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„A város mûködõképességének megõrzése a legfontosabb”
Interjú dr. Faragó Péterrel
tek Sajószentpéteren. Természetesen az érintettek nem
örültek ennek, a képviselõ-testülettel mégis úgy gondoltuk,
számunkra nem a népszerûségi index, hanem a város mûködõképességének megõrzése a
legfontosabb. Nem kell meszszire mennünk, hogy olyan településeket találjunk, ahol az
intézményekben már telefonés internetszolgáltatás sincsen,
az utcák pedig esténként sötétbe borulnak. A városvezetés
már korábban leült tárgyalni a
közüzemi szolgáltatókkal, így
fel sem merült annak a lehetõsége, hogy bármelyik intézményünk víz, villany vagy esetleg
telefon nélkül maradjon. És
persze arról se feledkezzünk
meg, hogy az itt dolgozók a
munkabérüket is hiánytalanul
megkapják, miközben az önkormányzat a törvény által elõírt kötelezettségeinek is maradéktalanul eleget tesz. Az idén
végrehajtott szigorú gazdálkodás, illetve racionalizálási folyamat eredményeként a mûködési hiány összege 191 MFtra, a felhalmozási hiány pedig
238 MFt-ra módosult.
- Polgármester úr szigorú
gazdálkodást említett. Mi
lesz akkor a már megkezdett, illetve a korábban betervezett fejlesztések sorsa?
- A szigorú gazdálkodás nem
azt jelenti, hogy most mindent
leállítunk, aztán ülünk a fotelban, mint aki jól végezte dolgát. Természetesen folytatódik
a 2006-ban útjára indult folyamat. Jelenleg is zajlik a Központi Napközi Otthonos Óvoda Harica utcai épületének felújítása, s reményeink szerint
2012 nyarán egy megújult óvodát vehetnek majd birtokba a
csöppségek. Ígéretet tettem,
hogy az árvíz által elsodort
gyalogos Nyögõ-hidat újjáépítjük, hiszen ez rendkívül fontos
az ott élõk számára - 2012 tavaszán ez is megvalósul. Jövõre
csapadékvíz- elvezetést végzünk majd a Hunyadi utcán, illetve a Sport utcán, valamint
annak környékén. Az utóbbi

A világhálón szinte mindennap olvashatunk arról szóló
híreket, hogy hazánk települései közül éppen melyik ellen indítottak adósságrendezési eljárást, amit a hétköznapi életben egyszerûen csõdként aposztrofálunk. A szorongató pénzügyi, gazdasági válság sem a kisebb (Jásztelek,
Nemesvid, Sáta…), sem a nagyobb önkormányzatokat
(Tiszacsege, Esztergom, Szigetvár…) nem kíméli. Nem titok, városunkban sem rózsás a helyzet, amit a novemberi képviselõ-testületi ülésen - a 2012-es költségvetési koncepció tárgyalása kapcsán - településünk polgármestere
is világossá tett.

- Talán nem a legalkalmasabb pillanat a karácsonyi
lapszámban pénzügyekrõl
beszélni, én mégis arra kérem polgármester urat, tájékoztassa a Krónika olvasóit
a város financiális helyzetérõl!
- Szerintem jogos igény,
hogy a sajószentpéteriek ebben a tárgykörben is valós információkat kapjanak. Az elmúlt hónapokban több olyan
kényszerû döntést hozott a
képviselõ-testület, amely negatívan érintette az önkormányzati fenntartású intézményeket, a polgármesteri hivatalt,
valamint az ott dolgozókat, de
az iskolás buszjárat megszüntetése kapcsán ennél jóval szélesebb rétegek érzékelhetik,
hogy a város pénzügyi nehézségekkel küzd. Ha nem közvetlen módon, akkor utcai szóbeszéd formájában az itt élõk jelentõs része tudomást szerzett
errõl, igaz, ezekben a párbeszédekben kész tényként kezelik a város pénzügyi csõdjét,

amit ezúton is cáfolok, mint
ahogyan azt a pénzügyi tanácsadóm (dr. Szemán Ilona) is
többször megtette. Szó sincs
tehát csõdhelyzetrõl, likviditási problémákról beszélhetünk.
A külsõ körülmények változásai oly' mértékben befolyásolták, illetve befolyásolják ma is
önkormányzatunk gazdasági
helyzetét, hogy a képviselõ-testület számos népszerûtlen intézkedés meghozatalára kényszerült. Mire gondolok? Amíg
megfizethetõ volt a gázolaj, addig a város képes volt az iskolás buszjárat finanszírozására,
azt azonban senki sem gondolhatja komolyan, hogy a dízelolaj egy esetlegesen elhibázott
helyi döntés hatására emelkedett 430 Ft-ra. Ilyen árszinten
már nem tudjuk ezt a szolgáltatást biztosítani. Számos kritikát kapott a képviselõ-testület
a pedagógus létszámleépítéssel, illetve a Pécsi Sándor Tagiskola bezárásával kapcsolatban 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 létszámokkal tölthetnénk fel a város
alapfokú oktatási intézményeit, hiszen ez (a fejkvóta alapján) a jelenleginél lényegesen
nagyobb bevételi forrást jelentene a településnek, a mostani
állapot viszont 100 milliós
nagyságrendû hiányt generál.
A városban dolgozó közalkalmazottak, illetve köztisztviselõk is azt tapasztalhatták az elmúlt idõszakban, hogy az adható kategóriába tartozó juttatások gyakorlatilag megszûn2

projekt esetében mindössze
néhány hét van hátra a támogatási szerzõdés aláírásáig, miután ezt is pályázati konstrukció keretében kívánjuk megvalósítani. A távlati tervek között
elsõsorban útépítés szerepel: a
Harica és a Péch Antal utca közötti szakasz (a Gombócda
elõtti útszakasz), illetve a Sajón túli terület (Fecskeszög)
utcáinak felújítása. Nem mondunk le a város csapadékvíz-elvezetõ rendszerének megépítésérõl sem, hiszen a tavalyi árvizek bebizonyították, hogy
Sajószentpéternek égetõ szüksége van erre, azonban azt is
látni kell, hogy egy ilyen volumenû beruházást kizárólag pozitív elbírálású pályázat segítségével vagyunk képesek kivitelezni.
- Úgy érzékelem, polgármester úr a gazdasági nehézségek ellenére is elkötelezett híve a város fejlesztésének, továbbra is töretlen
lendülettel dolgozik. Számomra ez ellentmondás,
mivel a városban terjedõ
pletykák szerint éppen felállni készül a polgármesteri
székbõl. Valóban ezt tervezi?
- Hozzám is eljutottak a lemondásomról szóló hírek, de
az igazat megvallva, nem tudok 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 tudom, a jövõ rendkívül bizonytalan. Az ország 2012-es költségvetésének sarokszámai ma
még nem ismertek, így helyi
szinten legfeljebb a tavalyi számok jelenthetnek némi támpontot. Azt már tudjuk, hogy a
kormány a személyi jövedelemadó (SZJA) egy részét el
akarja vonni az önkormányzatoktól, cserébe pedig adókive-
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tési lehetõséget adna számukra, illetve az is körvonalazódik,
hogy az alapfokú oktatási intézményeket állami kézbe vennék. A sajószentpéteriek emlékezhetnek rá, hogy a szocialista kormány idején is tiltakoztam az ingatlanadó bevezetése
ellen. Most is azt mondom,
hogy amennyiben rajtam múlik, sem ebadó, sem építményadó, sem különbözõ újabb sarcok bevezetésére nem kerül
sor városunkban! Rendkívül

méltánytalannak tartom, hogy
akik egy élet munkájával, az
adózott jövedelmükbõl megteremtették a lakhatási körülményeiket (és nem bérlakás kiutalására vártak), azokat most
újabb adóval büntessük!
Sulyok Barnabás

rácsonyt gyermek és felnõtt
egyaránt várja. A kicsik sok
ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat remélnek
tõle. Még ha nem is világos
mindenki számára a karácsony üzenete, mégis valami
szelíd, nyugodt érzés, valami manapság ritka dolog,
szeretet árad belõle. A mindennapos megélhetési gondok - amelyek napjainkban
különösen elõtérbe kerültek -elhalványulnak, ha ki-

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

gyúlnak az ünnep fényei.
Legbensõségesebb
ünnepünkhöz közeledve azt kívánom városunk minden polgárának, hogy az Önök otthonaiban is gyúljanak ki
ezek a fények, leljék meg
örömüket szeretteikben és
embertársaikban,
hogy
mind a karácsonyt, mind az
új évet feltöltõdve, újult erõvel kezdhessük!
Dr. Faragó Péter

Kedves Sajószentpéteriek!
Ezzel a kis történettel szeretnék boldog karácsonyt kívánni mindannyiunknak

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 nagyszerû munkákat.
Mikor a vietnami konfliktus
kitört, a fiú elment a háborúba. Bátran életét adta, mikor
megmentett egy másik katonát. Amikor az apa megtudta,
mélyen gyászolta egyetlen fiát.
Hónapokkal késõbb, épp karácsony elõtt kopogtattak az ajtón. Egy fiatalember állt az ajtóban, hatalmas csomaggal a
kezeiben. Így szólt: „Uram, Ön
nem ismer engem. Én vagyok
az a katona, aki a fiának köszönheti az életét. Aznap sok
embert mentett meg. Éppen
engem vitt biztonságba, mikor
egy golyó szíven találta, és õ

azonnal meghalt. Gyakran beszélt nekem Önrõl és a mûvészet iránti szeretetérõl.” A fiatalember felemelte a csomagját. „Tudom, hogy ez nem nagy
valami. Nem vagyok nagy mûvész, de azt hiszem, a fia szeretné, ha ezt megtartaná.” Az
apa kinyitotta a csomagot. A fiáról készült portré volt, amit a
fiatalember festett. Csodálta,
hogy a katona mennyire meg
tudta ragadni a fia személyiségét. Az apa szemei megteltek
könnyel. Megköszönte neki a
képet, és felajánlotta, hogy kifizeti. „Oh, nem uram, soha
nem tudom visszafizetni, amit
a fia értem tett. Ez ajándék.” Az
apa jól látható helyre akasztotta a portét, így ha látogatók
jöttek, a fiáról készült kép volt
az elsõ, amit megmutatott nekik a kollekcióból.
Néhány hónappal késõbb az
ember meghalt. Sor került a
képek elárverezésére. Sok befolyásos ember összegyûlt, és
izgatottan várták, hogy megvehessék az értékes képeket a saját gyûjteményükbe. A fiúról
készült kép az emelvényen
volt. Az árverésvezetõ kopogtatott a kalapáccsal. „Az árverést
ezzel a képpel kezdjük.” „Ki
akarja megvenni ezt a képet?kiáltott valaki hátulról. - Látni
akarjuk a híres képeket. Hagyja ezt!” Az árverésvezetõ azonban hajthatatlan maradt:
„Mennyi a kikiáltási ára ennek
a képnek? Ki kezdi el az ajánlást? 100$-ért, 200$-ért?” Egy

másik hang mérgesen kiáltotta: „Nem azért jöttünk, hogy
ezt a képet nézzük! Mi Van
Goghot, Rembrandtot akarunk! Gyerünk már az igazi képekkel!” De az árverésvezetõ
tovább folytatta: „A fiú, a fiú.
Kinek kell a fiú?” Végül egy
ember szólalt meg a terem hátuljából. Õ volt hosszú ideig az
embernek és fiának kertésze.
„Elviszem 10$-ért.”
Szegény ember lévén, az volt
minden, amit fel tudott ajánlani. „Ki ajánl érte 20$-t?” „Adja
neki oda 10$-ért! Nézzük a
mestereket!” „10$ az ajánlat.
Ki ad érte 20$-t?” A tömeg kezdett mérges lenni. Nem akarták ezt a képet. Sokkal értékesebb festményeket szerettek
volna a gyûjteményükbe. Az
árverésvezetõ csapott a kalapáccsal: „Elõször, másodszor,
eladva 10$-ért.” Egy ember a
második sorból közbekiáltott:
„Gyerünk már a többi képpel!”„Az árverésvezetõ letette
a kalapácsot: „Az aukciónak
vége.” „Mi lesz a festményekkel?”- kiáltották az emberek. „Sajnálom. Mikor felhívtak, hogy levezessem ezt az
aukciót, elárultak nekem egy
titkot, mely a végakaratban feltétel volt. Egészen eddig nem
mondhattam el. Csak a fiú
portréja volt eladó. Aki azt
megveszi, az örökölheti az
egész vagyont, beleértve a festményeket is. Az, aki elviszi a fiút, megkap mindent.”
Isten is nekünk adta az õ Fi3

át kb. 2000 évvel ezelõtt, hogy
értünk megszülessen Betlehemben, és meghaljon a kereszten, újjáélesztve az életünket.
Hasonlóan az árveréshez,
az üzenet ma is ugyanaz: A
Fiú, a Fiú, ki viszi el a Fiút? Hiszen 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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Boldog karácsonyt, boldog új évet!

Ezekben a napokban BOLDOG karácsonyt és új évet kívánunk szeretteinknek, az ismerõsöknek, amikor találkozunk. Mondjuk a „boldog”
szót névnapi, születésnapi, házasságkötési jókívánságként,
és még sok más alkalommal.

Mit is szeretnénk a boldogsággal a másik ember számára
kívánni?
A boldog herceg mese szerint a herceg vígan élt a palotájában. Körülötte sok szegény
nyomorgott a városban, de
nem törõdött velük, õ mindig
csak szórakozott. Halála után
gyémántokkal kirakott aranyszobrot készítettek neki, és a
város közepén egy magas oszlopra állították. Ekkor látta
meg, hogy milyen sok szegény
ember szenved a városban.
Õsszel odaszállt a szobor talpára egy kis fecske. A herceg
azt kérte, hogy szedje ki kardja
markolatából, majd a szemébõl a gyémántokat, fejtse le
testérõl az aranylemezeket, és
vigye el a szegényeknek. Így a
boldog herceg megvakult, szegény lett, de a szívében egyre

nagyobb lett a szeretet. Ettõl
lett õ boldog herceg.
Mi kevéssel tudunk a másik
ember boldogságához hozzájárulni. Sokszor kételyeink, félelmeink vannak, hogy vajon
örül-e majd az ajándékomnak.
Elégedett lesz-e azzal? Mit adhatnék még, hogy boldog légy?
A BOLDOGSÁGOT csak Isten tudja adni. Õ azért tudja
adni, mert boldogságban él.
Tudjuk, hogy a boldogság
alapja a szeretet. János apostol, a szeretett tanítvány kijelenti: „Isten a szeretet.” (1Jn
4,8.) Tisztán, feltétel nélkül
csak az Isten tud szeretni. Mi,
emberek könnyen belecsúszunk az önzõ szeretetbe. Szeretlek, hogy szeress. Ajándékot
adok, de én is vágyok az ajándékra. Tragikus „geller” a szeretetben, amikor tárgyak, dol-

gok (pénz) szeretete az emberi személy elé kerül, és a másik
kihasználása, akár gyilkosság is
bekövetkezik.
Isten szeretete tiszta, tökéletes, 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 emberként a földre, hogy meghívjon
minket már most a boldogságra. (Õ, ha meghív, meg is tudja
adni!) Így a BOLDOGSÁGOT
kívánó ember azt szeretné, ha a
másik ember a tiszta szeretetnek, Isten életének részese lenne. Legyen minden kedves Olvasó Isten boldogságának a részese! Szeretettel kívánok áldott, boldog karácsonyt és új
évet minden Olvasónak!
Takács Alajos plébános

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

Karácsony. Újévtõl adventig
alig beszélünk róla. Adventben
megjelennek a reklámok: „Nálunk már karácsony van!”, és
mi eszmélünk, valóban. Újra
itt van a karácsony.
Gyakran beszélünk a külsõ
kísérõ jelenségeirõl. Ezzel
szembeállítjuk az igazi, a belsõ, a lelki tartalmát. Ilyenkor
mindig elfeledjük egy kicsit,

hogy belsõ soha nincs külsõ
nélkül, tartalom soha nem jelenik meg forma nélkül. A karácsony belsõ, igazi és mély átélése mindig átrendezi a mindennapi terveinket. A dolog
egy kicsit fordítva is mûködik:
a sok külsõ jel, a megannyi
reklám, a figyelem felhívásának ezernyi módja mindig segít belülrõl feléleszteni a karácsony igazi üzenetét. Ó hányszor megfogalmaztuk már!
Hányszor hallottuk, hányszor
bólintottunk rá! S aztán az ünnepek 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 jászolban!” A születés titka, a gyermek varázsa mindig nagyon
mély, talán a legmélyebb érzelmeket érinti meg lelkünk húrjain. Talán most szabad úgy fogalmaznom, hogy karácsony

szent titka azzal a másik világgal való találkozás szent lehetõségében rejtõzik. Azt a másik
világot ellentétpárokban tudjuk éreztetni: földi és menynyei, testi és lelki, látható és
láthatatlan, mulandó és örökkévaló, emberi és isteni. Akkor
érkezünk el
karácsony
belsõ szent
titkához,
amikor felzendül ajkunkról az
õsi ének: „Ó
jöjjetek,
imádjuk, Ó
jöjjetek,
imádjuk, Ó
jöjjetek
imádjuk az
Úr
Krisztust!”
A
SajószentpéterBányai Református
Egyházköz4

ség nevében ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS ISTENTÕL GAZDAGON MEGÁLDOTT BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Major Zsolt református
lelkipásztor

Saj szentpØter_2011_12.qxd

12/13/2011

10:48 AM

Page 5

Aktuális

IV. évf. 8. szám

A világosság a sötétségben fénylik

Krisztus elõtt 700 körül, az
õrjöngve pusztító asszír hadsereg támadásai között hangzik
fel talán legerõteljesebben: Isten küld szabadítót ennek a
világnak. Aztán a római leigázás sötét kora, mikor a Messiás
megérkezik. Vannak idõszakok, mikor úgy tûnik, Isten
számára különösen is alkalmas
az idõ arra, hogy az igazságo-

kat, áldását, valóságát felragyogtassa. Derült idõben, jó látási körülmények között éjszaka a gyertya fénye állítólag hatvan kilométerre is ellátszik.
Korunk sötétje alkalmat adhat
arra, hogy a Betlehemben felragyogó fényt mi is észrevegyük. Amikor emberek ölik
meg magukat a kilakoltatások
elõl menekülve, amikor emberek fagynak halálra, amikor
emberek élnek rettegésben,
rettenetes a sötétség. A világosság azonban fénylik.
Az elsõ fénysugár: Isten
valósága. Hogy tele van kürtölve a világ azzal, hogy az evolúció bebizonyította: Isten
nem létezik. Józanodjunk ki,
és tudjuk meg, hogy az evolúció nem létezik. Mese, amit
azért találtak ki, hogy Istent
likvidálják a világból. Isten
azonban valóság. Jézus óta ezt
még jobban tudjuk. És mindazok is tudják, akik megpróbálják õt letagadni, vagy disz-

kvalifikálni. Számoljunk Isten
valóságával!
A második fénysugár: Isten hatalma. Ne higgyük,
hogy neki ne lenne megoldása
az életünk problémáira. Annyira van, hogy ha megértjük, beleremeg a szívünk. És itt van
egy kis probléma, mert Isten
nem az automatizmusok mentén mûködteti az embert, magyarul: nem a törvények megtartásáról van szó, hanem két
személy közötti valóságos, bizalomteljes, építõ kapcsolatról. Õ és Én... Mert Isten valaki… akit megszólíthatok, akiben bízhatok...
A harmadik fénysugár: Isten szeretete. Amikor ez a világ bûnbe süllyedt, elindult az
Isten elleni lázadás útján, amin
hívõk és nem hívõk minden
nap megteszünk egy újabb lépést, Isten megmondta, hogy
meglesznek ennek a következményei. Ma ennek a következményeiben élünk. És ne higy-

gyük, ha elfelé megyünk, akkor majd lesz megoldás. Megoldás csak akkor van, ha észrevesszük: egyedül csak Istennek
vannak lehetõségei. A mi problémáinkra már csak valóban
õneki. De õneki megvannak.
És õ szereti a világot. Ha megoldást akarunk, csak nála kereshetjük.
És a legragyogóbb: a Betlehemben született Krisztus,
aki Istentõl jött, aki Istent képviselte, és akiben Isten járt itt
közöttünk. Az övéiben már
most munkálkodik, a világot
majd az õ visszajövetelekor állítja helyre. Akkor minden és
mindenki a helyére kerül. Milyen nagy öröm lesz majd találkozni õvele!
Áldott ünnepeket kívánva:
Borbély János, a
nagytemplomi
református gyülekezet
nevében

Befejezõdött a sajószentpéteri könyvtári projekt

Spitzer Gyöngyi...
A Lévay József Városi Könyvtár az uniós TÁMOP 3.2.4-09/1
„Tudásdepó Expressz” pályázaton a miskolci városi könyvtár

konzorciumi
partnereként
mintegy 10 millió forintos támogatásban részesült, melyet
az olvasáskultúra fejlesztésére
és népszerûsítésére, valamint
korszerû könyvtári bútorok
beszerzésére fordított. A 6 ismeretterjesztõ elõadáson és 3
író-olvasó találkozón vendég
volt többek között: Vujity
Tvrtko újságíró, Réz Andás esztéta, Spitzer Gyöngyi (SOMA
MAMAGÉSA), Szabó Gyuri bácsi „bükki füves ember”,
Lõrincz L. László író és Zacher
Gábor toxikológus fõorvos.
A gyermekprogramokon fellépett az ALMA és a Holló
együttes, de 2 színházi elõadás
(A padlás a Mandala Dalszínháztól) és 10 jeles naphoz kötõdõ kézmûves foglakozás,
rajzpályázat és kiállítás, valam i n t
könyvtárhasználati
vetélkedõ
és szavaló-

verseny is népszerûsítette az
olvasást és a
könyvtárat.
A fejlesztés
további részeként 13 ezer
zat keretében átadták a felújíkötet került elektronikusan tott gyermekkönyvtárat, új búfeldolgozásra, amely elérhetõ torzattal. A 31 könyvtári proga www.borsodteka.hu oldalon, ramon több mint 2.500 érdeka lakosság részére pedig 5 db lõdõ vett részt.
30 órás számítógép- és interS.A.
nethasználói tanfolyamot szerveztek
50 fõ részvételével.
Két könyvtáros továbbképzésen gyarapíthatta tudását,
és elkészült a kétnyelvû könyvtári
honlap
is
(spmsk.hu/konyvtar). Szeptember
végén - a gyermekek
legnagyobb
örömére - a „magyar népmese nap... és Réz András is vendégünk volt
ja” programsoro5
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A CSODÁK NYOMÁBAN
Kopcsik Lajos: 70-55-700
Mielõtt bárki is a készüléke után nyúlna, ki kell ábrándítanom: nem telefonszám rejtõzik a fenti sorban, hanem
városunk híres szülöttének, az Oscar-díjas, sokszoros világ- és olimpiai bajnok, Guinness-rekorder mestercukrásznak élete és pályafutása. A hetven évébõl ötvenötöt
töltött a szakmájában (ami a címerpajzsa feliratának tanúsága 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 meghívott vendégei körében, az alkotásaiból „Summa summarum” címmel válogatott vándorkiállítás megnyitójával.

Az ünnepelt, a háttérben
egy általa készített
Liszt-portréval
Ennek apropóján készíthettem vele interjút a helyszínen,
majd beszélgettem vele azóta
több alkalommal, ezeknek
részleteit osztom meg most olvasóinkkal.
- A címbeli sort én még kiegészíteném egy arany ötvenes számmal is. Azt tartja a
fáma, hogy a házasságban
mindig a nõ választ. Be mered vallani ennyi év után
(„így, négyszemközt”), veled
ez hogyan történt?
- Természetesen. Az egykori
Holdfény cukrászdában én választottam életem párját, aki
immáron ötven éve teremti
meg számomra a nyugodt családi hátteret, ami nélkül (tehát
Õnélküle) nem lehetnék ma
az, aki vagyok.
- Mikor érezted, hogy a
cukrászatban nem az ízlelõbimbóinkat, hanem a szemünket kell elkápráztatnod? Ez egy pillanat, vagy

hosszú folyamat eredménye
volt?
- Számomra mindig is fontos
volt, hogy egy elkészített sütemény vagy torta mennyire igényesen van tálalva, hogyan „kínálja magát”, a gasztronómia
szépsége az ízek és a látvány
harmóniájában rejlik. Természetesen 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 magad: cukrásznak, aki képzõmûvész, vagy képzõmûvésznek, aki cukrász? Hogyan
fogalmaznád meg az ars poeticádat?
- Mindig is cukrásznak vallottam magam, anyagom a cukor,
de egy alkotásnál sohasem az
alapanyag, hanem a végeredmény számít. Az, hogy ezzel a
kedves, édes rabszolgasággal
saját magamból minél több boldogságot tudjak átadni azoknak, akik fogékonyak a szépre.
- Neked mit jelent, mivel
tudod mérni a sikert?
- A legnagyobb öröm számomra, amikor tetszik a közönségnek az, amit elkészítettem, amit csinálok. Ahhoz,
hogy tudjam, jó úton járok,
szükségem van a szakma elismerésére is. Az állami és egyéb
kitüntetések amellett, hogy
jólesnek, azt is jelzik, hogy talán én is segíteni tudtam abban, hogy szebb legyen körülöttünk a világ.
- Visszatekintve a mögötted tudott hetven évedre, ta-

Az 55-ös szám a mesternek
szánt egyik ajándékról is
visszaköszön
gadhatatlanul sikeres ember
áll velem szemben. Az ellen
sem tiltakozol, ha azt mondom: és egy boldog ember?
Van valami, ami mégis hiányzik az életedbõl?
- Ez a tehetség, amivel meg
vagyok áldva, a Jóisten ajándéka, már az elsõ pillanattól
kezdve úgy érzem, mintha valaki végig fogná a kezem. Csak
hálával tartozom a sorsnak, hiszen minden percem az tölthette ki, ami a szakmám és a
hobbim is egyben, ami az életem. Hát kell ennél nagyobb
boldogság? Talán a családomra
maradt kevesebb idõm, mint
szerettem volna, emiatt van
némi hiányérzetem.
- Ezek után félve kérdezem: mi lennél, ha nem lehettél volna cukrász?
- Már gyerekkoromban megszerettem a zenét, viszonylag
hamar eljutottam a klasszikusokig, így nem meglepõ talán,
hogy mindig arról álmodtam,
hogy a karmesteri emelvényen
állok, szemben egy nagy zenekarral.
- Közeledik a karácsony,
az aranyhal teljesíti három
kívánságodat. Mit kérnél tõle a fenyõfa alá?
- Most megleptél, ilyet nem
szoktak tõlem kérdezni! A család boldogsága, a munkámhoz
6

erõ, szellemi frissesség és a
mindennapokban testi egészség az, amit szeretnék - legalább a mai szinten - minél tovább megtartani. Ugye, ez nem
túl nagy kérés?
- Most az aranyhal kér tõled: változtass a világ menetén ott, ahol az szerinted
manapság nem jó irányban
halad!
- Nap mint nap úgy érzékelem, hogy nagy irigységben és
még nagyobb szeretethiányban élünk. Az életünkben, és
ezáltal a kortárs mûvészetben
is, eluralkodott a világban kitapintható zaklatottság, ami szerintem megöli a szépséget. Adjunk több szeretetet egymásnak minden nap, s ne csak így
karácsony táján!

Mûködöképes falióra, természetesen marcipánból
- Lazításként megkegyelmezek neked: mesélj kedvenceidrõl!
- Imádom a halászlevet, a töltött káposztát és a jó egri vörösbort, de a tejszínes sütemények is mindig le tudnak venni
a lábamról. A születésnapi marcipántortámat most kivételesen nem engedtem másnak elkészíteni. Hangulata miatt kedvenc városom Velence, zenében a barokk, zeneszerzõk között Bach jelenti számomra az
ünnepet, a hétköznapokban
pedig szívesen keresem a régi
tárgyakat, amelyek a történelemrõl mesélnek nekem..
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Mozaik, aktuális
- Úgy hallottam, jövõre kisebb mûhelyt biztosítanak
munkádhoz. Tudhatunk errõl részleteket?
- Ezzel kapcsolatban nagyon
jó hírrel szolgálhatok: egyelõre
maradok a régi helyemen, sõt,
a Marcipán Múzeumban lévõ
barokk szoba Guinness-rekordként történõ bejegyeztetése is újra napirendre került.
- Tudod már a választ: mikor láthatjuk a vándorkiállítás kollekcióját Sajószentpéteren? Találkozunk a nyári városnapokon?
- A megnyitón váltottunk er-

IV. évf. 8. szám
rõl is néhány szót a város vezetõivel, de az anyag Eger tulajdona, 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 földijeiddel való beszélgetéshez?
- Amennyiben megszervezik,
meghívtok, szívesen leülnék

veled egy közönség elõtti beszélgetésre, 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, megvalósításukat kíváncsian várom,
ehhez nem kell sok pénz, csupán jó szándék és akarat. Másoknak is nagy élmény lenne
hallgatni ezt az elhivatott embert, amikor az életérõl, munkájáról mesél, hát még látni a
mûveit, melyeket a valósághû

részletek lenyûgözõ eleganciája tesz hitelessé, alkotójuk lelki harmóniáját árasztva felénk. Ismerve õt vallom, hogy
van mit tanulnunk tõle. Végezetül álljon itt egy részlet II.
Alexij pátriárka hozzá írt levelébõl: „Lelkembõl kívánom
Önnek, hogy tehetsége tovább
gyarapodjék, és mûvészetével
ezután is örvendeztesse az
embereket. Áldja meg az Úristen egészséggel és hosszú élettel.” Mit tehetnék én még ehhez? Boldog születésnapot,
Mester, Isten éltessen, Lajos!
Kiss Barnabás

TÁMOP szakmai mûhely Sajószentpéteren
Nemrégiben már beszámoltunk a TÁMOP 3.2.3-09/2.
„Építõ közösségek” projekt, a
sajószentpéteri Mûvelõdési és
Sportközpont és Városi Könyvtárban mûvészeti csoportok és
közösségek fejlesztésére elnevezésû projekt életútjáról. Azóta is komoly munka folyik ebben a vállalkozásban, aminek
újabb mérföldkövéhez érkeztünk, hiszen a TÁMOP szakmai
mûhely december 12-én Sajószentpéteren tartotta soron
következõ rendezvényét.
Városunk önkormányzata
számos fejlesztési projektet indított el az elmúlt években. A
cél az volt, hogy infrastrukturális beruházásokkal megteremtsék a korszerû feltételeket, a
magas színvonalú szakmai
munka alapjait. A fejlesztések
az önkormányzat feladatellátásának szinte minden területét
érintették, s ezekbõl nem maradt ki a kultúra, közmûvelõdés és közgyûjteményi feladatellátás sem. A szakmai mûhely
ezeket a témákat hivatott megvitatni. A rendezvényt dr. Faragó Péter, városunk polgármestere nyitotta meg köszöntõ beszédével, amit elõadások követtek. Csatlósné Komáromi
Katalin, a sárospataki Mûvelõdés Háza és Könyvtára igazgatója a projektzáró ellenõrzés

tapasztalatairól beszélt, míg
Bordás István közmûvelõdési
szakértõ javaslatokat és ötleteket adott a pályázat elkészítéséhez. A projektet Sajó Attila, a
sajószentpéteri Mûvelõdési és
Sportközpont és Városi Könyvtár igazgatója és Majdanics
Lászlóné projektmenedzser
mutatták be.
Mint azt már tudjuk, a
könyvtárban 2010. májusban
adták át az új internetes termet, és kezdték meg a könyv-

Háza, a hajdani
Kossuth
mozi felújításával,
és
ugyancsak
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 közmûvelõdési „Építõ közössé-

Bordás István elõadását hallgatják a résztvevõk
tári állomány elektronikus feldolgozását és nyilvántartását.
2010 novemberében átadták a
100 millió forintból megújult
mûvelõdési központot. A belvárosi rekonstrukció keretében 2011
márciusában elkészült a Rendezvények

gek” projekt is. Ez a projekt
lehetõséget ad arra, hogy a
mûvelõdési központban mûködõ csoportok fejlõdjenek, illetve új csoportok induljanak,
bõvítve az intézmény szolgáltatásait. Az is fontos része a projektnek, hogy a hátrányos helyzetûeket - ezen belül elsõsorban a roma származásúakat kulturális eszközökkel segítse,
7

járuljon hozzá sikeres integrációjukhoz. A projektben a következõ csoportok szerepelnek: formációs-tánccsoport nagyoknak, formációs tánccsoport - kicsiknek, moderntánccsoport (mazsorettek), Hajlika
néptáncstúdió, színjátszó csoport és a Városi Musical Stúdió. A hátrányos helyzetû fiatalok részére - együttmûködve a
Pattantyús-Ábrahám
Géza
Szakképzõ Iskolával - az alábbi
5 csoportban zajlik képzés heti 2 órában: cigány folklór kézmûvesség, cigány folklór tánc- és dalkultúra, cigány
folklór - népköltészet. Többek
között ezeknek a programoknak köszönhetõ, hogy a projekt eddigi útját sikeresnek
könyvelhetjük el.
Bájer Máté
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Nem ment feledésbe negyvenhét év pedagógusi munka
Portré: Lojek Lászlóné
és a testnevelés volt. Nem tudtak olyan feladatot adni, amit
ne vállaltam volna el, szerveztem és vezettem színjátszó- és
tánccsoportokat is. Betanítottam a gyerekeknek a János vitézt, amely olyan jól sikerült,
hogy a Miskolci Nemzeti Színházban is elõadtuk. A Pitypalatty-völgyi Kisvasúton sokszor
utaztam diákjaimmal a végállomásig, onnan pedig túrára indultunk a hegyekbe. Ez az elfoglaltság akkor sem változott,
amikor 1950-ben férjhez mentem, hiszen Lojek László is hasonló beállítottságú volt, õ bányatisztviselõként a bánya
színjátszó csoportját vezette.
Korábban volt a Magyar Rádió
Miskolci Stúdiójának a bemondója, majd katonaként elfogták az oroszok, aminek 3,5 év
hadifogság lett a vége. Ha már
itt tartunk, a Rákosi-rendszer-

Mindenben részt vett, ami hozzátartozik egy pedagógus munkájához. A tanítás mellett volt szakfelügyelõ, vezetett színjátszó csoportot, alakított néptáncegyüttest,
túrákat szervezett a Bükkbe, és értékes közösségi munkát végzett az úttörõmozgalomban. Lojek Lászlóné tanítónõt a 2011-es városnapok díszközgyûlésén Sajószentpéter Pedagógiai Díja kitüntetéssel jutalmazta a képviselõ-testület.
- Szekszárdon született,
akárcsak Babits Mihály.
Sajószentpéter az ország
másik részében van, ezért
felmerül a kérdés: mikor és
miért költözött a borsodi településre?
- A válasz nagyon egyszerû.
Édesanyám szekszárdi lány
volt, és hozzáment a sajószentpéteri hentes-mészáros
édesapámhoz. Szülõhelyemen
mindössze egy hónapig éltem,
utána Sajószentpéter lett a lakcímem. Apai részrõl nagyapám
és nagymamám felmenõi több
száz éves itteni tõsgyökeres
múlttal rendelkeztek. Csecsemõként idehoztak, mondhatnám szerencsémre, mert igazán gyönyörû gyermekkorral
büszkélkedhetek. Szüleim reggeltõl estig dolgoztak a húsüzletben, így engem többnyire a
nagymamám és az egyik nagynéném nevelt, akiktõl sok szeretetet 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 tanultak akkoriban a szentpéteri
gyerekek?
- Volt a községben katolikus,
református, zsidó és állami iskola. 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 Leánynevelõ Iskolába kerültem. Nyolc
év múlva ott szereztem meg az
érettségit. Addig naponta ingáztam, a vonaton külön kupékban utaztak a fiúk és külön
a lányok, az állomáson pedig
egy nõvér várt és kísért az isko-

láig, délután pedig viszsza a
pályaudvarra. Tartalmas, mozgalmas diákélet zajlott, megkérdõjelezhetetlen erkölcsi nívón. Az érettségi vizsgát beárnyékolta, hogy akkorra ért ide
a front, és bombázták Miskolcot. A következõ tanévet a Miskolci Tanítóképzõ Intézetben
végeztem el, ott kaptam szakképesítést a késõbbi munkámhoz.
- Mennyire volt telített a
pedagógus létszám, sikerült-e azonnal álláshoz jutnia?

Lojek néni 85 évesen is kiváló szellemi frisseségnek
örvend
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 miskolci járás szakfelügyelõjének,
és azt követõen 16 éven át jártam a települések iskoláit.
Munkahelyemen hétfõn és
kedden testnevelést tanítottam
a 3. és 4. osztályokban, a többi
napon pedig utaztam, és ellenõriztem a Miskolc térségi in-

- Csak Sajószentpéter jöhetett nálam szóba, ahol 1945.
október 28-án helyettesítõ nevelõként álltam munkába az
akkori I. Számú Iskolában. A
véglegesítést 1948. május 31én kaptam meg, hogy utána 37
év 71 napot ugyanott tanítsak.
A polgári iskolában a kezdetekben négy tanterem volt, ami
két év múlva kibõvült a fõépülettel. Nagyszerû, segítõkész
kartársak fogadtak, bennem
pedig tombolt az ambíció.
Kedvenc tantárgyam a földrajz
8

tézményekben a szakmai munkát. Hosszú pályafutásom alatt
csak néhány változás történt a
hazai oktatásban, mert a rendszer jól mûködött. Ha viszont
valamilyen tantervi módosítást
bevezettek, elõtte kiadtak egy
tematikát néhány iskolának,
hogy próbálják ki a gyakorlatban és véleményezzék. Ezeket
figyelembe vették a változtatások véglegesítése elõtt. A '70es években történt egy komolyabb átalakítás, akkor komplexebbé tették az egyes tantárgyakat, ami után valamennyi
átfedés volt például a magyar
és a történelem között.
- Ma már ez teljesen másképpen zajlik.
- Rettenetes, amiket mostanában hallok, hogy nem lehet
rendet tartani az iskolákban,
és félni kell a gyerektõl vagy
annak szüleitõl a pedagógusoknak. A szülõk és pedagógusok 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, amikor csak fiú osztályokat tanítottam. Annak örülök, hogy
ennyi idõ után sokan rám köszönnek az utcán, bár van,
amikor megkérdezem, hogy
hívják az ismerõst.
- Családja mennyire segítette a munkáját?
- Elsõ gyermekünk Zita volt,
aki 1951-ben született, és pedagógusként Kazincbarcikán
tanított a Pollack Mihály úti iskolában. Neki két lánya van.
Fiunk, László 1953-ban született, és 15 évvel ezelõtt õ beszélt rá, hogy adjuk el a
sajószentpéteri házunkat, és
költözzünk Mályiba. Sajnos
mindkét gyermekemet és a férjemet is elveszítettem, de van
három unokám, akikkel tartom a kapcsolatot. Amíg dolgoztam, úgy osztottam be az
idõmet, hogy mindenre fussa,
nem hiszem, hogy a családom
miattam bármit is nélkülözött
volna.
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- Ennyi idõ távlatából viszszatekintve elégedett azzal,
amit elvégzett?
- Igyekeztem mindig tudásom legjavát adni, és a diákjaimból kihozni a maximumot.
Sok egykori tanítványomról
nem tudom, meddig jutott, de
többek között tanítottam a vi-

lághírû cukrászt, Kopcsik Lajost, vagy említhetem dr. Csiba
Gábor megyei kórház-fõigazgatót. Sorolhatnék még egy tucat
nevet, akik az I-es iskolából indultak, és sokra vitték. Az kevés lett volna, ha csupán én vagyok elégedett a munkámmal,
de szerencsére jöttek sorban a

kitüntetések is. Az Oktatásügy
Kiváló Dolgozója elismerést
1965-ben a Parlamentben vettem át, de kaptam Pedagógus
Érdemérmet, Gyerekekért Érdemérmet és voltam az Úttörõ
Mozgalom Kiváló Dolgozója is.
Pályám megkoronázása azonban ebben az évben érkezett

el, amikor átvehettem dr. Faragó Péter polgármester úrtól a
pedagógiai díjat. Meghatódtam, mert lényegében 1982ben mentem nyugdíjba, és
ennyi idõ után még nem felejtettek el.
Kovács István

Fókuszban a közmunka
Megszûnt a négyórás közfoglalkoztatás, csökken a szociális segélyezési plafon
ságról kell rendelkezniük. A
szociális segély maximum öszszege (2011-ben) 60.600 Ft
volt, ez 2012. január 1-jétõl
nem haladhatja meg a nettó
közfoglalkoztatási bér összegének 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 öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, azaz
22.800 Ft lesz.
A közfoglalkoztatás 2012. évi
átalakítását megalapozó jogszabályok még kidolgozás alatt
állnak, vélhetõen decemberben fogadják el azokat. Ezek

Az állás nélkül maradt emberek eddigi egyetlen fogódzója a munkanélküli segély volt. Ennek idõtartama lecsökkent, és bevezették a négyórás közfoglalkoztatást,
amely intézkedések az álláskeresõket sújtották. Fucskó
Róbertnétõl, a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Szociális
Osztály és Városi Gyámhivatal vezetõjétõl kértünk tájékoztatást a közfoglalkoztatás jövõben várható alakulásáról.
- A közfoglalkoztatás korábbi
rendszerét 2011. évtõl a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltotta fel. Ebben célul
tûzték ki, hogy minél több aktív korú, dolgozni képes, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkát. Az aktív
korú, nem foglalkoztatott személyek rendelkezésre állási támogatását 2011. szeptember
1-jétõl a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás váltotta fel nyilatkozta Fucskó Róbertné.
Az ellátásban részesülõnek
legalább 30 nap 8 órás munkaviszonyt kell igazolnia, ellenkezõ esetben elveszíti támogatásra 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 januárjában nyújtotta be pályázatát
hosszabb és rövid idõtartamú
közfoglalkoztatás támogatására, amelyek 2011. december
31-éig tartanak. Idén átlagban
223 fõt kívántak bevonni a rövid idõtartamú, és 49 fõt a
hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatásba, amihez az önkormányzat 17.100.000 Ft-ot
különített el. Ténylegesen viszont 590 fõ foglalkoztatása va-

lósult meg.
A közfoglalkoztatásról és az
ahhoz kapcsolódó 2011. évi
CVI. törvény aktív korúak ellátására vonatkozó szabályainak
egy része 2012. január 1. napjától lép hatályba. Korábban az
55. életévüket betöltött személyek rendszeres szociális segélyre voltak jogosultak. 2012.
január 1. napjától rendszeres

„A közfoglalkoztatás átalakítását megalapozó jogszabályok
kidolgozás alatt állnak” – mondja Fucskó Róbertné
döntenek majd egyebek mellett azoknak az embereknek a
sorsáról, akik 2011-ben önhibájukon kívül nem tudták teljesíteni a 30 napos közfoglalkoztatást, és a jelenlegi jogszabályok szerint 2012-ben semmilyen szociális ellátásra nem
lehetnének
jogosultak.
Sajószentpéteren közel 200

szociális segélyre csak az a személy lesz jogosult, aki a rá
irányadó nyugdíjkorhatárt öt
éven belül betölti. A jegyzõknek 2012. március 31-éig kell
felülvizsgálniuk a jogosultságot, majd 2012. április 1-jétõl a
rendszeres szociális segélyre
vagy a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosult9

ember érintett ebben a kérdésben.
Kovács István
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Ön állami fenntartásba adná-e a város általános iskoláit?
Bagoly Gáborné

- Nem lenne jó, ha központi
irányítás alá kerülnének oktatási intézményeink, mert az
nagyon sok visszásságot hozna. Emlékszem még rá, amikor
állami irányítás alatt állt az iskolarendszer, és a pártfunkcionáriusok, vagyis az akkori gazdagok gyerekei könnyen bekerülhettek a fõiskolára, egyetemre. Velük feltöltötték a férõhelyeket, 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 polgármester, akkor mindenük
meglesz, ha nem, akkor õk
vesztessé válnak. Eléggé furcsa
dolog, hogy az Azori-szigetekre utaznak a politikusok, a megyei elnökök, miközben több
iskolában nincs pénz az olyan
alapvetõ dolgokra, mint például a fûtés. Az oktatás egyébként a legfontosabb területe az
országnak, mert az iskolapadban dõl el, milyen lesz a bennünket követõ generáció, akinek ki kellene termelni a nyugdíjunkat.

Szögedi Jánosné
- Hallottam errõl a kormányzati ötletrõl, ami szerintem egy

trükk. Arra megy ki a játék,
hogy pénzes emberek megvásárolhassák az értékes ingatlanokban mûködõ iskolákat,
ahol magániskolát fognak mûködtetni. Azokba viszont majd
a felsõ tízezer csemetéi tanulhatnak, így tovább rétegzõdik
a társadalom. Ebbõl is látszik,
hogy gazdag ország helyett a
gazdagok országát építi ez a
kormány, ahogyan azt több ellenzéki politikus is megfogalmazta. Mi lesz, ha állami fenntartásba kerülnek az iskolák?
Akkor lesz villany, gáz és pedaják. Az állam viszont véleményem szerint jobban tud gondoskodni az intézményekrõl,
de kell, hogy hagyjon beleszólási jogot az önkormányzatnak
is. Különösen a kisiskolák
helyzetét látom veszélyesnek,
mert félõ, hogy tovább tart
majd a központosítás, a kis létszámú intézmények bezárása.
Továbbra is jó alternatívának
tartom az egyházak szerepvállalását az oktatásban, mert a
vallási iskolák képesek az erkölcsi-morális nevelésre, ami
mostanában nem sok helyrõl
mondható el.

gógusfizetés? Szerintem több
pénz akkor sem lesz az oktatásra. Meg lehetne nézni, miért
kell néhány helyen szüneteltetni az oktatást, ki hibázott,
hogy kikapcsolták a szolgáltatásokat, és azokat az embereket kellene felelõsségre vonni.
Lényeg, hogy egy ilyen átszervezéssel nem értek egyet.

mit tenni kell az egykori szint
helyreállításáért. Jók a hatosztályos gimnáziumok, de ellenpólusként ott van a szakoktatás. A szakképzés minõsége
mára oda vezetett, hogy alig lehet 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 pedagógusok jogait kellene helyreállítani, mert most ki vannak
szolgáltatva a szülõk és tanulóik atrocitásainak. A beharangozott életpályamodell készüljön
már el végre, de azért legyenek
elvárások is velük szemben! Az
államosítás ötletét végül is jónak tartom, mert meg fognak
szûnni a finanszírozási gondok. Hogy sikerül-e, azt majd
az idõ kiforrja.

Szabó István

Andó János

Paszternákné Tóth
Júlia
- A város iskoláira a fenntartó 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-

- Az elmúlt 20-25 év a magyar oktatás színvonalának
gyengülésérõl szól, ezért vala10

- Felháborodtam ezen az ötleten, hiszen az elmúlt 20 évben 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 annak ellenére, hogy a mai okta-
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tás szinte a nullával egyenlõ.
Hogyan lehetne jellemezni a
színvonalat, amikor felsõ tagozatban nem tud folyékonyan
olvasni vagy alapvetõ számtani
feladatokat megoldani sok
gyerek? Most kezdenek ráébredni, hogy milyen mély szintre süllyedt a magyar oktatás,
amikor már ég a ház? Nem hinném, hogy erre a központosítás, az államosítás lenne a legjobb válasz. E mögött újabb
politikai sandaságot látok, a
teljhatalom kiépítésének újabb
fejezetét.

Budai Zoltán

- Ha az állam átveszi az iskolákat, az elméletileg jó döntésnek tûnik. Az oktatási minisztérium a megyén és a létrejövõ
járásokon keresztül irányíthatja a rendszert. Ezek után biztosra vehetõ, hogy a politika
ott is diktálni fog, és például
egy igazgatói kinevezés nem a
tudásszint, hanem inkább pártszimpátia, netán párttagság
alapján dõl majd el. Lehet,
hogy a korábbi idõszakban is
fordult elõ valahol ilyen, de ismerve 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 versenyképes szakmát tanuljon,
amibõl a késõbbiek során meg
tud majd élni.

Szabó Gáborné
- Tíz gyerekem van, a legidõsebb 34 éves, és így elmondhatom, hogy 28 éve testközelbõl
követem az iskolai oktatást.
Azt érzékeltem, hogy az emlí-

rend volt mindenhol. Lányom
Budapesten pedagógus, és
rossz hallani, amiket mesél az
õket ért atrocitásokról, a tiszteletlen és agresszív gyerekekrõl.
Mielõtt azon gondolkoznak
odafent, hogy ki mûködtesse
az intézményeket, adják vissza
a pedagógusok 25 évvel ezelõtti jogait. Az elmúlt 20 év
oktatási változásai nagyon
rossz irányba mentek, azokat
csak megfelelõ törvények elfogadásával és alkalmazásával lehetne
helyrehozni.
Sajószentpéteren nem hallottam finanszírozási gondokról,
de ha egységes lesz a rendelet,
félõ, hogy itt is kizárják majd
az oktatásból az önkormányzatot.

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 kíséretében. Van nyolc unokám,
korábban számukra a Hunyadi
iskolát ajánlottam, de most
már azt sem merem, nehogy
késõbb engem szidjanak. Valamikor ki volt téve az iskola falára egy tábla, rajta Állami Általános Iskola felirat. A táblacsere azonban kevés, mert javulni
kell a színvonalnak, a követelményeknek és a rendnek is.
Ezeket mindig a fenntartótól
várjuk el, de nem látok arra garanciát, hogy az államnak vane jobbító szándéka.

Jekkel Iván

Kurczi Béla

- Tanítani kell, tanulni muszáj, akárkinek a kezében van
az iskolák kulcsa. Attól, hogy
van néhány önkormányzat,
akik rosszul használják fel a finanszírozást, még nem kellene
általánosítani, hanem utána
kellene járni, hol volt a hiba.
Így válik zavarossá a pénzügyi
helyzet. A névátírástól én fontosabbnak tartanám a szegregált oktatási rendszer bevezetését, mert legjobban az ebbõl eredõ problémák nehezednek rá az iskolákra. A jó képességû gyerekeknél egyre gyakrabban észlelhetõ, hogy nem
tudnak megfelelõ ütemben haladni a tananyaggal, mert a
gyenge tanulók, akik esetleg
még magatartásbeli problémákkal is küzdenek, visszahúzzák õket. A pedagógus óráinak
jó része fegyelmezéssel telik,
mert egyre több a kezelhetetlen gyerek, akiket el kellene

- Koromnál fogva állami
fenntartású iskolákba jártam,
és bár szegénység volt, de
olyanról nem hallottam soha,
hogy egy iskolában ne lett volna fûtés. Tudom, a mostani
helyzet nem hasonlítható öszsze az 50-es évekkel, de akkor
11

különíteni a tanulni akaróktól.
Lehet, hogy a megélhetési jogvédõknek ez nem tetszene, de
a cél szentesíti az eszközt, és
végre elindulhatna egy tehetséggondozás, amit Balogh professzor úr már városunkban is
jó eredménnyel alkalmaz. Nála
a kettes tanulók is a képességeiknek megfelelõ feladatot
kapnak, és jönnek az eredmények. Ezt a módszert lehetne
általánossá tenni a magyar oktatásban.
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 határozatlan ideig pályázat útján bérbe kívánja adni a Mûvelõdési Központ
és a Rendezvények Háza épületében lévõ büfé helyiségeket. A bérlõnek a rezsi megfizetésén túl havi bérleti díjat kell fizetnie. A büfék 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 során a minimálisan emelendõ
összeg 2.000.-Ft.
A részletes pályázati feltételek átvehetõk a Mûvelõdési és Sportközpont és Városi Könyvtár titkárságán (3770 Sajószentpéter, Sport
út 32.) A pályázat beadási határideje: 2012.01.10. 12.00 óra, zárt
borítékban az MSK igazgatója részére. A pályázók a helyiségeket
elõzetes egyeztetés alapján megtekinthetik.
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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A LEGSZEBB MÛVÉSZET
Idõsek napja 2011
tán ráébredtünk, hogy számunkra maradt a „te rongyos
élet”, amit csak úgy lehet elviselni, 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 „délibábos Hortobágyon”. Végül Varga
Andrea az Isten pénze címû
musical betétdalával (Áldott
légy!) vett meghitt búcsút tõlünk, kívánva ezzel mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket.
A mûsor jó hangulatba hozta
a jelenlévõket, s a napot egy
közös vacsorával koronázták
meg. Azt gondolom, hogy kiszolgáltatottságuk okán két célra még a „hét szûk esztendõben” (csak több ne legyen!) is

Miközben az MSK-ba, az idõsek napja tiszteletére
megrendezett városi ünnepségre készülõdöm, Sík Sándor „A legszebb mûvészet” címû igaz-szép versének sorai 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”
Tavaly ilyentájt tudósításomban megígértem, hogy „jövõre
veletek, ugyanitt”, s csak remélhetem, hogy kevesen lesznek,
akik már nem teljesíthetik kérésemet! Megérkezve a rendezvényre, örömmel láttam, hogy
a nézõtér zsúfolásig megtelt várakozó szépkorúakkal. Egy évvel megint öregebbek, gazdagabbak lettünk, így sajnos én is
közelebb kerültem ahhoz,
hogy meghívott lehessek, bár
ezt azért nem siettetném. Felejtsünk kort és kórt, inkább
nézzük a mûsort!
Amikor felment a függöny,
elsõként a Sajógyöngye népdalkör nyugdíjasai két aktualizált szövegû dallal köszöntötték kortársaikat, majd Aleva
Mihályné a szervezõk, dr. Faragó Péter pedig a rendezvényt
támogató önkormányzat nevében 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 gondoskodik 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 bevezetõként egy bécsi keringõvel sajogtatták meg a nézõk szívét, mert õket nézve mindenki
arra gondolt, hogy: "hol van

már a tavalyi hó?". Ezután a
Miskolci Nemzeti Színház mûvészpárosa (Varga Andrea és
Molnár Erik) próbálta megnyugtatni õket: „engem nem
lehet elfelejteni”, hiszen „azért
vannak a jó barátok”. Az énekesekkel együtt a közönség is

Szûnni nem akaró tapssal jutalmazták a Miskolci Nemzeti
Színház mûvészeit
kezdett feloldódni, jelezte ezt
egy-egy bátortalan taps, s a karzaton a népdalkör egyre intenzívebb közremûködése. Következett az igazi „hacacáré”, ebben megtudtuk, hogy „na, mije
van neki”, amiért én „oda vagyok magáért”, amikor a luxus
vonaton fogjuk egymás - csomagját! Eljött hozzánk Tevje is,
a hegedûs a háztetõrõl, akivel
egy bordal után már sokan
énekeltük együtt, hogy mi lenne „ha én gazdag lennék”. Az-

kell áldoznunk: az egyik a gyerekek, a fiatalok fejlõdése, a
másik az idõseink megbecsülése. Az már döntésünk és a takaró hosszának kérdése, hogy az
utóbbira mennyit tudunk áldozni, tapasztalataim szerint a
figyelmesség és nem a mennyiség számít ebben a kérdésben,
csakúgy, mint minden ajándéknál. Idõseink nem kinyilatkoztatásokat, nem anyagiakban
testet öltõ meglepetéseket,
sokkal inkább odafigyelést, tö12

rõdést várnak tõlünk, hogy
érezhessék, fontosak számunkra, hogy figyeljünk rájuk, nemcsak az ünnepeken. És hogy ne
legyenek a mindennapi háborúink ártatlan áldozatai, még
ha õk sem bûntelenek. Megérdemlik, hiszen tõlük kaptuk
ezt a félkész világot, s csak rajtunk múlik, hogy megõrizzük,
magunk tudása szerint tovább
formáljuk, s átadjuk gyerekeinknek, vagy selejtként a történelmünk szemétdombjára vetjük. Törõdjünk velük, mert õk
már mind megtapasztalták azt,
amit mi talán soha nem fogunk, õk már voltak fiatalok,
de közülünk nem mindenkinek adatik meg majd „lájkolni”
azt, amit õk az idõskor szépségeiben egyszerûen csak szeretnek. Számukra minden megélt
újabb nap ünnep és igazi ajándék. Ez a gesztus, csakúgy,
mint bármely más segítség
nem jutott, nem juthat el mindenkihez, de meg kell találni a
módját, hogy minél többen
érezhessék, hogy nem maradtak magukra.
Sajnos nap mint nap számot
kell vetnünk azzal, hogy mi magunk is megöregszünk, s ez az
érzés akkor erõsödik fel visszavonhatatlanul, amikor telefonunkból egyre fogynak a számok, november fordulóján pedig a sírokon egyre sokasodnak a gyertyák, mécsesek, koszorúk, virágok. Becsüljünk
hát ünnepként minden napot,
amit együtt tölthetünk velük!
Kiss B.
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KERESZTREJTVÉNY

Vízszintes: 1. Szalonnát vízben párol. 5. A Himnusz zeneszerzõje (Ferenc).
10. Csapodár. 12. Színültig. 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 autójel. 27. A római légió legkisebb egysége. 29. Pincebogár. 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. Jótékonykodik (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 található. 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. Email: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citromail.hu. A szeptember havi rejtvényünk helyes megfejtése: Szüretünk. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és
minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden
szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk klubjába! A december 9-én megtartott sorsoláson Szabó Antalnak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.
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