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Múltbeli titkok a várossá válásról
Az emlékeit felidézi: dr. Kelemen István

Dr. Kelemen István főorvos
urat a minap az otthonában
kerestem fel, ahol egy rendkí-
vül jó hangulatú beszélgetés
keretében elevenítette fel em-
lékeit a várossá válás folyama-
táról.
- Mielőtt ténylegesesen Sa-
jószentpéterről beszélget-
nénk, arra kérem, meséljen
egy kicsit önmagáról, illetve
arról, miként lett települé-
sünk első számú nőgyógyá-
sza!
- Édesapám már 1934-től köz-
ségi bányaorvos volt Sajó-
szentpéteren, majd később a
helyi szülőotthon vezetője
lett. Jómagam a Református
Iskolába (későbbi Lévay Tag-
iskola) jártam, majd a középis-
kolai tanulmányaimat a Sáros-
pataki Református Kollé-
giumban kezdtem, végül a
miskolci Földes Ferenc Gim-

náziumban érettségiztem.
A Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetemre 1954-be nyer-
tem felvételt, ahol aztán 1960-
ban végeztem, majd 1964-ben
szülész-nőgyógyászként szak-
vizsgáztam. Nem tagadom,
némi apai indíttatás is szere-
pet játszott abban, hogy ezt a
szakterületet választottam, hi-
szen – mint mondtam – édes-
apám hosszú időn keresztül
irányította a sajószentpéteri
szülőotthont. Az egyetem el-
végzése után a miskolci Me-
gyei Kórház szülészeti osztá-
lyán helyezkedtem el, majd
1968-ban „hazatértem”, és
átvettem a helyi szülőotthon
irányítását. Számomra hamar
világossá vált, hogy a '70-es
évek demográfiai robbanása
elkerülhetetlenné teszi az in-
tézmény fejlesztését, így 1979-
től már 36 ággyal és 3orvossal
működtünk. Nem tartott so-
káig ez az állapot, ugyanis a
'80-as évek elején drasztikusan
visszaesett a születések száma
(ráadásul a miskolci és kazinc-
barcikai kórház is túl közel
volt), ezért szinte törvénysze-
rű volt, hogy 1984-ben meg-
szüntették a szülőotthont, s a
helyén szociális otthon léte-
sült. A sors furcsa fintora,
hogy míg korábban az élet első
pillanatait élték meg itt, most
nemritkán az utolsókat töltöt-
ték ebben az épületben.
- Számomra most derült ki,
hogy a várossá nyilvánítás
idején (1989-ben) már nem is
létezett Sajószentpéteren
szülőotthon, Ön azonban to-
vábbra is helyben praktizált.
- Amikor 1984-ben a szülőott-

Olvasóink már megszokhatták, hogy a Szentpéteri Kró-
nika júniusi számában, minden évben, egy-egy közéleti
személyiség segítségével olyan régi „titkokról”, esemé-
nyekről lebbentjük fel a fátylat, melyek valamilyen
módon kapcsolódnak településünk várossá nyilvánítá-
sához. Az idén egy olyan köztiszteletben álló orvossal
ültem le beszélgetni, aki – egy képzavarral élve – nagyon
sok sajószentpéteri emberpalánta megszületésénél „bá-
báskodott”.

hon bezárta kapuit, a lakosság
száma alapján indokolt volt,
hogy egy szülész-nőgyógyász
státuszt meghagyjanak a tele-
pülésen, így attól az időpont-
tól a Somogyi Béla utcai szak-
rendelőben folytattam a mun-
kám, kiegészítve terhesta-
nácsadási feladatokkal. Sajó-
szentpéteren, a várossá nyilvá-
nítás évében, már két telep-
helyen fogadtuk a betegeket
(1986-ban adták át a GYÓ-
MI-t). Hat körzeti (ma házi-),
három gyermek-, három fog-
orvos, valamint öt védőnő dol-
gozott a településen, illetve
volt főállású belgyógyászunk
(dr. Lavrencsik Judit), aki
egyben az intézmény vezetője
is volt, jómagam a nőgyógyá-
szati szakrendelést vittem, sőt,
a fizikoterápiás kezeléseket is
helyben kapták a betegek.
- Úgy tűnik, a '80-as évek vé-
gére Sajószentpéteren az
egészségügy már felkészült a
várossá válásra, de mi volt a
helyzet az egyéb területe-
ken?
- Az '50-es, '60-as évek iparfej-
lesztési folyamatai a munka-
helyek számának drasztikus
emelkedését okozták Sajó-
szentpéteren, ami értelemsze-
rűen a lakosság számának nö-
vekedését is eredményezte.
Ezzel párhuzamosan – kö-
szönhetően az akkori telepü-
lésvezetők céltudatos munká-
jának – az infrastrukturális
feltételek is kialakultak: lakó-
telepek, iskolák, óvodák épül-
tek, tornacsarnok létesült,
újabb üzletek nyíltak, mind-
mind Sajószentpéter városi
jellegét erősítve. Ennek a
munkának a gyümölcse érett
meg 1989-re, amikor is egy
rendkívül felemelő ünnepség
keretében hivatalosan is váro-
si rangot kapott településünk.
- Ha már az ünnepséget em-
líti főorvos úr, maradt erről a
napról valamilyen különle-
ges élménye?
- Míg élek, nem fogom elfelej-

teni azt a napot. Akkoriban dr.
Ladányi József volt a megyei
tanács elnöke, aki a mi tanács-
elnökünknek, dr. Péter And-
rásnak adta át a város kulcsát,
valamint a várossá nyilvání-
tást tanúsító oklevelet. Termé-
szetesen egy kis műsor fogta
keretbe a hivatalos ünnepsé-
get. Az igazi meglepetés akkor
ért, amikor a kolléganőm, Sza-
bó doktornő (dr. Szabó Mária)
kiállt a színpadra, és a saját
versét elszavalta. Nem tudtam
róla, hogy verseket ír, ráadásul
erre az alkalomra egy rendkí-
vül megható költeménnyel ké-
szült. Talán mondanom sem
kell, de az árgusan figyelő sze-
mek sarkaiban megcsillant
egy-két könnycsepp, a nézőté-
ren előkerült néhány zsebken-
dő. Ugyanakkor büszkeség
töltött el bennünket, hiszen
Edelény néhány hónappal ko-
rábban kapott városi rangot,
most pedig már mi is városi
címmel büszkélkedhettünk.
A lakosság is nyert ezzel, hi-
szen akár az egészségügyi el-
látás tekintetében, akár más
vonatkozásban, nem kellett
mindenért Miskolcra vagy
Kazincbarcikára utazni.
- Így, a beszélgetés vége felé
engedjen meg nekem egy
személyes kérdést! Főorvos
úr szemlátomást kitűnő szel-
lemi és fizikai állapotnak ör-
vend, ma is aktívan dolgozik.
Mi a titok nyitja?
- Nem hiszem, hogy bármi-
lyen titok lenne, az azonban
igaz, hogy a munkámra sosem
úgy tekintettem, mint meg-
élhetést biztosító tevékeny-
ségre. Számomra ez életforma.
Még ma is hetente 3 napot dol-
gozom (2001-től nyugdíjas-
ként), előszeretettel olvasom a
szakmai folyóiratokat, kép-
zem magam, s amíg a városnak
szüksége van rám, addig szíve-
sen maradok, s végzem a gyó-
gyító-megelőző munkát.

Sulyok Barnabás

Kelemen főorvos úr
2001-es nyugdíjba vonulása

óta is aktívan dolgozik
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Kikristályosodott közétkeztetés

Bár a város anyagi helyzete
nem túl fényes, a modernizá-
ció mégsem állt le. Jelenleg, a
nehéz idők ellenére, nagy fel-
újítási és modernizációs mun-
kálatok folynak az egykori
Kristály étterem épületén,
amit a Sajószentpéteri Közét-
keztetési Nonprofit Kft. üze-
meltet. Kovács Magdolnával,
a kft. élelmezésvezetőjével be-
szélgettem a felújításról és a
cég munkájáról. Többek kö-
zött megtudtam, hogy a kft.
2009 őszén alakult azzal a cél-
lal, hogy elődjeinél hatéko-
nyabban, magasabb minőségi
színvonalon lássa el a közét-
keztetést városunkban. Ami-
kor a képviselő-testület úgy
döntött, hogy átveszi újra ezt a
feladatkört, és megalapítja a
kft.-t, több fronton is megol-
dandó problémákba ütközött.
A konyha épületén mély nyo-
mokat hagyott az idő. Voltak
azonnal szükséges munkála-
tok, mint a nyílászárók javítá-
sa, a beázások kiküszöbölése,
az elromlott kazán cseréje.
2010-ben az önkormányzat
felmérte az épület állapotát,

épületgépészeti terv is készült
a lehetséges modernizációhoz,
ám a végösszeg túlságosan ma-
gas volt ahhoz, hogy rögtön
megkezdhessék a munkát.
Sajnos nem voltak megfelelő
pályázatok sem, amelyek lega-
lább részben levették volna ezt
az anyagi terhet a városról.
Ám kisebb munkálatok így is
folytak. 2011 novemberében
az épület egyik szárnyán fel-
újították a tetőt, 2012-ben a
két gazdasági bejárat új, kor-
szerű ajtókat kapott, a két elő-
készítő helyiségben megtör-
tént az ablakok cseréje, majd
ugyanebben az évben ősszel a
raktárban lévő nyílászárók
karbantartására is sor került.
2013 tavaszán megtörtént a
páraelszívó-rendszer felújítá-
sa is. Jelenleg az épület teljes
külső hőszigetelése folyik, ez-
zel párhuzamosan a főzőkony-
hába és a gazdasági részbe új
nyílászárók kerülnek. Mi-
helyst ezek a munkálatok vé-
get érnek, megkezdődik a fa-
lak színezése is. Markáns, új
színt kap az épület, ami tük-
rözi majd a változásokkal járó

A cím csalóka lehet, hiszen azt az épületet és a velejáró
tevékenységet, amit sokáig Kristály étteremként ismer-
tünk, mára már teljesen más köntösben, megújult külső-
vel és belsővel tálalják. Nem, nem újramelegítésről van
szó, sokkal inkább újragondolásról, minőségváltásról,
ami most az épület külső-belső felújításával éri el tető-
pontját.

modernizációt. Emellett fo-
lyik a kerítés felújítása is. Az
önkormányzat a Start köz-
munkaprogram keretein belül
létrehozott egy kis csapatot,
akik famegmunkálással fog-
lalkoznak. Ez a csapat készí-
tette el az épület számára az új
kerítésmezőket. A régi kerítés
kopott volt, törött, több he-
lyen súlyosan megrongálták,
és mivel a terület a város egyik
központi részén fekszik, le-
hangoló képet nyújtott az arra
elhaladók számára. Ahhoz,
hogy az új kerítés ne jusson er-
re a sorsra, mindannyiunknak
figyelnünk kell az épségére, és
lehetőségünk szerint megóv-
nunk. Kovács Magdolna el-
árulta azt is, hogy újabb mun-
kálatok is várhatóak a közeljö-
vőben. A villamoshálózat fel-
újítása jelenleg tervezés alatt
áll, valamint szükség lesz az
elöregedett vízcsövek cseréjé-
re is. Az eddigi beruházások
nem pályázati összegekből va-

lósultak meg, hanem önkor-
mányzati segítséggel és cég
saját forrásaiból. Ezt a korábbi
évek eredményes gazdálkodá-
sa teszi lehetővé a kft. részéről.
Jelenleg a kft. működteti a vá-
rosban a közétkeztetést. Ön-
kormányzati intézmények,
iskolák, óvodák részére főz, és
a felnőtt szociális étkeztetést is
ellátja. A városi bölcsőde szá-
mára külön ételek készülnek,
betartva minden szempontot,
amelyek a legkisebbek étkez-
tetésének magas minőségét
szolgálják. A konyha a lakos-
ság számára is elérhető, igen
kedvező áron, de az étel ház-
hozszállítását nem tudja vál-
lalni. Bár a gazdasági nehéz-
ségek szinte tapinthatóak
mostanság, az ilyen fejlődés-
től, megújulástól talán kicsit
jobb lesz a szánk íze. Ha más-
tól nem, a finom ételektől
mindenképpen.

B.M.

Az épület külső hőszigetelési munkálatai már befejeződtek

A vandálok nyomán ennyi maradt a kerítésből…

Az asztalos brigád szinte újjávarázsolta azokat…
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Mérleget vontak
Tovább javult az elmúlt évben városunk közbiztonsága

A május 30-án magtartott kép-
viselő-testületi ülésen került
napirendre a 2012. évi rendőr-
ségi beszámoló, ahol Szternai
Tamás őrsparancsnok számolt
be a rendőrőrs tavalyi eredmé-
nyeiről. A rendőr őrnagy kö-
zölte, hogy 513 bűncselek-
ményt regisztráltak a város-
ban, ami némi csökkenést mu-
tat 2011-hez képest. A közzé-
tett lista szerint 34-ről 35-re
emelkedett a személy elleni
bűncselekmények száma,
amely kategóriában elsősor-
ban a testi sértések száma nőtt
meg. Az őrsparancsnok a Kró-

nikának elmondta, hogy ezek
a bűncselekmények (összesen
16) leginkább magánházaknál
történtek, és nem jellemző a
közterületen történő hasonló
elkövetési mód. A legsúlyo-
sabb bűncselekmény is előfor-
dult a városban, hiszen történt
egy gyilkosság, aminek az el-
követőjét rövid idő alatt elfog-
ták. Szerencsére a rablás nem
jellemző a településre, mind-
össze egy ilyen ügyben kellett
nyomozást folytatni. A gyako-
ri közúti ellenőrzések is köz-
rejátszhattak abban, hogy az
ittas vezetők száma egy év alatt

Az ismertté vált bűncselekmények 1,5 százalékkal
csökkentek, visszaszorult a trükkös lopások száma, és
továbbra sem jellemző Sajószentpéterre a kábítószer
fogyasztásának terjedése. Javult a közlekedésbiztonság,
viszont a lopások számában emelkedés történt, ami
főleg a hulladékgyűjtők „munkáját” kíséri.

9-ről 7-re csökkent. Kevesebb
lett a közrend elleni bűncse-
lekmény, 87 ilyen esetben in-
tézkedtek a 2011-es 102-vel
szemben. Ugyanez mondható
el a rendkívül irritáló betöré-
ses lopásokról, amely terüle-
ten egy év alatt 64-ről 55-re
esett vissza az elkövetési szám.
Szternai Tamás kedvező folya-
matként értékelte, hogy a la-
punkban és a képújságban is
közölt felhívásaik célba értek,
mert egyre kevesebb trükkös
tolvaj károsítja meg Sajószent-
péter lakóit. A legtöbben már
nem dőlnek be a különböző
meséknek, és ha idegenek pró-
bálkoznak pénzváltással, vagy
valamelyik szolgáltató embe-
rének kiadva magukat, be
akarnak jutni a lakásba, értesí-
tik a rendőrséget. Az őrspa-
rancsnok továbbra is ezt a la-
kossági hozzáállást kéri a
helybeliektől, mert így nem
kerülnek a károsultak listájá-
ra, a bűnözőknek pedig el-
megy a kedvük a próbálkozás-
tól.
A lopások számának kismérté-
kű növekedésében az őrnagy
tapasztalatai szerint a közel-
múltban megszaporodott hul-
ladékfelvásárló helyek játszot-
tak szerepet. Amíg ugyanis a
falopásokat sikerült visszaszo-
rítani – az elkövető azonnal
szabálysértési őrizetbe kerül,
és a bíró akár 30 napos elzárást
is kiszabhat a pénzbüntetés
mellett –, emelkedett a fém-
lopások száma, mivel a tolva-
jok könnyebben el tudják adni
az eltulajdonított holmit.
Szerencsére a kábítószerek
terjedése nem jellemző a vá-
rosra, csupán néhány fogyasz-
tót tudtak elfogni, akik ma-
gánrendezvényeken használ-
tak tudatmódosító szert. Nem
szerencsés – ecsetelte az őr-
nagy –, hogy terjesztő nem
akadt horogra, de azt üzeni,
senki ne legyen nyugodt, aki
kábítószert árul.
Szerencsésen alakult a súlyos

közlekedési balesetek száma
is, ami 6-ról 3-ra mérséklő-
dött, miközben a közlekedési
balesetek némileg emelked-
tek, 36-ról 39-re. A városon
átmenő 26-os számú főút nagy
forgalma közismert, így ezen
nem lehet csodálkozni. Évek
óta a Fecskeszög a bűnügyileg
legfertőzöttebb városrész,
ahol sok házat megbontottak,
kifosztottak, ezért ott fokozott
rendőri jelenlétet biztosíta-
nak. Összességében a nyomo-
zási eredményességük 55 szá-
zalék volt 2012-ben, ami ha-
sonló a korábbi évek átlagá-
hoz.
Rákérdeztünk a rendőrőrs
egyik nyomozóját ért táma-
dásra is, amikor a sajtóhírek
szerint egy magánlakásba
csalt szolgálaton kívüli rend-
őrt ért atrocitás. A parancs-
nok kifejtette, hogy az elkö-
vető ellen az ügyészség vádat
emelt lőfegyverrel visszaélés
és más bűncselekmények mi-
att, és az elsőfokú tárgyalás
már le is zajlott az ügyben.
Szternai őrnagy úr elmondta
még, hogy minden iskolában
dolgozik iskolarendőr, aki az
osztályfőnöki órákon előadá-
sokat tart a tanulóknak. El-
kezdték a csellengő, iskolake-
rülő gyerekek begyűjtését is,
akiket megkérdezésük után az
iskolába szállítanak. A feszült-
ségekkel terhelt rendőri mun-
ka mellett szakítanak némi
időt a kikapcsolódásra is. Test-
vér rendőrőrsük van a szlová-
kiai Pelsőcön, akikkel jó kap-
csolatot ápolnak, évente több
alkalommal rendeznek fut-
balltornát vagy egyéb terüle-
ten mérik össze tudásukat.
Ezen kívül Karcsák Attila r.
főtörzsőrmester fekvenyo-
másban ér el rendre jó ered-
ményeket: 2012-ben a Belügy-
minisztérium országos baj-
nokságán (súlycsoportjában) a
harmadik helyet szerezte meg.

Kovács I.

2013. április-május-június

Szternai őrnagy úr évről évre javuló tendenciákról
tud beszámolni
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„Őseinket felhozád…”
A Sajószentpéteri Központi
Általános Iskola első alkalom-
mal adott be pályázatot a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.-hez,
hogy hetedik osztályos tanulói
részesei lehessenek egy határon
túli kirándulásnak, egy olyan
országba, ahol kisebbségben
ugyan, de magyarok élnek. A
nyertes pályázat értelmében az
iskola 43 tanulójának és 5 peda-
gógusának nyílt lehetősége,
hogy egy háromnapos kirándu-
láson részt vegyen Kárpátalján.
Ott, ahol a magyarság kárpát-
medencei története elkezdő-
dött, s mely terület az évszáza-
dok folyamán mindig fontos
szerepet töltött be az ország tör-
ténelmében, s az ott élők mind
a mai napig őrzik magyarságu-
kat. A kirándulásra 2013. má-
jus 25. és 27. között került sor.
Utunk első állomása Bereg-
szász volt, ahol a Bereg Vidéke
Múzeumba látogattunk el. Tet-
tünk egy rövid sétát is, mely-
nek során különösen a helyi
piacot találták érdekesnek a
gyerekek. Következő állomá-
sunk Tiszaújlak volt. Itt a Só-
házat és a Turul-emlékművet
néztük meg, majd utunk Cset-
falvára vezetett, ahol elsőként
egy nemrégiben épült katoli-

kus templomban jártunk, majd
a református templom festett
fakazettáit is megcsodáltuk. Az
első napot Benén zártuk a híres
Árpád-kori templomban. Az
utazástól fáradtan érkeztünk
meg szálláshelyünkre, Nagy-
dobronyba. Házigazdáink na-
gyon kedvesen fogadtak min-
ket, a szobák hamar elnyerték
tetszésünket, vacsora után pe-
dig még sokáig beszélgettünk
élményeinkről. Másnap déle-
lőtt Kisszelmencre látogattunk
el, ahol a félbevágott székely
kaput néztük meg, ami egyéb-
ként a kettévágott falu összetar-
tozását fejezi ki. Ungváron a fa-
lumúzeumban az építkezési
szokásokon túl az itt élők min-
dennapi életével ismerkedtünk
meg. Az ungvári várban egy ér-
dekes fegyverkiállítást és Kár-
pátalja növény- és állatvilágát
bemutató kiállítást néztünk
meg. Innen Munkács felé in-
dultunk, s útközben megtekin-
tettük a szerednyei vár romjait
is, ahol valaha Dobó István is
élt. Munkácson a városnéző
séta után kaptunk egy kis sza-
badidőt, így a helyi édességeket
(fagyi, süti) is alkalmunk nyílt
megkóstolni. Fáradtan és ázot-
tan értünk vissza a szállásra,

ahol a vacsora után egy külön-
leges program várt ránk. Mi-
után egy gyermekotthonban
laktunk, ahol árva gyerekek
élnek, s mi ajándékokat vit-
tünk nekik, ők, hogy megkö-
szönjék ezt, egy kis műsorral
készültek, majd közösen ka-
raokiztunk. Néhány program,
s már el is jött a harmadik nap.
Reggeli után utunk a munkácsi
várba vezetett, oda, ahol Zrínyi
Ilona gyermekeivel 3 évig hősi-
esen védte a várat. Innen a Ve-
reckei-hágóra mentünk, ahol a

honfoglalás emlékművét jártuk
körbe, s a Himnusz sorainak el-
szavalása után koszorút helyez-
tünk el. Nagyon hideg volt, fújt
a szél, de nem tudtunk úgy el-
indulni, hogy a turisták által
szétszórt szemetet össze ne
szedjük, legalább egy kicsit be-
melegedtünk. Utunk innen
már haza vezetett. Noha az uta-
zásban elfáradtunk, az ott töl-
tött napokra gondolva mégis
mindenki azt mondta: „egy-
szer szeretnénk visszamenni!”

Románné

VI. évfolyam 2. szám

A tiszaújlaki Turul-emlékműnél
a sajószentpéteri különítmény

Erősödő polgárőrség Sajószentpéteren
Sajószentpéteri Polgárőr Egye-
sület, valamint Bűnmegelőzési
és Vagyonvédelmi Egyesület
működik jelenleg városunk-
ban, az előbbi 26, az utóbbi 41
fővel. A civil városvédők ha-
marosan egyesülnek, így kon-
centrált erőként védik majd te-
lepülésünket a rossz szándékú
emberektől.
Leskó Imrével, a Sajószentpé-
teri Polgárőr Egyesület elnöké-
vel és Lakatos Sándor elnökhe-
lyettessel beszélgettünk az el-
múlt évben végzett munkájuk-
ról, amiből kiderült, a civil cso-
portnak komoly szerepe van a
helyi közbiztonság javulásá-
ban. A civil szervezet együtt-
működési szerződést kötött a
rendőrséggel, Sajószentpéter

Város Önkormányzatával és a
Magyar Postával, de ugyanezt
tervezik az Észak-magyaror-
szági Horgász Egyesülettel is.
Megalakulásuk óta közösen
járőröznek a helyi rendőrőrs
rendőreivel, fokozott figyelem-
mel kísérik a postai kézbesítők
mozgását, a városban pedig biz-
tosítják a rendezvények zavar-
talan lebonyolítását, illetve más
feladatok elvégzésében is bese-
gítenek. A 24 órás járőrszolgá-
latot 2-3 fős csoportokban vég-
zik, ebben segítségükre van egy
Suzuki Grand Vitara terepjáró,
3 segédmotor-kerékpár és 12
kerékpár. Ezen kívül rövidhul-
lámú- és mobiltelefonok, elem-
lámpák és egyenruha jelenti a
felszerelésüket. Gyakran meg-

fordulnak a Kavicsbánya-ta-
vaknál, amely területből mun-
kájuknak is köszönhetően igazi
horgászparadicsom és kirándu-
lóhely alakult ki. Fokozottan
figyelnek a falopásokra, sok jel-
zést adtak a rendőröknek ezzel
kapcsolatban, akárcsak a pin-
cesoron észlelt gyanús mozgá-
sokról. Az elmúlt évben egy be-
teg eltűnt az Esélyek Házából,
segítettek a felkutatásában, ami
végül sikerrel járt. Ezen kívül
áradás esetén figyelik a Sajó
vízszintjét, máskor az árvízi
műtárgyak állapotát ellenőrzik,
nem történt-e azokon rongálás.
A legtöbb probléma a Fecske-
szögben adódik a közbizton-
sággal, ezért ott gyakrabban
járőröznek, sőt, a közeljövőben

ott lakó és rendet szerető fiata-
lokat szerveznek be a polgár-
őrségbe. Támogatásukkal kap-
csolatban elmondták, hogy
2012-ben 200 ezer forintot kap-
tak a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr
Szövetségtől, 300 ezret pedig a
helyi önkormányzattól. Utóbbi
idén 350 ezret szavazott meg
számukra, amit üzemanyagra
és felszerelésük kiegészítésére
fordítanak. Éppen a riport ké-
szítése közben hívta fel Leskó
Imre a megyei polgárőr szövet-
ség elnökét, Csóra Györgyöt,
aki ígéretet tett a jól működő
szentpéteri polgárőrök pénzbe-
li támogatására.

K. I.
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Egészségügy vagy betegségügy?

Az ember hajlamos arra, hogy az egészségét természetes-
nek vegye, s csak akkor tudja már értékként kezelni, ami-
kor elveszítette azt, és ezáltal szinte gyökerestől megválto-
zik életének minden szegmense. „Legfőbb kincsünk az
egészség!” hallhatjuk időnként a szlogent, ám ezt is beso-
roljuk az agyonunt közhelyeink közé. Ne tegyük! Sajnos
saját tapasztalatom bizonyíthatja, hogy minden szava
igaz. Véresen komoly, időnként halálosan is az!

sok is mind a szakmájuk leg-
jobbjai közé tartoznak.
- Ezek szerint Ön is jól érzi itt
magát.
- Pályafutásom alatt több he-
lyen is megfordultam, de
higgye el, nem az udvariasság
mondatja velem, hogy itt egy
igazán kollegiális, jó közös-
ségre találtam.
- És a betegek hogyan fogad-
ták Önt?
- Az orvos-beteg kapcsolat
alapja a kölcsönös bizalom és
az őszinteség. Ismeretes egy
szólás az egészségügyben,
hogy „a betegnek mindig iga-
za van”. Ez megfelelő értelme-
zéssel helytálló, én is eszerint
igyekeztem tevékenykedni, s
(talán emiatt is) azt hiszem, a
betegeim elfogadtak.
- Mennyire beteg Sajószent-
péter, van ránk jellemző be-
tegség?
- Az ismert környezeti hatá-
sok, az itt élő emberek szociá-
lis helyzetéből levezethető
táplálkozási problémák és hi-
giéniai állapotok eleve rontják
az általános egészségi állapo-
tukat. Sokszor a cigarettára és
az alkoholra ott is jut pénz,
ahol élelemre is alig. Saját ta-
pasztalatom alapján a város la-
kóinál a dohányzás a legna-
gyobb rizikófaktor, az ezzel
összefüggő betegségek lénye-
gesen gyakoribbak az átlagos-
nál.
- Az új trafiktörvény majd ezt
is bizonyára jól megváltoz-
tatja. Ön mit változtatna meg
a „beteg” egészségügyben,
ha ezt Önre bíznák?
- Nézetem szerint az alapellá-
tás anyagi és szakmai megerő-
sítése, ezzel a kórházi szakor-
vosi ellátás tehermentesítése
elengedhetetlen. Úgy tapasz-
taljuk, hogy a tendencia tel-
jesen ellenkező, az orvosi
szakma presztízse zuhan, az
elhibázott praxisrendszer mi-
att a fiatalok a háziorvosi állá-
sokba nem szívesen jönnek.
Az egészségügy finanszírozá-

sában jelen lévő és mindig ke-
vés pénzről én egyébként úgy
vélem, hogy a megelőzésre
kellene nagyságrendekkel
többet fordítani belőle, ugyan-
is a már kialakult betegségek
tüneteinek kezelése mérhetet-
lenül költségesebb.
- Mondhatnánk akkor nyu-
godtan azt is, hogy ez a mai
egy betegségügy. Ön hogyan
látja közelebbről, megment-
hető ez a körzet?
- A bizonytalan helyzet sok
embert elvitt tőlünk, vagy
nem hozott ide, akik az utcá-
juk szerint ide tartoznának.
Mára már vannak, akik vissza-
jöttek, de még mindig várjuk a
régi és új betegeket. Az ideális
praxisnagyságot, ha nem is ér-
jük el, a beteglétszám növeke-
dése közös érdekünk, s én
alapvetően optimista beállí-
tottságú vagyok. A megadott
elérhetőségeken megtalálhat-
nak minket, s ha szükséges,
akkor a helyszínre is kime-
gyünk hozzájuk. Igyekszünk a
kötelességünknek eleget téve
számukra ugyanazt az ellátást
biztosítani, mint bármelyik
másik körzetben. Jöjjenek el,
szívesen (el)látjuk őket, egy
próbát és egy kis időt megér!
Köszönöm a beszélgetést. A
jövőre nézve mi mást kíván-
hatnék Önnek, mint kevés be-
teget, ám sok, a szűrővizsgá-
latokon rendszeresen megjele-
nő, egészségével törődni akaró
sajószentpéteri pácienst.

Kiss Barnabás

Amennyiben stílszerű akarok
lenni, úgy legelőször az anam-
nézissel – a kórelőzménnyel –
kell kezdenem: Sajószentpé-
ter város képviselő-testülete
2008. márciusi ülésén a szeg-
regáció elkerülése és az orvo-
sok terheinek egyenletesebb
elosztása érdekében döntést
hozott a VI. számú háziorvosi
körzet létrehozásáról.
A körzetbe tartozó utcák –
amelyeket addig egyébként
Bakonyi doktornő látott el –
kijelölése után kiírt pályázatot
dr. Béres Tamás nyerte el. Ő
nem sokáig maradt itt, emiatt
újra meg kellett hirdetni az
állást, sajnos nem igazán volt
érdeklődés iránta. A kialakult
helyzeten az intézmény veze-
tésének a helyettesítés meg-
szervezésével sikerült úrrá
lennie. Erre azonban csak ide-
iglenesen kaphatták meg az
ÁNTSZ engedélyét, tehát
közben gőzerővel kellett dol-
gozni a végleges megoldáson.
2010-ben egy évre dr. Szakács
Imre beugróként elvállalta a
feladatot, majd a 2012 febru-
árjában kiírt pályázaton már
elnyerte az állást, így azóta ő a
körzet háziorvosa. Természe-
tes hát, hogy többet is megtud-
janak róla olvasóink, ezért be-
szélgettem vele az egyik ren-
delése előtt.
- Motoros ruhában érkezett,
praktikus okokból történt
így, vagy ez a hobbija?
- A sportból, az ifjúkori szen-
vedélyekből mára már csak
ennyi maradt. A motorozás a
természet közelsége mellett
egy kimondhatatlan szabad-
ságérzést ad, amire a mai vilá-
gunkban nagy szüksége van az

embernek. Bár gondoltam rá,
azért még az autótól sem
szabadultam meg.
- Az eltelt néhány év alatt so-
kan már találkozhattunk Ön-
nel, mégsem ismerjük kö-
zelebbről. Legyen szíves rö-
viden bemutatkozni a Kró-
nika olvasóinak!
- Az orvosi egyetemet Maros-
vásárhelyen végeztem, majd
negyedszázados orvosi gya-
korlattal a hátam mögött
2004-ben döntöttem úgy, hogy
áttelepülök, és itt folytatom a
pályámat. Egy év múlva a há-
ziorvostan főorvosaként letet-
tem az üzemorvosi vizsgát is.
2006 szeptemberétől részt vál-
laltam Sajószentpéter orvosi
ügyeletében, majd 2012-ben
dr. Kacsándi László hathatós
közreműködése is segített
abban, hogy a VI. számú kör-
zet ellátására meghirdetett pá-
lyázatra jelentkezzem, és azóta
itt dolgozzak háziorvosként.
- Mi volt az első benyomása a
városunkról?
- Kacsándi doktor úr akkor
meginvitált a pincéjéhez, onnan
mutatta meg a várost, így aztán
szép kilátásokkal indultam.
- Az eltelt idő alatt ezek a ki-
látások változtak?
- Komolyra fordítva a szót,
olyannyira tetszett nekem az,
hogy egy ilyen fejlődő kisvá-
rosba kerültem, hogy közel
voltam a letelepedés gondola-
tához. Ez különböző külső o-
kok miatt ugyan meghiúsult,
de most is azt mondom, hogy a
város méretéhez képest az el-
érhető orvosi szolgáltatások
széles körét és színvonalát sok
helyen megirigyelhetnék. A
rendeléseket ellátó szakorvo-

Kollegiális, jó közösség fogadta
Szakács doktort Sajószentpéteren

Bemutatkozik: dr. Szakács Imre háziorvos

2013. április-május-június
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„Nem szúrja a szemét?”

Kevesen lehetnek olvasóink között, akik ne találkoztak
volna már – akár busszal, akár autóval utazva – az út men-
tén „ottfelejtett” szemetes zsákok, vagy még rosszabb
esetben szeméthegyek látványával. Sajnos nem is kell
messzire mennünk, elég csak a 26-os úton nyitott szem-
mel közlekednünk, de a közterületeinken jártunkban is
szinte bárhol belebotolhatunk kisebb-nagyobb kupacok-
ba. Ebből is látszik, hogy a hulladék tárolása, elhelyezése
egyre nagyobb gondot jelent mind az egyén, mind a kö-
zösségek számára.

vételével a háztartásban kelet-
kező hulladékokat (negyed-
évente 250 kg) a helyi lakosok
térítésmentesen adhatják le a
hulladékudvarban. A telepen
a hét hat napján várják az ott-
hon már szelektíven gyűjtött
anyagokat.
- A teljesség igénye nélkül
felsorolná, hogy mit adha-
tunk le?
- A hulladékudvart az önkor-
mányzat által biztosított terü-
leten az AVE Miskolc Kft.
fogja megvalósítani és működ-
tetni, az általuk befogadott
hulladékfajtákat az alábbiak
szerint foglalhatjuk össze:
települési szilárd hulladékok
(csomagolóanyagok, mű-
anyag, papír, karton, üveg,
fém). Háztartási műszaki hul-
ladékok (tévé, hűtőszekrény,
mosógép, számítógépek), ve-
szélyes lakossági hulladékok
(gyógyszerhulladékok, fény-
csövek, festékdobozok, ele-
mek, akkumulátorok), nagy-
darabos lomhulladékok (bú-
torok, acél hulladékok), gumi-
abroncs, építési törmelék
(mosdó, csempe, WC-kagyló,
vakolat háztartási mennyiség-
ben, zsákokban), biológiailag
lebomló szervesanyag-tartal-
mú hulladékok (gallyak, nye-
sedékek, lomb).
- Ezzel talán nyugvópontra
kerül a kiskerti hulladékok
ügye is, amelyekkel a közte-
rületeinken nap mint nap ta-
lálkozhatunk.
- A városra eddig aránytalan

terhet rótt ezek összegyűjtése
és elszállítása, holott más tele-
püléseken a közterületen tör-
ténő hulladék elhelyezését na-
gyon szigorúan büntetik,
csakúgy, mint azokat, akik a
házuk előtt nem gondoskod-
nak a terület rendben tartásá-
ról. Azt hiszem, hogy ebben
még öntudatosabb magatar-
tást várhatunk el minden sajó-
szentpéteri polgártól. A helyi
önkormányzati rendelet sze-
rint most sem lehetne a közte-
rületen ilyen hulladékot elhe-
lyezni, még akkor sem, ha az
fa, nyesedék, lomb vagy éppen
a telken lenyírt és összegyűj-
tött fű.
- Mikortól vehetjük igénybe
ezt a szolgáltatást?
- A kiviteli tervek elkészültek,
jelenleg az engedélyezési eljá-
rás zajlik. A kivitelezés ezek
alapján hamarosan elkezdőd-
het, reményeink szerint még a
nyár folyamán be is fejeződik,
és megnyithatja kapuit a hul-
ladékudvar.
Remélem, hogy sokan várják a
tervek megvalósítását, és egy-
re többen igénybe is fogják
venni ezt az új, hasznos szol-
gáltatást. A közterületeknek
pedig valóban a „közt”, a város
közösségét kell szolgálniuk, s
ne legyenek felelőtlen emberek
szemétlerakó helyei. Közös,
együttes összefogással szebbé
és egészségesebbé tehetjük kör-
nyezetünket, példát mutatha-
tunk gyermekeinknek.

K.B.

Mindannyian tapasztalhat-
juk, hogy a saját háztartásunk-
ban is egyre több – és nem csu-
pán kommunális – hulladék
keletkezik. A technika roha-
mos fejlődése szinte ránk zú-
dítja a veszélyes hulladékok
tömegét, amivel bizony sokan
nem tudnak, vagy ami még
szomorúbb, nem is akarnak
mit kezdeni. A magyar pedig,
bizony mind a mai napig,
gyűjtögető nép, a „jó lesz még
valamire” ugye, mindenki
számára ismert mondat? Ám
aki szeretne, még az sem min-
dig tud megszabadulni a fölös-
leges dolgoktól. A fémhulla-
dékkal nincs gond, azért némi
aprópénz is kapható, de a ve-
szélyes hulladéknak minősülő
lomjaink elhelyezése már leg-
többször nehézségekbe ütkö-
zik, sőt, akár pénzbe is kerül-
het.
Pedig a hulladékaink jó része –
ha sokakban ez még nem is tu-
datosult – egyáltalán nem sze-
mét! A felelőtlen embereknél
környezetromboló anyag jó
kezekben újrahasznosítható
erőforrás, másodlagos nyers-
anyag, ezért kell, hogy jól gaz-
dálkodjunk vele. A szemétle-
rakók létesítése nagyon bonyo-
lult és nehézkes folyamat, mű-
ködtetésük, a rekultiváció is
egyre több pénzbe kerül, elemi
érdekünk tehát ezeket a nagy
telepeket tehermentesíteni.
Városunk képviselő-testülete
is felismerte ezt a problémát,
ezért még az elmúlt évben a
199/2012 (08.30.) számon ha-
tározatot hozott hulladék-
udvar kialakításának szándé-

káról. Ebben kijelölték a léte-
sítmény helyét, és felhatal-
mazták a polgármestert, hogy
a szolgáltatónkkal, az AVE
Miskolc Kft.-vel a feltételek-
ről és a részletekről tárgyaljon.
Hogy hol tart most a tároló
ügye, arról Papp Tamással, a
Városüzemeltetési és Beruhá-
zási Osztály vezetőjével be-
szélgettem.
- Mit kell tudnia a város la-
kosságának a hulladékud-
varról?
- A létesítmény egy két méter
magas kerítéssel körbevett,
szilárd térburkolattal és köz-
művekkel ellátott, 25x38 m
méretű zárt udvar, gépjármű-
vek számára megfelelő nagy-
ságú bejárattal. A területen
egy fogadó konténer - itt dol-
gozik majd a működtető sze-
mélyzet - ,valamint egy ipari
mérleg kerül elhelyezésre. A
beszállított nem kommunális
szilárd hulladék tárolására két
darab 25, két darab 10, hét da-
rab 7 köbméter térfogatú zárt
tartály szolgál majd. A zöld-
hulladékokat nyitott kom-
posztáló tárolókban gyűjtik az
elszállításig.
- A felelősen gondolkodó pé-
teri polgárok hol találhatják
majd meg a gyűjtőhelyet?
- A város a létesítmény helyét a
1769/1 hrsz-ú belterületi in-
gatlanon jelölte ki, amely az
üveggyári út mellett, a sorom-
pó után helyezkedik el, nagy-
jából a város közepén, mégis
részben ipari környezetben.
- Milyen feltételekkel lehet a
hulladékot ott elhelyezni?
- A kommunális hulladék ki-

Hasonló látvány fogadja majd
a sajószentpéteri hulladékudvarba betérőket is

Lakossági hulladékudvar nyílik Sajószentpéteren
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Megvalósult felnőtt álom
Portré: Székelyné Drahos Mária

Ezek a gondolatok foglalkoz-
tattak, amikor visszatértem az
óvodába, hogy Székelyné Dra-
hos Máriát nyugdíjba vonulá-
sa apropóján pályafutásáról
kérdezzem. Ezt a beszélgetést
osztom meg most a Krónika
olvasóival.
- A gyermekkor az ember éle-
tére döntő hatással van, ma-
radjunk hát a kezdeteknél.
- Tősgyökeres sajószentpéteri
vagyok, itt születtem, itt let-
tem óvodás is a Bányász-kert-
ben. Varrónő édesanyámtól a
pedantériát, igényességet,
villanyszerelő édesapámtól a
problémamegoldó képességet
örököltem. Amikor már eleget
koptattam az 1. Számú Általá-
nos Iskola padjait, Miskolcra,
a Herman Ottó Gimnáziumba
kerültem. Érettségi után
Kecskeméten jártam az óvó-
nőképzőbe, ott szereztem meg
a diplomámat.
- Mindig is erre a pályára
készült?
- Az óvó nénimet – aki szem-
ben lakott velünk – nagyon
szerettem, a környezetemben
sok volt a hasonló korú gye-
rek, akikkel rengeteget ját-
szottunk, meséltünk. Talán ez
a két dolog hatott rám, hogy
úgy érezzem, felnőttként ne-
kem gyerekekkel kell foglal-
koznom. Először gyermekor-
vosnak készültem, olyannyi-
ra, hogy az angol helyett a la-
tin nyelvet választottam. Ké-
sőbb beláttam, hogy a gyógyí-
táshoz elengedhetetlen, hogy
néha fájdalmat is okozzunk
nekik, s ezt én nem tudnám
soha megtenni. Így lettem
óvónő, s nem volt olyan pilla-

nata az életemnek, amikor ezt
a döntésemet megbántam vol-
na
- Friss diplomával a zsebé-
ben az ember meg akarja vál-
tani a világot.
- Igen, végzett óvónőként ha-
zakerültem az akkori 2. Számú
Óvodába, de két és fél hónap
után megfordult velem a világ,
és huszonegy évesen Parasz-
nyán lehettem óvodavezető.
Ez egy hatalmas lehetőség és
óriási kihívás volt, hiszen
szinte szó szerint a semmiből
kellett létrehozni egy óvodát.
Ez igazi hőskor volt, sok min-
dent saját kezűleg oldottunk
meg, de sokat tanulhattunk
belőle, és a végeredmény ön-
magáért beszélt. Gondolhatja,
milyen büszkeség töltött el
nemrég, amikor azóta először
visszalátogattam, és láthattam
a régi medencét, szabadtéri já-
tékokat, amiket akkor hoz-
tunk létre.
- Keze nyomát Sajószentpé-
teren is őrzi azért egy s más.
- 1975. március 16-a már újra
itthon talált. Azóta az óvodák-
kal együtt én is sok mindenen
keresztülmentem. Nem is
akarnám részletezni, azt hi-
szem, hogy ez nyitott könyv az
óvodásoktól a nagymamákig
mindenki előtt. Amire leg-
büszkébb vagyok, az éppen ez
az óvoda, ennek a felújítása,
amelynek külseje, belseje,
szellemisége az én elképzelé-
seimet is hűen tükrözi.
- Messze járok az igazságtól,
ha azt gondolom, hogy ez az
élete fő műve?
- A fiam után, azt hiszem,
hogy ez lehet az. Itt a belső tér-

Még nincs egy esztendeje, hogy a Harica utcai óvoda
felújítása befejeződött, és az átadásról tudósíthattam
olvasóinkat. A pályázat címe azt hiszem, hogy sokat-
mondó volt: „Szivárványos gyermekálom a Pipiske-
domb alján”. A gyermekeink álmára vigyázni köteles-
ségünk, s azért, hogy ezek teljesülhessenek, a felnőttek-
nek, közöttük az óvónőknek nagyon sokat kell tenniük.
Számukra pedig igazi boldogság, ha eközben még az ő
álmuk is teljesül.

ben a merev egyenesek mellett
megjelentek a lágy görbe vo-
nalak is, ez nem sok intéz-
mény jellemzője. A pályázat
címe, a „szivárványos gyer-
mekálom” is tőlem származik,
a könyvtárszoba pedig egy iga-
zi kis ékkő. Meggyőződésem,
hogy a könyvek nem csupán
olvasni, hanem beszélni és
gondolkodni is megtanítanak.
Ezekkel ma egyre több gond-
juk van a gyerekeknek, talán
még nem késő változtatni.
- Egy pályafutás nem csupán
diadalmenet. Kikkel volt ne-
hezebb dolga, a gyerekekkel
vagy a szülőkkel?
- Adódtak kemény pillanatok,
ezeket általában a partvonal-
ról bekiabáló kibicek okozták,
velük mindig a legnehezebb.
Bizony azt is rosszul éltem
meg, amikor az elkerülhetet-

len létszámleépítések elérték a
kollégáimat is. Sajnos egy ve-
zetőnek osztályrészként ma
ebből is kijut.
- Az egyre több adminisztrá-
ció és szervezési munka mel-
lett mennyi időt tud a gyere-
kek között tölteni?
- Arra mindig vigyáztam,
hogy a csoportokban minél
több időt tudjak eltölteni, s ál-
landóan képezzem magam. A
gyerekek ma már ebben a kor-
ban elképesztően fejlettek, és
hogyan tudna egy vezető óvó-
nő biztonságot sugározni a
gyerekek és a kollégák felé, ha
ő maga belül bizonytalan?
- Tudom, hogy dőre a kérdés:
hogyan lesz képes gyerek-
zsivaj nélkül élni?
- Szerencsére nem kell majd
nélkülöznöm, hiszen a már
hosszú évek óta végzett szak-

„A felhőtlen gyermekmosoly miatt érdemes
ezt a hivatást választani” – mondja vezető óvó néni

2013. április-május-június
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értői munkámra ezután is
igényt tartanak. Ezen kívül,
ha bármiben segíteni tudok,
szívesen visszajövök, és
amikor nekem lesz szükségem
egy kis zsivajra, ők is szívesen
visszavárnak.
- Összefoglalná gazdag pá-
lyafutásának ars poeticáját?
- A gyermekek minden rez-
dülésére figyeljünk, őszinte-
séggel, szeretettel teremtsük
meg a számukra legfontosab-
bat, a biztonságot! Kellő em-
pátiával ebben a fogékony kor-
ban szinte minden megtanít-
ható velük, még az is, ami ké-
sőbb már lehetetlen vállalko-
zás lenne.
- Mi az, amit örökre magával
visz?
- Elbúcsúzni végleg nem le-
het, én csak a szépeket akarom
magammal vinni, erre bizta-
tok mindenkit, aki engem sze-
ret, hogy ők is csak ezekre
emlékezzenek majd. A „gyer-
mekeimtől” kapott egy-egy
szál virág mellett viszek egy
csokorra valót azokból a cso-
dálatos gyerekmosolyokból,
amikért élni és ezt a hivatást
választani érdemes.
- A szeme sarkában most
megjelent könnycseppekben
ezeket mind ott látom bujkál-
ni. Egy mondatban mit üzen-
ne az utódoknak?
- Mindig lebegjen szemük
előtt Brunszvik Teréznek, az
első magyar kisdedóvó létre-
hozójának gondolata: „A gye-
rekekkel mindent elérhetünk
személyes példa és tett által.”
- Minek tud örülni, és mi az,
ami leginkább kihozza sod-
rából?
- Minden apró dolognak tu-
dok örülni, amiben meglátom
a jót, az emberi butaság és
rosszindulat viszont nagyon
felbosszant.
- Magánéletéből mit oszthat
meg velünk?
- Már tizenkét éve, hogy elve-
szítettem a férjemet, aki gé-
pészmérnök és gazdasági
szakember volt. Azóta a már
említett villamosmérnök fi-
ammal, Zoltánnal próbáljuk
egymásnak pótolni ezt a mér-

hetetlen veszteséget. Szeren-
csére idős szüleim még élnek,
és korukhoz képest aktívak,
így vagyunk mi egy család.
- Mit csinál szívesen, ha ép-
pen ideje engedi?
- Sok szabadidőm sajnos
nincs, de ha lehetőségem
adódik, szívesen bíbelődöm a
kerttel, virágokkal. Szeretek
zenét hallgatni és mindenek-
előtt olvasni, egy óvónőnek
mindig napra késznek kell
lennie az új gyermekkönyvek-
ből, mesékből, mondókákból
is. Az olvasás szeretetét igye-
keztem mindig továbbadni,
nem véletlen a kis könyvtá-
runk, és az sem, hogy a cso-
portszobáinkban mindenütt
rengeteg könyv található.
Szeretek ezen kívül még utaz-
ni, ismeretlen emberekkel,
kultúrákkal találkozni, most
is tervbe van véve egy dél-
európai utazás.
- Összegzésként: mit vett el és
mit adott Önnek ez a hivatás?
- Érezheti valaki áldozatnak,
lemondásnak annak a hivatás-
nak egyetlen percét is, ami az
életét jelenti? Nem hiszem,
hogy bármit is elvett volna, in-
kább csak kaptam tőle: renge-
teg (szó szerint) emberi kap-
csolatot, sok-sok szeretetet, és
a legnagyobb ajándékot, a
gyermekek mosolyát.

Végezetül a beszélgetés mel-
lett a városunk lakóinak több
generációja nevében megkö-
szönöm mindazt, amit évti-
zedeken keresztül értünk,
gyermekeinkért, unokáinkért
tett, hogy megvalósulhassa-
nak csöppségeink szivárvá-
nyos gyermekálmai. Hogy mi-
lyen nagy feladatra vállalko-
zott, azt igazolják a neves ame-
rikai gyermekorvos, dr. C. E.
Koop szavai is: „Nincs az
életben nagyobb felelősség és
nagyobb megtiszteltetés, mint
hogy felneveljük a következő
nemzedéket.” Reméljük, hogy
megvalósult az ő felnőtt álma
is, jó pihenést hát, vezető óvó
néni, boldog nyugdíjas éveket,
Marika!

Kiss B.

Ez volt a mottója a Regionális
Német Nemzetiségi Fesztivál-
nak, amelyet már hatodik al-
kalommal rendeztek meg. Jú-
nius 1-jén a Szerencs melletti
kis sváb település, Rátka adott
otthont a fesztiválnak. Az is-
kola udvarán került sor a ran-
gos eseményre. Stumpf And-
rásné megyei elnök köszön-
tötte a csoportokat. Beszédé-
ben kiemelte, hogy ez a prog-
ram igyekszik bemutatni
mindazokat a hagyományo-
kat, melyeket a térség német
nemzetiségi önkormányzatai
ápolnak napjainkban. A kö-
szöntő után egy együttműkö-
dési megállapodás aláírására
került sor, amelynek aláírói
elhatározták, hogy a „malen-
kij robotra” elhurcoltak em-
lékére egy regionális emlék-
művet hoznak létre, amelyet
Szerencsen állítanak majd fel.
Az ünnepélyes pillanatok
után a kulturális seregszemle
következett, melynek kereté-
ben fiatalok és idősek mutat-
koztak be a színpadon. A ha-
gyományőrző csoportok mel-

lett, már az ifjúság képviselői-
ként, óvodások és kisiskolások
is színvonalas produkciókkal
léptek fel. Városunkat két cso-
port képviselte: az Immer
Tanz együttes, valamint a
Singen wir auf Deutsch kórus.
A hagyományainkat ápolva
néptánccsoportunk is fellé-
pett, s így a fesztivál mottója
még inkább igaznak bizo-
nyult, hisz egymás mellett
élve, egymástól tanulva, de
őrizve őseink hagyományait
élünk és dolgozunk. A ren-
dezvény ideje alatt kiállítás
nyílt a rátkai általános iskola
egyik tantermében, ahol
többek között sajószentpéteri
alkotók műveivel ismerked-
hetett meg a közönség.
Aki megéhezett, az betérhe-
tett az ízek utcájába, ahol sváb
gasztronómiai különlegessé-
geket kóstolhatott meg. Volt
itt töltött káposztától kezdve
babos tésztán át kenyérlán-
gosig sokféle finomság, s
persze a különféle édességek
sem hiányoztak.

Románné

„Hazára leltünk”
VI. évfolyam 2. szám

A sajószentpéteri lányok a rátkai
közönséget is elkápráztatták
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rkérdésk
Miként ítéli meg

a kormány rezsicsökkentéssel
kapcsolatos intézkedéseit,
és az hogyan érinti Önt?

Marinka Éva

- Sajnos magas a rezsiköltsé-
gem, és idáig nem vettem ész-
re, hogy bármelyik számlá-
mon kevesebb összeg szere-
pelt volna. A hangoztatott ár-
csökkentés egyébként sem
korrigálja a napi kiadások
emelkedését, amit folyamato-
san tapasztalok a vásárlásaim
során. Minimálbért kapok, és
azt tapasztalom, hogy folya-
matosan romlik a helyzetem.
Valamikor még nyaralni is el
tudtunk menni, most viszont
szinte semmire sem telik.
Nem tudom, szégyellnem
kell-e, hogy tologatom magam
előtt a csekkeket, mert el kell
döntenem, eszek vagy rezsit
fizetek. Egy négytagú család
az újságokban megszólaló szo-
ciológus szakemberek szerint
240 ezer forintból tud megél-
ni: mi ehhez az összeghez
messze járunk. A rezsicsök-
kentést pedig úgy ítélem meg,
hogy az egyik oldalról adnak

támogatást, amit a másikon
bőven elvesznek.

Vécsey Balázsné

Azt az intézkedést, ami köny-
nyít a családok helyzetén,
örömmel támogatom. Három
gyermeket nevelek, és ha a
hangoztatott tíz százalék re-
zsicsökkentés javít az anyagi
helyzetünkön, az mindenkép-
pen pozitívum. Nem örülök
viszont a folyamatos áremelé-
seknek, amit naponta tapasz-
talatok a vásárlásoknál. Egyre
vékonyabb a pénztárcám. Ta-
lán az infláció visszaszorításá-
ban is segíthetnének az állami
vezetők.

Szopkó György

- Mivel régóta külföldön dol-
gozok, feleségem foglalkozik a
családi pénzügyekkel, ő pedig
azt mondta, örül a rezsicsök-
kentésnek. Több pénz marad

a kasszában, viszont az intéz-
kedésért mégis sokan támad-
ják a kormányt. Ennek szerin-
tem több összetevője van, hi-
szen a „mutyi” szó ebben a
ciklusban általánossá vált a
mindennapokban, gondolok
itt a termőföld és a trafikok új-

raelosztására, ahol nagy több-
ségben a Fidesz-KDNP saját
emberei voltak a nyertesek.
Vagy ott van az államappará-
tus fenntartása, amiről a vá-
lasztások előtt azt hirdették,
hogy karcsúsítani fogják az
ottani kiadásokat. Látszatin-
tézkedésként tíz főre csökkent
a miniszterek száma, az ál-
lamtitkároké és a hivatalnoko-
ké viszont nőtt, így összessé-
gében úgy tudom, 30 százalék-
kal nőttek ezek a kiadások. Be-
szélhetünk Európa legmaga-
sabb, 27 százalékos forgalmi
adójáról is, amit minden ter-
mékkel megfizetünk, és ami
például Szlovákiában vagy
Németországban tudomásom
szerint 19 százalék. Egy ilyen

kormányzati kampányintéz-
kedésnél ezeket a tételeket is
érdemes áttekinteni, ahogyan
a beígért munkahelyterem-
tést. Gyermekeim is csak kül-
földön találtak munkát, ezért
szétszakadt a családunk,
ahogyan sok más ismerősömé
is.

Mézesné Balogh
Veronika

- Első hallásra szép és jó ez a
rezsicsökkentés, de én sze-
mély szerint érzem benne a
mézesmadzagot. Lehet korri-
gálni Európa fizetésekhez ké-
pest legmagasabb rezsijét,
mert köztudott, hogy az árak-
ban már utolértük a nyugati
országokat, csak éppen a fize-
tések emelése maradt el.
Annyi új adónemet vezettek
be az elmúlt 2-3 évben, hogy
összeszámolni is nehéz volna,
amelyekkel még több pénzt
vettek ki a zsebünkből. Erre
most bedobják a rezsicsök-
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kentést, amit a jövő évi válasz-
tások előszelének, egy biztos
kampánytémának, vagyis
pártpropagandának érzek.

Galler Béla

- Jó ez az intézkedés, sokan
örülnek neki. Az áramszám-
lán már látszott a csökkentés,
remélem, hogy a víz, a csator-
na és a palackos gáz használata
is csökkenni fog. Remélem,
nem a közelgő választások mi-
att vezetik be a rezsicsökken-
tést, hanem önzetlenül akar-
nak segíteni a családokon.
Más kérdés, hogy a gazdagok
is részesülnek a támogatásból,
ami viszont szerintem igaz-
ságtalan. Olvastam, hogy júli-
ustól útdíjat is fizetni kell a te-
herautók után, ami biztos
újabb áremelésekhez vezet.
Nem tehetünk mást, bizako-
dunk, hátha egyszer jóra for-
dulnak a dolgok.

Kojnok Csaba

Kampányfogás úgy, ahogy
van. Ami a jelenlegi helyzet

mellett hosszú távon nem tart-
ható fent. Most eladják a rezsi-
csökkentést, máshol viszont
az onnan kieső pénzeket be-
hajtják. Aki hozzám hason-
lóan rendszeresen jár a boltba,
tudja, miről beszélek, mert a
statisztikában hangoztatott 3
százalékos infláció csak papí-
ron létezik. Az egyik gazdasá-
gi lap ezen a héten közölte,
hogy Magyarországon az
utolsó három hónapban 5 szá-
zalékkal emelkedtek az árak.
Akkor miről is beszélünk?
Személy szerint talán évi 20-
30 ezer forint megtakarítást
érhetek el az alacsonyabb re-
zsidíjakkal, de azt is meg kell
nézni, mi van a mérleg másik
serpenyőjében.

Molnár Jánosné

- Igazságtalan ez a rezsicsök-
kentés, mert a hozzám hason-
ló kisnyugdíjasoknak ugyan-
úgy 10 százalékot csökkente-
nek, mint a milliárdosoknak.
Ők ezt a tételt észre sem veszik
akkor sem, ha helyzetükből
adódóan sokkal többet fo-
gyasztanak, hiszen úszóme-
dencéjük is van, amit árammal
vagy gázzal fűtenek. Ugyanezt
már megcsinálták az egykul-
csos adó bevezetésével, ahol
szintén a hatalmon lévő gaz-
dagoknak kedveztek. Az ilyen
intézkedések igazságtalanok.
Engem kevésbé fog érinteni a
rezsicsökkentés, mert a leg-
nagyobb tételem a fűtés, de a
drága gáz helyett már átálltam
a fatüzelésre, arra pedig nem
vonatkozik a 10 százalék.

Szemán Gyula

- Akiknek kevés a jövedel-
mük, azokon segít vala-
mennyit a rezsicsökkentés, a
„nagyoknak” viszont min-
degy. Ahol 100 forintból 80-at
az adósság visz el, mert lakást
vagy gépkocsit mertek va-
lamikor vásárolni, azoknál a
családoknál már szintén min-
degy, hogy történik-e ilyen
intézkedés. Ha belegondolok,
hogy ketten két nyugdíjból
élünk, így még viszonylag
tűrhető a helyzetünk, de egy
egyedül élő nyugdíjasnak ne-
héz fedezni a kiadásokat. A re-
zsicsökkentés ténye viszont
jövőre, a választáson dől el,
hogy mit is jelentett az embe-
reknek. Nem gondolom, hogy
ez lenne majd a fő szempont.

Sebők Ottóné

- Emlékezetes lesz ez a nap,
mert Pannika kislányom ma 8
éves, és még a Krónikában is
elmondhatom a véleményem.
Egyébként örülök a rezsicsök-
kentésnek, mert a mai világ-

ban minden fillér számít, más-
részről viszont úgy ítélem
meg, hogy csak morzsákat ka-
punk vissza a rengeteg elvonás
után. A szemétdíj év elején
annyival emelkedett, hogy a
10 százalék csökkenéssel a
tavalyi árakat fizetjük majd.
Azt viszont mindenki tudja,
hogy más országokhoz viszo-
nyítva brutálisak a rezsikiadá-
sok hazánkban, ezeken ideje
volt módosítani, bár többet is
lehetett volna. Sorolhatjuk a
legutóbbi megszorító intézke-
déseket, mint a telefonadó, a
bankadó, aztán jön az útdíj,
tehát ezek figyelembevételé-
vel kell értékelni a rezsicsök-
kentést. Azt tudom, hogy tíz
évvel ezelőtt jobban éltünk, 30
éve pedig igazi „álomkorban”,
amikor még tervezni lehetett a
holnapot. Ma ott tartunk,
hogy a nagyobb lányom, aki
27 éves, nem mer gyermeket
vállalni, hiába van neki és a
párjának is munkahelye.

Kovács I.
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A nyár
illata

Fuss csak pajkos szellő,
hozd a réten át

bársonyos zöld erdő
fenyő illatát.

Libbenj felhő-álom
ég-tenger ha vár,
árnyat rejtő ágon
dalolj kismadár!

Súgd meg a virágnak
azúr kék az ég,

kiáltsd hét határnak:
élni, élni szép,

csiviteld egész nap:
hűs vizű a tó.

Mondd el a világnak:
hogy szeretni jó!

Játssz csak nyalka szellő,
kergesd éjen át

langyos nyári eső
széna illatát!

K. B.



AktuálisSzentpéteri
Krónika

12

A „bőrünkön” érezzük majd?
Július 1-jétől jön az úthasználati díj

Nem titkoltan jelentős költ-
ségvetési többletbevételt, évi
150 milliárd forintot remél a
kormány a 2013. július 1-jétől
bevezetésre kerülő E-útdíjtól.
Hazánk közútjai évek óta mi-
nősíthetetlen állapotban „biz-
tosítják” a gépjármű-közleke-
dést, és nemcsak aszfaltozásra,
de még a kátyúk javítására sem
igazán áldoz pénzt az állam.
Az új adónem állítólag javít
majd az áldatlan helyzeten,
feltéve, ha nem csoportosítják
át más területre.
A kéttengelyes, Euro 3-as mi-
nősítéssel rendelkező, 3,5 ton-
na összterhelés feletti gépjár-
művek után július 1-jétől kilo-
méterenként 21,23 Ft útdíjat
kell fizetni hazánk gyorsfor-
galmi útjain. Másik véglet a
négytengelyes, Euro 1-es mo-
torral felszerelt gépjármű,
amelyeknek kilométerenkén-
ti díjuk gyorsforgalmi úton
108,38 Ft lesz. A Fidesz-
KDNP kormányzati többség
az intézkedést több szempont-
ból magyarázta.

A „vakmerőség” ára
Kövér László házelnök a na-
pokban az észak-borsodi Arló
nagyközségben is beszélt az
úthálózat nagyon rossz állapo-
táról, ami szerinte Zalában
még a borsoditól is kátyúsabb.
Véleménye szerint azért nincs
pénz átfogó útkarbantartásra,
mert „2010-ben a szakadék
széléről rántották vissza az or-

szágot, azóta pedig a túlzott-
deficit-eljárás megszünteté-
sén dolgoztak, amire most már
minden esély megvan”. A
büdzsé rendezéséhez jelentő-
sen csökkenteni kellett az ál-
lamháztartási kiadásokat,
aminek egyik velejárója volt
az utak javítására fordítható
csökkentett összeg is. „Nem
voltunk vakok, csak vakme-
rők” – tette hozzá a házelnök,
miközben Matolcsy György
gazdaságpolitikai intézkedé-
seit firtatta, aminek hazánk
közútjai is áldozatul estek.
Csakhogy a fuvarozási, illetve
az üzemanyagdíjak csökken-
téséért éppen a fideszes és ke-
reszténydemokrata képvise-
lők tettek több alkalommal ja-
vaslatot az Országgyűlésnek,
igaz, még ellenzéki szerepben.

Elcsendesült ötletezők
Varga Mihály, egykori pénz-
ügyminiszter és Nógrádi
László (KDNP) 2006-ban
20%-os jövedékiadó-csökken-
tést javasoltak az üzemanya-
gokra, amit 2010-ig több alka-
lommal megismételtek. A
mostanra kormányzati állás-
halmozóvá előlépett Szíjjártó
Péter (tizenhatféle feladatot
lát el) 2009-ben azzal ötletelt,
hogy az üzemanyagok jövedé-
ki adóját az Európai Unió mi-
nimálszintjére kell csökkente-
ni, ami akkor 15 forinttal
olcsóbb benzint és gázolajat
jelentett volna. Nem meglepe-

tés, kormányra kerülésük óta
nem tettek hasonló javaslatot.
A 2010-től általuk bevezetett új
adónemek viszont olyan mér-
tékben megterhelték a hazai la-
kosságot, hogy évente 8-10 szá-
zalékkal kevesebb üzemanya-
got tudunk tankolni, ami je-
lentős adóbevétel-kiesést okoz
az államnak. Márpedig az
üzemanyagok vásárlásakor út-
díjat is fizetünk, ami így érthe-
tően csökkent. A környező or-
szágokban viszont régóta út-
használati díjat szednek a te-
herautók futásteljesítménye
után, ezért főleg a déli államok-
ból érkező fuvarozók tranzitor-
szágnak tekintettek bennün-
ket. Ingyen átroboghattak raj-
tunk, miközben jelentős kárt
okoztak közútjainkban. A
többség még tankolni sem állt
meg Európa majd' legdrágább
benzinkútjainál.

1100-an már feladták
Ezen a helyzeten kívánt vál-
toztatni a kormány, amikor a
kontinens egyik legmagasabb
útdíját szavaztatta meg. Csak-
hogy az intézkedés érinti a ha-
zai fuvarozókat is, akik közül
2012 végén már 1100-an adták
vissza vállalkozásukat, ami
mintegy tízezer teherautót
érintett. Vereczkei Zoltán, a
Magyar Közúti Fuvarozók
Egyesületének elnöke a
hvg.hu-nak azt nyilatkozta,
hogy amíg 2012-ben átlagosan
190 ezer Ft/év autópálya-díjat

fizettek egy-egy teherautó
után az üzembentartók, ez az
összeg ettől az évtől évi 3 mil-
lió forintra emelkedhet jár-
művenként. Márpedig ezt az
összeget képtelenség kigazdál-
kodni vagy a megrendelőre
terhelni, ezért a fuvarozóknak
akár a fele is csődöt jelenthet.
A Magyar Nemzet az egyik
legnagyobb hazai fuvarozóval
készített interjút, amiben Wé-
berer György a Nemzeti
Összefogás Fuvarozó Fórum
érdekképviselőjeként azt kér-
te, hogy az E-útdíj bevezeté-
sével párhuzamosan szüntes-
sék meg a fuvarozók iparűzési
adóját. A legfrissebb hírek sze-
rint a kormány fontolgat vala-
miféle kompenzációt, de
konkrétumok még nem kerül-
tek napvilágra.
Amit elfogadtak: regisztrál-
tatni kell a gépjárműveket az
E-útdíj rendszerbe, előre kell
fizetni a megtett kilométerek
után, előre kell megtervezni az
útvonalat, és az csak egyszeri
úthasználatra érvényes. A tör-
vény betartását a határátkelő-
kön és tíz fix más helyen ka-
merák segítségével ellenőrzik,
de a rendőrség is létrehoz 50 új
mobil bírságoló egységet.
A szakemberek 40-50 száza-
lékkal dráguló fuvarozási
költségekről beszélnek, ame-
lyek beépülnek majd a termé-
kek árába, jelentős drágulást
és inflációt okozva.

Kovács

2013. április-május-június
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sal, ide nem illő viselkedéssel
zavarják meg a pihenni vá-
gyók nyugalmát. Szerencsére
a horgászhely rendben tartá-
sát sok horgász érzi szívügyé-
nek, így a szemétszedéseknél
és más munkáknál egyre több
lelkes önkéntes segédkezik.
Az ellenőrök munkáját támo-
gatják még a péteri rendőrőrs
és az edelényi kapitányság
rendőrei, a polgárőrség és a

városgondnokság is. Minden
segítség fontos, és Halász úrék
szeretettel várják az önkénte-
seket minden nagyobb mun-
kánál, szemétszedésnél, terep-
rendezésnél. A legtöbbet még-
is azok az emberek tehetik a
tavakért, akik nap mint nap le-
látogatnak a partra, és megbe-
csülik, megóvják a környe-
zetét.

Bájer Máté

Horgász akták
Szinte minden órában új híre-
ket hallunk a megduzzadt,
medréből kilépő, hömpölygő
Dunáról, egyéb megáradt fo-
lyóinkról, külföldi tetőzések-
ről, és mindeközben egyre in-
kább azt érezzük, hogy lassan
túl sok a víz az életünkben.
Egy nyelvi leleménnyel élve
azt mondhatnánk, már a csap-
ból is csak a víz folyik. Én mé-
gis úgy gondoltam, hogy van
az a víz, ami a mostani, elá-
rasztott médiában is megérde-
mel némi figyelmet. Bár ez a
víz nem akar kitörni, nem fe-
nyeget azzal, hogy városokat
tesz lakhatatlanná, csak szeré-
nyen fodrozódik a júniusi
szélben, és kiváló életteret biz-
tosít a halaknak. Meg persze a
kikapcsolódni vágyó horgá-
szoknak is.
Aki számára a bevezetőből
még esetleg nem vált világos-
sá, azokat megnyugtatom,
nem az árvizekről és az elle-
nük való felkészülésről fog
szólni ez a cikk, hanem váro-
sunk tavairól. Hogy mi válto-
zott a legutóbbi helyzetjelen-
tésünk óta a tavaink környé-
kén, arról Halász Zoltánt, az
Észak-magyarországi Horgász
Egyesület sajószentpéteri cso-
portvezetőjét kérdeztem. Ak-
tuális hír lehet a horgászok
számára, hogy az illetékes vá-
lasztmány úgy döntött, az ed-
digi éves két telepítés mellé
még egy nyári halasítást is be-
iktat. Idén tavasszal 13 mázsa
hal került a Kavicsbánya-ta-
vakba, és a nyári telepítéskor
is ennyire számítanak. Ám
fontos megemlíteni, hogy az
újabb telepítés miatt egy rö-
videbb horgászati tilalom is
bevezetésre került, hogy a fris-
sen betelepült halállomány-
nak legyen ideje megszoknia
az új környezetét, mielőtt
megpróbáljuk horogra csalni
őket. Ez a tilalom június 10-én
12 órától június 15-én 13 óráig
tart, és az egyesület legtöbb vi-
zét érinti. A tilalom feloldásá-
val egy időben megrendezik a
szokásos évi horgászversenyt

is a sajószentpéteri Új-tavon.
Ám a tó halfaunáját nemcsak
ezek a friss jövevények alkot-
ják. Halász úr elégedetten szá-
molt be arról, hogy a tavak sa-
ját állománya is szaporodás-
nak indult. Kisponytok, süllő-
fiak, friss ívású apróhalak,
tenyeres keszegek és kárászok
nyüzsögnek a tóban. Termé-
szetesen a péteri horgászok
„öreg barátja,” a törpeharcsa,
vagy ahogyan az internethasz-
náló horgászok divatos szó-
használattal nevezhetnék, a
kopoltyús hungaromém, sem
tűnt el teljesen a vízből, de a
tapasztalatok szerint a számuk
jócskán csökkent. A halak si-
keres ívását természetesen
nemcsak a véletlennek kö-
szönhetjük. A nyolc főt szám-
láló ellenőrbrigád folyamato-
san dolgozik a vízminőség ja-
vításán, megóvásán; klór-
mésszel, mészhidráttal segíti a
mederfenék fertőtlenítését.
Folyamatosan telepítik a hasz-
nos vízinövényeket, gondoz-
zák az ívóhelyeket. Amellett,
hogy a halak számára fontos
menedékül szolgál, látványra
sem utolsók a nádasban virág-
zó tavirózsák, amik szintén a
múltbeli tereprendezések so-
rán kerültek a vízbe. Emellett
a parti környezet megóvása is
szerves részét képezi az ellenő-
rök munkájának. A fű nyírása,
az esőbeállók ápolása, a sze-
métmentes állapot fenntartása
mind sok munkát igényelnek.
A távlati tervek között szere-
pel a tóhoz vezető földút rend-
betétele, az itt található illegá-
lis szemétlerakó megszűnte-
tése, a partszéli nádas bővíté-
se, új tavirózsák betelepítése.
Bár megfigyelhető tendencia,
hogy a horgászok nagy része
egyre jobban figyel a part tisz-
taságára, de még mindig akad-
nak, akik számára másodlagos
szempont a környezettudatos
természetjárás. Az ilyen sport-
társak és piknikezők továbbra
is komoly szankciókra számít-
hatnak, karöltve azokkal, akik
hangoskodással, vandálkodás-
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Idén tavasszal 13 mázsa hal került a Kavicsbánya-tavakba

Figyelem!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Sajószent-
péter Város Önkormányzata a város több pont-
ján (piac, BÉV-telepi ABC, TSZK, Móra-lakó-
telepi COOP ABC) lakossági hirdetőtáblát he-
lyezett el. A hirdetőtáblák kizárólag a sajószent-
péteriek hirdetési lehetőségeit szolgálják, ezért
arra kérünk mindenkit, ne az épületek falára,
esetleg villanyoszlopokra, hanem az újonnan ki-
helyezett hirdetőtáblákra helyezzék el hirdeté-
seiket!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
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A sporté volt a főszerep
XII. Testvérvárosok Ifjúsági Sporttalálkozója

Évről évre lelkesen készülnek
a tanulók erre a megmérette-
tésre, különösen azok, akik
egyszer már részesei lehettek
egy ilyen nemes küzdelem-
nek. Ebben az évben a len-
gyelországi Kobiór városa
adott otthont a rendezvény-
nek, s mi sem bizonyítja job-
ban, hogy milyen népszerű ez a
szpartakiád, mint az, hogy

Kobiórban éppen akkor ren-
dezték meg a sporttalálkozót,
amikor a városnapokat is tar-
tották, vagyis május 24-e és 26-
a között. A Testvérvárosok If-
júsági Spottalálkozóján váro-
sunkat 40 fiatal sportoló és az
őket felkészítők képviselték. A
versenyzők 6 számban mér-
hették össze tudásukat. A leg-
nehezebb feladat azokra várt,

Immár 12 éves múltra tekinthet vissza az a testvérvárosi
sporttalálkozó, amelyen a fiatal sportolók mérhetik
össze tudásukat. Bár négy nemzethez tartoznak, négy
különböző nyelvet beszélnek, de egy közös mégis van
bennük: a sport, a játék és a versenyek szeretete.

akik már az első délután „ring-
be” szálltak. A megérkezést
követően került sor a találko-
zó ünnepélyes megnyitójára,
ahol a csapatokat a helyi pol-
gármesteren kívül a testvérvá-
rosok polgármesterei is kö-
szöntötték, és eredményes, sé-
rülésmentes sportolást kíván-
tak valamennyi résztvevőnek.
Ezután kezdetét vették a kü-
lönböző versenyszámok. Az
első napon a falmászóké, az
asztaliteniszezőké és a sakko-
zóké volt a főszerep. Sakkozó-
ink hozták szokásos formáju-
kat, és megszerezték összetett-
ben az első helyezést. Asztali-
teniszezőink és falmászóink
kemény küzdelmeket vívtak,
de csak a negyedik helyet tud-
ták elcsípni. Az éjszakai pihe-
nés után másnap délelőtt az
atlétikai pályákon folytatódott
a küzdelem. Itt rövid- és hosz-
szútávfutásban, távolugrásban
és kislabda-hajításban mérték
össze erejüket a négy nemzet
sportolói. Lányaink és fiaink
közül néhányuknak sikerült
felkerülniük a dobogó vala-
mely fokára, Király Zoltán két
sportágban is kiválóan teljesí-
tett: 60 méteres futásban 2. he-

lyezést ért el, míg távolugrás-
ban a dobogó legfelső fokára
állhatott fel. A dobogó harma-
dik fokára állhatott Dócs Lász-
ló és Ötvös Réka távolugrás-
ban, második lett kislabdahají-
tásban Rőczei Réka és Tóth
Márk, de a harmadik hely is a
miénk lett, Borbély Dániel
dobásának köszönhetően.
Ebéd után folytatódtak a küz-
delmek. A röplabdás lányok
egy szomszédos településen
játszották a mérkőzéseket,
míg a focisták helyben csatá-
roztak. Sajnos röplabdázóink
a kemény küzdelmekben alul-
maradtak, így csak a 4. helyet
sikerült elérniük. Focistáink
hozták jó formájukat, így ők
összetettben az első helyen vé-
geztek. A rendezvényt az ün-
nepélyes eredményhirdetés
zárta, ahol kiderült, hogy csa-
patunk (az összesített eredmé-
nyek alapján) a dobogó 3. fo-
kára kvalifikálta magát. Vasár-
nap fáradtan, de jókedvűen in-
dult haza a sajószentpéteri kü-
lönítmény, méghozzá azzal a
szilárd elhatározással, hogy jö-
vőre (Dobsinán) ismét meg-
mérettetik magukat.

Románné

A győztes sajószentpéteri focisták és edzőik a mérkőzések után

ÚJ AKCIÓ! 2013. július 31-ig!ÚJ AKCIÓ! 2013. július 31-ig!
MINDEN ABLAK 50% KEDVEZMÉNNYELMINDEN ABLAK 50% KEDVEZMÉNNYEL

+AJÁNDÉK FIX SZÚNYOGHÁLÓ+AJÁNDÉK FIX SZÚNYOGHÁLÓ
HAMAROSAN MEGNYITJUK ÚJ ÜZLETÜNKET!

BEMUTATÓTEREM:

(A POSTÁVAL SZEMBEN LÉVŐ UTCÁBAN)

www.thermo.mzy.hu

SAJÓSZENTPÉTER, KOSSUTH ÚT 156.

TEL.:48-407-166 és 06-20-3550-920
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. Városháza építéséhez Sajószentpéternek telkét
ajándékozó földbirtokos. 7. A máj termeli. 8. … Haná,
cseh síkság. 9. Amerikai filmszínész (Richard). 11.
Magyar Olimpiai Bizottság. 12. Európa Parlament. 13.
Zenében: halkan. 15. … Kästner (az Emil és a detektívek
című ifjúsági regény szerzője). 18. Nobel-díjas író
(Canetti). 20. Indiából származó népcsoport. 22. Zenei
nyitány! 24. Felfelé mozgat. 25. Szabálytalanság a fociban.
26. Nagy testű kutya. 27. Alkoholos gyümölcsital. 28.
Műsorok rövid beharangozója.

Függőleges:
1. Kossuth-díjas bőgőművész (Aladár). 2. Karinthy
Ferenc regénye. 3. Párizsi metró. 4. Nanométer. 5. Japán
motorkerékpár. 6. Mikszáth nevezte így feleségét. 10.
Szőrtelenít. 14. Gyerekjáték (ugróiskola), tájszóval. 16.
Reszkető. 17. Olasz karmester (Alberto). 19. Kossuth-
díjas matematikus (Tibor). 21. Földre rogy. 23. Zuhanás.
25. Felesége sóbálvánnyá változott. 27. A szobába.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2013.
augusztus 15-éig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
Hunyadi u. 11 . E-mail : ,sa jotv@gmail .com
szentpeterikronika@citromail.hu.
Március havi rejtvényünk helyes megfejtése: böjtmás
hava. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden
rejtvénykedvelőt szeretettel várunk minden szerdán 16
órakor a városi könyvtárban működő Rejtvényfejtők
klubjába!
A június 4-én megtartott sorsoláson Antal Izabellának
kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény
átvételéről később értesítjük.
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E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Litoplan Kft.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
E-mail: Megejelenik negyedévente 4300 példányban.info@litoplan.hu;

ISSN 1789-7807 (nyomtatott); ISSN 2063-482X (Online)

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban meg-
jelenő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó
írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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Gyermeknap
a központi óvodában

A gyermekek számára min-
den ünnepség különleges,
de a legnagyobb élményt a
gyermeknap jelenti. Óvo-
dánkban hagyomány, hogy
a szülők is részesei a gyere-
kek örömének. Ezen a na-
pon számos meglepetés vár-
ta a gyermekeket: először a
Helikoffer zenekar Halász
Judit dalait adta elő, bevon-
va a kicsiket az éneklésbe.
Az udvaron hatalmas csúsz-
da és ugrálóvár várta a bátor

és ügyes óvodásokat. Köz-
ben megérkezett a fagyis,
akinél mindenki kiválaszt-
hatta hűsítő kedvencét,
melyre színes cukorka ke-
rült.
A szülők segítségével ké-
szült szélforgókkal kissé fá-
radtan, de mosolygós arccal,
élményekkel telve mentek
haza a gyermekek.

A központi óvoda
dolgozói és gyermekei



Szentpéteri
Krónika 2013. április-május-június


