
geltõl estig dolgoztak a húsüz-
letben, így engem többnyire a
nagymamám és az egyik nagy-
néném nevelt, akiktõl sok sze-
retetet kaptam. Elmondhatom
azt, amit az 1920-as, 30-as
években élõk kevesen, hogy
óvodás is voltam. 

- Az iskolában ez biztosan
sok elõnnyel járt. Milyen
körülmények között tanul-
tak akkoriban a szentpéteri
gyerekek? 

- Volt a községben katolikus,
református, zsidó és állami is-
kola. A felszerelés krétából,
táblából, könyvekbõl állt, na és
jól képzett tanítók oktattak. Én
az állami iskolában jártam ki az
elsõ négy elemit, ahonnan
Miskolcra, a Tóth Pál Leányne-
velõ Iskolába kerültem. Nyolc
év múlva ott szereztem meg az
érettségit. Addig naponta in-
gáztam, a vonaton külön ku-
pékban utaztak a fiúk és külön
a lányok, az állomáson pedig
egy nõvér várt és kísért az isko-

láig, délután pedig viszsza a
pályaudvarra. Tartalmas, moz-
galmas diákélet zajlott, meg-
kérdõjelezhetetlen erkölcsi ní-
vón. Az érettségi vizsgát beár-
nyékolta, hogy akkorra ért ide
a front, és bombázták Miskol-
cot. A következõ tanévet a Mis-
kolci Tanítóképzõ Intézetben
végeztem el, ott kaptam szak-
képesítést a késõbbi munkám-
hoz. 

- Mennyire volt telített a
pedagógus létszám, sike-
rült-e azonnal álláshoz jut-
nia? 

- Csak Sajószentpéter jöhe-
tett nálam szóba, ahol 1945.
október 28-án helyettesítõ ne-
velõként álltam munkába az
akkori I. Számú Iskolában. A
véglegesítést 1948. május 31-
én kaptam meg, hogy utána 37
év 71 napot ugyanott tanítsak.
A polgári iskolában a kezdetek-
ben négy tanterem volt, ami
két év múlva kibõvült a fõépü-
lettel. Nagyszerû, segítõkész
kartársak fogadtak, bennem
pedig tombolt az ambíció.
Kedvenc tantárgyam a földrajz

és a testnevelés volt. Nem tud-
tak olyan feladatot adni, amit
ne vállaltam volna el, szervez-
tem és vezettem színjátszó- és
tánccsoportokat is. Betanítot-
tam a gyerekeknek a János vi-
tézt, amely olyan jól sikerült,
hogy a Miskolci Nemzeti Szín-
házban is elõadtuk. A Pitypa-
latty-völgyi Kisvasúton sokszor
utaztam diákjaimmal a végállo-
másig, onnan pedig túrára in-
dultunk a hegyekbe. Ez az el-
foglaltság akkor sem változott,
amikor 1950-ben férjhez men-
tem, hiszen Lojek László is ha-
sonló beállítottságú volt, õ bá-
nyatisztviselõként a bánya
színjátszó csoportját vezette.
Korábban volt a Magyar Rádió
Miskolci Stúdiójának a bemon-
dója, majd katonaként elfog-
ták az oroszok, aminek 3,5 év
hadifogság lett a vége. Ha már
itt tartunk, a Rákosi-rendszer-

ben édesapámat kuláklistára
tették, amiért saját üzlete és
néhány hold földje volt, és
ezért börtönbe zárták. 

- Milyen változásokat élt át
a pedagógus pályán?

- Kineveztek 1965-ben a mis-
kolci járás szakfelügyelõjének,
és azt követõen 16 éven át jár-
tam a települések iskoláit.
Munkahelyemen hétfõn és
kedden testnevelést tanítottam
a 3. és 4. osztályokban, a többi
napon pedig utaztam, és ellen-
õriztem a Miskolc térségi in-

tézményekben a szakmai mun-
kát. Hosszú pályafutásom alatt
csak néhány változás történt a
hazai oktatásban, mert a rend-
szer jól mûködött. Ha viszont
valamilyen tantervi módosítást
bevezettek, elõtte kiadtak egy
tematikát néhány iskolának,
hogy próbálják ki a gyakorlat-
ban és véleményezzék. Ezeket
figyelembe vették a változtatá-
sok véglegesítése elõtt. A '70-
es években történt egy komo-
lyabb átalakítás, akkor komple-
xebbé tették az egyes tantár-
gyakat, ami után valamennyi
átfedés volt például a magyar
és a történelem között. 

- Ma már ez teljesen más-
képpen zajlik. 

- Rettenetes, amiket mosta-
nában hallok, hogy nem lehet
rendet tartani az iskolákban,
és félni kell a gyerektõl vagy
annak szüleitõl a pedagógu-
soknak. A szülõk és pedagógu-
sok között régen jó volt az
összhang, ami ma hiányzik.
Személy szerint nekem soha
nem volt problémám egyetlen
gyerekkel vagy szülõvel sem,
pedig volt olyan idõszak, ami-
kor csak fiú osztályokat taní-
tottam. Annak örülök, hogy
ennyi idõ után sokan rám kö-
szönnek az utcán, bár van,
amikor megkérdezem, hogy
hívják az ismerõst. 

- Családja mennyire segí-
tette a munkáját?

- Elsõ gyermekünk Zita volt,
aki 1951-ben született, és pe-
dagógusként Kazincbarcikán
tanított a Pollack Mihály úti is-
kolában. Neki két lánya van.
Fiunk, László 1953-ban szüle-
tett, és 15 évvel ezelõtt õ be-
szélt rá, hogy adjuk el a
sajószentpéteri házunkat, és
költözzünk Mályiba. Sajnos
mindkét gyermekemet és a fér-
jemet is elveszítettem, de van
három unokám, akikkel tar-
tom a kapcsolatot. Amíg dol-
goztam, úgy osztottam be az
idõmet, hogy mindenre fussa,
nem hiszem, hogy a családom
miattam bármit is nélkülözött
volna. 

8

Mindenben részt vett, ami hozzátartozik egy pedagó-
gus munkájához. A tanítás mellett volt szakfelügyelõ, ve-
zetett színjátszó csoportot, alakított néptáncegyüttest,
túrákat szervezett a Bükkbe, és értékes közösségi mun-
kát végzett az úttörõmozgalomban. Lojek Lászlóné taní-
tónõt a 2011-es városnapok díszközgyûlésén Sajószent-
péter Pedagógiai Díja kitüntetéssel jutalmazta a képvise-
lõ-testület. 

Lojek néni 85 évesen is kiváló szellemi frisseségnek
örvend
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- Ennyi idõ távlatából visz-
szatekintve elégedett azzal,
amit elvégzett? 

- Igyekeztem mindig tudá-
som legjavát adni, és a diákja-
imból kihozni a maximumot.
Sok egykori tanítványomról
nem tudom, meddig jutott, de
többek között tanítottam a vi-

lághírû cukrászt, Kopcsik La-
jost, vagy említhetem dr. Csiba
Gábor megyei kórház-fõigazga-
tót. Sorolhatnék még egy tucat
nevet, akik az I-es iskolából in-
dultak, és sokra vitték. Az ke-
vés lett volna, ha csupán én va-
gyok elégedett a munkámmal,
de szerencsére jöttek sorban a

kitüntetések is. Az Oktatásügy
Kiváló Dolgozója elismerést
1965-ben a Parlamentben vet-
tem át, de kaptam Pedagógus
Érdemérmet, Gyerekekért Ér-
demérmet és voltam az Úttörõ
Mozgalom Kiváló Dolgozója is.
Pályám megkoronázása azon-
ban ebben az évben érkezett

el, amikor átvehettem dr. Fara-
gó Péter polgármester úrtól a
pedagógiai díjat. Meghatód-
tam, mert lényegében 1982-
ben mentem nyugdíjba, és
ennyi idõ után még nem felej-
tettek el. 

Kovács István

Megszûnt a négyórás közfoglalkoztatás, csökken a szociális segélyezési plafon 

Fókuszban a közmunka

- A közfoglalkoztatás korábbi
rendszerét 2011. évtõl a Nem-
zeti Közfoglalkoztatási Prog-
ram váltotta fel. Ebben célul
tûzték ki, hogy minél több ak-
tív korú, dolgozni képes, szoci-
álisan rászoruló ember számá-
ra biztosítson munkát. Az aktív
korú, nem foglalkoztatott sze-
mélyek rendelkezésre állási tá-
mogatását 2011. szeptember
1-jétõl a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás váltotta fel -
nyilatkozta Fucskó Róbertné. 

Az ellátásban részesülõnek
legalább 30 nap 8 órás munka-
viszonyt kell igazolnia, ellen-
kezõ esetben elveszíti támoga-
tásra való jogosultságát. A
munkaviszonyba beleszámít az
egyszerûsített foglalkoztatás, a
közfoglalkoztatás, a közérdekû
önkéntes tevékenység és a hat
havi idõtartamot meghaladó -
a munkaügyi központ által
meghirdetett - képzésben való
részvétel. 

Településünk 2011 januárjá-
ban nyújtotta be pályázatát
hosszabb és rövid idõtartamú
közfoglalkoztatás támogatásá-
ra, amelyek 2011. december
31-éig tartanak.  Idén átlagban
223 fõt kívántak bevonni a rö-
vid idõtartamú, és 49 fõt a
hosszabb idõtartamú közfog-
lalkoztatásba, amihez az ön-
kormányzat 17.100.000 Ft-ot
különített el. Ténylegesen vi-
szont 590 fõ foglalkoztatása va-

lósult meg.
A közfoglalkoztatásról és az

ahhoz kapcsolódó 2011. évi
CVI. törvény aktív korúak ellá-
tására vonatkozó szabályainak
egy része 2012. január 1. nap-
jától lép hatályba. Korábban az
55. életévüket betöltött szemé-
lyek rendszeres szociális se-
gélyre voltak jogosultak. 2012.
január 1. napjától rendszeres

szociális segélyre csak az a sze-
mély lesz jogosult, aki a rá
irányadó nyugdíjkorhatárt öt
éven belül betölti. A jegyzõk-
nek 2012. március 31-éig kell
felülvizsgálniuk a jogosultsá-
got, majd 2012. április 1-jétõl a
rendszeres szociális segélyre
vagy a foglalkoztatást helyette-
sítõ támogatásra való jogosult-

ságról kell rendelkezniük. A
szociális segély maximum ösz-
szege (2011-ben) 60.600 Ft
volt, ez 2012. január 1-jétõl
nem haladhatja meg a nettó
közfoglalkoztatási bér összegé-
nek a 90%-át, ami jelenleg
42.323 Ft. Az Országgyûlés
2011. november 28-án döntött
a foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás havi összegérõl, ami
2012. január 1-jétõl az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 80%-a, azaz
22.800 Ft lesz. 

A közfoglalkoztatás 2012. évi
átalakítását megalapozó jog-
szabályok még kidolgozás alatt
állnak, vélhetõen december-
ben fogadják el azokat. Ezek

döntenek majd egyebek mel-
lett azoknak az embereknek a
sorsáról, akik 2011-ben önhi-
bájukon kívül nem tudták tel-
jesíteni a 30 napos közfoglal-
koztatást, és a jelenlegi jogsza-
bályok szerint 2012-ben sem-
milyen szociális ellátásra nem
lehetnének jogosultak.
Sajószentpéteren közel 200

ember érintett ebben a kérdés-
ben. 

Kovács István

Az állás nélkül maradt emberek eddigi egyetlen fogó-
dzója a munkanélküli segély volt. Ennek idõtartama le-
csökkent, és bevezették a négyórás közfoglalkoztatást,
amely intézkedések az álláskeresõket sújtották. Fucskó
Róbertnétõl, a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Szociális
Osztály és Városi Gyámhivatal vezetõjétõl kértünk tájé-
koztatást a közfoglalkoztatás jövõben várható alakulá-
sáról.

„A közfoglalkoztatás átalakítását megalapozó jogszabályok
kidolgozás alatt állnak” – mondja Fucskó Róbertné
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2011. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER

Ön állami fenntartásba adná-e a város általános iskoláit? 

Közélet

Bagoly Gáborné 

- Nem lenne jó, ha központi
irányítás alá kerülnének okta-
tási intézményeink, mert az
nagyon sok visszásságot hoz-
na. Emlékszem még rá, amikor
állami irányítás alatt állt az is-
kolarendszer, és a pártfunkcio-
náriusok, vagyis az akkori gaz-
dagok gyerekei könnyen beke-
rülhettek a fõiskolára, egye-
temre. Velük feltöltötték a fé-
rõhelyeket, a szegényebb réteg
jól tanuló gyerekei így nem
fértek be. Attól is tartani lehet,
hogy pártszimpátia alapján
történik majd a finanszírozás,
tehát ha kormánypárti a pol-
gármester, akkor mindenük
meglesz, ha nem, akkor õk
vesztessé válnak. Eléggé furcsa
dolog, hogy az Azori-szigetek-
re utaznak a politikusok, a me-
gyei elnökök, miközben több
iskolában nincs pénz az olyan
alapvetõ dolgokra, mint példá-
ul a fûtés. Az oktatás egyéb-
ként a legfontosabb területe az
országnak, mert az iskolapad-
ban dõl el, milyen lesz a ben-
nünket követõ generáció, aki-
nek ki kellene termelni a nyug-
díjunkat. 

Szögedi Jánosné
- Hallottam errõl a kormány-

zati ötletrõl, ami szerintem egy

trükk. Arra megy ki a játék,
hogy pénzes emberek megvá-
sárolhassák az értékes ingatla-
nokban mûködõ iskolákat,
ahol magániskolát fognak mû-
ködtetni. Azokba viszont majd
a felsõ tízezer csemetéi tanul-
hatnak, így tovább rétegzõdik
a társadalom. Ebbõl is látszik,
hogy gazdag ország helyett a
gazdagok országát építi ez a
kormány, ahogyan azt több el-
lenzéki politikus is megfogal-
mazta. Mi lesz, ha állami fenn-
tartásba kerülnek az iskolák?
Akkor lesz villany, gáz és peda-

gógusfizetés? Szerintem több
pénz akkor sem lesz az okta-
tásra. Meg lehetne nézni, miért
kell néhány helyen szünetel-
tetni az oktatást, ki hibázott,
hogy kikapcsolták a szolgálta-
tásokat, és azokat az embere-
ket kellene felelõsségre vonni.
Lényeg, hogy egy ilyen átszer-
vezéssel nem értek egyet. 

Paszternákné Tóth 
Júlia 

- A város iskoláira a fenntar-
tó önkormányzat jobban oda
tud figyelni, mert közel vannak
egymáshoz, egy településen
mûködnek. Az étkeztetést, a
programok szervezését és sok
más kapcsolódó dolgot így a
helyi igények szerint alakíthat-

ják. Az állam viszont vélemé-
nyem szerint jobban tud gon-
doskodni az intézményekrõl,
de kell, hogy hagyjon beleszó-
lási jogot az önkormányzatnak
is. Különösen a kisiskolák
helyzetét látom veszélyesnek,
mert félõ, hogy tovább tart
majd a központosítás, a kis lét-
számú intézmények bezárása.
Továbbra is jó alternatívának
tartom az egyházak szerepvál-
lalását az oktatásban, mert a
vallási iskolák képesek az er-
kölcsi-morális nevelésre, ami
mostanában nem sok helyrõl
mondható el. 

Andó János 

- Az elmúlt 20-25 év a ma-
gyar oktatás színvonalának
gyengülésérõl szól, ezért vala-

mit tenni kell az egykori szint
helyreállításáért. Jók a hatosz-
tályos gimnáziumok, de ellen-
pólusként ott van a szakokta-
tás. A szakképzés minõsége
mára oda vezetett, hogy alig le-
het jó szakembert találni, vagy
inkább úgy fogalmaznék, hogy
nincs is szakképzés. Pedig az
ország gazdasága csak úgy
mozdulhatna ki a holtpontról,
ha lenne szakmai utánpótlás.
Mindenekelõtt azonban a pe-
dagógusok jogait kellene hely-
reállítani, mert most ki vannak
szolgáltatva a szülõk és tanuló-
ik atrocitásainak. A beharango-
zott életpályamodell készüljön
már el végre, de azért legyenek
elvárások is velük szemben! Az
államosítás ötletét végül is jó-
nak tartom, mert meg fognak
szûnni a finanszírozási gon-
dok. Hogy sikerül-e, azt majd
az idõ kiforrja. 

Szabó István  

- Felháborodtam ezen az öt-
leten, hiszen az elmúlt 20 év-
ben bebizonyosodott, hogy az
államtól nincs rosszabb gazda.
Ez volt a szlogen a privatizáció
elindításakor, ami után sokan
jutottak mesés vagyonokhoz,
az ország meg a csõd szélére
került. Mondom mindezt an-
nak ellenére, hogy a mai okta-
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tás szinte a nullával egyenlõ.
Hogyan lehetne jellemezni a
színvonalat, amikor felsõ tago-
zatban nem tud folyékonyan
olvasni vagy alapvetõ számtani
feladatokat megoldani sok
gyerek? Most kezdenek ráéb-
redni, hogy milyen mély szint-
re süllyedt a magyar oktatás,
amikor már ég a ház? Nem hin-
ném, hogy erre a központosí-
tás, az államosítás lenne a leg-
jobb válasz. E mögött újabb
politikai sandaságot látok, a
teljhatalom kiépítésének újabb
fejezetét. 

Budai Zoltán 

- Ha az állam átveszi az isko-
lákat, az elméletileg jó döntés-
nek tûnik. Az oktatási minisz-
térium a megyén és a létrejövõ
járásokon keresztül irányíthat-
ja a rendszert. Ezek után biz-
tosra vehetõ, hogy a politika
ott is diktálni fog, és például
egy igazgatói kinevezés nem a
tudásszint, hanem inkább párt-
szimpátia, netán párttagság
alapján dõl majd el. Lehet,
hogy a korábbi idõszakban is
fordult elõ valahol ilyen, de is-
merve az elmúlt év politikai
tisztogatását, nagyon benne
van a pakliban. Egyébként
nem az lenne a lényeg, hogy ki
az intézményfenntartó, hanem
inkább az, hogy a gyerek ver-
senyképes szakmát tanuljon,
amibõl a késõbbiek során meg
tud majd élni. 

Szabó Gáborné 

- Tíz gyerekem van, a legidõ-
sebb 34 éves, és így elmondha-
tom, hogy 28 éve testközelbõl
követem az iskolai oktatást.
Azt érzékeltem, hogy az emlí-

tett idõszakban sokat romlott a
színvonal, a rendrõl már nem
is beszélve. Országszerte félve
mennek iskolába a gyerekek,
és ez nálunk is elõfordul. Van,
amikor a lányom az interneten
keresztül kap fenyegetéseket
iskolatársától, trágár szöveg kí-
séretében. Van nyolc unokám,
korábban számukra a Hunyadi
iskolát ajánlottam, de most
már azt sem merem, nehogy
késõbb engem szidjanak. Vala-
mikor ki volt téve az iskola fa-
lára egy tábla, rajta Állami Álta-
lános Iskola felirat. A táblacse-
re azonban kevés, mert javulni
kell a színvonalnak, a követel-
ményeknek és a rendnek is.
Ezeket mindig a fenntartótól
várjuk el, de nem látok arra ga-
ranciát, hogy az államnak van-
e jobbító szándéka. 

Kurczi Béla 

- Koromnál fogva állami
fenntartású iskolákba jártam,
és bár szegénység volt, de
olyanról nem hallottam soha,
hogy egy iskolában ne lett vol-
na fûtés. Tudom, a mostani
helyzet nem hasonlítható ösz-
sze az 50-es évekkel, de akkor

rend volt mindenhol. Lányom
Budapesten pedagógus, és
rossz hallani, amiket mesél az
õket ért atrocitásokról, a tiszte-
letlen és agresszív gyerekekrõl.
Mielõtt azon gondolkoznak
odafent, hogy ki mûködtesse
az intézményeket, adják vissza
a pedagógusok 25 évvel ez-
elõtti jogait. Az elmúlt 20 év
oktatási változásai nagyon
rossz irányba mentek, azokat
csak megfelelõ törvények elfo-
gadásával és alkalmazásával le-
hetne helyrehozni.
Sajószentpéteren nem hallot-
tam finanszírozási gondokról,
de ha egységes lesz a rendelet,
félõ, hogy itt is kizárják majd
az oktatásból az önkormányza-
tot. 

Jekkel Iván 

- Tanítani kell, tanulni mu-
száj, akárkinek a kezében van
az iskolák kulcsa. Attól, hogy
van néhány önkormányzat,
akik rosszul használják fel a fi-
nanszírozást, még nem kellene
általánosítani, hanem utána
kellene járni, hol volt a hiba.
Így válik zavarossá a pénzügyi
helyzet. A névátírástól én fon-
tosabbnak tartanám a szeg-
regált oktatási rendszer beve-
zetését, mert legjobban az eb-
bõl eredõ problémák nehezed-
nek rá az iskolákra. A jó képes-
ségû gyerekeknél egyre gyak-
rabban észlelhetõ, hogy nem
tudnak megfelelõ ütemben ha-
ladni a tananyaggal, mert a
gyenge tanulók, akik esetleg
még magatartásbeli problé-
mákkal is küzdenek, visszahúz-
zák õket. A pedagógus óráinak
jó része fegyelmezéssel telik,
mert egyre több a kezelhetet-
len gyerek, akiket el kellene

különíteni a tanulni akaróktól.
Lehet, hogy a megélhetési jog-
védõknek ez nem tetszene, de
a cél szentesíti az eszközt, és
végre elindulhatna egy tehet-
séggondozás, amit Balogh pro-
fesszor úr már városunkban is
jó eredménnyel alkalmaz. Nála
a kettes tanulók is a képessé-
geiknek megfelelõ feladatot
kapnak, és jönnek az eredmé-
nyek. Ezt a módszert lehetne
általánossá tenni a magyar ok-
tatásban. 

Kovács

Pályázati felhívás a
Mûvelõdési és

Sportközpont és Városi
Könyvtárban (MSK)

található büfék
(Mûvelõdési Központ és

Rendezvények Háza)
közös üzemeltetésére

A sajószentpéteri Mûvelõdési és
Sportközpont és Városi Könyvtár
(3770 Sajószentpéter, Sport út
32.) 2012. 02.01-jétõl határozat-
lan ideig pályázat útján bérbe kí-
vánja adni a Mûvelõdési Központ
és a Rendezvények Háza épületé-
ben lévõ büfé helyiségeket. A bér-
lõnek a rezsi megfizetésén túl ha-
vi bérleti díjat kell fizetnie. A bü-
fék üzemeltetését az a bérlõ nyeri
el, aki a legmagasabb bérleti díjat
ajánlja. A kiindulási ár a két büfé
közös üzemeltetésére 30.000,-
Ft/hó (ÁFA mentes). A licitálás so-
rán a minimálisan emelendõ
összeg 2.000.-Ft. 
A  részletes pályázati feltételek át-
vehetõk a Mûvelõdési és Sport-
központ és Városi Könyvtár titkár-
ságán (3770 Sajószentpéter, Sport
út 32.) A pályázat beadási határ-
ideje: 2012.01.10. 12.00 óra, zárt
borítékban az MSK igazgatója ré-
szére. A pályázók a helyiségeket
elõzetes egyeztetés alapján megte-
kinthetik.
A licittárgyalás ideje: 2012.01.17.
11.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal (3770
Sajószentpéter, Kálvin tér 4.)
A licittárgyaláson csak az érvényes
pályázatot benyújtók vehetnek
részt.
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Idõsek napja 2011

A LEGSZEBB MÛVÉSZET

Tavaly ilyentájt tudósításom-
ban megígértem, hogy „jövõre
veletek, ugyanitt”, s csak remél-
hetem, hogy kevesen lesznek,
akik már nem teljesíthetik ké-
résemet! Megérkezve a rendez-
vényre, örömmel láttam, hogy
a nézõtér zsúfolásig megtelt vá-
rakozó szépkorúakkal. Egy év-
vel megint öregebbek, gazda-
gabbak lettünk, így sajnos én is
közelebb kerültem ahhoz,
hogy meghívott lehessek, bár
ezt azért nem siettetném. Fe-
lejtsünk kort és kórt, inkább
nézzük a mûsort! 

Amikor felment a függöny,
elsõként a Sajógyöngye nép-
dalkör nyugdíjasai két aktuali-
zált szövegû dallal köszöntöt-
ték kortársaikat, majd Aleva
Mihályné a szervezõk, dr. Fara-
gó Péter pedig a rendezvényt
támogató önkormányzat nevé-
ben szólt néhány kedves szót.
Kendõzetlenül elmondták,
hogy 1984 óta majdnem ez lett
a harmadik év, amikor elmarad
ez a rendezvény, ám gyõzött a
józan ész. Egy közösségnek
többek mellett egyik mércéje
ugyanis az, hogyan gondosko-
dik az idõseirõl, s azt hiszem,
mi most is jól vizsgáztunk. 

Félre a gondokkal, legalább
egy órácskára! - lehetett volna a
mottója a mûsornak, amelyben
a Freedance 2008 táncosai be-
vezetõként egy bécsi keringõ-
vel sajogtatták meg a nézõk szí-
vét, mert õket nézve mindenki
arra gondolt, hogy: "hol van

már a tavalyi hó?". Ezután a
Miskolci Nemzeti Színház mû-
vészpárosa (Varga Andrea és
Molnár Erik) próbálta meg-
nyugtatni õket: „engem nem
lehet elfelejteni”, hiszen „azért
vannak a jó barátok”. Az éneke-
sekkel együtt a közönség is

kezdett feloldódni, jelezte ezt
egy-egy bátortalan taps, s a kar-
zaton a népdalkör egyre inten-
zívebb közremûködése. Követ-
kezett az igazi „hacacáré”, eb-
ben megtudtuk, hogy „na, mije
van neki”, amiért én „oda va-
gyok magáért”, amikor a luxus
vonaton fogjuk egymás - cso-
magját! Eljött hozzánk Tevje is,
a hegedûs a háztetõrõl, akivel
egy bordal után már sokan
énekeltük együtt, hogy mi len-
ne „ha én gazdag lennék”. Az-

tán ráébredtünk, hogy szá-
munkra maradt a „te rongyos
élet”, amit csak úgy lehet elvi-
selni, ha húzzák nekünk
„kivilágos virradatig” Óbudán,
a Horváth-kertben, vagy éppen
„éjjel, az omnibusz tetején”.
Majd már együtt tapsoltunk és
énekeltük Hajmási Péterrel,
hogy milyen az a „cintányéros
cudar világ” arra lent a „délibá-
bos Hortobágyon”. Végül Varga
Andrea az Isten pénze címû
musical betétdalával (Áldott
légy!) vett meghitt búcsút tõ-
lünk, kívánva ezzel mindenki-
nek boldog karácsonyi ünne-
peket. 

A mûsor jó hangulatba hozta
a jelenlévõket, s a napot egy
közös vacsorával koronázták
meg.  Azt gondolom, hogy ki-
szolgáltatottságuk okán két cél-
ra még a „hét szûk esztendõ-
ben” (csak több ne legyen!) is

kell áldoznunk: az egyik a gye-
rekek, a fiatalok fejlõdése, a
másik az idõseink megbecsülé-
se. Az már döntésünk és a taka-
ró hosszának kérdése, hogy az
utóbbira mennyit tudunk ál-
dozni, tapasztalataim szerint a
figyelmesség és nem a mennyi-
ség számít ebben a kérdésben,
csakúgy, mint minden ajándék-
nál. Idõseink nem kinyilatkoz-
tatásokat, nem anyagiakban
testet öltõ meglepetéseket,
sokkal inkább odafigyelést, tö-

rõdést várnak tõlünk, hogy
érezhessék, fontosak számunk-
ra, hogy figyeljünk rájuk, nem-
csak az ünnepeken. És hogy ne
legyenek a mindennapi hábo-
rúink ártatlan áldozatai, még
ha õk sem bûntelenek. Megér-
demlik, hiszen tõlük kaptuk
ezt a félkész világot, s csak raj-
tunk múlik, hogy megõrizzük,
magunk tudása szerint tovább
formáljuk, s átadjuk gyereke-
inknek, vagy selejtként a törté-
nelmünk szemétdombjára vet-
jük. Törõdjünk velük, mert õk
már mind megtapasztalták azt,
amit mi talán soha nem fo-
gunk, õk már voltak fiatalok,
de közülünk nem mindenki-
nek adatik meg majd „lájkolni”
azt, amit õk az idõskor szépsé-
geiben egyszerûen csak szeret-
nek. Számukra minden megélt
újabb nap ünnep és igazi aján-
dék. Ez a gesztus, csakúgy,
mint bármely más segítség
nem jutott, nem juthat el min-
denkihez, de meg kell találni a
módját, hogy minél többen
érezhessék, hogy nem marad-
tak magukra.

Sajnos nap mint nap számot
kell vetnünk azzal, hogy mi ma-
gunk is megöregszünk, s ez az
érzés akkor erõsödik fel vissza-
vonhatatlanul, amikor telefo-
nunkból egyre fogynak a szá-
mok, november fordulóján pe-
dig a sírokon egyre sokasod-
nak a gyertyák, mécsesek, ko-
szorúk, virágok. Becsüljünk
hát ünnepként minden napot,
amit együtt tölthetünk velük!

Kiss B.

Miközben az MSK-ba, az idõsek napja tiszteletére
megrendezett városi ünnepségre készülõdöm, Sík Sán-
dor „A legszebb mûvészet” címû igaz-szép versének so-
rai foglalják le gondolataimat:

„A legszebb mûvészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol, 
Szó nélkül tûrni, ha van, ki vádol.
( … )
Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje. 
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erõd.
Nem vagy olyan, mint azelõtt”

Szûnni nem akaró tapssal jutalmazták a Miskolci Nemzeti
Színház mûvészeit
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Vízszintes: 1. Szalonnát vízben párol. 5. A Him-
nusz zeneszerzõje (Ferenc).      10. Csapodár. 12. Szí-
nültig. 13. Csokifajta. 14. Egyházi személy. 16. Ágyból
kászálódik. 17. Élet. 19. Ingovány. 21. Lányunk férje.
22. Shakespeare drámájának és Goldmark
Károly operájának címe. 26. Svéd és osztrák autó-
jel. 27. A római légió legkisebb egysége. 29. Pincebo-
gár. 32. Érzékel. 34. A Bánk bán szerzõje (József). 35.
Állami bevétel. 36. Miskolci kilátó jelzõje. 37. Altató
folyadék. 

Függõleges: 1. Ájul. 2. Erre jön a kamat. 3. Jóté-
konykodik (régies). 4. Nyit a sakkozó. 6. Vállalkozási
forma. 7. Egykori focitrófea. 8. Az elejétõl fogva.      9.
Puskavégre kap. 11. Autós csillagtúra. 15. Vízgõz. 18.
Ételféleség. 20. Világbajnok brazil focista, majd
sportminiszter. 23. Település polgára. 24. Malom és
torkunk része. 25. Van, aki ezen is csomót keres. 28.
Hint. 30. Acidum. 31. Anna, becézve. 33. Palindrom
férfinév. 

Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 22. sorban talál-
ható. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt
levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail címére 2012.
január 18-áig. A helyes beküldõk között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió
Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-
mail: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citro-
mail.hu. A szeptember havi rejtvényünk helyes megfej-
tése: Szüretünk. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és
minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden
szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejt-
vényfejtõk klubjába! A december 9-én megtartott sorso-
láson Szabó Antalnak kedvezett a szerencse. Gratulá-
lunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.
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