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„Új lendületet kap a városfejlesztés”
Évértékelés dr. Faragó Péterrel
Ha Olvasóink fellapozzák a Szentpéteri Krónika korábbi
számait, azt tapasztalhatják, hogy minden év decemberében egy rövid számvetésre kérjük városunk polgármesterét. Nos, a 2016-os évből is csupán néhány nap van
hátra, így most is arra kértük polgármester urat, értékelje a mögöttünk álló évet, illetve az előttünk álló időszak fontosabb terveiről is szóljon néhány szót.

rium 16 MFt-tal támogatta ezt
a projektet, míg önkormányzatunk 3,6 MFt önrésszel járult hozzá. Szintén fontos beruházás volt 2016-ban a Kossuth úti járda megépítése. Ez a
járdaszakasz a parasznyai elágazás és az Alacskai út között
található. Az elmúlt években
sokan kifogásolták – hozzáteszem, jogosan –, hogy járda hiányában a rendkívül forgalmas 26-os főúton többször is
át kellett menniük, mire leértek a parasznyai elágazáshoz.
Ma már ez a probléma is a
múlté. Ha szigorúan a számok
tükrében vizsgáljuk az idei fejlesztéseket, akkor valóban
kevesebb projektet fejeztünk
be az idén, mint a korábbi
években. Persze, ennek is
megvan az oka, hiszen 2016ban egy olyan – nem igazán
látványos – pályázati előkészítési szakaszon dolgoztunk,
mely projektek alapvetően
meghatározzák majd a település jövőjét, segítségükkel új
lendületet kap a városfejlesztés. Nézzük, melyek ezek! Elsőként a kerékpárút-hálózat
fejlesztését említem, amely
(terveink szerint) az egész várost átszeli majd, sőt, a Pitypalatty-völgy felé is egyfajta kapocsként szolgálhat. Szintén
fontos feladat a csapadékvíz
elvezetésére szolgáló árokrendszer fejlesztése. Itt elsősorban a régi gázcseretelep
környékére gondolok, ugyanis egy komolyabb esőzés következtében áldatlan állapotok alakulnak ki a város azon

Új köntösben a rendőrség épülete
- Noha az idei évben – a ko- önkormányzat saját forrásból
rábbi évek nyertes pályáza- felújította, majd a Start Köztaihoz viszonyítva – keve- foglalkoztatási Program keresebb befejezett projektről tében folytatódtak a munkálatudunk számot adni, valójá- tok. Megújultak a vizesblokban mégis több olyan fejlesz- kok, az elektromos hálózat,
tés történt a városban az idén, valamint az épület külső és
amivel régi adósságot tör- belső lábazata. A program kelesztett a képviselő-testület.
retében felújították a nyílászá- Úgy gondolom, a sajószent- rókat, kicserélték a padlóburpéteriekben ma is elevenen él kolatot, kívül-belül új festést
a 2010-es árvíz okozta károk kapott az épület, sőt, a kerítés
miatti félelem, így nem csoda, is új színben öleli körbe az
ha a városvezetés és jómagam épületet. Szintén a közfoglalis kiemelt prioritásként kezel- koztatási program keretében
tük és kezeljük a felszíni csa- gyártott térkő lerakásával kulpadékvíz-elvezető rendszer turált bejáratot, valamint új
megújítását, egyes helyeken gépkocsiparkolót is sikerült
kialakítását. Sajnos a városnak kialakítani. Már most monvoltak olyan területei, ahol dom, hogy a munka itt nem áll
egyáltalán nem volt árokrend- meg. Az említett objektumszer, így egy nagyobb esőt kö- nak ugyanis van egy része,
vetően a felgyülemlett csapa- amit csak felvonulási épületdékvíz komoly problémát ként emlegetnek. Áldatlan
okozott. A település egyik állapotok uralkodnak abban
ilyen neuralgikus pontja volt az épületrészben, amire sürgőaz Ady Endre utca is, ahol az sen megoldást kell találnunk!
idén tovább folytattuk a mun- Szintén régi adósság törlesztékát, minek eredményeként a sét kezdtük el azzal, hogy a
2010-es események ott már Fecskeszögben, illetve Dusbiztosan nem ismétlődhetnek nokon több utca új aszfaltburmeg. A 2016. évi Start Közfog- kolatot kapott. Említhetem a
lalkoztatási Program helyi sa- Táncsics, a Munkácsy, az
játosságra épülő programele- Eperjesi, a Tulipán, valamint
mének keretében újult meg az az Ibolya utcát. Az új aszfaltidén a Sajószentpéteri Rend- szőnyeg mellett kétoldali zúőrőrs főépülete. Első lé- zottkő padkát kaptak a felsopésben az épület tetőfedését az rolt utcák. A Belügyminiszté-

részén. Egy másik pályázat
keretében a 26-os és 27-es főutak csomóponti fejlesztését
célozzuk meg, melynek részeként a temető felé vezető járdaszakasz is megújul. Ugyancsak pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani intézményeink energetikai korszerűsítését, így a sportközpont, a
dusnoki közösségi ház, illetve
a Városgondnokság épülete is
szerepel ebben a projektben. A
volt üveggyár melletti területen egy sportcentrumot szeretnénk létrehozni, s ha ez a
pályázatunk nyer, akkor a
projekt részeként a vasúti sorompótól az Ibolyatelep felé
vezető út is új aszfaltburkolatot kap. A végére maradt az
egykori Pécsi Sándor Általános Iskola, igaz, akár elsőként
is említhettem volna, hiszen
hosszú évek óta romlik az épület állaga. Most egy uniós projekt (zöldváros) részeként lehetőség nyílik majd arra, hogy
új funkciókkal töltsük meg az
egykori oktatási intézményt.
(Azt csak zárójelben jegyzem
meg, hogy az iskola egyik épületét már sikerült bérbe adnunk). Nem állunk meg tehát.
Ígérem, a tenni akarás lendülete 2017-ben sem törik meg.
Most pedig, hogy már csak néhány nap van hátra az idei évből, szeretném megragadni az
alkalmat, hogy városunk minden lakójának békés, meghitt
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, örömtelibb boldog új esztendőt kívánjak!

Aszfaltozás Dusnokon
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Add nekem a bűneidet!
Ünnepségre indultunk orvosi
kezeléseket kapó tisztes barátommal. A kölcsönös üdvözlés
után mondta: „Most jobb nadrágban vagyok, mint az elmúlt
alkalommal.” Próbáltam viszszagondolni, mi baj lehetett a
nadrággal az elmúlt alkalommal, de semmi. Majd megértettem, hogy a „jobb nadrág” a testi egészségére vonatkozik.
A karácsonyi ünnepek után a
farsangi időszak jön. Annak is
jellemzője a „más ruha”, az
álarc.
A második isteni személy magára vette a bűn miatt kopott,
megviselt, szenvedő, kritizáló… emberi természetemet,
„nadrágunkat”, „álarcunkat”,
hogy tisztaságos királynővé lehessen az ember.
Isten népe sorsa jobbra fordulását várta a Messiás eljövetelétől.
Akkor majd minden megválto-

zik, a csúnyából szép, a rosszból
jó lesz.
Jézus, a Messiás, nem időszerű
dolgok megoldásával vonzotta
az embereket. Üzenete (léte,
szavai) az emberek szívét érintette meg. A csúnyából nem
smink hatására lesz szép: belülről változtat meg, egészen újjáteremt. Gyógyításai előtt megbocsájtja a bűnt, a bűnös embert igazzá teszi. Újjáteremti,
teljesen újjá! Minden ember
bűnös. Keressük a bűneink
gyökerét, hogy az Úr mind mélyebbre jusson és újjáteremthessen! Megnyitom a szívem:
„Uram, egyedül csak te vagy
nekem, teremts újjá engem!”
Ferenc pápa mondta a történetet: Élt egy bizonyos Szent, aki
a Biblia nagy tudósa volt, de
akinek túl erős karaktere sok
haragot őrzött. Ahhoz, hogy az
Úr bocsánatát elnyerje, nagyon

sok vezeklést tartott. Amikor az
Úrral beszélt, megkérdezte
tőle:
- Uram, elégedett vagy?
- Nem! Mert nem adtál oda
mindent! Még hiányzik valami.
És a szegény ember
még többet vezekelt, még többet virrasztott és imádkozott, majd így szólt:
- Ezt is neked adtam, Uram! Jól van
most már?
- Még mindig hiányzik valami!
- De mi hiányzik,
Uram?
Erre az Úr azt válaszolta:
- Hiányoznak a bűneid. Add nekem a
bűneidet!
Ez az, amit az Úr

ma tőlünk kér:„Bátorság! Add
nekem a bűneidet, és én új emberré teszlek!”
Áldott karácsonyt kíván:
Takács Alajos plébános

„...Üdvözítő született ma nektek...” Lk 2,11
Karácsony, szeretet, család,
ajándék, ünnep. „Vajon mit
szeretne karácsonyra?” – teszik
fel a kérdést sokan az ünnep
előtti időszakban maguknak
vagy szeretteiknek. Mert ha
már ajándékozunk – ki-ki lehetőségei szerint –, szeretnénk
olyat adni, ami örömet szerez, s
amire még szüksége is van a
megajándékozottnak. A válaszok sokfélék lehetnek. Van,
akinek alapvetően mindene
megvan, s épp ezért valami különlegesre vágyik, nem ritkán
olyanra, amire szüksége igazából nincs, csak szeretné. Persze
olyan is van, akinek alapvető
dolgok hiányoznak, ezért szinte gúnynak hat számára a
kérdés: „Mit szeretnél?” Nyílván vannak olyan dolgok, amire minden korban mindenkinek szüksége van, vágynak is
rá – csak az ilyen dolgok legtöbbjét nem árulják a boltokban: egészség, nyugalom, több
idő, békesség, stb. Ki hogyan
ünnepli 2016 karácsonyát?

Hogy ünneplik azok, akiknek
mindenük megvan, és azok,
akiknek valami – vagy valaki –
nagyon fontos hiányzik? Hogy
ünneplik azok, akik félnek,
akik fáznak, akik sírnak? Hogyan azok, akiknek az életét
beárnyékolják a múlt le nem
rendezett dolgai, csalások és
csalódások, harag, önzés és még
ki tudja mi minden más? Hogy
ünnepel Európa ezen a karácsonyon? Északon és délen,
keleten és nyugaton? Nagyon
különböző helyzetben és mégis
hasonló lelki-szellemi folyamatok között. Mire vagy kire van
szükség az igazi ünnepléshez?
S mit tudunk mi, keresztyének
mondani, kínálni? A szomorúaknak, nélkülözőknek, gazdagoknak, fásultaknak, a "mindenemmegvanembereknek”, betegeknek, öntelteknek, hatalmasoknak, hétköznapi embereknek? Ma sincs nagyobb
„ajándékunk” sem a magunk,
sem más számára, mint amit az
angyal hirdetett. Ami, vagyis

Aki mindenkinek, az egész
népnek öröme lehet, és lett is
sokaknak. Még olyanoknak is,
akiknek egyébként valami
miatt semmi kedvük nem lenne ünnepelni. Mert Jézus – és
egyedül Ő! – tud mit kezdeni
mindazzal, ami
terhel, szomorít,
nyomorít. Ami mögött közvetve vagy
közvetlenül a bűn
húzódik meg – az
enyém, vagy másé.
Mert Neki a bűn és
következményei
felett is van hatalma. Nagy árat fizetett érte! Rá van a
legnagyobb szüksége minden embernek ma is! Ezért
hangzik most nekünk is: Üdvözítő
született ma nektek!
Minden kedves Olvasónak és kedves
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Családjuknak kívánok Istentől
megáldott békés, szent karácsonyi ünnepeket, és áldásokban gazdag boldog új évet!
Major Zsolt ref. lelkész
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Az isteni megoldás: karácsony
1. A karácsony eseményéhez
mindig hozzátartozik a borúnak a lehetősége is. Életünkhöz
mindig hozzátartozik a probléma, a megpróbáltatás, a nehézségek megtapasztalása. Küzdelem a világban a jó és a rossz között. Ahogyan Heródes küzd az
igazi trónjáról letaszíthatatlan
király ellen, gyakran a mi életünk is így, küzdelmekkel teli.
Mindig van, ami meg akarja
ölni jószándékunkat, jótetteinket. Itt sorolhatnánk, mi
lehet ez. Fáradtság, téveszme,
félreértés, megbántódás, melynek következtében gyakran a
világban mindannyian tudunk
Heródesekké válni, akik okkal
vagy ok nélkül, akarattal vagy
véletlenül valamit nem hagyunk megszületni, vagy furcsán állunk az érkezése előtt. A
király tévedett, ahogyan
mondják, a középkorban minden valamennyire magára adó
uralkodónak kötelessége volt
keresztényi elvei mellett is
megtorolni, megkeresni a trónkövetelőket. Ez a király tévedett, mert itt a két ország nem
tud egymás ellen küzdeni, mert
a két ország teljesen másról
szól. Mi is tévedünk, ha első-

sorban nem a hitünk szemein
keresztül próbálunk meg mindent szemlélni. Ez az a ború,
mely rátelepszik gyakran az
emberi életre, a háromszázhatvanöt napos karácsonyunkra. Nem tudunk mi magunk, a
magunk gyengeségeitől függetlenek lenni. Ezért lehet jelen a
féltékeny Heródes mindannyiunk életében, ha félreértünk, és
nem a hitünk szemével akarunk szemlélni.
2. Egyszer valaki azt mondta,
nagyon bánja egy régi bűnét,
és nem tud szabadulni tőle. Milyen jó lenne egy gép, amellyel
vissza lehetne utazni az időben,
és megváltoztatni a dolgokat!
Hát, valóban mi nem tudunk
visszamenni az időben, de
Jézus igen. Ő a kezdet és a Vég,
az Alfa és az Omega. Ő az, aki
ha most kérjük, a múltban veszi magára és semmisíti meg a
mi bűneinket. Karácsony ennek a születésnek is az ünnepe.
Hogyan tud az ember, akinek
annyi gondja és baja, mintegy
Heródeshez hasonló negatív érzése van, megszületni ilyenkor
a hit szemével látó emberré.
3. Áprily Lajos: Karácsonyest

Angyal zenéje, gyertyafénykincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi
mást, csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus–könny
szökött?- Kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus-kezem.
Mennyire mélységes szavak,
mennyire kiemelik, hogy ma, a
bántásokkal teli világban az
igazi ajándék szerintem nem a

kincses, hanem a simogató
kéz, amely érzi, Jézus születése
tud valódi, elévülhetetlen kincseket adni nekünk, hogy így
mi is így adhassunk.
4. Ez a simogató Istenkéz látogatott meg most, ma 2000 éve
minket. Ábrahámnak az Isten
mondta: „Vagyok, aki vagyok”,
ezt megérthetjük, átérezhetjük:
Én vagyok, aki veled vagyok,
aki MINDIG VELED VAGYOK. A VELÜNK LÉVŐ
Isten ajándéka nekünk az, hogy
tudunk nehézségeink ellenére
is az Isten simogató kezei lenni
a világban.
Jármi Zoltán parochus

Advent és karácsony
Már megint mindjárt karácsony lesz, sőt, már lehet, hogy
az is van. Mindenekelőtt hadd
kívánjak áldott ünnepet és boldog új évet. De most még advent van. Advent, ami különleges időszaka az évnek, hiszen
ilyenkor már majdnem ünnep
van, sőt, már maga az advent is
ünnep. A gyülekezetben minden vasárnap van egy kis műsor, ebben az évben a gyülekezet tagjai és vendégek szerepelnek. Csak a vendégeket hadd
említsem meg: a mucsonyi Kalász László Általános Iskola
diákjai és a Parasznyai Református Általános Iskola diákjai.
Mint minden évben, most is
kedves, szívet melengető a készülődés. És a szívünk melegszik, megtelik, hogy mire meg-

érkezünk karácsonyhoz, már a
készülődés izgalmait is feledve,
belsőleg készen álljunk. Az advent azonban még a várakozás
ideje. De mire is várunk? Sokak számára természetes a válasz: karácsonyra. Persze, hogy
a karácsonyra is, de az 'advent'
ELJÖVETEL-t jelent, ami Jézus eljöveteleire emlékeztet.
Hogy először, 2000 évvel ezelőtt– hatalmas titok – járt itt
közöttünk Valaki, aki betegeket
volt képes a szavával meggyógyítani, aki parancsolt a természeti erőknek, és végül bár meghalt, de nem volt rajta igazi hatalma a halálnak: FELTÁMADT. Ez volt Jézus első eljövetele. De lesz egy második is,
amikor majd nagy hatalommal
jön vissza. Ez is az advent lé-

nyegéhez, üzenetéhez tartozik.
Mi erre az ígéretre is emlékeztetjük magunkat, meg egymást.
Higgyünk Istennek!
A gyerekeknek sok ajándékot a
fa alá, a szülőknek nyugalmat
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és pihenést, az időseknek pedig
békét és örömteli találkozásokat!
Borbély János lelkész, a nagytemplomi gyülekezet nevében is
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A hagyomány folytatódik
Ebben az évben is köszöntöttük városunk szépkorú polgárait
világnapja, alkalmat ad arra,
hogy egy kicsit megálljunk a
rohanásban, alkalmat ad érzéseink kimondására, a köszönetre, és alkalmat ad a legfontosabbra, a találkozásra.
A központi rendezvényen a
Hunyadi Mátyás Tagiskola tanulói verssel köszöntötték az
időseket, majd Aleva Mihályné, a Sajószentpéteri Területi
Szociális Központ és Bölcsőde
vezetője nyitotta meg a rendezvényt, azt követően pedig
dr. Faragó Péter, városunk
polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. A köszöntők
után a Szinvavölgyi Náptáncműhely táncosai és a Kodály
Zoltán Művészeti Iskola tanárai zenés-táncos műsorral köszöntötték az időseket, a Kredenc együttes pedig vidám,
mulatós összeállítással kedveskedett nekik. A kulturális
programot egy hamisítatlan
disznótoros vacsora és egy
kötetlen „Emlékszel még..”
beszélgetés zárta.
Románné

,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is
abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre,
hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a
szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! Az öregember
akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen
érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem
hogy ki lakik benne!" - írja Müller Péter.

Aleva Mihályné intézményvezető nyitotta meg a
központi rendezvényt

Az idősek napja október elseje. Az idős emberekről, az ő
tiszteletükről szól. Szeretettel
gondolunk rájuk, s nemcsak
ezen a napon, hanem az év
minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is
mindig a rendelkezésünkre
állnak. A mi életünk nekik köszönhető és velük kezdődött;
akik tanítgattak, neveltek
bennünket, példamutatással,
szeretettel, önzetlenül. Őket
ünnepeljük, akik egész életükben azért fáradoztak, hogy
nekünk, utódaiknak jobb
életünk lehessen, mint ami
számukra megadatott.
Idős koruk tapasztalatával a
helyén kezelik a dolgokat,
tudják, mi a jó, mi az, amit to-

vábbadhatnak, s tudják, mi az
a rossz, amit el kell kerülni a
következő generációnak. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról generációra a tudás. Városunkban már 30 éves hagyományra tekint vissza, hogy október hónapban egy kicsit
másként, mint a hétköznapokban, ünnepélyesebben fejezzük ki hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött
évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
A köszöntés nemcsak egy
napra korlátozódik, hanem
egész hónapban vannak rendezvények a Sajószentpéteri
Területi Szociális Központ és
Bölcsőde szervezésében. Az
idősek világnapján, október 1jén az Idősek Klubjában köszöntötték őket, majd Parasznyára látogattak el, ahol egy
babakiállítást tekintettek
meg. A programok között szerepelt még egy varbói kirándulás és bűnmegelőzési tanácsadás is, de a legnagyobb
figyelmet és érdeklődést az
idei évben is a központi rendezvény kapta, amelyre október 14-én került sor az MSK
színháztermében. Mi sem bizonyítja jobban e rendezvény
népszerűségét, mint az, hogy
évről évre egyre többen fogadják el a meghívást, mert számukra is fontos, hogy érezzék,
nem hagyjuk magukra őket,
hiszen fontos részei az életünknek. Ez a nap, az idősek

Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt
szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres
fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos
kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek Őket szűk odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.
Hallgassátok meg a
panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép
szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ők is sokat küzdöttek értetek ,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Óbecsey István

A Kredenc duó a szó szoros értelmében megénekeltette a
szépkorúakat

5

Szentpéteri

Krónika

Szentpéteri Csillagok

2016. október-november-becember

Szentpéteri csillagok
Az akadémikus: Prof. Dr. Csiba László
Sorozatunkban sajószentpéteri kötődésű, területükön
kimagasló teljesítményt nyújtó embereket mutatunk be,
akik példaként szolgálhatnak számunkra. A mi csillagainkat, amelyek ragyogjanak bármilyen magasan, fényükből miránk is vetül néhány sugár. Ők vallanak emlékeikről, pályájukról, sikereikről. Életükről.
Prof. Dr. Csiba Lászlót a Debreceni Egyetem Neurológiai
Klinikájának intézetvezető
egyetemi tanárát 2016. május
2-án a Magyar Tudományos
Akadémia - a kísérletes, klinikopatológiai és a klinikai
stroke-kutatás területén elért
eredményeit elismerve - levelező tagjai közé választotta.
A mai számunkban ő mutatkozik be olvasóinknak.
- Megtisztelő számomra,
hogy a város nevében gratulálhatok az elismeréshez.
Eredményeidet a Magyar
Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetés mellett szinte minden orvos szakmai díjjal elismerték
már. Lehet sorrendet felállítani közöttük?
- A Batthyány-Strattmann-díj
azért különleges, mert a családból többen is megkaptuk,
az akadémiai tagság mellett a
legnagyobb elismerésnek
mégis azt tartom, hogy az
Európai Neuroszonológiai
(agyi erek ultrahangos vizsgálatával foglalkozó) Társaság melynek területét évtizedekig
műveltem - elnökévé választott 2009 és 2013 között.
- A díjak mindenképpen egy
sikeres életpályát öveznek.
Gondolatban járjuk most végig ezt az utat!
- Sajószentpéteren születtem
1952. május 10-én. Számomra
természetes volt, hogy orvos
leszek, hiszen körzeti orvos
édesapám olyan nagy hatást
gyakorolt rám, hogy fel sem
merült más pálya gondolata.
Utazni minden gyerek vágyik,
gondoltam, hajóorvos leszek,
a hajó elment, az orvoslás
megmaradt.
Tizennégy éves koromig él-

tem Sajószentpéteren, az első
hatot a Nyögő-parti házunkban töltöttem. Nekem ez volt a
romantikus gyermekkor minden szépségével. Nem a viszszatérő árvizek és az elképesztő szegénység, amiben szüleimmel együtt éltünk. Később
a Kossuth utcai általános iskolába jártam, még ma is szeretettel emlékszem Dobos tanár úrra, Palotás tanító nénire
és Nyéki Babára, akik a tudás
szeretetét plántálták belém.
Sorakoznak a régi emlékek: az
Állami Népi Együttes műsora
az iskola udvarán, az első szavalatom, életen áthúzódó barátságok (Tóth Pisti, Lakatos
Erika). A szüretek, a nyár esti
szalonnasütések, édesapám és
barátainak (Tolnay Lajos, Balogh Lajos, Lakatos Lajos)
pincék előtti éneklései (még
ma is fülembe cseng: „Fenn a
vén Doberdón fütyül a szél”).
- Megindító, milyen sokat
jelent számodra Sajószentpéter.
- Nekem Atlantisz, a rég elsüllyedt ország, gyönyörű
gyermekkorom világa, a nagy
horgászások, csavargások és
szánkózások időszaka. Olyan
békebeli hangulat, amely még
a nagyon sötét ötvenes éveken
is átsugárzik. Évente több alkalommal megfordulok a városban, szüleink sírja már
örökre odaköt. Remélem, a terebélyesedő család még sokszor tudja együtt tölteni a
szent karácsonyt Szentpéteren. Ezért is örülök annak,
hogy szépül, épül a város, látszik a fejlődés.
- Az élet rendje: a gyermek
kirepül a családi fészekből.
- Pannonhalmára 14 éves koromban kerültem, csak az is-

Csiba professzor úr számára ma is sokat jelent Sajószentpéter

kolai szünetekben töltöttem
hosszabb-rövidebb időt itthon, de a baráti kapcsolataim
nem szűntek meg, a szívem, a
család mindig ide kötöttek. Az
otthoni leveleket sokszor elolvastam, néha sírdogáltam az
otthon, a szülők hiánya miatt.
- A gyermek egyszer csak
észrevétlenül felnő.
- Az érettségi után Debrecenbe kerültem, a kislány, akinek
akkor udvaroltam, oda jelentkezett. Nem vették fel, engem
igen. Orvostanhallgatóként
eseménytelenül zajlott az életem. 1976-ban „Summa cum
laude” minősítéssel általános
orvosi diplomát szereztem, és
a Neurológiai Klinikára kerültem. Megnősültem, rövidesen megszületett Zsuzsa lányom, akit később még két
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szép gyerek követett.
- És beindult egy sikeres
orvosi pályafutás.
- 1980-ban neurológiából,
1985-ben pszichiátriából tettem szakorvosi vizsgát. 198183 között Németországban, a
kölni Max Planck Intézetben
állatkísérletes munkát végeztem olyan publikációkkal,
amelyek ezen a területen akkor jelentősek voltak. Itt kötöttem barátságot egy japán
professzorral, aki meghívott,
és 1986-87-ben Japánban tölthettem egy évet, ahol a Kölnben publikált módszereket
honosítottam meg, és megismertem a központi idegrendszer ultrahangos vizsgálati
módszereit, melyekkel a nyaki
erek vizsgálatán túl a koponyán belüli áramlást is folya-

Szentpéteri Csillagok
matosan és fájdalommentesen
lehet mérni. Végül fél évig a
franciaországi Toulouse-ban
az agyi véráramlás jellegzetességeit tanulmányoztam embereken.
- Egyszer a vándor hazatér,
még ha kopottas is az otthon.
- Mindent elkövettem, hogy
itthon is megteremtsem az új
módszerhez a feltételeket, ami
1990 körül nem volt egyszerű.
Csupán két ultrahangos készülék volt az egyetemen (ma
130), igazi CT-ről, MR-ről
csak hírből hallottunk, korszerű műszereket beszerezni
csak heroikus erőfeszítések
árán lehetett. Egy gyógyszerkipróbálás honoráriumából
hozzájutottunk egy modern
műszerhez, és megindult
Debrecenben az idegrendszer
ultrahangvizsgálataival a
betegek diagnosztizálása és a
tudományos kutatás is. 1992ben, negyvenévesen, egyetemi
tanárrá neveztek ki, megkaptam a Neurológiai Tanszéket,
amelyet immár huszonöt éve
irányítok, és minden álszerénység nélkül mondom, hogy
munkatársaimmal együtt a
hazai stroke egyik vezető intézményévé tettük. Nemzetközileg ismertté vált klinikánkon végzik az országban a
legtöbb gyógyszeres vérrögoldást, ami az egyetlen hatékony
terápia akut szélütésben, és
csak néhány órán belül végezhető el. Ma már 11 olyan kollégám van, akik tudományos
minősítést szereztek, és már
különböző főorvosi állásokat
töltenek be.
- Mi a legnehezebb és mi a
legszebb ebben a szakmában?
- Az orvosi pálya semmihez
sem hasonlítható lehetőséget
teremt az emberi találkozásokra. A beteg megajándékoz
panaszaival, szorongásaival,
félelmeivel, és ha akarom, rövid időre a társam lesz. Én
akarom, mert azt vallom, hogy

IX. évfolyam 4. szám

a legtöbben megszokják. Én a
megrázó élményeimet, történeteket kiírtam magamból, és
„Kérem, boncoljanak fel!
(Egy orvos hallomásai)” címmel könyv formájában megjelentettem. Már készülőben
egy másik kötet is.
- Lehet sorrendet felállítani
a kutatás, a gyógyítás, a
tanítás között?
- Egyszerre nem lehet tökéletesen csinálni mindegyiket,
sőt, külön-külön sem, csak
próbálgatni. Én ezt úgy igyekszem megoldani, hogy egy
időszakban az egyikre fókuszálok, a tanítást soha nem tévesztve szem elől. Talán nem
véletlenül választottak meg
kilenc alkalommal az év oktatójának. Erre, ha lehet, még
büszkébb vagyok, mint más
eredményeimre.
- Sikerek mellett éltél meg
valamit kudarcként?
- A sikert és kudarcot Kipling
verse szerint fogtam fel: „ha
sikert, kudarcot bátran állod, s
úgy nézed őket, mint két
rongy csalót,…”. Ez mindig
szemem előtt lebegett: ha valami sikertelenség, tragédia ér,
a férfinak legyen annyi tartása, hogy tovább dolgozik, és
nem sértődik meg az életre.
- Hogyan látod az egészségügy mai állapotát?
- Az elvándorlás mellett a sikerélmény hiánya is fenyegeti
az orvost. Ez abból fakad,
hogy rengeteget adminisztrálunk, önvédelmi orvoslást
folytatunk az állandó fenyegetettség és perek ellen. Rendkívül specializálódtunk, és az
orvos nem akar, vagy nem mer
többet tudni, nem mer más
szakterületre merészkedni.
Igazi sikerélményt csak az
kap, aki a betegnek mint
egésznek tud segíteni. Ezt az
örömet viszont a mai orvoslás
nem adja meg, mert algoritmusok rabjai vagyunk, egyegy szervrendszerre korlátozódunk, és a műszerektől vár-

akire számítanak, annak az
élete értelmet nyer. A mi szakmánkban az a szép és egyben
nagyon megrázó, hogy rögtön
igazi tragédiákkal szembesülünk, hiszen a szélütés miatt
egy ereje teljében lévő ember
egy csapásra kiszolgáltatott
lesz, aki elemi funkciói ellátásához is mások segítségére
szorul, sokszor még a beszédképességét is elveszti. Ugyanakkor az orvosok az emberségre is nagyon szép, tanulságos
példákat láthatnak, melyek
személyiségük fejlődését is
szolgálják. Óriási élmény,
nemcsak a betegeknek, hanem
nekünk is, hogy sikerült a vérrögoldó kezelést megteremteni Debrecenben (sőt, mi végezzük a legtöbbet), ezáltal
megértük azt, hogy egy nagyon súlyos betegség gyógyításában van fény az alagút
végén.
- Az orvosnak egészen más a
halálhoz való viszonya?
- A halál mindennapos, s ami
az embert legjobban megrázza, és negyven év után sem tudom elfogadni: hiába adtuk
szeretteinknek az életünket,
úgy halunk meg, mint a kutyák vagy még rosszabbul. Ez
ennek a modern világnak a
kudarca. Egy társadalom emberségét az jelzi, hogyan bánik
az öregekkel, elesettekkel,
mert a gyerekeket könnyű szeretni, ők szépek. De látom azt
is, hogy egyre drágábbak a beavatkozásaink. Nagyon sokat
költünk antibiotikumokra,
mert az indokolatlan használat miatt a kórokozók immunissá válnak, ezért egyre drágább antibiotikumokat vagy
kombinációkat kell bevetni,
hogy kordában tartsuk a fertőzéseket. Ez a XXI. század
pestise, amelynek elterjedését
részben magunknak köszönhetjük!
- Fel lehet dolgozni a tragikus
élményeket?
- Vannak, akik nem tudják, de
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juk a megoldást. A siker
legalább olyan fontos, mint a
jó orvosi fizetés és a paraszolvencia letörése, mert ezek
együtt tudják itthon tartani az
orvosainkat. Az anyagiakat
lesz nehezebb megoldani,
mert „üres gyomorral nehéz a
himnuszt énekelni”.
- Magánéletedről mit osztanál meg velünk?
- Új házasságomban van egy
ötéves kislányom, feleségem
bőrgyógyásznak készül. A napi rendszeres úszás mellett az
olvasás a hobbim, édesanyámtól kaptam örökül: „aki szeret
olvasni, soha nem lesz egyedül”. Nem tudok úgy dolgozni, hogy a háttérben ne szóljon
a klasszikus zene. Nem azért,
mert értek hozzá, hanem mert
megnyugtat, olyan hátteret
biztosít, amely elősegíti a jobb
koncentrációt.
- Mit üzensz a sajószentpéterieknek, kiváltképp a fiataloknak?
- Azt, amit a kiváló szónoki képességekkel rendelkező, de
már agg Churchill. Előadásra
kérték fel, felment a pódiumra, két ujjával V betűt formált,
és csak ennyit mondott: „Sose…add…fel!”. Megfordult és
levonult. A latin közmondás
szerint ugyan („Tempora
mutantur, et nos mutamus in
illis”) minden változik, és mi
is változunk benne, mégis
vannak örök értékek. Én ezek
becsülésére, igazi, önzés és érdek nélküli emberi kapcsolatokra, az ismeretek bővítésére,
kritikus szemléletre biztatom
a fiatalságot, hogy ne legyenek
se politikai, se divatszelek rabszolgái. Olyan munkát keressenek, amelyben örömüket lelik, és egyben környezetük és a
társadalom javára válik. Ha
ezt meg tudják valósítani, akkor boldog emberek lesznek.
Áldott karácsonyt, boldog újévet kívánok neked és valamennyi olvasónak!
Kiss Barnabás
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2016. október-november-becember

Értékeink
Portré: Bodolai Előd
A közelmúltbeli OECD-jelentésekből kiderül, hogy az
oktatásban a GDP-arányos ráfordítás nálunk a legalacsonyabb (3,8 %), és a gyerekeknek nyolcosztályos alapképzésben a legkevesebb órát Magyarország finanszíroz. A legutolsó kompetencia-felmérés (PISA) siralmas eredményt hozott. A felsőoktatásba igyekvőknek
ezért a megfelelő színvonalú, hasznosítható tudás megszerzéséhez különórákat kell megfizetniük. Vagy nagyon
tehetségesnek kell születni.

Előd, kezében a
dr. Kaló Emil-díjjal

Mint Bodolai Előd, a Földes
Ferenc Gimnázium májusban
érettségiző, speciális matematika tagozatos tanulója, aki
nyáron a „dr. Kaló Emil-díjat”
is átvehette. (Ezt a kardiológus
főorvos - az iskola egykori diákja - alapította, a reáltantárgyakban legjobb eredményt
elért diák számára.) „Köszönöm az elismerést, nagy megtiszteltetés és biztatás a jövőre
nézve, igyekszem is mindig
ehhez tartani magam! A doktor urat sajnos nem ismertem
személyesen, de tudásáról,
emberi nagyságáról sokat hallottam” – válaszol a gratulációmra.
Bízva abban, hogy később még
sokat fogunk Elődről is hallani, ismerjük meg közelebbről
eddigi pályafutását!

ből. Persze, minden „normális” diák kapott életében egyest
valamiből. Én is ilyen „normális” vagyok.” Budapestre,
Veszprémbe és Szolnokra is jár
matek szakkörre, ahová sok
helyről összejönnek a vele hasonló érdeklődésű emberek.
Könnyen teremt kapcsolatokat, osztálytársai állnak legközelebb hozzá, az igazi barátság
kialakulásához azonban évekre van szüksége.

Az első lépések…
1998. július 6-án született Miskolcon, a 4-es számú óvodában
ismerkedett a közösségi élettel,
majd a Pécsi Sándor Általános
Iskola padjait koptatta, ahol
Dörnyeiné Szokolai Tünde
segítségével nyitogatta szemét
a világra. Harmadik osztályban Vass Lajosné csúcs-matekszakkörén - ahová a leggyengébb dolgozattal épphogy bekerült – megismerhette a matematika és a logikus gondolkodás világát. Kozma Lászlóné rengeteg felsős matekversenyen indította, ezeken szemléletmódja is változott: nem csupán a cél a fontos, hanem a
hozzá vezető út is. Ettől kezdve
ez lett számára az igazi matematika. Paróczayné Kmeczkó
Ildikónak pedig azt köszönheti, hogy sikerült megőriznie
a több irányú érdeklődését.

Az úton járni kell…
Mára csak a matematika, fizika
és informatika szakkör maradt, ezeken olyan feladatokra
is jut idő, amilyenekre a tanórán nem, és nem kell különórákra járnia. A versenyekre
való felkészülésében sokat segítenek a szakköri anyagok, de
a matektanára és osztályfőnöke, Gulyás Tibor - akire mint
emberre és pedagógusra is
felnéz – intelme mindig előtte
lebeg: „a meló otthon, az a legfontosabb”. Szerencsére ez a
„meló” neki egyre inkább kikapcsolódássá válik, a sportolók az edzést, ő ezt építi be az
életébe. Számtalan magyar és
nemzetközi versenyen szerepelt sikeresen, de sohasem a
győzelem a legfontosabb, hanem kihozni magából a „lokális-maximumot”. Arra azért
büszke, hogy a tavalyi Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen a legjobb húsz közé
tudott kerülni fizikából és matekból is, és néhány hete megkapta Lovász László MTA-elnök (aki történetesen neves
matematikus) matematikai
problémák megoldásáért odaítélt különdíját. Ősszel néhány
napot Svájcban tölthetett az
Európai Nukleáris Kutatási
Központban (CERN), ahol az
európai országok közös részecskefizikai kutatásai zajlanak. Nagy élményt jelentett
számára, hisz oda „földi halandó” elég nehezen juthat be.

Az útkeresés…
A kitűnő tanuló 2011 szeptemberében már a Földesben ismerkedett tovább a világ
nehézségeivel: bejárás, új iskola, új osztálytársak. Tanulás
közben minden tantárgynak a
logikáját kereste, igyekezett
megérteni az összefüggéseket,
a tények mögé nézni. Az útját
kereste, különböző szakkörökre járt, sok tantárgy versenyén
is sikeresen szerepelt. Mindegyikből érdekelte valami, de a
matematika az igazán kedves,
mert könnyen elsajátítja, sikereket tud elérni benne. „Általánosban, úgy emlékszem,
mindig kitűnő voltam, gimnáziumban talán az öt év alatt
egyszer volt egy négyesem tesi-
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A hétköznapok…
Édesanyja, Bodolainé Pándy
Enikő magyartanár Dédestapolcsányban, édesapja, Bodolai István pedig a BorsodChemben villamosmérnök.
Ők ma már csupán jó tanácsaikkal támogatják és a megnyugtató családi légkörrel,
amely az eddig elért eredményeihez is hozzásegítette. Réka
húga - szintén a Földesbe jár megbízhatóbb, segítőkészebb
és inkább a humán tárgyak érdeklik, így jól kiegészítik egymást. (Néha persze „üzleti
alapon” is.)
Bár sokat tanul, precíz időbeosztással él, ám ha egy kicsit ki
akar kapcsolni, hát kikapcsol,
nem érdekli, hogy minek a rovására megy, úgy gondolja, az
idő majd mindent elrendez.
Korábban karatézott, nemrég
elkezdett biciklizni, de a túrázást is a kedvenc időtöltései közé sorolja.
A jövő…
Nemsokára itt az érettségi, de
addig még sok feladatot előirányzott magának. A jövőbeli
terveiről így beszél: „Matematikával szeretnék a továbbiakban foglalkozni. Az majd később alakul ki, hogy melyik
ágával, most engem a banki és
a biztosítási (pénzügyi) szakirány vonz. Csak egy biztos:
bármit csináljak, azt szívvel-lélekkel és élvezettel. A munkán
kívül szeretnék majd egy családot, ami támaszt nyújt, gyerekeket, akiket felnevelhetek,
mint ahogy engem a szüleim.
A jövőmet nem feltétlenül
képzelem el külföldön, de azért
szívesen kipróbálnám magam
a határainkon túl is.”
Búcsúzóul egyezséget ajánlok
neki: legyen egyszer ő is
„Szentpéteri csillag”, akkor a
sorozatban az ő portréját én készítem el. Azt hiszem, ezt
mindketten gondolkodás nélkül azonnal aláírnánk.
Kiss B.
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Értékteremtés négy évtizeden át
40 éves a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda
olvasóink is átérezzék, milyen
fontos momentum is ez a Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvoda életében.

Negyven év nem csekély idő, főleg ha komoly munkával,
neveléssel, értékteremtéssel telik el.
Ha felnőtt fejjel visszaemlékszünk tanulmányaink egyes
pontjaira, sok meghatározó
pillanat eszünkbe ötlik. Minden egyes év egy lépcsőfok, valamilyen mérföldkő a felnőtté
válás útján, sőt, bizonyos esetekben azon túl is. Valószínűleg sokakban maradtak meg a
tanulással töltött órák, amikor
a tanárok a tudás vizéből fenékig merítették a poharainkat,
és próbálták mind egy cseppig
kiitatni velünk, hol ilyen, hol
olyan sikerrel. A friss, ropogós
tankönyvek illata, a kréta sikító hangja, ahogy a táblához ér,
a kissé unalmas, mégis jóleső
sorban állás az év végi ünnepségeken és még sok-sok szín,
hangulat, amik mind emlékeket idéznek fel bennünk. Ha
azonban csak tényleg ennyi
jut eszünkbe a tanulás ösvényén tett utunkról, akkor bizony érdemes lenne kissé mélyebbre ásnunk! A mai magyar oktatási rendszer legelső
foka ugyanis nem az általános
iskola, hanem az óvoda, és erről hajlamosak néha elfeledkezni az emberek.
A tanulást nem lehet elég korán kezdeni. Legalábbis sok
szülő és nevelési szakember
így gondolkodik. A minőségi
óvodai nevelés már a legkisebbeket is helyes ösvényre terelgeti, megtanítja a figyelemre,

türelemre, szocializálja a gyermekeket, és felkészíti őket a
felsőbb szintek nehézségeire.
Éppen ezért legalább olyan
fontos a szakképzett óvónők és
óvodai dolgozók munkája,
mint a háznak az alapásás,
vagy sakkban a nyitólépés. Ezt
a feladatot végzi majd félszáz
éve kiváló minőséggel a Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvoda, amely idén
tartja fennállásának negyvenedik évfordulóját. Ebből az
alkalomból természetesen ünnepi műsorral egybekötött gálaestet is rendeztek a régi és jelenlegi óvodapedagógusok,
dolgozók és természetesen az
intézmény előtt tisztelegve a
művelődési központban.
A rendezvényt számos kedves
és megható program tarkította, a gyerekek táncos-énekes
műsorain át a nívós népzenei
előadásig. Talán a legkiemelkedőbb pillanat, ami a rendezvény szellemét leginkább jellemezte, mégis az a beszéd
volt, amit az óvoda jelenlegi
vezetője, Kaszáné Vincze Éva
mondott. Olyan súlyú felszólalás volt ez, ami nemcsak
összefoglalta, mi változott
ennyi idő alatt az intézmény
életében, de rávilágított arra
is, mit jelent valójában ez a jubileum. Az alábbiakban ebből
a beszédből idéznénk, hogy

„ …Negyven évesek lettünk.
Negyven év hosszú idő, ez idő
alatt átalakult a világ, s ma is
állandó mozgásban van. Az óvodai életünkben is nagy változás történt, elkészítettük a
Helyi Óvodai Nevelési Programunkat, megalkották a
Nemzeti Köznevelési Törvényt, elindult az Életpályamodell. Ez az átalakulás jellemzi óvodánkat is. 1976-ban
még mint 4. Számú Napközi
Otthonos Óvoda nyitotta meg
kapuit. Nemcsak a nevünk
változott az évek során, de
óvodánk arculata is. (..) Az
évek alatt sok-sok gyermek
váltotta egymást, felnőttek
lettek, majd az ő gyermekeik
jártak óvodánkba. Az itt dolgozók munkájukkal valamennyien hozzájárultak az
óvoda történetének formálásához, a jelenben képviselt
értékeink megalapozásához. S
ez a szó: érték, az egyetlen,
állandó, a legfontosabb, ami
negyven év alatt nem változott. Lehetett bármilyen vezetés, az óvoda által képviselt
értékek megmaradtak. Az alapító tagok dolgozták ki azt az
értékrendet, amely – mint a
népmese – szájról szájra terjedt, óvónőről óvónőre, dajkáról dajkára szállt. Ilyen alapító

Minden csoport külön műsorral készült e jeles alkalomra

Egy huncut mosoly
a fényképezőgépnek

tag volt Székelyné Drahos
Mária, aki 2013-as nyugdíjba
vonulásáig tevékenykedett,
értékes örökséget hagyva
ránk. S mi a negyven év öröksége? A megértő, szeretetteljes
légkör, a következetes nevelés,
az óvoda mint második család,
a természet megszerettetése,
hagyományaink ápolása.”
Mi ezek után nem tudunk már
mást tenni, mint gratulálni az
eddig elért eredményekhez, és
kívánni, hogy még sok-sok
gyermekben ültethessék el az
óvoda dolgozói ezeket az értékeket, hogy továbbra is erőslombú generációk nőhessenek
fel városunkban.
Bájer Máté

A fináléban kicsik és nagyok együtt énekeltek
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k rkérdés
Miről olvasna szívesen
2017-ben
a Szentpéteri Krónikában?
Csikászné
Csipkés Erika

szép dolgokat, és általában
munkájuk nem kerül a nyilvánosság elé. Pedig biztosan ők
is megérdemelnék, hogy
riport készüljön velük.

írni az újságírók. Akkor még
jobban beleláttam Szentpéter
életébe.

kal előállni, mikor a lényeg
minden lapszámban benne
van.

Horváth László

Herczeg Lászlóné

- Elég tartalmasnak találom az
újságot, mert jól össze szokták
benne foglalni egy negyedév
történéseit, a város híreit. Kicsit hiányolom a foglalkozási
lehetőségek közlését, mert
elég sok hajléktalan van Sajószentpéteren is, akik biztosan
tudnának hasznos munkát végezni, amiért fizetést kapnának, és akkor talán nem nyomorognának. Más ötlet most
nem jut eszembe, de tényleg
nem lenne egyszerű új dolgok-

- Családommal együtt alig
várjuk, hogy kézbesítsék számunkra. Utána kézről kézre
jár a lap, mindenki elolvassa.
Tényleg mindennel foglalkoznak, ami az embereket
érinti és érdekli. Jók a tudósítások, és ami a lényeg, számtalan információhoz jutunk
hozzá a Szentpéteri Krónikán
keresztül. Jó lenne, ha a jövő
évi költségvetést gyakoribb
újságmegjelenéssel tervezné
az önkormányzat.

Gál István

- Nekem kimondottan tetszik
a lap, szeretem olvasni, hiszen
sok ismerős köszön vissza az
oldalakról. Mint egészségügyi
dolgozó lehet, hogy hazabeszélek, mert szeretnék több
olyan cikkel találkozni, ami a
szakmámat érinti. Kimondottan tetszik a portré rovat, mert
ott a városunkban élő ismert,
sikeres embereket mutatnak
be olyan oldalukról, amelyek
esetenként kicsit már az intim
szférát is érintik. Másik kérésem lenne a hobbi rovat, mert
sokan kedvtelésből csinálnak

- Ha lehet, maradjon ilyen az
újság, amilyen idáig volt. Nekem így megfelel, mert megkapok belőle minden információt a városról, ahogyan a
Sajó TV-ből is. Mindig elolvasom, és várom, mikor dobják be a postaládámba. Ha lehet észrevételem, azt a megjelenés gyakoriságára tenném,
mert néhány éve még havonta
kaptuk, és akkor is tele tudták
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egyes információra szükségem van, de főleg a városban
történt események érdekelnek. Szeretem a város történetét és mindennapjait bemutató cikkeket, és mindent örömmel olvasok el Sajószentpéterről. Valamikor futballoztam,
azért mintegy fertőző betegségként sportmániás lettem.
Nagyon örülnék, ha újra sikeres sportolókról, csapatokról
tudnék olvasni a lapban, mert
ez a város is megérdemelné,
hogy legyen egy kirakatcsapata. A múltat szokták ilyenkor
emlegetni, mint a válogatott
szentpéteri ökölvívók, az NB
I-es női kézilabdacsapat és
más sportágak is, de az már
csak nosztalgia. El kellene
kezdeni az építkezést legalább
egy sportágban, hogy újra
sportsikerektől legyen hangos
a Szentpéteri Krónika.

Nagy Ilona

- Jó a lap, mindig elolvasom,
és örömmel fedezem fel benne
az ismerőseimet. Számomra a
közölt anyagok, cikkek megfelelnek, mert tényleg sokoldalúak. Két szomszédasszonyomnak is ez a véleménye,
velük szoktam kitárgyalni a
híreket. Lehetne éppen kissé
színesebbé tenni, csak akkor
el kellene mozdulni a bulvár
irányába. Biztosan nem egyedül vagyok azzal a véleménynyel, hogy gyakrabban is megjelenhetne, mert van rá igény.

gyermekek és idősek könnyen
a bűnözők látókörébe kerülhetnek, amire jó lenne figyelmeztetni őket egy-egy konkrét
példa elemzésével.

Krónika

között tengődnek. Biztosan
élnek itt tehetősebb emberek
is, akik segítenének a tényleg
rászorulókon, akár munkahelyekkel is. Ezen kívül több
sportról szóló cikket szeretnék olvasni, mert úgy hallottam, ebben az évben volt magyar bajnoka is a városnak,
csak nem sajószentpéteri színekben.

Galler Lászlóné

Francz Sándor

Tamás Zoltán

Debnár József
- Mindig elolvasom a Krónikát az utolsó betűig, mert van
tartalma. Ebben a formában is
érdekesnek ítélem meg, de
lenne néhány javaslatom.
A területi képviselőkkel be
kellene barangolni a városrészeket, és megkérdezni az ott
élőket arról, milyen fejlesztéseket szeretnének a környezetükben. Gondolok itt arra,
hogy jó lenne játszóteret építeni a BÉV-telepre. A rendőrségi hírek és tájékoztatók
gyakrabban megjelenhetnének, főleg figyelemfelhívó jelleggel. Köztudott, hogy a

Szentpéteri

- Az Union Biztosító helyi
csoportvezetőjeként minden

- Szerencsére nekem van stabilnak mondható munkahelyem, de együtt érzek a városban élő hajléktalanokkal. El
tudnám képzelni, hogy esetenként tenne a lap egy felhívást az ő megsegítésükre, mert
tényleg rossz körülmények
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- El tudnék képzelni a Szentpéteri Krónikában egy panaszrovatot, ami arról szólna,
hogy a helybeliek eljuttatnák
problémáikat a szerkesztőségbe valamilyen formában. Legyen az közbiztonsági, közvilágítási vagy szolgáltatással
kapcsolatos bármilyen kifogás. Munkatársaik pedig utánajárnának a megoldásnak.
Egyébként érdekesek a portréik, tetszenek a város életét
bemutató cikkek, és az önkormányzati döntések közlése is
sok emberhez eljut. Szeretném, ha visszaállna a régi
rend, és ismét havilapot kapnánk Sajószentpéteren, mert
úgy még több aktuális eseményről értesülhetnénk.
Kovács I.
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2016. október-november-becember

Rövid pályafutás, hosszú távú tervek – új igazgató az MSK élén
Bemutatjuk: Palla Melinda
November 1-jétől változás történt a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár irányításában.
Ekkortól kapta meg kinevezését az igazgatói posztra Palla Melinda, aki a Kazincbarcikára távozott Sajó Attilát
váltotta. Elődjéhez hasonlóan tervekben nála sincs
hiány.

Palla Melinda
új elképzelésekkel szeretné
felpezsdíteni a kulturális életet

Információm szerint a közelmúltban egyszer már meghirdették az állást, ám a jelentkezők közül azt senki sem kapta
meg. A második kiírás felkeltette a figyelmemet és megírtam a pályázatomat, amit a
képviselő-testület elfogadott.
Így kerültem Sajószentpéterre, ahol idáig csak átutazóban
jártam, mivel munkám a megye más térségeihez, de főleg
Miskolchoz kötött. Döntésemben az is szerepet játszott,
hogy elődömmel a szakma révén több éve ismerjük egymást és tudtam, ha elnyerem a
pályázatot, csak jó örökség
várhat rám – mondta elöljáróban a meglepően fiatal Palla
Melinda.
Nyitott személyiség, az élethosszig tartó tanulás preferálása – áll az életrajzában. Utóbbit az elmúlt években folyamatosan bizonyítja, hiszen
2007-2010 között az Eszterházy Károly Főiskola Andragógia BA felnőttképzés szer-

vező- és Andragógia BA művelődésszervező szakirányokon szerzett diplomát. Tanulmányai közben mintegy „kikapcsolódásként” elvégezte
Az Európai Uniós Pályázatírás és Projektmenedzsment
akkreditált továbbképzést. Az
okleveleken még meg sem száradt a pecsét, amikor a Bihari
Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesületnél Felnőttképzési program- és intézményakkreditációs ismeretekből újabb jogosítványt
szerzett. Tanulmányait 20102013 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem levelező
tagozatának Andragógia MA
szakirányán folytatta, amiért
újabb diploma járt. Ezt már
munka mellett végezte, mert
kulturális menedzserként elhelyezkedett a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit
Kft.-nél, ahol pályázatírással
és menedzseléssel, valamint
rendezvények szervezésével és
lebonyolításával foglalkozott.
Cégen belül, az Ady Endre
Művelődési Házból 2014-ben
került a Diósgyőri várba intézményvezető-helyettesnek,
ahol nagy ívű események várták. A helyreállított vár átadási programjának szervezésében és lebonyolításában is jelentős része volt, melyen legalább tízezer ember jelent meg,
míg a Várfesztivált másodmagával szervezte. Emlékezetes
feladati között említi Bükkszentkereszten a Gombanapok és Kemencés napok rendezvényeket, vagy a Boldogkői várban tartott várnapokat
és a Gönci pálinkafesztivált is.
Munkám a hobbim – állítja
magáról Melinda, amit igazol
szerteágazó tevékenysége. Az

elmúlt évben dolgozott a
KLIK Encsi Tankerületnél
projektmenedzser- pályázati
referens szakterületen, majd
újabb tanfolyamot hagyott a
háta mögött „Korszerű szervezetfejlesztési kompetenciák
kulturális szakemberek részére” címmel a DFT-Hungária
Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt.nél. Aztán ugyanott a „Korszerű vezetői kompetenciák
támogatása kulturális területen dolgozó vezetők számára”
elnevezésű akkreditált továbbképzési programon végzett. Ebben az évben „csak” az
Online Marketing Akadémia
menedzserképzőjének szuperintenzív képzésén szerzett
újabb bizonyítványt. Egyéni
vállalkozóként rendezvényszervezés, pályázatírás, rendezvénymarketing, animátori
tevékenység és turisztikai fejlesztés szerepel a tevékenységi
körében.
Elárulta, nem a nulláról indul
Sajószentpéteren, hiszen
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többéves munkakapcsolatot
ápol Sajó Attilával, akivel
minden apró részletet megbeszéltek és a későbbiekben is
bizalommal fordulhat hozzá.
Tudja, hogy elődjét nehéz lesz
überelni, hiszen megyénk
egyik legjobb kulturális szakemberéről beszélünk, de vannak a jövőre nézve új elképzelései. Szeretné, ha egy nagyobb volumenű, többnapos
fesztivált szervezhetne a városban, amivel ismertebbé,
népszerűbbé lehetne tenni
Sajószentpétert. Jó példaként
említi Kazincbarcika Kolor
fesztiválját, ami évek óta sikeres. Úgy fogalmaz, ötleteinek
csak a helyi önkormányzat
pénzügyi helyzete tud majd
határt szabni. Az igazgatói
széket úgy vette át a múlt hónap elején, hogy minden év
végi program le volt szervezve,
így most a lebonyolításban
tudja bizonyítani rátermettségét.
Kovács I.

Az internet világa a használt technológiák fejlődése és az
aktuális arculati irányvonalak eltolódása miatt
folyamatosan változik. A weben történő információkeresés
egyre könnyebbé, a megtalált adatok pedig mindinkább
relevánssá válnak, köszönhetően az állandó fejlesztéseknek.
A Sajó Televízió komolyan véve a folyamatos megújulás
szükségességét, weblapját mind arculatilag, mind
strukturálisan megreformálta, mely során a látogatók egy
tetszetős, korszerű, informatív weboldalt böngészhetnek.
Reméljük, hogy Ön is pozitívan látja ezt a változást, és
minden információt kellő gyorsasággal megtalál
weboldalunkon, akár a Sajó TV szerkesztett adásait, akár a
képviselő-testület üléseit vagy a Szentpéteri Krónika online
számait keresi.

Tegyen egy próbát! www.sajotv.hu
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Kifelé a gödörből
A péteri foci megint szép lesz?
Néhány éve országos visszhangot váltott ki, hogy Sajószentpéter az egyedüli magyar város, ahol nincs futballcsapat. Az okokat és az előzményeket már kár lenne
boncolgatni, a szégyenfoltok lassan már halványulnak,
nézzünk inkább előre.
Új klub alakult Sajószentpéteri Szabadidő Sportegyesület
néven, rendeződni látszanak a
problémák a pályán kívül és
belül is. A tabellára pillantva
is reménykedhetünk, hogy
elkezdtünk kimászni a gödörből.
A B.-A.-Z. megyei labdarúgó
bajnokság III. osztály Kazincbarcika csoportjában az idei
bajnokság állása az őszi szezon
után: 1. Sajószentpéter SZSE
10 mérkőzésen 10 győzelem,
65 lőtt, 13 kapott gól és 30
pont. Pontveszteség nélkül,
kilenc pont előnnyel várhatjuk a tavaszi szezon rajtját.
Balla Albert sportköri elnök
és Pasiczki Csaba csapatkapitány beszélt az eddig megtett
útról és a terveikről.
Az új sportegyesület elnökségi
tagjai (Balla Albert, Jakkel Péter és Pasiczki Csaba) szívügyüknek tekintik, hogy legyen újra jelene majd jövője a
dicső hagyományokkal rendelkező péteri futballnak.
Az egyesület jelenleg csak egy
szakosztállyal működik, de az
alapszabályuk a szabadidő tartalmas eltöltését és annak segítését tartalmazza, így akár más
életképes sportág felé is
nyitottak, ha jelentkezik rá
reális igény. A város pozitív
hozzáállása és anyagi segítsége
is biztos támpont, ugyanis a
létesítmény biztosítása
mellett az önkormányzat idén
márciusban másfél millió
forintot biztosított a támogatási szerződésben meghatározott célokra. Rajtuk kívül
igyekeznek megnyerni (a jelenlegi támogatók: Balla Albert, Lovas László, Csirkefogó húsbolt és falatozó, SOPER Bt. mellett) a városban
működő vállalkozásokat is,

hogy erejükhöz mérten segítsék a munkájukat. A cél mindenképpen a feljutás, egy osztállyal fentebb pedig mindenből többre lesz szükség, több
mérkőzés, több utazás, több
játékos, ezekhez kell megfogalmazni a célokat, és igazítani a forrásokat.
A gödör, vagy inkább szakadék, amiből a kezdetekkor el
kellett indulni felfelé, bizony
eléggé mélynek tűnt. Az indulás mindig nehéz, az első évet
túl kellett élni, a hivatalos átigazolási időszak után tudtak
csak igazolni olyan játékosokat, akik klub nélkül maradtak. Ma már „pénz” nélkül egy
kis csapathoz is nehéz játékost
csábítni, különösképpen megtartani. A jelenleg itt játszó focistákkal közösen egy klubot
építenek fel, ők szívesen részt
vesznek ebben, a klub vezetése
cserében a körülményekkel, a
játéklehetőséggel tudja itt-tartani őket.
A felnőtt- és a tartalékcsapat
keretéből jelenleg 61 igazolt
(ebből 44 aktív játékengedéllyel rendelkező) futballistából tudnak választani. 18 év
alattiak jelenleg nyolcan vannak, szerencsére ez a szám folyamatosan nő. 18-26 év között húsz, 26-35 év között tíz
és bizony negyven felett is öt
játékosuk van. Az öregfiúk
bajnokságában is indulhatnának, jól is szerepelnének, ha
lenne ilyen, de természetesen
nem ez a cél. Az egyesület
megalakulásakor célul tűzték
ki, hogy helyi fiatalokra építve
hozzák vissza a csapatot a foci
megyei vérkeringésbe.
Ők voltak ilyen jók, vagy az
ellenfelek gyengék? Erre a
Gesztely példáját hozzák fel
(némi áthallással), akik tavaly

kiemelkedtek ebből az osztályból, s most egy osztállyal
feljebb is az elsőségért harcolnak. Most mi is kiemelkedően
szerepelünk... Balogh József
heti két edzésen foglalkozik a
felnőtt- és a tartalékcsapattal,
az utánpótlással Lipcsei Imre,
az edzéslátogatottság annak
ellenére jónak mondható,
hogy szinte mindenki munkából érkezik.
Erősségük, hogy csapatként
funkcionálnak, a fiatal és a rutinos játékosok jó elegye hozza
az eredményeket. Kelemen
Krisztián 26 góljával 34 évesen kiemelkedik a mezőnyből,
de a 100 NB-s meccsel rendelkező kapus, Venczel Zoltán is
biztos pont. Nem beszélve
arról, hogy tőlük testközelből
is sokat tanulhatnak a fiataljaink. A helyi sportélet nyugvópontra jutásában mérföldkövet jelenthet, hogy fúzióra lépnek a SVSE-vel, ezzel végre
létrejöhet egy olyan családbarát városi klub, ahová kikapcsolódni gyerekek, szülők
egyaránt szeretnek eljönni.
Ebben nagy segítségükre lesz
az utánpótlás-nevelés terén
sok éven át sikereket elérő Kocsi Zoltán és edzőtársai, hogy a
tehetséges sajószentpéteri
gyerekek ne kallódjanak a
környező települések kisebbnagyobb csapataiban. Sokkal
több focizni vágyó helyi gye-
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rek kaphat játéklehetőséget a
Bozsik program négy korosztálya, a már működő U-14
mellett az ősztől induló U-16
és U-19 csapataiban. Az iskolákkal jó a kapcsolatuk, hisz a
Bozsik program nélkülük
nem működhetne. Úgy látják,
hogy városunkban az utánpótlás most is olyan jó, mint
korábban volt, céljuk ezért 5-7
év alatt a helyi gyerekekből
egy ütőképes megyei I. osztályú csapatot építeni és fenntartani. A jelenlegi MLSZs za b á lyozá s n e m k e d v e z
ugyan a 18-19 éves játékosok
visszaszerzésének, de azért
igyekeznek, és sikerült is már.
A környező települések csapatai is tele vannak sajószentpéteri nevelésű játékosokkal,
őket haza kell hozni, és a jövőt
rájuk akarják építeni, de a városból, a környékről is várnak
mindenkit, aki sportolni szeretne.
A focihoz közönség is kell,
igyekeznek is azt népszerűsíteni, de valójában a jó játék és
az eredmények a legjobb közönségszervezők. Bízom benne, hogy nemsokára ezekben
egyre többen osztoznak majd
velük, és sok gyereket visznek
ki a büszke papák az edzéseikre, hogy egészséges fiatalokká,
vagy netán jó futballistákká
válhassanak.
Kiss B.

Az öregfiúk nemzetközi tornáján is diadalmaskodtak
a péteri focisták
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Megköszönve megrendeléseiket
és egész éves bizalmukat,
kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván
a THERMO NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM
minden dolgozója!

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM & ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Utolsó lehetőség!
Keresse a Péteri Piacban karácsonyi kuponjainkat,
és december 23-án vegyen részt a nyilvános sorsoláson!
Fődíj: 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány cégünknél.

LÁNGOSSÜTO

Megköszönjük
egész évi vásárlásukat,
kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánumk!

A PARASZNYAI ELÁGAZÁSNÁL

Lángos-különlegességek széles
választékával várjuk Önöket
2017-ben is!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog
új évet kívánunk
minden kedves
vendégünknek!

K A L Á S Z

T E R M É N Y- TÁ P

„Lángos csak frissen sütve!”
Kertstúdió mezőgazdasági, festék és barkácsszaküzlet

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2017-ben
2016-ban is!

GYÚRÓ
és TÁRSA Kft.
Sajószentpéter, Kossuth u.118.
Tel. 48/ 423-910

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag
boldog új esztendőt kívánunk
minden régi és leendő
vásárlónknak!
Várjuk Önöket 2017-ben is.
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Szabadido, reklám
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Ha ízletes, finom ételeket szeretne,
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Vízszintes:
1. Egykori sajószentpéteri nyomdász és papírkereskedő.
11. Francia felség. 12. Nobel-díjas dél-afrikai írónő
(Gordimer). 13. Gotovac kópé opera hőse. 14. Egyik
papírpénzünk. 15. Királyi, latinul. 17. Vonatkozó névmás.
19. … Toptani pasa (albán politikus). 21. Annyi, mint
(röviden). 22. Tigriskígyó. 24. Bolívia alkotmányos és
igazságszolgáltatási fővárosa. 26. Az erbium vegyjele. 27.
Gyakran használt helyi érzéstelenítő. 29. Konzervatóriumi
tantárgy.
Függőleges:
1. Égetett agyaglapokat rak a tetőre. 2. Kekszmárka. 3.
Időnként papírra vet valamit. 4. Zenei nyitány! 5.
Katalizátor fehérje. 6. Északi férfinév. 7. Teller…
(atomfizikus). 8. A moszkvai olimpia kabalamacija volt. 9.
Jómagam. 10. Ezred. 14. Fordítottja is igekötő. 16.
Kukoricalisztből készült dél-amerikai ital. 18. … José Nat
(francia filmszínésznő). 20. Bor zamata. 23. Soha,
németül. 24. Erdei gyümölcs. 25. Hőmennyiség egysége
volt. 28. Római 550.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2017.
február 27-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.
Szeptember havi rejtvényünk helyes megfejtése: Dobay
Szabó Julianna. Köszönjük Olvasóink aktivitását!
A december 1-jén megtartott sorsoláson Beregi Máriának
kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény
átvételéről később értesítjük.
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A hagyományos pizzák, szendvicsek,
hamburgerek és gyros mellett hidegtálakat
és frissensültes tálakat is készítünk.
Házhoz szállítás – 0620/284-5178
SZÉP kártyát és Erzsébet-utalványt is elfogadunk!

Minden vendégünknek boldog
karácsonyt és sikerekben gazdag
új évet kívánunk!

Ne feledje!

Láng Pizzéria
A minőségi ételek háza,
ahol csak és kizárólag friss
alapanyagokból dolgozunk.
Sajószentpéter,
Bercsényi u. 4.

Szentpéteri

Krónika

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
Telefon: 48/521-037, Ügyvezető igazgató: Sulyok Barnabás
Főszerkesztő: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Litoplan Kft. – Design Studio
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Litoplan Kft.
Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
E-mail: info@litoplan.hu; Megejelenik negyedévente 4300 példányban.
ISSN 1789-7807 (nyomtatott); ISSN 2063-482X (online)

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

Szentpéteri

Krónika

2016. október-november-becember

