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Farsangi fánk fesztivál
A tél és tavasz jelképes küzdelmét is szimbolizáló farsang, a vidám bálok, mulatságok, a tavaszvárás örömünnepe vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (változó
ünnepként idén február 10.) tart.

A Semmelweis Utcai Tagóvoda Tücsök csoportja
Mary Poppins történetét vitte színpadra

A „Minyonok” című mesefilm a farsangolókat is megihlette

A tájegységenként is eltérő magyar népszokások és hagyományok főleg az időszak utolsó
három napjához, a télbúcsúztató „farsang farkához” kapcsolódnak, a farsangi időszakot (és
egyben a telet is) a húshagyókedd zárja le, temeti el. Másnap, a hamvazószerdától húsvétig tartó, negyven napos
nagyböjtöt egy nap elteltével
egy napra, a torkos csütörtökre
rögtön fel is függesztik, hogy a
káposzta és a fánk, a jellegzetes
magyar farsangi ételek maradékai is mind elfogyhassanak.
Sajószentpéteren az idei korai
húsvét miatt rövidre sikerült
farsangolást egy kicsit meghosszabbítottuk, ugyanis feb-

A színpadon egy világító medúza

ruár 26-án, péntek délután a városi tornacsarnokban került
megrendezésre a már hagyományosnak számító Farsangi
fánk fesztivál. Ezeknek a városi
farsangoknak a célja, hogy
Sajószentpéter diákjai (és természetesen a pedagógusok,
szülők is) egymásnak, a hozzátartozóknak és a városnak ízelítőt adjanak bátorságukból,
kreativitásukból, humorérzékükből. Mint mindig, most is
igazából a gyerekeké volt a főszerep, a csoportos produkciók
mellett néhány egyéni jelmez
bemutatásával még megőriztek
valamit az egykori iskolai jelmezbálok hangulatából is. Ez
volt az a verseny, ahol minden-

ki csak győztes lehetett: a
Csimbum cirkusz, a pingvinek,
a kiskandúrok, a fáraó udvarhölgyei, sárkányok vagy éppen
a kalózok (és az is, akit hely
hiányában nem említettem).
A legtöbb produkció alapját a
zene, a tánc adta, így a sok gyakorlás alatt mindenki mozgása
csak fejlődhetett.
A városi farsangjainkon a rendezők másik célja, hogy egy
ismert fiatal zenészt is elhozzanak, hogy a gyerekek láthassák
közelről is kedvenceiket vagy
netán példaképeiket. A színes
kavalkád után az idei sztárvendég a Kazincbarcikán Rizner

Dénes néven született, Fonogram díjas rapper-szövegíró, Deniz volt, aki egyébként egy fergeteges bulit csinált a rajongók
nagy örömére. Róla azt érdemes tudni, hogy „Egyetlen” című dala 2014-ben az „Év dala”
lett. A pozitív kicsengésű szövegeiről ismert zenész nemrég
ünnepelte pályakezdésének tizedik évfordulóját, és bizonyára a sajószentpéteri fiatalok közül is sokan kívülről fújják a
„Csoda” című dalát. Reméljük,
hogy az a csoda is, amely ott él
mindegyikükben, egyszer talán
megmutatja majd magát!
K. B.

A kalózok a Hunyadi Mátyás Tagiskola
3. osztályából érkeztek a Farsangi Fánk Fesztiválra
Sárkányok, de ezúttal nem Kínából

Az egykori kazincbarcikai rapper ma már országos hírnévnek örvend
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A nők tiszteletére szólt a zene
melynek videoklipje is megjelent "Szabad a Szívem" címmel.
Országosan ismertté a Megasztár tehetségkutató ötödik
szériájának döntőjével vált,
ahol második helyezett s egyben az év férfi hangja lett. A
másik vendég az R&B és blues
énekes, Fehérvári Gábor Alfréd, alias Freddie volt, akinek
karrierje tavaly szintén egy
tehetségkutatón indult be igazán, ekkor kezdett valóban „Rising Star” (feltörekvő csillag)
lenni. Az egyéni hangján előadott „Mary Joe” és a magyar
nyelvű „Neked nem kell” című
dal egyaránt sikert hozott számára. Nemrég a Dal 2016 nevű
Eurovíziós Dalfesztivál hazai
versenyét megnyerte, így a
„Pioneer” című dalával ő képviseli hazánkat Stockholmban
a május 10-14. közötti döntőben. Reméljük, sikeresen – a
dal nemzetközi visszhangja
eddig bizakodásra ad okot.
(Szigorúan focirajongóknak: az
énekes egyik keresztnevét
nagyapja, Fehérvári Alfréd, a
Győri ETO egykori élvonalbeli
játékosa, majd a Haladás edzője
tiszteletére kapta.) A két különböző stílust képviselő énekes
műsora remélhetőleg a jelenlé-

A minden nő iránt tanúsított tiszteletünk, megbecsülésünk kifejezéseként világszerte 1917 (Magyarországon
1948) óta ünneplik március 8-án a nemzetközi nőnapot,
majd az ENSZ közgyűlése 1977-ben ezt a napot tette meg
a nők jogai és a nemzetközi béke világnapjává is.
Korábban ez a nap, munkásmozgalmi ünnepként, egybeforrt a nők jogainak kivívásáért
folytatott harcaikról történő
megemlékezéssel. Története a
textilipari munkásnők 1857-es
New York-i tüntetésétől datálódik. Az 1909-ben megszületett
gondolatot két évvel később
tettek követték: az év egy (nem
meghatározott) napján már
több országban tartottak nőnapot. Ezeken a nők választójogának megszerzéséért demonstráltak, s hogy ezt nem is
volt egyszerű feladat mindenhol elérniük, álljon itt Európa
(!) példája: a finn nők ugyan
már 1906-tól, s szinte hihetetlen, hogy a lichtensteiniek csupán 1984-től szavazhatnak!
Hogy már tovább ne is menjünk a gondolattal, eljutva a
2016-os év Magyarországán
történt méltatlan politikai
megnyilvánulásokhoz.
Aki normálisan gondolkodó e
századi embernek vallja magát,
az tiszteletben kell, hogy tartsa

a nők teljes körű egyenjogúságát, a gondolat- és akaratszabadságukat. A fejlett társadalom dolga csak az legyen,
hogy megteremtve a feltételeket, ebben segítse őket.
Március 8-a a korábbi harcos
napból napjainkra már egy
bensőséges tavaszi ünneppé
szelídült. Aki más alkalommal
nem teszi ezt meg, ezen a napon
(remélhetőleg nemcsak bűntudatból) még az is legalább egy
szál, egy csokor virággal köszönti feleségét, kedvesét, a
családja lányait, asszonyait, az
„örök Annákat”. Sajószentpéteren a fenti gondolatok
jegyében szervezték meg március 8-án a művelődési központban a nőnapi zenés köszöntőt: a nők tiszteletére szólt
a zene, a színpadon ma (még
inkább) csak nekik énekelt a
két vendég. Az egyik Kökény
Attila, aki 2000-ben kezdett el
hajókon, bárokban énekelni,
zenélni, dalokat írni. "Fain"
névvel együttest is alapított,

A Megasztár 5. szériája
hozta meg a valódi sikert
Attilának

vő minden nőnek kellemes perceket szerzett, s legalább erre a
rövid időre meg tudtak feledkezni a hétköznapi gondjaikról, ami az első, majd az otthoni
második műszakban szokta
vállukat nyomni. Lehetőségeink szerint vegyünk le ebből
valamennyit, hogy könnyebb
legyen az életük, s ne csak ezen
az egy napon érezzék, hogy
nők! Mert ha ők boldogok és
mosolyognak, akkor a világ is
velük mosolyog.
K.B.

Freddie májusban
Stockholmban bizonyíthat

Kökény Attila szinte megbabonázta a közönséget
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STARTRA készen – Közfoglalkoztatás 2016-ban
Interjú dr. Faragó Péterrel
A közfoglalkoztatás lassan kezd olyanná válni, mint a
magyar foci: mindenki profi módon ért hozzá. A csekély
számú elismerés mellett általában kritikai hangot ütnek
meg a hozzászólók, aminek persze van valóságalapja,
azonban azt senki sem vitathatja, hogy az elmúlt években (városunk számára) egyfajta kitörési pontot jelentett mind a Start munkaprogram, mind a hagyományos
közfoglalkozatás. A folytatásról városunk polgármesterével beszélgettem.

„Az idén szerteágazóbb
feladatokat végeznek majd
a közfoglalkoztatottak”
– mondja polgármester úr

- Azt gondolom, most nagy
bajban lennénk, ha ez elmúlt
években nem sikerül azokat a
projekteket megvalósítani,
melyek a közfoglalkozatásra
támaszkodva új járdákat, a
város bizonyos területein
megújult csapadékvíz-elvezető rendszert vagy éppen erdőtelepítést eredményeztek.
- Noha számos kritika éri a
közfoglalkoztatást (nem is
alaptalanul), én is úgy vélem,
azokkal az emberekkel is lehet
értéket teremteni, akik valamilyen okból kiszorultak a
munkaerőpiacról. Mindenki
előtt ismert az a tevékenység,
amit az egykori Lévay József
Tagiskola területén végeztek az
elmúlt időszakban. Nem csu-

programként folytatódik az erdőművelés, valamint (1500 m²en) energiafa-telepítést is tartalmaz ez az elem. Az említett
121 főből itt 40 közfoglalkoztatott dolgozik. A Start munkaprogram másik eleme a helyi
értékteremtés, amelyben betonelem-gyártás, a rendőrség
épületének felújítása, valamint
a Somogyi Béla u. 9. szám alatt
található, lapostetős épület
bontása szerepel. Ebben a
projektben (helyi értékteremtés) 48-an vesznek részt. A Start
munkaprogram harmadik eleme az illegális hulladék elszállítása, 33 fő részvételével. Az első
két projekt (mezőgazdaság,
helyi értékteremtés) 2017. február 28-áig, míg a harmadik
(illegális hulladék elszállítása)
2016. október 31-éig tart. Egy
másik pályázat benyújtásával
az útjaink karbantartására kívántunk fókuszálni. Ez az úgynevezett „Út-őr” program,
melynek keretében három 5 fős
brigád (tehát 15 fő) az önkormányzati tulajdonú utak karbantartását végzi, 2016. november 30-áig. Végül pedig ejtsünk
szót a hagyományos közfoglalkoztatásról is, amely a napokban (március 16-án) indult útjára 160 fővel, a Városgondnokság keretein belül! A feladatok
talán itt a legszerteágazóbbak:
játszóterek felújítása, intézményi karbantartás, csapadékvíz-

pán térköveket, hanem mederburkoló elemeket is gyártottak.
Ezek segítségével valósítottuk
meg a város egyes területein a
csapadékvíz elvezetését, a térburkoló elemek pedig kígyózó
járdákban nyertek új értelmet.
Szintén a közfoglalkoztatásnak
köszönhetjük, hogy a települést
átszelő 26-os főutat – tavasztól
őszig – virágok szegélyezik, és
persze az sem elhanyagolható
szempont, hogy a város közterületeit gondozzák, tisztán tartják a közfoglalkoztatásban
résztvevők.
- Nyilván az említett munkák
elvégzésére nagy szüksége
volt és van a városnak, azonban – ha jók az információim
– 2016-ban jóval sokrétűbb és
összetettebb feladatok várnak
a közfoglalkoztatottakra.
- A pályázatok benyújtásánál
azt tartottuk szem előtt, hogy a
korábban megkezdett munkákat folytatni tudjuk, illetve
hogy a hagyományos közfoglalkoztatásra épülő tevékenységek
(fűnyírás, ároktakarítás) mellett komplexebb, ténylegesen
értékteremtő tevékenységek
valósuljanak meg.
- Azt javaslom, vegyük sorra
azokat a területeket, melyeket
2016-ban felölel a közfoglalkozatás!
- A Start munkaprogramban
összesen 121 fő vesz részt. Ennek a programnak az egyik eleme a mezőgazdaság és erdőművelés, melynek keretében többféle tevékenységet végeznek a
munkavállalók: a nemrégiben
felújított Varga-ház udvarán
fóliasátor épül, ahol virágokat
termesztenek majd, ráépülő

elvezető hálózat karbantartása,
parkoló- és járdaépítés, településtisztasági és parkosítási feladatok, sőt, irodai adminisztráció is szerepel a hagyományos
közfoglalkoztatásban. A rendelkezésre álló információk
szerint mindezt 2017. február
28-áig végezhetjük a jelenlegi
keretek között.
- Polgármester úr az imént
már érintőlegesen beszélt a
nemrégiben felújított Vargaházról. Miért ilyen fontos ez
az épület a közfoglalkoztatás
vonatkozásában?
- Túl azon, hogy a Start munkaprogram mezőgazdasági elemében a virágtermesztés helyszínéül szolgál majd az udvara,
végre kulturált körülményeket
tudunk biztosítani a közfoglalkoztatottak számára. Korábban
a Városgondnokság épületében
lévő felolvasóban gyülekeztek
az emberek, itt tartották meg a
különböző oktatásokat. A Kálvin tér 16. szám alatt található
épület – mindenki Varga-házként ismeri – felújításával azonban egy Közfoglalkoztatási és
Képzési Központot sikerült
létrehoznunk, amely egyrészt
tehermentesíti a Városgondnokság épületét, másrészt a mai
kor követelményeinek megfelelve bázisul szolgál a közfoglalkoztatás megszervezéséhez,
lebonyolításához.
Sulyok B.

Szinte rá sem lehet ismerni az egykori Varga-házra

4

Mozaik

IX. évfolyam 1. szám

Szentpéteri

Krónika

A kokárda, mint nemzeti szimbólum,
avagy ünnepi megemlékezés március 15-e tiszteletére
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”
– írja Ady Endre a Tűz a csiholója című versében, s
mennyire igaz ez arra a maroknyi radikálisan gondolkodó magyar fiatalra, akik tudták, hogy megérett az idő a
korszerű Magyarország megteremtésére, és a bécsi forradalom kitörésének hallatán elhatározzák, hogy cselekedniük kell.

Ünnepi díszben
a Kossuth-szobor

A Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és
Vasvári Pállal elhatározták,
hogy maguk szereznek érvényt
a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer
Lajos és Heckenast Gusztáv
nyomdájához, ahol cenzúra
nélkül kinyomtatták az Irinyi
József által megfogalmazott 12
pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti dalt.
Délutánra nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé,
ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12
pontot, és Petőfi is elszavalta
költeményét. A tömeg először a
Városházán a város vezetőit
állította maga mellé, majd Budára vonulva a megrémült
Helytartótanács beleegyezését
is megszerezte a változásokhoz.
A nép és a politikusok összefogásával sikerült az összes fontos
egyéni és kollektív szabadságjogokat egyetlen csepp vér kiontása nélkül kivívni. Az összegyűlt tömeg követelésére Tán-

csics Mihályt is szabadon bocsátották. Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán díszelőadásával ünnepelték a forradalom
győzelmét, s az előadás után
Petőfi Sándor és Jókai Mór szerelmeiktől, Szendrey Júliától,
illetve Laborfalvi Rózától kaptak kokárdát, melyet francia
mintára készítettek, de nem a
kalapra tűzték, hanem a kabát
mellrészére a szív felőli oldalon. Néhány nap alatt elterjedt
a kokárda viselése, amely a
nemzeti függetlenedés eszméjét magukévá tevő polgárok hovatartozás-jele lett. A szembejövő személyek számára azt volt
hivatva látható módon közölni,
hogy viselője a magyar forradalmi eszméket magáénak
tudja. A kokárda három színe
megegyezett a magyar zászló
piros, fehér, zöld színeivel,
amelyek különös jelentéssel
bírnak: a piros az erőt, a fehér a
hűséget, a zöld pedig a reményt
jelképezi. Ez a három szín és jelentése egy egységet alkot.
A forradalom leverése után természetesen nem engedélyezték
ennek a nemzeti jelképnek a
használatát sem, a kiegyezés óta
azonban újra magyarságunk
legnagyobb szimbóluma lett a
piros-fehér-zöld színhármas.
Ezért a mai napig is ezeknek a
színeknek a környezetében ünnepeljük nemzeti ünnepeinket.
Így történt ez városunkban is a
március 15-i ünnepségen, hiszen a megemlékezésre érkezők
mellükön viselték a nemzeti
színű kokárdát, valamint az ünnepség helyszínéül szolgáló
Kossuth Lajos Általános Iskola

Koszorúz a Sajószentpéteri
Központi Napközi Otthonos Óvoda és tagintézményei

tornatermében hatalmas nemzeti színű zászló hirdette az
összetartozást és az egységet.
Az ünnepi megemlékezés a
Himnusz hangjaival vette kezdetét, majd Sajó Attila, a Művelődési és Sportközpont igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és felkérte dr. Faragó Péter polgármester urat, hogy
tartsa meg ünnepi beszédét.
Az ünnepi beszéd fő gondolata
arra épült, hogy az eltelt 168 év
alatt, bár történtek jó és rossz
dolgok, de március 15. emlékezete mindig közös volt. Voltak
korok, amikor ugyan a központi megemlékezéseket tiltották,
de a titkos megemlékezéseket
nem tudták megakadályozni.
Majd arról beszélt, hogy óvodás

kortól kezdve hogyan, miként
emlékezünk március 15-ére,
milyen kapcsolatba kerülünk a
forradalom eszméivel. Beszédét
a szimbólummá vált kokárda
összetartó erejével zárta.
Az ünnepi beszéd után a Miskolci Musical és Dalszínház
társulatának ünnepi műsorát
tekinthették meg az egybegyűltek. A megemlékezés az iskola
udvarán elhelyezett Kossuthemlékműnél folytatódott, ahol
a város képviselő-testülete, a
nemzetiségi önkormányzatok,
a város intézményei, a pártok és
a civil szervezetek helyezték el a
megemlékezés koszorúit.
Az ünnepi megemlékezés a
Szózat hangjaival ért véget.
Románné

Az idén a Miskolci Musical és Dalszínház társulata
adta az ünnepi műsort
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Házhoz hívták egy égi beteghez
In memoriam dr. Szabó Mária
Amikor szóba került, hogy a magam módján, az újság hasábjain tisztelegjek emléke előtt, úgy gondoltam, mi sem
könnyebb ennél. Hosszú évekig a szó igazi értelmében
családorvosunk volt, olyan sok mindent tudok róla, jól ismertem. Hiszen őt, Sajószentpéter díszpolgárát itt mindenki ismerte. Amikor rendezni kezdtem a gondolataimat, egy kicsit megijedtem, valójában milyen keveset is
tudok róla, az emberről. Most, hogy nekifogtam az írásnak, már félek, hogy emlékéhez méltóak lesznek-e az én
esetlen soraim.
1936. április 8-át írnak a naptárak. Szülei nagy örömére
Miskolcon világra jön egy
kislány, aki a keresztségben a
Szabó Mária nevet kapja.
A mozdonyvezető édesapa
munka mellett a Hernádvécsén fekvő apró birtokukon
gazdálkodik, a háztartási
munka végeztével ebben is segítő édesanyával. A második
világégést Kassán vészeli át a
család, az eszes lányka az alsó
tagozatot itt végzi el. A háború
zajának elültével visszatelepülve otthon fejezi be az elemit, majd a miskolci Vámos
Ilonka Leánygimnáziumban
(ma Zrínyi Ilona Gimnázium)
érettségizik le. Úgy gondolja,
hogy követi a Debrecenben
magyar szakos tanári pályára
készülő nővérét, ám leendő
sógora hatására mégis inkább
az általános orvosi karra jelentkezik, ahol 1960-ban veheti kézbe diplomáját. Ebben
az évben másik kimondhatatlan öröm is éri: az anyaság
semmivel össze nem vethető
boldogsága. A gépészmérnök
Mogyorósy Ferenccel 1959
augusztusában összekötött
életük első beteljesüléseként
megszületik Gábor fiuk.
A Zala Megyei Köjálnál kezdi
pályáját, ám a tisztiorvos hivatali munkája nem az, amire
vágyik, így 1962 áprilisában
már Sajószentpéteren telepedik le az 1961-ben Zsolttal
négytagúra bővült család,
amely 1964-ben Csaba születésével válik teljessé. A város
előbb a Péch Antal utcában,
majd a Tárna utcában meg-

üresedő szolgálati lakást biztosítva is segíti beilleszkedésüket. (Ezt a rendelővel is ellátott házat a hetvenes években
az önkormányzattól megvásárolják és ki is bővítik.) Első orvosnőként meg kell küzdenie
az előítéletekkel, de határozottsága, igen nagy munkabírása révén viszonylag hamar
elfogadtatja magát a nagyközség lakóival. A Bükkaljai Bányaüzem körzeti orvosaként
tíz éven át gyógyítja a kemény
földalatti munkát végző bányászokat és családtagjaikat.
Életüket közelről is megismerve, örökre elkötelezetté
válik a nehéz sorsú emberek
segítésére. Orvosi esküjének
betűit, de szellemét is betartva
főfoglalkozása mellett öt éven
át gyógyítja a Sajón túli roma
lakosság testi, de sokszor lelki
bajait is. Mindenféle ellentételezés nélkül, ahol a fizetsége
csupán az a tudat, hogy az
elesetteken segíthetett, esetleg
egy mosoly vagy egy hangos,
megelőzhetetlen előre köszönés a még generációval idősebb emberektől is a „doktor
néninek”. Néha talán még az
sem. (Ha most megtehetné, bizonyára igazat adna nekem abban, hogy az élet később sokszorosan visszaadta neki azt,
amit ezen anyagilag elszalasztott, és minden téren bőkezűen kárpótolta őt. Jó példával
szolgált másoknak is, hogy érdemes jónak lenni, mert a
jótett végül csak elnyeri méltó
jutalmát.)
Élete a gyógyítás, folyamatos
készenlétben él, rendelési idő

Dr. Szabó Mária
1936 - 2015

alatt vagy otthoni kis rendelőjében napjai minden percét a
Sajószentpéteren élő emberek
szolgálatának szenteli. Gyógyít, ha kell fogorvos, ha kell
pszichológus is egy kicsit, miközben mindig tovább képezi
magát, lépést tartva hivatása
fejlődésével. Mert a gyógyítás
neki nem foglalkozás, hanem
a legnemesebb értelemben hivatás. Közben különböző
szakmai tudományos programokban vesz részt, a „Labortól a betegágyig” és a
„Cedax-szal a betegek jobb
életminőségéért” címmel kiírt
országos pályázaton egyaránt
III. helyezést ér el. Két éven
keresztül vizsgálja Sajószentpéter lakosainak „morbiditási” mutatóit („az egyes betegségeknek egy adott populációban megfigyelhető gyakoriságára vonatkozó statisztikai
adatok”), ezzel kiérdemli a
„Hűséggel a nép egészségéért”
elnevezésű plakettet. Pályafutása során még a megyei tiszti
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főorvos dicsérő oklevéllel, valamint az egészségügyi miniszter „Az egészségügy kiváló dolgozója” címmel tünteti
ki. A nyolcvanas évek elején
általános orvostanból, majd
üzemorvoslásból tesz szakvizsgát, és hogy hatalmas tapasztalatát másoknak is átadhassa, 2003-ban a Debreceni
Orvostudományi Egyetem
Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi Tanszékén „oktató háziorvos” minősítésben
részesül.
Munkabírása példa értékű,
számára a nap bizonyára több,
mint huszonnégy órából áll,
hiszen megszámlálhatatlan
tennivalója mellett három
fiúgyermeknek ad életet és neveli fel őket. Segítség nélkül
képtelenség lenne ennyi feladatot egyszerre ellátni, ezért a
háztartás napi gondját, csaknem a fiai felnőtté válásáig
valakinek le kell venni a válláról (ők még ma is jó szívvel
emlékeznek vissza Domo-

Emlékezés
kosné Pirike nénire). Nevelésben szigorúan következetes
szülő, aki azért a kollégiumból
hazatérő srácokat saját készítésű finomságokkal is várja.
Később mindhárom fiú az
édesanya hivatását követi:
Gábor jelenleg a Debreceni
Egyetem Gyermekklinikájának egyetemi docense, Zsolt
egy évtizede Angliában
pszichiáter, a Budapesten élő
általános sebész szakorvos
Csaba most gyógykozmetikumokkal foglalkozik. Fájdalmára a hat unoka közül senki
sem viszi tovább a családi hagyományt.
Hivatásában tiszteli a betegségeket, de tiszteli a beteg embert is, mindenkit azonos erkölcsi mérték szerint gyógyít.
Teszi ezt a jellegzetes, megnyugtató mosolyával, amiért
cserébe mi elhisszük neki,
hogy a „szíve sose fáj”. Ha se-
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gíteni kell, soha nem mond
nemet, hívásra szinte azonnal
házhoz megy, legyen az a ház
palota vagy éppen szegényes
viskó. Őt sok sajószentpéteri
ember szereti (bizonyítéka a
betegektől érkező számtalan
köszönőlevél is), aki talán kevésbé, még az is tiszteli. Hiszen a tiszteletet semmilyen
módszerrel nem lehet kikövetelni, azt csak kiérdemelni
lehet. És ő kiérdemli. Hivatása
mellett, vagy inkább annak részeként (hiszen ki ismerhetné
jobban az itt élő emberek, családok gondjait, mint a háziorvos) négy évtizeden át munkálkodik Sajószentpéter államigazgatási szervezeteiben
tanácstagként, majd képviselőként. A negyvenhárom évnyi eredményes gyógyító
munkája mellett ez is latba
esik, amikor 2005-ben a város
képviselő-testülete Díszpol-

gári címet adományoz neki.
Ennek bizonyítéka ettől fogva
a lakása és az élete központi részévé válik. Szusszanásnyi
szabad idejében sort kerít az
olvasásra, nyaranta, ha teheti,
Európa déli tengerpartjaira jár
vissza pihenni.
2004-ben bár nyugdíjba vonul, még három évig praktizál,
majd Újpestre költözik, ahol
2010-ben, életben először és
végleg elhagyja szeretett társa,
férje. Nehezen viseli a gyászt, a
magányt, az egyre jobban kínzó súlyos sokízületi gyulladást, üzemorvosi magánrendelőjében a munkába menekül előlük. Ő is meg akarja
mutatni, mint Santiago apó,
az öreg halász, hogy „…az embert legyőzni nem lehet”. De
egy erősebb hatalom mégis
teljessé teszi a mondatot: „az
embert el lehet pusztítani…”.
2015 novemberében otthon
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Krónika

méri rá az első, eszméletvesztő
ütést, majd a Honvéd Kórházban december 1-jén hajnalban
az utolsót, a kivédhetetlent.
A halál elpusztítja az embert,
mert „nem arra született, hogy
legyőzzék”. Ezzel téve múlt
időbe az életet, és ezt az eddig
jelen időben íródott emlékezést is. Az élet véges, csak a
nyomában maradt űr, a fájdalmas hiány örök. Egy jó emberrel ismét kevesebb lett a
Földön. December 18-án, akaratának megfelelően szülei
mellett Miskolcon, a Szentpéteri kapui temetőben helyezték végső nyugalomra.
Biztosan onnan is visszajön
még, csak most dolga akadt.
Házhoz hívták egy égi beteghez, ő szó nélkül fogta a hatalmas varázsló táskáját, és azonnal elindult, ahogyan mindig
is tette.
Kiss Barnabás

Pécsi Sándorra emlékezünk
„Maradj gyermek örökké. Kerüld a feltűnést. Hogy több légy,
mint a többi, többet kell élned (főleg szenvedésben) s tenned!”
hallgatása hiteles tudott lenni.

Az idézet az 1922. március 18-án, a Sajószentpéteren
Péchy Sándor József néven anyakönyvezett, kétszeres
Kossuth-díjas színésztől származik.
„A Pécsi családi név. De nem cs-vel, hanem ch-val írják.
A Péchyt én póriasítottam Pécsire - közismert álszerénységem okából. Különben családunk Eperjes környékéről, Pécsújfalu községből származik.”
Végül mégis egész Borsod megyét szülőhelyének tekintette,
hiszen gyermekévei alatt annyi
helyen megfordult a család. Sajószentpéter, ahol született,
Kiskinizs, ahol beszélni tanult, Ormospuszta (ma: Ormosbánya), ahol a négy elemit
járta, később Sárospatak, ahol
tizennégy éves koráig református papnak készült. Aztán később mindnyájunk nagy szerencséjére mégis „Thália papjává” szentelték fel. A Színművészeti Akadémiát 1944-ben

Születésének évfordulóján emlékezzünk a méltatlanul elfelejtett színészre az egyetlen róla szóló könyv szerzőjének,
Cserje Zsuzsának szavaival:
„Szerepeiben sírva tudott nevetni és nevetve sírni. Görcsei,
zavarai, gátlásai, életvidám
harsánysága és szelídsége
összeötvözve fémjelzik azt a
személyiséget, aki Pécsi Sándor volt. Sokat tudott az emberről. Talán többet, mint a lélekbúvárok, az ember hivatásos megfigyelői. Többet tudott
szerepeiről, mint az írók, akik
megálmodták őket. Nem tolmács volt, alkotóművész.”

végezte el, s a Miskolci Nemzeti Színház, aztán 1946-ban a
Művész Színház, majd 1948ban a Madách Színház tagja
lett. Ő volt az, aki a legegyszerűbb figurák bőrébe, karakterük mélyéig hatolva, oly élethűen bele tudott bújni, hogy
huszonévesen már számtalan
öregember szerepet formált
meg. A deszkákon akár a klaszszikus darabokban, akár a
könnyed operettekben és a
mintegy hatvan filmjében is
minden mozdulata, szava,

K. B.
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Ha élne,
március 18-án lett volna
94 éves
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Portré

2016. január-február-március

Sajószentpéteren visszaszorulóban a bűnözés
Portré: Nagy Géza r. őrnagy
hallgatások és szembesítések,
ezekre igyekezett a legjobban
felkészülni, megismerni az ügy
legapróbb részleteit is. Jól bevált taktikája volt, hogy hagyta
szabadon beszélni a kihallgatott személyt, aki ilyenkor
általában olyan dolgokat is
elkotyogott, amit szigorú kérdés-felelet mellett nehezen
mondott volna el. Lakóhelyén
közismert ember, mindenki
tudja, hogy hozzá bármikor lehet tanácsért fordulni, ő mindig rendelkezésre áll. Vezetőtársaival együtt egyre javuló
statisztikát tudnak felmutatni
Sajószentpéteren és a hozzájuk
tartozó Alacskán és Berentén
is. Egyre kevesebb az ügyszámuk, hatékonyabb az ügyfeldolgozás, amit jól jelez, hogy a
2005-ös év folyamatos ügyszámához képest az elmúlt évben
csupán az egynegyedével
dolgoztak. Hiába a nagy átmenő forgalom a 26-os főúton,
mégsem jellemző az átutazó
bűnözők általi bűnelkövetés,
szervezett bűnözés a városban
nincs jelen. Néhányan ugyan
megbuknak tudatmódosító
szerekkel, de ezek jelentős részét legálisan, a bioboltokban
be lehet szerezni. Kisebb súlyú
lopások természetesen előfordulnak, viszont a tavaly történt
5 rablás tetteseit is mind elfogták. Az irányt jónak tartja, mivel a kiemelt bűncselekmény
kategóriákban is folyamatos a
csökkenés. Az idei évben a

Műszaki pályán kezdte, majd letette voksát a bűnüldözés mellett. Csendes, halk szavú ember, aki jó pedagógiai érzékének vizsgálótisztként nagy hasznát vette a
szakmában. Kétszer kapott soron kívüli előléptetést,
Sajószentpéteren pedig a 2015-ös, városnapi ünnepi
képviselő-testületi ülésen tüntették ki.
Partiumban, a történelmi Magyarország Bihar megyéjében,
Berettyószéplakon született, és
1990. augusztus 8-án költözött
Sajószentpéterre. Nővére, Anikó akkor már hat éve élt a
városban, mivel ide jött férjhez, ő pedig utána indult. Szülőhelyén lakatos szakmunkásként a kőolaj-kitermelésben
dolgozott, Sajószentpéterre
költözését követően pedig a
Herbolyán, a Bükkaljai Bányaüzem karbantartó műhelyében
helyezkedett el. Amikor ezt
felszámolták, a bányagépjavítóban folytatta, majd 1994. június 1-jén felszerelt rendőrnek. Azt mondja, nemcsak a
detektívfilmek voltak rá hatással, bár azokat is előszeretettel
nézte, hanem inkább a rend
iránti vágy, az emberek segítése vezérelte erre a pályára, de a
külcsín is befolyásolta. Az első
három hónap utcai járőrözéssel telt, majd beiskolázták a
Miskolci Rendőr Szakközépiskolába. Mivel ott kitűnő eredménnyel végzett, törzsőrmesteri rendfokozatot kapott, és a
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vizsgálati alosztályának állományába került. Bizonyítványának köszönhetően
1997-ben automatikusan felvételt nyert a rendőrtiszti főiskola levelező tagozatára, ahol
2001 júliusában diplomája
mellé rendőrhadnagyi rangot
kapott. Munkáját 2003. november 1-jén újabb soron kívüli előléptetéssel ismerték el,
r. főhadnaggyá léptették elő.
Nagy Géza mindvégig Sajószentpéteren élt, 1991-ben
házasságot kötött Judittal, aki
Kazincbarcikán pedagógusként dolgozott. Házasságukból
két gyermek született: a 21

éves Zsófia jelenleg a Debreceni Orvostudományi Egyetem hallgatója, Dani pedig hatodikos általános iskolai tanuló.
Közel 15 éve élt tehát ebben a
városban, amikor 2005. május
1-jétől áthelyezték a Sajószentpéteri Rendőrőrsre közrendvédelmi csoportvezetőnek. Utólag úgy értékeli, akkorra már
kollégái jóvoltából megszerezte a megfelelő szakmai tapasztalatot ahhoz, hogy önállóan
dolgozzon, és irányítani tudja
beosztottjait. Szakmai előmenetelének újabb fejezeteként
2006. január 1-jén r. századosnak, 2011. január 1-jén pedig r.
őrnaggyá léptették elő. A következő jeles dátum 2013,
amikor rendészeti alosztályvezetői beosztásba helyezték.
„Szerencsés voltam, mert amikor felszereltem, rutinos „öreg
rókák” egyengették a munkámat, és készséggel segítettek.
A szakma fortélyait tőlük tanultam a mindennapokban,
amit most igyekszek átadni.
Sok a pályakezdő rendőr az állományban, és kevés a tapasztalt kolléga, akik segíteni tudnák a fiatalokat, ezért szükség
van egy-egy jó tanácsra, szakmai iránymutatásra”. Hozzátette, hogy pályája kezdetén a
bűnözők körében nagyobb
tisztelet övezte a rendőröket,
ami viszont sokkal fontosabb,
hogy mostanában a lakosság ismeri el jobban a munkájukat.
Emlékezetes bűncselekmény
maradt számára a dédestapolcsányi fegyveres postarablás,
amelynek felderítésében részt
vett, és viszonylag rövid időn
belül elfogták az elkövetőket.
Vizsgálótisztként munkája során rendszeresek voltak a ki-

közlekedési helyzet javítását
célozták meg, különös tekintettel a gyorshajtásra, az elsőbbség meg nem adására, kanyarodásra, követési távolságra és a gyalogosok közlekedésére fókuszálnak.
Az állomány nevében is köszönetet mond Sajószentpéter Város Önkormányzatának a támogatásokért. Legutóbb így
cserélték le a rendőrőrs tetőszerkezetét, májusban pedig
kezdődik az épület belső felújítása, ami után jobb körülmények között végezhetik majd
munkájukat.
Nagy Géza r. őrnagy több szakmai kitüntetést kapott az elmúlt két évtized során, de
büszkén említi a „Miértünk
Sajószentpéterért” Alapítvány
elismerését is, akik 2011-ben
Sajószentpéter Rendőre címmel ruházták fel.
Ettől jobban csak a tavalyi városnapokon lepődött meg,
amikor dr. Faragó Péter polgármester úrtól – munkája
elismeréseként – Elismerő Plakettet vehetett át. Köszönetet
szeretne mondani mindenkinek, aki erre az elismerésre
méltónak találta. Úgy érzi,
hogy a kitüntetése még jobban
megerősítette abban a hitben,
hogy érdemes lelkiismeretesen
dolgozni azért, hogy Sajószentpéter egy még élhetőbb,
biztonságosabb város legyen.
Kovács István

A sajószentpéteriek hamar megkedvelték a csendes,
halk szavú, ugyanakkor rendkívül határozott féllépésű rendőrt
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Kezdődik az allergiaszezon! - Van hozzá orra?
Fújhatja!
Ha azt tapasztaljuk magunkon, hogy a szemünk bedagadt, könnyes, az orrnyálkahártyánk megduzzadt, és
több zsebkendőt használunk el egy órában, mint egy ovis
csoport, akkor két dolog jöhet számításba: vagy éppen
Leonardo DiCaprio filmjeiből tartanak maratoni műsort a tévében, vagy bizonyos allergének vezetik tévútra
a receptorainkat.

Ha valaki naphosszat fújja
az orrát, az nem jelenti
automatikusan,
hogy megfázott

Az allergiás megbetegedés egy
igazi kémsztori. A különböző
kórokozók elleni védelem az
immunrendszerünk feladata,
valamint az is, hogy a szervezetünk számára idegen és káros
anyagokat elpusztítsa. Ám bizonyos tényezők hatására
károsodhat immunrendszerünk, melynek következtében
kialakulhat a rendszer túlzott
és kóros működése, ez pedig
túlérzékenységi megbetegedéshez vezethet. Ebben az állapotban a felbolydult szervezetünk kórosnak azonosít olyan
dolgokat is, mint a házipor
vagy a különböző pollenek.
Hazánk legkomiszabb aller-

mindegy, mivel állunk szemben, hiszen mindkét nyavalyára más a megfelelő gyógymód.
Az allergia egyik sajátos meghatározója, hogy általában
mindig ugyanazt a szervünket
érinti. Ha valakinek állandó
orrdugulása van, gyakran folyik az orra, viszket a szeme, a
garatja, a füle, és megbizonyosodott róla, hogy a szomszéd
nem éget suttyomban avart,
aminek a füstjét hozzá fújja a
szél, akkor az illetőnek nagy
valószínűséggel az allergénekkel gyűlt meg a baja.

génje, a parlagfű rendszerint
július végén, augusztus legelején kezd virágozni, ám az időjárástól függően az intenzív
pollenszórás időpontja pluszmínusz két héttel is eltolódhat.
Azonban nem kell nyárig várni egy jó kis tüsszentésre. A
mogyoró, az égerfa, a nyárfa, a
nyír és a fűz virágzása márciusban tetőzik. Ugyan a nyírfafélék pollenszórása már túljutott
az intenzitás csúcsán, koncentrációja azonban még mindig
eléri a magas, sőt, egyes helyeken a nagyon magas szintet.
A mogyoró és az éger már január elején elkezdte szórni a polleneket, a februári fagy viszont
megakadályozta, hogy ezek
napi koncentrációja elérje a tüneteket okozó szintet. A meleg
idő hatására viszont most 7-8
allergén fa virágzik egyszerre,
míg áprilisban, a tavaszi szezon csúcsidőszakában akár 15
fa virágpora is jelen lehet egyszerre a levegőben. Az időjárásnak is fontos szerepe van
abban, hogy mennyi zsebkendőt fogyasztunk el naponta.
Az órákig tartó esőtől átmenetileg csökken a pollenszám.
A tartósabb eső hosszabb javulást is okozhat, de a pollenszórás teljesen csak az első fagyokkal szűnik meg. Akinek jó az
orra az ilyesmihez, az most fújhatja. Mégpedig duplán, hiszen nemcsak az allergia tombol, hanem a változékony idő
miatt a megfázásos megbetegedés is gyakori. Ám ha tüsszögni kezdünk, honnan tudjuk
megállapítani, hogy a pollenek
csavarják az orrunkat, vagy éppen sikerült összeszednünk
egy jó kis megfázást? Nem

Ha a tüneteket valóban pollenek okozzák, akkor mindig
ugyanabban az időben kell
kezdődniük, és fokozódnak
szeles időben vagy kint a szabadban.
A legbiztosabb mód, hogy
megkülönböztessük a sima
náthát az allergiától, a gyógyítás. Ha a megfázás tünetei nem
múlnak el a forró tea, a vitaminok és a lázcsillapítók hatására, akkor ideje allergológushoz
fordulni!
Bájer M.

A pitypang virágpora sokaknál allergiás tüneteket okoz
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k rkérdés
Mi a véleménye arról,
hogy a város vezetése
kiemelt prioritásként kezeli
a csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztését?
Ágoston Istvánné

- A Szondi utcában lakunk, és
minden esőzésnél áll a víz a
gazdabolt térségében. A Szondi és Bocskai út kereszteződésében ilyenkor nagy tó keletkezik, amelyen nehéz átkelni.
Sok arrafelé az idős ember, nekem pedig van egy fogyatékos
gyermekem, akivel még nehezebb kezelni ezt a helyzetet.
Nagyon jó lenne, ha megoldódna a problémánk, és más
városrészhez hasonlóan nekünk sem okozna gondot a továbbiakban a csapadékvíz.

szönhető, hogy a felszínre tudott kerülni. Mindezt egy hatalmas zápor okozta, amit az
elvezető rendszer nem tudott
befogadni. Ezen kívül van a
kertünk végében egy forrás,
aminek az elvezetése szintén
nincs megoldva, annak vize is
a kertek végében pang. Az alvégben egyébként már kiépítették a víz elvezetésére szolgáló árokrendszert, időnként
azonban hosszú ideig áll benne a víz, ezért jó lenne, ha a
szakemberek újra átvizsgálnák a rendszert! Legnagyobb
gond azonban mégis a hegyről
lezúduló víztömeggel van, úgy
gondolom, annak az elvezetése lenne a legfontosabb.

Müller Gézáné

Galler Béla

- Nálunk, az István király utcában nincsenek ilyen problémák, ott rendben van a vízelvezetés. Ettől függetlenül
egyetértek azzal, hogy a város
vezetése kiemelten kezeli a
csapadékvíz elvezetését, hiszen az senkinek sem jó, ha
bokáig érő víztócsákon át tudják csak megközelíteni a családok a saját otthonaikat.

Debnár József

Galitkó Ferencné

- A Bányász úton lakom, és
úgy látom, egy kiadós esőnél a
csatorna nem bírja elnyelni a
vizet. Ennek az oka lehet az is,
hogy szeméttel vagy hordalékkal telítődött, és tisztítani kellene, de az is elképzelhető,
hogy kicsi a keresztmetszete.
Próbáltuk már a szomszédokkal kideríteni, hogy mi a probléma, de nem sikerült. Úgy
gondolom, sokan várunk a
végleges megoldásra.

Méhész Ildikó

Molnár Józsefné

- A benzinkút közelében élek,
és az elmúlt években már kétszer öntött el bennünket a csapadékvíz. Egy alkalommal a
férjem éppen a pincében volt,
amikor hatalmas tömegű víz
tört be, és elöntötte az alacsonyan fekvő helyiségeket.
A férjem kis híján megfulladt,
csak a lélekjelenlétének kö-

- A Bem utcában, ahol élek, én
kitakarítottam az árkot, azóta
nem folyik be az udvaromra a
víz, akárhogy is essen az eső.
Jó lenne, ha egységesen kiépítenék a csapadékvíz-elvezető
rendszert, mert akkor nem
lennének a városban neuralgikus pontok. Az utóbbi nagy
esők után hallottam, hogy az
alvégen vagy a Szabadságtelepen is gondok voltak, jó lenne
tehát megelőzni ezeket a problémákat.

- Engem a BÉV- telep második emeleti lakásában nem
érint a sok csapadék, arrafelé
nem adódnak ilyen gondok.
Ismerőseimtől azonban hallom, hogy a város több részében félnek az esőzéstől, mert
olyankor megnehezül a közlekedés, és áll a víz az útburkolaton és az árkokban is. A jó
megoldás idáig hiányzott, jó
lenne, ha ez a beruházás
hosszú távra megoldást jelentene.
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- Lakóhelyemen, a Bethlen
Gábor utcában ilyen szempontból minden rendben van,
de tudom, hogy másfelé vannak problémák nagyobb
esőzések után. Jó lenne egy
egységes rendszer, ami a fölösleges vizet a Sajóba vezetné,
mert szerintem az lenne a legjobb megoldás. Úgy tudom, a
Fecskeszög áll legtöbbször víz
alatt, ezért talán a folyó gátján

Közélet, mozaik
is emelni kellene.

Czikó András

- A Bükkalja úton lakom, s azt
tapasztaltam, hogy a nagyobb
esőzések megemelik a Nyögőpatak szintjét, míg a másik
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támadási pont a hegy, ahonnan lezúdul a sáros zuhatag.
Nemegyszer homokzsákkal
kellett megvédeni az ingatlanomat, mert másképpen betört volna a víz. Sok család érdekét szolgálná, ha megoldódna a csapadékvíz-elvezetés a
városban, remélem, hogy már
nincs messze ez az idő. Olyan
sok mindent megoldott már a
mostani önkormányzat, hogy
ez sem lehet akadály számukra. Rajtuk legalább látszik,
hogy tényleg a városért dol-

goznak.

Suha Lászlóné

- Az Alacskai úton a kertünk
végében patak folyik, és ha sok
a csapadék, megemelkedik a
szintje. Ilyenkor a házunk sar-
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káig is felér a víz. Jó lenne
megoldani, hogy a meder
gond nélkül le tudja vezetni a
nagyobb mennyiségű vizet is.
Eső után jártam már az Ibolyatelep felé is, ilyenkor az aluljáróban legalább félméteres víz
áll, amin még az autók is nehezen jutnak át. Lenne tehát tennivaló ezen a területen, így abban bízom, hogy mielőbb
megoldódik ez a probléma is.
Kovács I.

Diana istennő jelenkori hódolói
Ifjú korunk kedvenc olvasmányai között melyikünk fantáziáját ne mozgatták volna meg azok az Afrika rejtelmes
vadonjaiban átélt, sokszor életveszélyes vadászkalandok, amelyekről Kittenberger Kálmán vagy Széchenyi
Zsigmond olyan lebilincselően számolt be nekünk.
Ha nem is ilyen izgalmasakban, de kalandokban a környékünkön tevékenykedő vadászoknak is bizonyára volt részük, amelyekről az unokáknak naphosszat dicsekedhetnek majd. Egyelőre most néhány napig nekünk, sajószentpéterieknek meséltek.
„A vadászat egykor a megélhetést biztosította, ma már nemcsak sport és nem a vad elejtéséről, a trófeák gátlástalan
gyűjtéséről szól, hanem a vadvédelemről, az állományszabályozásról, a minőségfenntartásról és a természetes élőhelyek megóvásáról is”. Ezek a
sorok az MSK galériáján felfüggesztett tablón fogadták a
„Vadgazdálkodás és vadászat a
Harica-patak völgyében - A
Harica Völgye Vadásztársaság
ötven éve” című kiállításra érkezőket. Ennyi évvel ezelőtt
alapította meg néhány lelkes
vadász (Hajas Gyula, Szamos
Viktor, Király György) a Miskolci Dózsa Vadásztársaságot,
amely mintegy harminc éven
át gazdálkodott sikeresen a
Harica völgyében is, míg 1997ben jogutóddal feloszlatta magát, ez a jogutód a Harica Völgye Vadásztársaság lett. A Pethő Zoltán elnök, Medve József
tikár, Papp Gyula gazdasági

vezető, Papp Ferenc vadászmester és Sándor Béla természetvédelmi felelős vezetésével
működő társaság ma 24 tagot
számlál. Az ő ereklyéikből állították össze ezt a jubileumi kiállítást, amelyben láthattunk
emléklapokat, okleveleket,
vadászengedélyeket, igazolványokat, naplót, de számtalan
közös vadászatot megörökítő
vagy éppen igényes természetfotót is. Emellett a tárlókban a
nappali és éjszakai vadászélet
hajdani, valamint ma is használatban lévő tárgyai (mint
bontó-, zsigerelő és díszkések,
vadászfegyverek 1930-as gyártásútól napjainkig, cél- és keresőtávcsövek, bilincsek, hívó- és
bőgőkürtök), a falakon néhány kitömött apróvad, az
egyik sarokban egy női díszvadászruha, a másikban egy
férfi vadászviselet szemet gyönyörködtető látványa tárult
elénk. Hogy aztán ezt még fokozzuk is, megszámlálhatatlan
trófea dicsekszik a mai Nimródok hőstetteivel: különböző
méretű muflon-, őz-, szarvasagancs, vaddisznóagyar egyegy elejtő vadász névtáblájával
ellátott tablón. És még megannyi titok, megannyi élmény,
amelyet csak az a vadász ismerhet, aki annak részese volt. Né-

hány érdekesség ezek közül:
egy „háziasított” őz tíz darab,
évenként „ledobott” agancsának fejlődését kísérhettük nyomon születésétől haláláig. Vagy
láthattuk, hogy vereke-dés
eredményeként egy fél agancs
beletörött az ellenfelé-be, hogy
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Így festett egykor
egy női díszvadászruha

később így nőjenek össze.
Összességében egy át-fogó,
logikusan felépített és
rendkívül látványos kiállítást
láthattak az érdeklődők március 7-e és 11-e között.
Kiss B.

Szamos Gábor ügyességét
bizonyítja ez a trófea

Impozáns látvány tárult az elé, aki megnézte a kiállítást
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„Jó helyre jöttem”
Bemutatjuk: dr. Balogh Zoltán, aljegyző
Bevallom, hogy nekem időnként meggyűlik a bajom a
törvénnyel. No, nem a betartásával van gondom ilyenkor, hanem a céljával, visszamenő hatályával, értelmezésével és hasonló (nem is) „apróságokkal”. Mert milyen törvény az, amit ketten tízféle módon is tudnak értelmezni? Tudom, hogy amit ember csinál, semmi sem
tökéletes, de nekem akkor is van egy válaszom: rossz.
A jog szelleme időnként eléggé sötét lepelben jár. Ennek
ellenére nekünk ezeket a jogszabályokat is be kell tartanunk.
Az életünket, cselekvési szabadságunkat a törvények szorítják keretek közé, és egyéni
döntésünk, hogy átlépjük-e
ezeket a határokat, vállalva a
következményeket. Minden
szervezet munkáját ugyanígy
szigorú jogszabályok szabályozzák, megsértésük kemény
szankciókat eredményez. Nem
irigylem azokat, akiknek feladata a mai, szinte naponta változó törvények követése, betartása, betartatása. Az önkormányzatok sincsenek könnyű
helyzetben, hiszen ők jogalkotók is egyben, emiatt a jogkövetésben is példát kell mutatniuk. Ebben fontos feladat hárul az aljegyzőre is, ezt a munkakört nálunk néhány hónapja
dr. Balogh Zoltán látja el. Az
alábbiakban vele beszélgetünk, hogy lapunk hasábjain
bemutatkozzon Sajószentpéter
polgárainak is.
- Akik követni igyekeznek a
városvezetés munkáját, talán
még azok közül is kevesen
hallották a nevét, személyesen még annál is kevesebben
ismerik. Kérem, segítsen
változtatni ezen!
- Kiskunmajsán születtem,
Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban érettségiztem, jött
a katonai szolgálat, aztán Szegeden, a szalámigyárban
helyezkedtem el, ahol alig több
mint egy évig maradtam. 1978
szeptemberében adódott egy
lehetőség, és Szegeden a Társadalombiztosítási Igazgatósághoz kerültem. Annak idején a
társadalombiztosítás két területre tagozódott: egészségbiz-

tosítás és nyugdíjbiztosítás. Én
a nyugdíjosztályon, nyugellátási előadóként kaptam lehetőséget, az alapjaitól kezdve itt
ismertem meg ezt a munkát, és
az idő haladtával egyre jobban
megszerettem.
- Mi szél fújta az Alföldről a
hegyek lábához?
- A feleségem akkoriban Szegeden járt egyetemre, gyógyszerész pályára készült. Házasságkötésünk után, 1979. december 1-jén követtem őt Miskolcra, ahol szintén a Társadalombiztosítási Igazgatóságon,
előadói munkakörben folytattam, majd ahogyan bővültek
tapasztalataim, szakmai ismereteim, úgy lépegettem egyre
feljebb a ranglétrán. Közben
minden olyan iskolát elvégeztem - egészen a felsőfokú képesítésig -, ami a szakmai fejlődésemet szolgálta. Így szereztem
később jogi diplomát is az
ELTE jogi karán, ezt későbbi
munkám során nagyon jól tudtam hasznosítani. Ezek az
ismeretek is szerepet játszottak
abban, hogy 1986. december 1je óta különböző vezetői feladatokkal bíztak meg. Ezen a területen jól éreztem magam, ez
volt az életem, hivatásomnak
tekintettem, előadóból különböző pozíciókon át 1999.
október 1. után a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Nyugellátási Főosztályának
vezetője lettem.
- Ez ma már a múlt, térjünk át
a váltás okaira!
- Tavaly április 1-jétől a Kormányhivatalban jelentős szer-

„Soha nem pozíciókban, hanem feladatokban
gondolkodtam” – mondja aljegyző úr

vezeti változások történtek,
amelyek a Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóságot is érintették.
Az új szervezeti struktúrában
továbbra is vezető beosztást
kaptam, de saját döntésem
alapján, kérésemre 2015. június másodikán megszűnt a
kormánytisztviselői jogviszonyom – mondja szűkszavúan.
- Nyomós szakmai oka lehet,
ha ennyi év után maga mögött hagyja azt, amit kemény
munkával felépített, hát nem
is faggatózom tovább. Hogyan került Sajószentpéterre?
- Az ember életútja sokszor kiszámíthatatlan, nem tudja,
hogy a sorsa hogyan alakul tovább. Ilyenkor néha a véletlen
is közbeszól. Mint akkor, amikor tavaly kora ősszel rábuk-
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kantam egy hirdetésre, amelyben aljegyzőt kerestek. Megpályáztam az állást, és elnyertem,
így 2015. november 5-e óta már
itt dolgozom. Pontosabban fogalmazva, dolgozom, de sok
mindent még most tanulok.
- Az önkormányzati terület
teljesen más jellegű, mint
ahol Ön eddig mozgott, mégis
megpróbálta.
- Éreztem magamban annyi
ambíciót, hogy ha már változtatok, akkor az legyen egy új
terület, egy új kihívás is egyben. Azért vannak hasonlóságok is, úgy érzem, hogy itt is
hasznosíthatom, ha nem is a
szakmai, de a közigazgatásban
szerzett tapasztalataimat mindenképpen, a jogi végzettségemet biztosan. Azon kívül (ha
más struktúrában is) vezetői

Bemutatjuk, sport
ismereteimet át tudom ültetni,
szükség lesz rá, hiszen az Intézményirányító és Szervezési
Osztály vezetése is a feladataim
közé tartozik.
- Ha már itt tartunk, fejtsük
meg a titkot! A szervezeti
struktúrában hol van a helye,
és mi a feladata egy aljegyzőnek?
- Tulajdonképpen a jegyző helyettese vagyok, hiszen távollétében nekem kell helyettesítenem. A jegyző a település életében a törvényesség őre, ezenkívül vezeti a polgármesteri
hivatalt, amely szintén komoly
feladatot jelent. Rengeteg,
szerteágazó jogszabály között
kell úgy eligazodni, azokat
alkalmazni anélkül, hogy egyet
is megsértenénk belőle.
- Eddigi tapasztalatai szerint
városunk önkormányzata és
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képviselő- testülete ilyen
szempontból hogyan teljesít?
- Csupa jót mondhatok, törvényességi szempontból eddig
nem találtak kifogást az azt értékelő szervek. Jegyzőasszony,
akiben rendkívül felkészült,
tapasztalt vezetőt ismertem
meg, eddig is nagyon vigyázott
erre. Ez számomra megnyugtató, remélem, most már én is
segíteni tudok abban, hogy ez
így is maradjon.
- A korábbi pozíciójához
képest nem visszalépés egy
aljegyzői poszt?
- Pályafutásom során soha
nem pozíciókban, mindig feladatokban gondolkodtam.
Most is van egy feladatom,
amit először is minél jobban
meg kell tanulnom elvégezni
úgy, hogy a saját magam elé állított követelményeknek meg

tudjak felelni. Nekem ez a legfontosabb, hiszen ha ez sikerül, akkor szinte biztos, hogy
mások is elégedettek lesznek a
munkámmal.
- Milyenek az eddigi tapasztalatai, hogy érzi magát
nálunk?
- Ez alatt a néhány hónap alatt
csak kellemes benyomások
értek. A vezetők, a munkatársak, a beosztottaim is nagyon
segítőkészek, korrektek, és úgy
látom, hogy munkájukat alaposan és jogszerűen végzik.
Váltáshoz jobb környezetet
nem kívánhattam volna magamnak előre. Jó helyre jöttem.
- Mit csinál „törvényen kívül”, amikor nem a jogszabályokkal bíbelődik?
- A feleségem – aki hegedülni
is tanult – által megfertőződ-
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tem a zenével, rendszeresen járunk hangversenyre, de
ugyanez igaz a színházra is.
Már gyerekként szerettem a
futballt, Miskolcra kerülve
nem jöhetett más: „csak a
Diósgyőr”. Ha nem is fanatikus, de a csapat szurkolója
vagyok, bérletem is van, a
fiammal kijárunk a meccsekre,
ha időnk engedi.
Szót váltunk még a törvények
minőségéről, a saját szájíz
szerinti értelmezésekről, a joghézagokról, az egykori diósgyőri aranycsapatról is, majd
búcsúzóul sok sikert kívánok a
további munkájához. Remélem, hogy mihamarabb sajószentpéterinek fogja érezni
magát! Hajrá Sajószentpéter,
hajrá Diósgyőr!
Kiss B.

Ökölvívóknál jártunk
A közelmúltban Sajószentpéter sportélete olyan mélyre
zuhant, hogy nem volt a településnek egyetlen szervezett bajnokságban küzdő csapata sem. Ma kis hazánkban, ahol foci nincs, semmi sincs. Jöttek is a szalagcímek a „futballmentes övezet”-ről, mint valami magyar
csodáról. Aztán rendeződtek a viszonyok, új egyesület
alakult Sajószentpéteri Szabadidő Sportegyesület néven, és három sportágban (labdarúgás, karate és ökölvívás) új alapokra helyezte a helyi sportot, fő feladatának
tartva az utánpótlás-nevelést. Most az utóbbiaknál
néztünk körül.
Az egyesület legfontosabb
célja, hogy más településeknek
és a közelmúlt gyakorlatával
ellentétben – akár az eredményesség rovására is – a helyi
gyermekeknek biztosítson
sportolási lehetőséget, különösképpen az általános iskolás
korosztály testi fejlődésének
elősegítése érdekében.
Nem tudom, hogy a tavalyi I.
Haris László emléktornának
milyen szerepe van benne, de
mintha egyre többen szeretnék, hogy az egészen apró csemetéjük próbálja ki ezt a sportot. Azt, amelyet a brit terüle-

ten egészen másként ítélnek
meg, mint nálunk, ott szinte
elitsportnak számít, az egyetemeken pallérozódó fiatalok is
nagy számban űzik. Hiszen ez
egy nem túl költséges sportág.
A magyar amatőr boksz pedig
egyre inkább hanyatlik, bár
most már mintha lennének lépések ennek a tendenciának a
megfordítására. Szerencsére
városunkban is van ennek érdekében némi mozgolódás.
Az egyesület égisze alatt az
MSK sportcsarnokában kedden és csütörtökön délután öt
órától zajló edzéseken a 6 éves-

től a felnőtt korosztályig 10-15
fős változó létszámmal dolgozik az egykori Borsodi Bányász
öklözője, Farkas László edző.
Náluk is elsődleges cél a gyerekek sportág felé való terelése, a
tehetségek kiválasztása, az első
lépések megtételében való segítés. Mint azt beszélgetésünk
alkalmával megosztotta velem,
vannak közöttük olyanok, akik
szabadidős sportként, mintegy
kedvtelésnek választották a
bokszot, de olyanok is, akik később akár versenyszerűen is
űznék. Az utóbbiaknak minél
több területi versenyen való
szereplés az első lépcsője, egyben ösztönző, ahol is az edző és
maga a tanítvány is le tudja
mérni a felkészültségének
szintjét, a fejlődését, de a
hiányosságokat is. Itt ki lehet
próbálni meccsszituációkban
azokat a dolgokat, amiket
edzésen gyakoroltak. A heti
kesztyűzéseken annyira kiismerik egymást, hogy egy idő
után ez már nem motiválja
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őket, meccseken más stílusú és
talán más tudásszintű ellenfelekkel is találkoznak, így ezek a
fejlődésüket szolgálják. A monotonitást az is megszakítja
időnként, hogy az egri sportiskolával való jó kapcsolat
révén néhányukat oda is elviszik kesztyűzni. Minden alkalmat megragadnak, kihasználnak arra, hogy minél képzettebbek lehessenek az általa
edzett fiatalok.
Érdeklődésemre megemlíti
még, hogy a régóta keze alatt
dolgozó Sztupák Gergő továbbra is szépen fejlődik, s
hogy nemrég csatlakozott két
Miskolcon tanuló egyetemista
fiatal is hozzájuk, akik mindketten tehetségesek. Az eddigi
területi összecsapásokon különösen Szekeres Dániel szerepelt jól, idáig nincs vesztett
mérkőzése, és ha továbbra is
komolyan veszi a munkát, egyre komolyabb megmérettetéseken is bizonyíthat majd.
K.B.
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi feladatellátási helyére a
2016/2017. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:
2016. április 20. (szerda) 8-17 óra
2016. április 21. (csütörtök) 8-17 óra
2016. április 22. (péntek) 8-15 óra
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvodában (Sajószentpéter, Harica u. 3.).
A beíratáshoz szükséges iratok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (amennyiben van, ennek hiányában
a születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
• oltási kiskönyv
• a sajátos nevelési igény vagy a beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény
Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik tagóvodában be lehet szerezni, vagy letölthető
Sajószentpéter város honlapjáról (www.sajoszentpeter.hu).
A 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében: a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában óvodai foglalkozásban vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek tagóvodába és csoportba sorolása miatt jelezzék a
beiratkozási időszakban! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.
A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító okirata szerint ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
többek között:
• az enyhe értelmi, mozgás-, hallás-, látás- és beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,
• több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
• egyéb pszichés fejlődési zavart (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart) mutató gyermekek nevelését.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással 2016. május 22. napjáig értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képviselő a tudomására jutásától számított 15 napon belül a jegyzőnek
címzett felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt.
A 20/2012. EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés meghatározza a szülők feladatát:
„A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által
közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.”
Óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a)
pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem
íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.
Sajószentpéter, 2016. március 19.
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
A Sajószentpéter Városi Önkormányzat által fenntartott Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és tagintézményeinek 2016. évi nyári zárva tartásának rendjét a képviselő-testület az alábbi időpontokban határozta meg:
2016. július 01. és 2016. július 31. között
ZÁRVA: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (SKNOÓ) – 3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.
Móra Ferenc Utcai Tagóvoda – 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc utca 1.
Nyitva tartó intézmény: Semmelweis Utcai Tagóvoda – (3770 Sajószentpéter, Semmelweis utca 4.)
2016. augusztus 01. és 2016. augusztus 31. között
ZÁRVA: Semmelweis Utcai Tagóvoda – 3770 Sajószentpéter, Semmelweis utca 4.
Nyitva tartó intézmények: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (SKNOÓ) – (3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.)
Móra Ferenc Utcai Tagóvoda – (3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc utca 1.)
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VÁR

26

27

Vízszintes:
1. Húsvéti szigorú böjt napja. 9. Kb. 58 literes (hordó). 10.
Ereinkben kering. 11. A Telefunken színes televíziós
rendszere. 12. Tisztított, sózott halikra. 14. Zsugorított
textil. 16. Rövidítés régi borítékokon. 17. József Attila
verse. 19. Európai Levelező Oktatás. 20. Litván autók
nemzetközi jele. 22. Összeroskad a fal. 24. … arány (a
célzások pontosságának mérőszáma). 27. Áruk apránként
történő értékesítése.
Függőleges:
1. Reggeli TV-műsor volt. 2. Szándékozik. 3. Agyagszobor. 4. … királya (Édouard Lalo operája). 5. Az örök
nő. 6. Szentpétervár folyója. 7. Három, oroszul. 8. Polyák
Lilla 2014-es dalának címe. 12. Egykori minisztérium
(autósok számára ismerős) névbetűi. 13. Fegyverrel a
túlsó oldalra tüzel. 15. Turisztikai központ a Mátra
lábánál. 18. Dunakeszi lovas településrésze. 19. Domján
… (színésznő, 1932-1972). 21. Sakkvilágbajnok, a rigai
varázsló. (Mihail). 23. Tusinak is becézik. 25. A lantán
vegyjele. 26. Lásd ott (röviden).
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2016.
május 25-éig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com,
szentpeterikronika@citromail.hu.
December havi rejtvényünk helyes megfejtése: csendes éj.
Köszönjük Olvasóink aktivitását!
A március 16-án megtartott sorsoláson Ferenczi Gabriellának kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény
átvételéről később értesítjük.
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Kínálatunk:
lángos,
göngyölt lángos,
ízes fánk,
hamburger,
amerikai hot-dog,
palacsinta
és egyéb finomságok.

Vasárnap is nyitva tartunk!
Sajószentpéter, Kossuth L. út 156.

Telefonos előrendelés
a 70/636-3568-as számon.

ÚJDONSÁG!
Fogyókúrázók, cukorbetegek
figyelem!
Minden szombaton tönköly lisztből
készült lángos is kapható!
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