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Címlapsztori
Sajószentpéteren is virágzik a kultúra
A magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségsorozat egyik fontos pillanata volt annak a kiállításnak a
megnyitóünnepsége, mely Herczeg István grafikus- és
festőművész munkáit hivatott bemutatni.
A sajószentpéteri születésű művész munkáira jellemző egyfajta olyan absztraháló szándék,
mely kiemeli a nézőt a kiállítási
térből, és elrepíti egy olyan
helyre, ahol az emberség, az
emberi jelenlét súlyos hatása
tölti ki az ürességet. Az ecsetvonás olyan, mint egyfajta érintés: nem maradhat érzelmek
nélkül. Szente-Szabó Ákos festőművész a következőképp jellemezte kollégája munkásságát: „Herczeg István képessége az, hogy végtelen érzékenységgel és természetességgel, játszi könnyedséggel és rendkívül
finom humorral jelekké formálja a fény, a tér, az anyag és az
idő mindahány elemét. Legyen
az akár az anyaföld, vagy egy
gyermekkori sajószentpéteri
emlék.”
A vizuális kalandozás élvezetét
St. Martin zeneszerző, zenész,
előadóművész, szaxofon- és
pánsípművész érzékeny dalla-

mai készítették elő. A platinaés többszörös aranylemezes
előadó zenéjével felpuhította a
legkérgesebb szíveket is. A
megnyitó következő produkciójaként Kecskés Lili, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos
Általános Iskola diákja szavalta
el a Himnuszt, majd a jelenlévők köszöntése után Kopcsik
Lajos beszélgetett Herczeg Istvánnal. A festő sok egyéb érdekes anekdota mellett beszélt arról az időszakról is, mikor tanárként dolgozott. Elmondta,
hogy tanítványaitól elvárta a
teljes figyelmet, és a képeken
keresztül próbálta nevelni
diákjait, és szoktatni őket a vizuális kultúra szeretetére. A
művész elárulta azt is, hogy
Sajószentpéter meghatározó
szerepet töltött be az életében.
Fontosak voltak számára az
emberi és családi kapcsolatok,
az épített és a természetes környezet alakulása. 1963-ban

Izgalmas párbeszéddé alakult
a nem mindennapi kiállítás-megnyitó

Pestre ment tanulni, ám már
nem volt hová hazajönnie onnan Sajószentpéterre, hiszen
szülei Miskolcra költöztek. Saját bevallása szerint Miskolc
nem tetszett neki, így végül
Egerben kötött ki, ami némely
szempontból Sajószentpéterre
emlékeztette, hiszen ott is kék
volt az ég, pirosak a háztetők, és
kicsit egyszerűbb, kicsit boldogabb az élet. A tanulságos beszélgetés után újra St. Martin
lépett a mikrofon elé, ám most
hangszer helyett énekhangjával
andalította el a hallgatóságot.

A „Jelenés” című kép is gondolkodásra késztet

A zenésszel később a Sajó Televízió is készített riportot, amiben elárulta, hogy Herczeg
Istvánnal szívesen dolgozik
együtt, hiszen a művészetük fúziója igen érdekes eredményt
hoz. A zene és a grafika ugyanannak az éremnek más-más oldalát mutatják be. Aki pedig ellátogatott erre a különleges atmoszférájú megnyitóra, mindkét oldal szépségéből kaphatott
ízelítőt, amit hazavihetett a szívébe csomagolva egy örök emlék formájában.
Bájer M.

Egy gyönyörű pánsíp muzsika St. Martin tolmácsolásában
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Jubileum
30 éves a Móra Ferenc Utcai Tagóvoda
Miközben óvodánk jubileumi ünnepére készülődünk, a
múltat idézzük. Kutatjuk az ismeretlent, keressük a gyökereket, nosztalgiázunk a régebbi és a közelmúlt eseményein. Ez az évforduló különleges, hisz 30 év hosszú idő,
s az ünnep kapcsán szeretnénk emlékképet formálni az
eltelt tartalmas évekről.
A Móra Ferenc Utcai Tagóvoda 1987. február 1-jén nyitotta
meg kapuit. Az óvoda megnyitásakor az elődje, a volt üveggyári óvoda számát, az 1-est
kapta meg. A fiatal modern
épületet, amely tornateremmel, szépen parkosított udvarral rendelkezett, 126 apróság
vette birtokba annak ellenére,
hogy csonka évet kezdett, hisz
az óvodai munka nem szeptemberben, hanem februárban kezdődött. Az óvoda egy
fiatal, új lakótelepen, közel a
városközponthoz, a hegyhez,
de távol a város zajától és a főúttól lett kialakítva. A családi
fészek melegéből éppen csak
kikerülő apróságok számára
ez az óvoda is biztosította és
biztosítja mind a mai napig a
fejlődés elengedhetetlen feltételeit. Ehhez megadja a biztonságot, a szeretetet, mert a
szeretet a legjobb pedagógiai
módszer.
Ezért óvodába járni, játszani,
élményeket közösen megélni
nagyon jó. Az óvodáskor a rácsodálkozás ideje, és itt, az
óvodában egy új világ nyílik
meg a gyermekek számára.

Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodája
lett. Bár a név változott, de a
megkezdett munka, hogy türelemmel, szeretettel nevelték
és nevelik ma is a felnövekvő
nemzedéket, hogy méltó
módon folytatják a megkezdett úton haladva, tovább örökítve a korábbi gyakorlat értékeit, soha nem változott. 2015ben újabb jelentős állomáshoz
érkezett az óvoda: az intézmény épülete és belső kialakítása is megújult.
Jelenleg 4 csoportban 103
gyermek nevelését 8 óvodapedagógus, 4 dajka, 1 pedagógiai
asszisztens végzi, munkájukat
1 konyhai alkalmazott segíti.
A február 2-án megtartott
gálaműsor összeállításában is
csak egy célt tartottak szem
előtt: a szülőknek és a vendégeknek bemutatni a tartalmas
óvodai élet mindennapjait,
hisz a versek, mesék, dalok és
táncok alkotják a mindennapi
életüket, ezeken keresztül ismerik meg az őket körülvevő
világot.
A gálára február 2-án (csütörtökön) került sor a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpontban, ahol a vendégeket
Kaszáné Vincze Éva óvodavezető köszöntötte, majd felidézte az elmúlt 30 év legfontosabb állomásait, és beszélt az
óvodai nevelés szerepéről,

Mindenki és minden értük
van, hogy jól érezzék magukat, önmagukhoz képest testileg, lelkileg, értelmileg maximálisan fejlődjenek. Az óvodapedagógus munkája az
egyik legszebb, legnemesebb
feladat. Kibonthatja, óvhatja,
nevelheti a jövőt. Ebben a
szellemben végzik munkájukat. A nevelésben fontosnak
tartják: együtt élni, játszani,
tanulni a gyerekekkel, mindig
biztos pontot jelenteni, segítő
kezet nyújtani számukra. És
ami a legfontosabb: tiszteletben tartani az egyéniségüket!
Olyan légkör megteremtésére
törekszenek, ahol a szeretet és
a megértés okos, következetes
neveléssel párosul. Az intézmény életében a következő
nagy változás 2006-ban volt,
amikor az óvoda névadót ünnepelt, felvette a Benedek
Elek nevet. A névválasztás
nem volt véletlen, hisz a nagy
mesemondó meséin generációk nőttek fel. Sajnos ezt a
nevet nem sokáig viselhette,
mert 2007-től egy integrációs
folyamat eredményeként a
Sajószentpéteri Központi

Új köntösben az óvoda bejárata

fontosságáról. A közönségnek
a gyermekek produkcióit Petercsákné Fonó Andrea tagintézmény-vezető mutatta be.
Jómagam Némethné Mohácsi
Bernadett gondolatával búcsúzom:
„Szeretnék újra gyermek lenni!
Gondok nélkül, szabadon élni,
játszani az óvoda udvarán,
repülni a mese szárnyán!
Nótázni, kacagni, ugrándozni,
a világ dolgaival nem törődni… „
Románné

Kevés óvoda dicsekedhet ilyen modern csoportszobával

A jubileumi gálaműsor főszereplői: a gyerekek
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Tehetségfejlesztés pályázati forrásból
Új alkotó közösségekkel bővült a közelmúltban a Sajószentpéteri Kulturális Központ egy elnyert pályázat jóvoltából.„A köznevelési és a kulturális intézményekben
működő tehetséggondozó programok támogatása” című,
NTP- KKI-16- 0290 kódszámú pályázat keretében három kiscsoport kezdhette meg működését ez év februárjától. A cél, hogy minél több helyi fiatal lehetőséghez
jusson tehetségének kibontakoztatására és fejlesztésére. A csoportokat jelenleg több mint 30 fő látogatja.
A kézműves műhely hétfőnként délután 3 órától kezdődik,
ahol Neszádeliné Kállai Mária
csipkeverő, viseletkészítő népi
iparművész, a Népművészet
Mestere, pedagógus vezényel.
A Népi Iparművész címet
2000-től viseli, a következő
évben pedig bejutott a párizsi
Magyar Art mesterség-bemutatóra, 2008-ban elnyerte a Népművészet Mestere címet. A foglalkozások során a gyerekek belekóstolhatnak számos kézműves technikába, mint például a
textilfestésbe vagy éppen a papírmerítésbe.
Ugyancsak februártól működik
a néptáncműhely is, szerdánként délután fél 3-tól, amely
Körmöndi Tamás néptáncoktató közreműködésével valósul
meg. Neve ismerős lehet már a
„Fölszállott a páva” című tehetségkutatóból, ahol Bárdos Zsuzsannával táncolt. Tamás mottója: „Mindenki akkor tudja a
legjobban végezni szakmáját,
ha szereti is.” Ő azon szerencsések közé tartozik, akinek munkája egyben a szerelme is. Tizenegy éves kora óta, vagyis
húsz éve táncol a miskolci
Szinvavölgyi néptáncműhelyben, ahol jelenleg már oktatóként is dolgozik, valamint az
edelényi Császta néptáncegyüttes, a sajószentpéteri Tücsökmadár és Hajlika néptáncegyüttesek művészeti vezetője.
Magyarországon a néptánc már
nem élő hagyomány, mint
egyik-másik erdélyi faluban,

hanem visszatanult hagyomány, ezért kiváltképp lényegesnek tartja magyar identitásunk őrzését, kultúránk, hagyományaink vigyázását.
Csütörtök délutánonként a
képzőművészeti műhely foglalkozásain vehetnek részt a helyi,
fiatal tehetségek a Sajószentpéteri Kulturális Központ- Tájház telephelyén. A foglalkozás
vezetője Alvári Dóra nyugdíjas
rajztanár, akinek a tehetséggondozás az első számú pedagógiai törekvése. A '80-as évektől megyei rajz-vizuális kultúra
szaktanácsadóként évtizedeken
át a megyei tehetséggondozó
rajztáborban tanította az általános iskolás korosztály legjobbjait, valamint a kollégák szakmai fejlesztésébe is bekapcsolódott. Egyéni alkotói tevékenységei között említi a Rajztanárok Zempléni Alkotó
Körét, valamint csoportos és
önálló kiállításait. Munkái szerepeltek már Miskolcon, Sárospatakon, Salgótarjánban, Sátoraljaújhelyen és Sajószentpéteren, de grafikái megjelentek
dél-koreai és bécsi kiállításokon is.
Palla Melinda, a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója elmondta lapunknak, hogy
a projekt végén, júniusban egy
nyilvános rendezvény keretében szeretnék bemutatni a
résztvevő gyerekek munkáit,
amelyre minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

A néptáncosok már a művelődési ház színpadát is birtokba vették

A képzőművészeti műhely a Tájházban tartja foglalkozásait

A kézműves műhelynek az MSK galériája ad otthont
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Farsang napján
Farsang napja eljött már,
kezdődik a jelmezbál,
zeneszóra vígan lép,
ring a tarka báli nép.
Nagy mulatság van itt ma,
ezerféle maskara
perdül-fordul, integet,
búcsúztatja a telet.

Ők voltak a színes ceruzák
– Központi Napközi Otthonos
Óvoda 3-as csoport

Lévay Erzsébet: Farsang napján című verse nagyon hűen
mutatja be azt a februári időszakot, a télzáró hónapot, amelyet
megtölt a vigasság és a jókedv.
A farsangi időszak lényege a
nevetés és a színek. Jelentése,
hogy vége a télnek, minden új
életre fog kelni. De vajon honnan is ered a farsang története,
és milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá?
A farsang hossza évről évre változik, mivel zárónapja a húsvét
időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt
kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. A farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos
képet mutató ünnepeiből nőtt
ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás,
eszem-iszom és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvar-

Mintha a Csinibaba című filmből lépett volna elő a
Semmelweis Utcai Tagóvoda Méhecske csoportja

lás időszaka. Magyarországon a
farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült bennük. Magyarországon
már Mátyás korában divatban
voltak bizonyos itáliai mintákat követő álarcos mulatságok,
sőt, II. Lajos udvarában harci
játékokat is rendeztek. Az egyház kezdetben rossz szemmel
nézte a fékevesztett mulatozást,
az ördög művének tartotta, és
üldözte is. Dacára az egyházi
tiltakozásnak, a farsang időszakának megünneplését nem
tudták visszaszorítani. Annak
ősi, pogány gyökerei, melyek
szoros kapcsolatban állnak a
termékenység, bőségvarázslással, a tél elmúlta felett érzett
örömmel, a tavasz beköszöntét
siettetni szándékozó rítusokkal, erősen éltek a nép hagyományaiban. Farsang ünnepéhez kötődik Magyarországon a
népi színjátszás kialakulása is.
A különféle maszkos alakoskodásokból nőttek ki aztán a különféle dramatikus játékok,
amelyekben tipikus alakokat
személyesítettek meg. A legismertebb alakoskodó szokás
magyar nyelvterületen a mohácsi busójárás. A karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt,
a telet záró időszakban sokfelé
rendeztek bálokat, táncmulatságokat a falvakban, illetve a
nagypolgárság és az arisztokrácia a városokban. Vidéken általában a kocsma vagy a fonó volt
a színtere ezeknek az eseményeknek. A különféle szakmák,
céhek báljai mellett megtalálhatók az asszonyok, sőt, a gyermekek báljai is A farsangi

báloknak mind a paraszti életben, mind pedig a városi nagypolgárság körében komoly
hagyományai voltak. Ezek a hagyományok az évek múlásával
sem kopnak, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy városunkban is évről évre megrendezik a farsangi mulatságokat.
A hagyományt úgy lehet a legjobban életben tartani, ha már
kisgyermekkorban megismertetjük vele gyermekeinket.
Az oktatási intézményeken túl
a város intézményei is színvonalas programokat szerveznek a
farsang jegyében: álarckészítés,
táncház, jelmezes felvonulás.
A farsanggal való ismerkedés
már a bölcsődében elkezdődik,
ez a folyamat majd folytatódik
az óvodai és iskolai nevelésen
keresztül egészen a nyugdíjas
korig. A bölcsődei farsangi mulatság lényege a zene, a tánc és a
vidámság. Az óvodákban (a
farsangi időszakban) a gyermekek témahetekben dolgozzák
fel a farsangi hagyományokat.
A hét témájaként beszélgetnek
a farsanghoz kapcsolódó télűző,
tavaszváró időjárásról, álarcokat készítenek különböző technikával, tanulnak farsangi verseket, dalokat, és közösen készítenek farsangi fánkot. A farsang
minden óvodában külön program, az óvodapedagógusok a
gyermekeket párperces kis
mozgásra tanítják be, és az
egyenjelmezek elkészítéséhez
számítanak a szülők segítségére. Az elkészült produkciókat
óvodánként a Sajószentpéteri
Kulturális és Sportközpontban
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mutatják be a szülőknek, nagyszülőknek. A város iskolásai is
nagy lelkesedéssel készülnek a
farsangi mulatságokra, amelyeket minden tagiskola a saját intézményében rendez meg.
A Móra Tagiskola kivételével
külön szerveznek az alsósoknak
és a felsősöknek mulatságot.
A farsangra való készülődés
során nagy jelentősége van a
csoportmunkának, hisz az
egyéni jelmezes felvonulás mellett egyre inkább a csoportos
produkciók kerülnek előtérbe.
Évről évre bebizonyosodik,
hogy nincs hiány fantáziában és
kivitelezésben sem. Míg a pedagógusok a koreográfiákat tanítják a gyerekeknek, addig a szülők elkészítik a fellépőruhákat.
A Kossuth iskolában nagy hagyománya van a nyitótáncnak,
amelyet mindig a nyolcadikosok mutatnak be. A jelmezes
felvonulás után kezdődik a
táncmulatság, majd sor kerül az
eredményhirdetésre és a tombolahúzásra is.
Az iskolai farsangok legszínvonalasabb egyéni és csoportos
produkciói kapnak meghívást
az MSK által szervezett Farsangi Fánk Fesztiválra, ahol a
fellépés után minden évben egy
újabb sztárvendég szórakoztatja a közönséget.
A szülők ebben az időszakban
bálokat szerveznek, de a nyugdíjasokról sem feledkeznek
meg, hisz nekik a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ szervez évek óta farsangi
mulatságot.
Románné
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Szentpéteri csillagok
A gyermekkardiológus: dr. Mogyorósy Gábor
Sorozatunkban a városunkhoz kötődő, hivatásukban kimagasló teljesítményt nyújtó embereket mutatunk be,
akik példaként szolgálhatnak számunkra. A mi csillagaink: ragyogjanak bármilyen magasan, fényükből ránk is
vetül néhány sugár. Ők vallanak emlékeikről, pályájukról,
sikereikről. Életükről.
Dr. Mogyorósy Gábor a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézet docense, a
Gyermek Belgyógyászati Nem
Önálló Tanszék vezetője, a
Magyar Gyermekorvosok
Társaságának vezetőségi tagja, a Magyar Kardiológusok
Társasága Gyermekkardiológiai Szekciójának tagja, korábbi elnöke, harminchárom
éve gyógyít a debreceni klinikán.
- Ön nem Sajószentpéteren
született, mégis kötődik a
városhoz?
- Édesanyám, dr. Szabó Mária
1962 áprilisától 2007 őszéig
Sajószentpéteren dolgozott
körzeti orvosként. Medikaként házasságot kötött Mogyorósy Ferenc gépészmérnökkel, és 1960. május 1-jén
Miskolcon megszülettem első
gyermekükként. Később két
öcsém követett: 1961-ben
Zsolt, majd 1964-ben Csaba,
akik később szintén az orvosi
pályára léptek.
- A gyerekek ezek szerint
édesanyjuk nyomdokain haladtak.
- A családi munkamegosztásban a gyermeknevelés gondjai
édesanyámra hárultak, hiszen
ő otthon dolgozott, neki jobban szeme előtt voltunk. Nem
csoda hát, hogy akaratlanul is
közelebbről megismerhettem
a munkáját. Egy idő után már
tudatosan szemléltem orvosi
tevékenységét, amelyből a
rendelőjében, sőt, házhoz hívások alkalmával is egyre
többet igyekeztem elsajátítani. Szinte „belenőttem” ebbe a
foglalkozásba.
- Hogy orvos lehessen, még
sokat kellett tanulnia. Mind-

járt az általános iskolában is.
- Óvoda után négy évig a 3.
Számú Általános Iskolába jártam, ebből az időszakból kevés
emlékem maradt meg. Talán
Ramada bácsi cukros nyalókái, amivel iskola után várt
minket, az bizony nagy csábítás volt. A felső tagozatban átkerültem az 1. Számú Általános Iskolába, ez életem igazán
kellemes négy éve volt. Ma is
szívesen gondolok vissza ötödikes osztálytársaimra, akik
gyorsan befogadtak, és nagyon
sok barátra találtam közöttük,
ám ezek a kapcsolatok már régen megszakadtak. Kár értük.
Ennyi év távlatából is azt tudom mondani, hogy szakmailag és emberileg egyaránt kiváló tanáraim voltak. Az itt
szerzett alapok után nem volt
nehéz megállni a helyem a középiskolában sem.
-Mit jelent önnek Sajószentpéter?
- A gyermekkort, mivel 2 éves
koromtól 14 éves koromig éltem itt. Az akkori nagyközség
szerintem joggal megkaphatta
volna a városi rangot, hiszen
pezsgő volt a kulturális és a
sportélete is. A Petőfi Művelődési Házban a tánciskolától a
színházi előadásig színes
kulturális élet zajlott. Jó volt
itt gyereknek lenni, nekem az
osztálytársaim barátaim voltak, gyakran játszottunk, fogócskáztunk, fociztunk az iskolában tanítás után. Valaha
otthonom volt, és jó volt ott élni. Ma már sajnos messze van,
ahogy a gyermekkor is. Amíg a
szüleim itt éltek, én is rendszeresen hazalátogattam, azóta egyszer láttam a volt családi házunkat, számomra teljesen idegen lett.

A felhőtlen gyermekkort jelenti Sajószentpéter
Mogyorósy docens úr számára

- Később beleszippanthatott
a „Bodrog-parti Athén” levegőjébe is. A legtöbb fiatalnak
a jövője szempontjából a középiskola (ott egy igazi pedagógus számít) vízválasztónak.
- 1974-től négy évet az ország
egyik legrégebbi oktatási intézményében, a Sárospataki
Rákóczi Gimnáziumban töltöttem. A kollégium (ahonnan
havonta egyszer volt engedélyezve a hazautazás) és az iskola a gondtalan szentpéteri
gyermekévekhez képest egyaránt nagyobb szigort és kevesebb kellemes élményt jelentett. Osztályfőnököm, Sípos
István valóban olyan tanár
volt, akire szakmailag és emberileg is fel lehetett nézni.
Biológiát és kémiát tanított
nekem, és ezekből ellátott
annyi útravalóval, amennyi
megalapozta tudásomat és
erősítette érdeklődésemet az
orvosi pálya iránt.
- Maradva a névfelidéző szókapcsolatoknál: ehhez min-
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den út a „kálvinista Rómába” vezet?
- Az orvosnak készülők számára - ha nem is minden, de az egyik legfontosabb út Debrecenbe vezet. Természetes
hát, hogy érettségi után én is
az orvostudományi egyetemre
jelentkeztem, és nyertem felvételt. Az egyetemi évek alatt
számomra a legmeghatározóbb mintaként a belgyógyászati gyakorlatvezetőm, dr.
Kakuk György tanár úr szolgált. Nemcsak belgyógyászatot tanultunk tőle, hanem általános emberi bölcsességet is.
A szűkebb szakterületemen
dr. Karmazsin László profeszszor úrtól nemcsak az előadásokon, hanem a viziteken,
gyakorlatban is elleshettem a
szakmai fogásokat.
- Milyen szempontokat mérlegel egy végzett orvos, hogy
eldöntse: melyik szakirányban mélyíti el a tudását?
- Mindenkinél más a motiváció, sokaknál egy megélt pozi-

Szentpéteri csillagok
tív vagy negatív élmény a döntő. Jómagam negyed-ötödévesen már nagyon szerettem volna mélyebben foglalkozni valamelyik klinikai szakterülettel. Élettan tanáromtól tudomásomra jutott, hogy Sulyok
Katalin tanársegédnő vezetésével a gyermekkardiológiából jól működik a klinikai
diákkör. Csatlakozva hozzá, a
terület egyre jobban megtetszett, így ottragadtam, és a mai
napig nem bántam meg.
Természetes volt hát, hogy az
1984. szeptemberi orvossá
avatásom után a Gyermekklinikán helyezkedtem el, és ma
is ott dolgozom. 1988-ban csecsemő- és gyermekgyógyászatból, míg 1991-ben csecsemő- és gyermekkardiológiából szereztem szakvizsgát.
Doktori téziseimet (PhD)
2002-ben védtem meg a gyermekkori szívbetegségek témaköréből. 2006-ban neveztek ki
egyetemi docenssé, 2010-ben
megbíztak a Gyermekgyógyászati Intézeten belül működő
Gyermek Belgyógyászati Nem
Önálló Tanszék vezetésével.
- Mit szeret legjobban, és mit
tart a legnehezebbnek a hivatásában?
- A legnagyszerűbb élmény,
amikor egy valaha nagyon beteg kisgyermeket látok viszont serdülőként vagy fiatal
felnőttként, netán szülőként.
Bár 2010-ben a szakminiszter
Pro Sanitate díjjal elismerte
munkámat, mégis igazán ez
adja meg azt a visszacsatolást,
hogy értelme van annak, amit
csinálok. Szeretem a nem invazív diagnosztikus eljárásokat, ahol nem okozunk a gyermek számára fájdalmat. Szerencsére ezen a területen óriási fejlődés történt az elmúlt évtizedekben, ennek köszönhetően ma már magzatok is lehetnek pacienseink. Egy-egy
súlyos szívbetegség meggyógyítása összehangolt csapatmunka eredménye, ami meg-

X. évfolyam 1. szám

követeli az országos, sőt, sokszor a nemzetközi együttműködést. Ez igen nagy erőfeszítést igényel, és nem megy zökkenőmentesen.
- Melyek a leggyakoribb szívhibák a gyerekeknél?
- A gyermekeknél a szív- és érrendszeri betegségek viszonylag ritkák, ezek között a veleszületett rendellenességek a
leggyakoribbak, amikor a két
pitvart vagy a két kamrát elválasztó sövényen egy lyuk marad vissza. Döntő többségüknél a nyílás természetes úton
bezáródik, erre mondják,
hogy „kinövik”. Sokuknál tapasztalhatunk ártalmatlan
szívzörejt akkor is, ha nincs
szívbetegsége. 1000 újszülöttből ötnek van szüksége valamilyen komoly terápiás beavatkozásra, szívműtétre.
A gond éppen az, hogy a szám
nem nagy, ezért ezek a szívbeteg gyermekek nem állnak
az érdeklődés középpontjában, könnyen az egészségügy
perifériájára szorulnak, kockáztatva a gyógyulásuk esélyét. A veleszületett szívhibákról elmondhatjuk, hogy 35%-os valószínűséggel ismétlődnek a családban. Serdülőknél a mellkasi fájdalom rendkívül gyakori, ami szerencsére
az esetek döntő többségében
ártalmatlan. De ébernek kell
lennünk, hogy elkapjuk azt a
néhány esetet, ahol be kell
avatkoznunk.
- A fiatalok esetében melyek
a leggyakoribb rizikófaktorok?
- Egy találó mondás szerint a
fiatalok mindent megtesznek,
hogy tönkretegyék, az idősek
pedig, hogy megóvják az
egészségüket, mégsem sikerül
nekik. Legfontosabb feladat a
gyerekek egészséges életmódra való nevelése. Sajnos nagyon sok, az egészségre káros
élvezeti szer könnyen hozzáférhető számukra. Mégis az elhízást látom a legnagyobb, ké-

sőbb komoly szövődményeket
okozó veszélyforrásnak.
Az egyre gyakoribb gyermekés serdülőkori magas vérnyomás hátterében is első helyen
az elhízás áll, de fontos megemlíteni, hogy okozhatja a
stressz, a fájdalom (például
gyakori fejfájás) is. Ilyenkor
nem a vérnyomást kell kezelni, hanem a kiváltó okot megszüntetni.
- Ön szerint mi a legnagyobb
probléma ma az egészségügyben, mi az a három dolog,
amit legelőször meg kellene
oldani?
- Ez a három tulajdonképpen
egy: a szemléletváltozás.A legfontosabb lenne tudatosítani
az emberekben, hogy egy jobban működő egészségügy
mellett 7-8 évvel hosszabb ideig élhetnének, mint most.
Amíg ezt ők nem tartják fontosnak, addig a politikusok
sem fogják annak tartani. Másodszor: ma az egészségügy
rendszere túl bonyolult ahhoz, hogy hálapénzzel bárki
be tudná biztosítani magának
a biztonságos, magas színvonalú ellátást. Nyilvános teljesítményértékelésekre volna
szükség, hogy tudhassuk: az
adott kórház ellátása mennyire biztonságos s a kor követelményének megfelelő. És végül
a bűnbakképzést – amellyel az
orvosokra hárítanak minden
felelősséget – abba kellene
hagyni. Mert ezzel még nagyon sokáig el lehet kerülni a
rendszerben rejlő hibák feltárását és reformját.
- A hírekből tudjuk, hogy az
Ön szakterületét is érinti az
elvándorlás, az utánpótlás
hiánya.
- Ha nem is túl fiatalon, én is
kipróbáltam magam Angliában, de két hónap után a viszszatérés mellett döntöttem,
ám e rövid idő alatt is annyi
szakmai élményt szereztem,
amiből még a mai napig is tudok meríteni. A mai pályakez-
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dőkön inkább csodálkozom,
hogy nem külföldön kezdenek. A gyermekorvosok elvándorlása nemcsak külföldre, hanem az alapellátásba –
amely szintén orvoshiánnyal
küzd - is tapasztalható, ez így
egy ördögi kört generál. Pedig
jobb lenne, ha ki-ki saját szakterületét művelné felelősen!
- Mit osztana meg velünk a
magánéletéről, a családi háttérről?
- Sok évvel ezelőtt elváltam,
saját gyermekem nem született. Élettársammal – aki egy
debreceni szakközépiskola tanára - hét éve jól megértjük
egymást. Szabadidőmben is
sokat foglalkozom a szakmámmal, előadásokat tartok,
azokra rendszerint munka
után tudok felkészülni. A leghatásosabb kikapcsolódás,
igazi regenerálódás számomra
a szauna. Ugyan ritkán van rá
lehetőségem, de egy-egy wellness hétvége a párommal
nagyszerű feltöltődést jelent.
- Ön elégedett, boldog ember
a szakmájában és magánéletében?
- Igen. Természetesen pályám
kezdetén nekem is voltak
nagyratörő álmaim, amikből
sok minden nem valósult meg.
50 év felett viszont a megszerzett bölcsességgel sikerült jó
kompromisszumot kötni a
szakmában és a magánéletben
egyaránt.
- Végül mit üzen a sajószentpéteri embereknek, olvasóinknak?
- Nekem nagyon boldog gyermekkort és jó indulást adott az
élethez Sajószentpéter. Volt
gimnáziumi osztálytársamtól
tudom, aki most is ott él, hogy
a város a rendszerváltozást követő bukdácsolás után ismét
kezd magára találni. Szerethető és élhető ez a város. Azt gondolom,van jövője.
- További sok sikert kívánva
köszönöm a beszélgetést.
Kiss Barnabás
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Portré

2017. január-február

A felnövekvő nemzedék egészségéért dolgozik
Portré: dr. Major Ágnes
chológiai feladatokat is el kellett látnia. Sajnálatosnak tartja,
hogy a fiatalok nagy hányada is
elfogadja a segélyből élést, holott tudnának tanulni és dolgozni. A környezetük viszont
visszatartja őket a munkaerőpiactól. Dr. Major Ágnes
igyekszik jó irányba terelni a
jobb képességű fiatalokat, így
betegei közül volt már egy
olyan lány, aki eljutott a gimnázium negyedik osztályáig.
Bízott benne, hogy érettségi
után továbbtanul, ám a család
unszolására férjhez kellett
mennie, a tanulmányi évek pedig kárba vesztek.
Körzetében valamilyen mértékben mindig jelen vannak
olyan betegségek vagy fertőzések, amelyek higiéniai hiányosságok miatt fordulnak
elő. Az egyik ilyen a tetvesedés,
amely élősködőt otthon a szülőnek kellene kiirtania. Hiába
kapnak azonban tanácsot a felnőttek, sok esetben a védőnő
oldja meg a problémát, holott
az nem az ő feladata. A rühesség a másik gond, mert gyógyítani csak a ruha és az ágynemű
fertőtlenítésével lehetne, de
nem minden családnak áll rendelkezésére mosógép. Hasonló
a helyzet az ótvarral is. Hangsúlyozza, ezek a bajok kulturált higiénés körülmények
között nem igazán bukkannak
fel.
Doktornőnél kopogtatnak a
nem túl gondos szülők akkor
is, ha gyermekük napokat hiányzik az iskolából, és félnek a
pénzbüntetéstől. Ha betegségre hivatkoznak, és az tényleg
bizonyítható, „utoljára” kapnak orvosi igazolást. Ebből aztán néha viták alakulnak ki, de
az iránta érzett tisztelet erősebb, mint az indulat.
Úgy érzi, több évtizedes munkájának is köszönhető, hogy
minden gyermek megkapja a
kötelező védőoltást, bár egyesek megkésve, az előírt időpont után érkeznek a rendelő-

Mintegy 1000-1200 gyermek egészségére felügyel, szükség esetén pedig gyógyítja a kis pácienseit. Küzd a térségre jellemző higiéniai hiányosságok miatt jelenlévő
fertőzések megszüntetéséért, és harcol a korai gyermekszülés ellen. Munkásságáért dr. Major Ágnes 2015-ben
Pro Urbe díjat kapott.

Major doktornő a felnőtt ügyeleti ellátásban is részt vesz

„Az orvosi diploma megszerzése után Berettyóújfalun
kezdtem dolgozni, majd onnan Derecskére kerültem. Mivel Miskolcon születtem, mindig vágyódtam vissza a borsodi
térségbe, így kerültem 1987ben Sajószentpéterre. A körzetemhez tartozott a többnyire
cigánycsaládok által lakott
Fecskeszög is, és igyekeztem az
ott élőkkel partneri kapcsolatot ápolni gyermekeik érdekében. Akkor a település fiatal lakosságának egyharmada tartozott hozzám, ami 1300 fős beteglétszámot jelentett. Manapság ez a szám a Kanadába és

Angliába történő kivándorlások miatt valamivel kevesebb”
– nyilatkozta a Krónikának a
doktornő.
Amikor idekerült, nyüzsgő
élet volt Sajószentpéteren. Az
első rendelőjének ablakai az
üveggyárra néztek, és kezdetben eléggé zavarta az üzem zúgása. Ennél jobban a gyár bezárása sokkolta, mert azzal nemcsak a munkahelyeit veszítette
el a város, hanem részben az
értelmét is. Ezután lett alternatíva a munkanélküliség, a meglévő betegségekhez jöttek a lelki betegségek is, és a konkrét
gyógyítás mellett olykor pszi-
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be.
Vállalkozóként látja el feladatát, ami napi három óra rendelési időt jelent, a fennmaradó
munkaórák pedig a rendelkezésre állást szolgálnák. Ezzel
szemben általában napi öt órát
tölt a rendelőben, olyan sok a
beteg, de a helyi bölcsőde is
hozzá tartozik. Részt vesz a felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti ellátásban is, ahol a legtöbb
esetben indokolatlanul hívnak
orvost. Van, aki nem akar sorban állni a rendelőben, mások
elhúzódó betegségük vagy
olyan probléma miatt telefonálnak, amit nem az ügyeletes
orvos fog megoldani.
A városban egyre jobban jelen
van a szmog, ami visszaköszön
a rendelőben is. Növekszik az
asztmatikus jellegű megbetegedések száma a csecsemők és
kisgyermekek körében.
Elárulja, amikor Sajószentpéterre érkezett, tetszett számára
a kisvárosi élet, ezért a Sport
utcában építkeztek. Gyermekei is jól érezték itt magukat,
ők aztán elkerültek a környékről. Lánya, Tóth Anna a nyelvtanulásban kereste a megélhetést, beszél japán, angol és német nyelven, most Németországban dolgozik japán autóipari konszernek megbízásából. Tóth Gergely, a fiúgyermek egy fővárosi informatikai
cég marketingmenedzsere.
Éves szabadságát egy tételben
szokta kivenni, ilyenkor európai körutazásokon vesz részt,
mivel a kirándulás az egyik
kedvenc elfoglaltsága. Amikor
nem utazik, akkor a kézimunka és a kertgondozás köti le a
szabadidejét.
A Pro Urbe díjról így vélekedik: nem tudja miért kapta, hiszen csak dolgozik, és nem
gondolja, hogy ezzel valami
rendkívülit hajt végre. Szerencsére városunk vezetői mindezt más szemszögből ítélték
meg.
Kovács István

Aktuális
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Influenza 1x1
Megelőzés, védekezés, gyógyulás
Február van, amolyan szentpéteriesen szmogos, ködös,
sehol egy kis fuvallat, a levegő meg sem mozdul. Ami „az
álmoskönyvek szerint” itt nem szokott jót jelenteni.
Egyetlen vigasz számunkra, hogy az emberpróbáló kemény telet remélhetőleg már a hátunk mögött tudhatjuk. Ami viszont nagyon nem jó, hogy ez a klíma leginkább az idén is menetrendszerűen megérkezett influenzajárványnak kedvez. Dr. Kassai Tiborral, a 6. számú
körzet háziorvosával ennél aktuálisabb témáról most
nem is beszélgethetnénk.

Az orvosok nem győzik
eleget hangsúlyozni
a védőoltás fontosságát

Azt nem mondom, hogy nyugodtan, de nem is várható,
hogy ez idő tájt egy orvosi rendelő a béke, nyugalom szigete
legyen. Természetes hát, hogy bár a rendelés vége felé járunk beszélgetésünk alatt is egymásnak adják a kilincset a betegek.Végül sikerült gondolatban körbejárni ezt a betegséget, és remélem, hogy a lényeget, amelyet az alábbiakban
megpróbálok összefoglalni, olvasóink is megtudhatják a legilletékesebb embertől, Kassai
doktor úrtól.
„Az influenza az azonos nevű
vírus által okozott tünetegyüttes, amely rendkívül széles
spektrumban jelentkezhet a
betegekben. Ezek egy része
megegyezik a nátha tüneteivel.
Általában mindenkinél jellemző az ízületi- és izomfájdalom,
torokfájás, száraz köhögés,
rossz közérzet, hidegrázás, fejfájás, magas láz, levertség. Kinek-kinek ehhez még hányinger, hasmenés társulhat az
összeszedett vírus erőssége szerint. Megkülönböztetnek A-,

amit a mai magyar viszonyok
között szinte lehetetlen megtenni: sokan betegen járnak be
buszon dolgozni, sokszor a szerencsén múlik, hogy nem kapjuk el a vírust.
Megelőzésként védőoltás is
rendelkezésre áll, a leginkább
veszélyeztetett csoportok
(gyenge immunrendszer, krónikus betegek, idősek, gyerekek) ingyen hozzájutnak,
azonban ez csak mintegy tíz
nap után fejti ki hatását. Ha
mégsem volt szerencsénk, és
megbetegszünk, fontos az ágynyugalom, a megfelelő menynyiségű folyadékfogyasztás, és
segítenek a különböző C-vitamin tartalmú készítmények
is. Gyerekeknél figyelnünk
kell arra, ha lelassulnak, aluszékonyabbá válnak, és felgyorsul, nehézzé válik a légzésük. Egyes csoportok (krónikus betegségben szenvedők,
várandós kismamák, frissen
műtöttek) az általánostól eltérő orvosi kezelést igényelnek, náluk láz esetén azonnal
antibiotikumos kezelést kell az
orvosnak indítania. Magas lázat először még gyerekeknél is
hűtőfürdővel csillapítsunk (a
testünkkel egyező hőmérsékletű vizet nagyon lassan hűtve!), ha ez nem segít, akkor jöhetnek csak a jó hatásfokú
gyógyszerek. Egyes orvosi iskolák szerint a láz hasznos, segít a betegség leküzdésében.
Hogy kinek mi a magas láz, azt
leginkább a beteg fizikai állapota határozza meg. Mindenképpen forduljunk orvoshoz,
ha súlyos tünetek jelentkeznek, mint például a véres vagy
elszíneződött köpet, mellkasi
fájdalom, fulladás, tartós láz.
Azt kérem, hogy ezzel ne az
ügyeletet terheljék, mert azt
nem a háziorvosi rendelés
meghosszabbítására tartják
fenn! A vírust hordozhatjuk
néhány napig úgy, hogy bármit
is tudnánk róla, a betegség

B- és C-típusú influenzavírusokat, a nagy világjárványok
(pandémiák) mögött az A-vírus áll. Nagyon rossz közös
tulajdonságuk, hogy könnyen
mutálódnak (változtatják az
antigén szerkezetüket), ami az
ellenük való védekezést nagyban megnehezíti. Ki kell hangsúlyozni, hogy a náthához hasonlóan az influenzát is vírusok okozzák, ezért az antibiotikumok- a néphiedelemmel
ellentétben - nem segítenek
kezelésükben. Azok az influenza okozta szövődményeknek, a bakteriális fertőzéseknek a gyógyítására szolgálhatnak, és az orvosi javaslat szerint akkor is végig kell szedni,
ha már jobban érezzük magunkat, ugyanis így alakul ki a
megfelelő védettség. A vírusok
érzékenyek a környezeti változásokra, ezért nagyon hideg,
szeles időben kevésbé terjednek. A betegség leginkább tél
vége felé jelentkezik, amikor a
fűtött lakások száraz levegője
szárítja az orrüreg nyálkahártyáját, ami megkönnyíti a vírusok bejutását a szervezetbe.
Ilyenkor több ember tartózkodik zárt légtérben, a vírus
cseppfertőzéssel terjed, elég
egy tüsszentés a levegőbe, és
máris kész a baj. Megelőzésében fontos szerepet játszik a higiénia (gyakori kézmosás, sokak által megfogott tárgyak
fertőtlenítése, zsebkendőbe
köhögés, tüsszentés), vitamindús étrend, a szellőztetés. Kerülni kellene a betegekkel egy
légtérben való tartózkodást,
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mintegy 10 napig tart, de a kimerültség még ugyanennyi
ideig kíséri.
Az idei influenzaszerű tünetek
jelentkezése hat hete kezdődött, körülbelül két hete tetőződött, most már csökken a
számuk. Idén a diagnosztizált
betegek legnagyobb arányban
az óvodás és iskolás gyermekek, utánuk az idősek közül
kerültek ki, közöttük jelentek
meg súlyos esetek is. Most a
szokásosnál sokkal több felülfertőzést, szövődményt (leginkább tüdőgyulladást) észleltünk. Városunkban is folyamatosan regisztrálni, hetente jelenteni kell az új megbetegedéseket, és mi is hasonlókat tapasztaltunk. Ezeket az adatokat az ÁNTSZ követi, felkért
háziorvosokat (Sajószentpéteren az én praxisomat bevonva),
és egy protokoll szerint a betegektől mintát is vesznek le, a
kapott statisztikai adatokból
pedig elemezni tudják a vírusok fajtáit, előfordulásuk gyakoriságát, eloszlását. Ezek a
mostani járvány terjedésének
visszaszorításához, a későbbiek megelőzéséhez nélkülözhetetlen információk.”
Jelenleg már nem növekszik az
észlelt esetek száma, de a veszély még nem múlt el, ezért
még mindig nem árt elővigyázatosnak lennünk.
Kiss B.

Ilyen képet csak speciális
mikroszkóp segítségével
láthatunk a vírusról

Szentpéteri

Krónika

Közélet

2017. január-február

k rkérdés
Ön szerint
mi okozza
Sajószentpéteren
a levegő minőségének romlását?
Palkó Andrásné

na időt, mert sok a régi, az
európai normáknak meg nem
felelő személy- és teherautó,
amelyek műszaki állapotuk
miatt a gyalogos forgalmat is
veszélyeztetik.

Toldi Miklós

törődik senki, nincs gazdája
ennek a területnek. Attól,
hogy sok a szegény ember,
nem kellene égetni a rákkeltő
anyagokat, hiszen a rászorulók szociális tűzifát is kapnak.
A katasztrófavédelem tehetné
a dolgát, és egy ilyen rossz levegőjű településen folyamatosan ellenőrizhetné, büntethetné a levegőszennyezőket.

élők, de semmi sem lett belőle.
Ebben az évben is írnak ki pályázatot fűtéskorszerűsítésre,
ami javíthat a helyzeten, ha
péteriek is nyernek. Környezetvédelmi törvényeket is lehet szigorítani, de az nem fogja érdekelni a fázó szegény családokat.

Puskás Lajosné

Kacsir Gyula

- Szerencsére Dusnokon élek,
ahol nincs ilyen probléma, nálunk jó a levegő. Autóbusszal
járok a városba, és amikor a hivatal előtt leszállok, máris
megcsapja az orromat a széngáz és az egyéb elégetett anyagok szaga. Decemberben a
gyógyszertár mögött olyan
fekete füst jött ki a kéményből,
ami csak a műanyag vagy a gumi égetéséből származhatott.
Mindez a város szívében történt. Ez a folyamat komoly
egészségügyi problémákat
okoz az itt élőknél, ezért szerintem nagyobb figyelmet kellene fordítani az ellenőrzésre,
ami után ki lehetne szabni a
megfelelő bírságokat. A környezetvédők és a polgárőrök
ezt a feladatot hatékonyan el
tudnák végezni. A szennyező
gépjárművek kiszűrésére a
közlekedési hatóság szánhat-

- Az a baj, hogy csak beszélnek
a légszennyezésről, a magas
károsanyag-tartalomról, de a
megoldásról még egy szót sem
hallottam. Ismereteim szerint
a 21 KW teljesítményű kazánok beépítésére engedélyt kellene kérni, a hozzájuk tartozó
kémények pedig csak elfogadott tervek szerint épülhetnének. A mostani gyakorlat
szerint ezek a kémények többnyire nem érik el az előírt méreteket, ezért a kiáramló füst a
közvetlen környezetet szenynyezi. A Sajó-híd másik oldalán lakom, ahol gyakran terjeng gumiszag, de azzal sem

- A szegénység nagy úr, és itt a
lakosság egy része nem tud tüzelőt vásárolni. Ezért ha fáznak, azzal fűtenek, amit találnak, legyen az rossz cipő vagy
autógumi. Az elmúlt 4-5
évben mintegy ötszörösére
nőtt a városon átmenő járműforgalom, amit betetéz a BorsodChemből kiáramló gáz is.
Tudomásom szerint az elkerülőút megépítésére 2016-ra
kaptak politikai ígéretet az itt
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- Beszorultunk két nagy vegyi
üzem közé, aminek a hatása a
levegőben érződik. A várost
átszelő közút forgalma mármár kibírhatatlan, annak
minden hátrányával. A nagy
tehergépjárművek ugyanis
nemcsak az égésterméket bocsájtják ki, hanem folyamatosan felkeverik a port, ami aztán lebeg a levegőben, mi
pedig beszívjuk. A gáz árát is
említhetném, mert ha olcsóbb
lenne, sokan áttérnének erre a
fűtési rendszerre. Sokan fával

Közélet
vagy szénnel is felkészülnek a
télre, hiába építették ki a gázfűtést, mert ha csak azzal fűtenének, drága lenne. Ahhoz,
hogy a lakásomban a hőmérséklet folyamatosan elérje a 22
fokot, havonta 60-70 ezer
forintot kellene áldoznom,
ezért sokszor fatüzelést alkalmazok.

X. évfolyam 1. szám

Csendi Árpádné

Heiszman
Istvánné

- A klímaváltozás is közrejátszik a nálunk kialakult helyzetben, ami kihatással van a
levegő mozgására is. Sajnos itt
ritkán fúj a szél, ami kisöpörné
a piszkos levegőt. Főleg a beteg emberek érzik meg jobban
a szmog káros hatását. Mi
egyébként vegyes tüzelést alkalmazunk, évente hat köbméter fát is eltüzelünk a gáz
mellé. Erre azért van szükség,
mert a gáznak elég kicsi a fűtőértéke, és rá kell segíteni. Sajnos a Szabadságtelepen gyakran száll sűrű fekete füst egy
bizonyos kéményből, ami
gumiégetésre utal. A BorsodChem füstje is ránktelepszik,
ezért a férjem sokszor napokig
nem tud kijönni a lakásból,
annyira fullad. A szennyezés
csökkenését abban látnám, ha
a szomszéd merne feljelentést
tenni a gumi- és műanyagégetőkkel szemben, akik ellen a
hatóságok retorziót alkalmaznának, hiszen ezeknek az
anyagoknak az égetése köztudottan rákkeltő.

- Főleg ködös időben érződik
a szúrós szag, ami nálam köhögést vált ki. Szerintem túl sok
a régi, elavult jármű, amelyekből ömlik a káros anyag. Ezért
lenne szükség minél előbb az
elkerülőút megépítésére, mert
akkor nem a város levegőjét
szennyeznék a gépkocsik.
Gázzal fűtök, és elég magas a
számlánk, mégis ösztönözni
lehetne az embereket a szilárd
tüzelő elhagyására és a gáz bevezetésére. Mivel Sajószentpéter a szmog miatt gyakori
főszereplője a híreknek, bombázni kellene a kormányt valamilyen kedvező konstrukcióért, amivel lehetne fejleszteni
a gázhálózatot, és támogatni
az új bekötéseket.

Kasza László

- A környékünkön mindenki
fával fűt, amiből sok szállópor

jut a levegőbe, mert a sokszor
hangoztatott rezsicsökkentésről kiderült, hogy az csak egy
humbug volt. A havi 3-400 forintos csökkenés ugyanis nem
számottevő. A rossz levegő
egyik okozója egyébként a táj,
mert Szentpéter körül van véve hegyekkel, és így nem igazán mozog a levegő. Javulást
műszaki berendezések üzembe helyezésével lehetne elérni,
gondolok itt a szélerőműre
vagy a naperőműre. Ezek villamos áramot termelnek, amit
fűtésre is lehet hasznosítani,
az elektromos fűtőtesteknek
pedig nincs károsanyag-kibocsátása. Emellett korlátozni
kellene a közúti forgalmat is.

Szamorszki
Imréné

- A Szabadságtelepen élünk,
és sokszor olyan a levegő,
mintha egy vegyi gyárban lennénk. Az uralkodó szélirány
Miskolc felé mutat, ha egyáltalán fúj a szél, és ez hozzánk
hozza a BorsodChemből kiáramló gázokat. Ezek olyan
egyedi szagok, amiket mással
nem lehet összekeverni. Mi a
legkímélőbb gázfűtést alkalmazzuk, és 18-20 ezer forintból biztosítani tudjuk a 120
négyzetméteres lakásban a
meleget, a főzéshez szükséges
mennyiséget és a kenyérsütéssel elfogyasztott gázt is, mert a
férjem csak az otthon sütött
házi kenyeret eszi meg. Szerintem a város levegőjén sokat
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segítene, ha folytatódna a
gázberuházás, és sokan kötnének rá a rendszerre.

Soltész Lajosné

- Régen a széngáz lepte el a várost, mert a bánya miatt sokan
olcsón, kedvezménnyel kapták ezt a tüzelőt. Ma már tűzifát használnak, aminek nagy a
szállópora. A gond ott van,
hogy télen sokszor van ködös,
szélmentes idő, ami megköti a
káros anyagokat, és az rátelepszik a városra. Én gázzal fűtök,
ami kényelmesebb és kevésbé
szennyezi a levegőt. Sajnos
sokszor lehet érezni műanyagés gumifüstöt, ami azt jelzi,
hogy a hulladékot, amelyet a
kukások elvinnének, otthon
elégetik. Gyakran előfordul,
ezért szigorúbban kellene kezelni ezt a kérdést. Másik komoly probléma a közlekedés,
hiszen az autók között sok a
környezetszennyező, elavult
jármű, amelyek Szentpéteren
áthaladva erősen szennyezik a
levegőt. Nyáron álltam a buszmegállóban, és hét perc alatt
tizenegy kamion ment el előttem. Aztán a szomszédban
működik a BorsodChem és a
sajóbábonyi üzem, amelyek
szintén bocsáthatnak ki különféle gázokat, szennyeződéseket. Megoldás a célzott területeken történő légszennyezés
mérése és a negyedszázada
ígért elkerülőút megépítése
lenne.
Kovács I.
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2017. január-február

Az életünk múlhat rajta
Fontos tudnivalók a kéménysepréssel kapcsolatban
Több változás történt az utóbbi időszakban a kéményseprők munkájában és az azzal kapcsolatos jogszabályokban. A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kértünk tájékoztatást a lakosságot érintő módosításokról.

Egy aprócska szerkezet, mely életeket menthet

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő,
attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig
attól, hogy fűtési időszak vane. Gázüzemű és zárt égésterű
tüzelőeszköz esetén kétévente,
minden egyéb fűtőberendezés
esetében évente érkezik a kéményseprő – áll a nyilatkozatban. A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15
nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postaládába.
Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy
értesítést. Ha a sormunkát a
kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni,
akkor a kéménytulajdonosnak
30 napon belül egyeztetnie kell
egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka.
A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett
munkáért már ki kell fizetni a
kiszállási díjat (körülbelül 500

forint), de nem készpénzben,
hanem csekken vagy átutalással.

A gazdálkodó szervezetek
tulajdonában lévő kémények
ellenőrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek
végzik megrendelésre.
A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötőelem ellenőrzését, tisztítását,
a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van
írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének
ellenőrzését is. A sormunkába
nem tartozó tevékenységekért
változatlanul fizetni kell. Természetesen lehetőség van arra
is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen
meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az
1-es menüpont kiválasztásával
elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sor-

A kéményseprők munkája
ma is olyan fontos, mint
50 vagy 100 évvel korábban

munka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem
tartozó munkák elvégzése
költségtérítés terhére történik.
A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a
kemenysepres.katasztrofavede
lem.hu weboldalon.
K.I.

Ilyen hatással van szervezetünkre a szén-monoxid
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Népművészet
Értéket teremtő hobbik
Jómagam olyan korból és olyan helyről származom, ahol
egykor a család számára a mindennapi megélhetéshez
szükséges feltételeket (a kenyértől a borig, a vajtól a cserépedényben tárolt szilvalekvárig) saját maguk állítottak elő. Csakúgy, mint a ruhák, kötények, kendők
anyagául szolgáló gyönyörű szőtteseket vagy éppen a köteleket, hálókat. Amikor ma ilyen kézimunkával találkozom, képzeletemben édesanyámat látom: a szétszedhető szövőszék (míves asztalosmunka, amelyben egyetlen fém alkatrész sem található) mögött ülve számolgatja a szálakat, hogy el ne tévessze a mintát. Persze, sose
tévesztette el.

Laura terítőit Japánban is
megcsodálhatták

Az egykor mindennapos foglalatosság mára népművészetté
szépült, de a jelen számára
ugyanúgy felidézi az elmúlt korok emlékét, mint bennem a
fenti képet. Ha abban az időben
ezeket a dolgokat megvásárolták volna, ma egy emlékkel én
is szegényebb lennék. Szerintem a saját magunk keze munkája olyan hatalmas érték, amit
pénzzel nem lehet soha kiváltani. Szerencsére ma is sokan
gondolják így, és megszámlálhatatlan módon hódolnak a kézimunka szenvedélyének, a
népművészetnek. A térségünkben élő képző-, ipar- és népművészeket hozza össze a Kazincbarcikán működő Sajómenti
Népművészeti Egyesület
(SNE), amely novemberben
ünnepelte megalakulásának tizedik évfordulóját. A magyar
kultúra napja alkalmából pedig
a „Kazincbarcika művelődéséért” civil díjat adták át nekik.
Az egyesület mintegy hatvan
tagot számlál, köztük fafaragó,
hímző, keramikus, kosárfonó,
csomózó, szövő, textiltárgyké-

szítő, népzenész. Mert a néptánc, a népdaléneklés mellett ez
is a hagyományőrzés, vagy
inkább az újraélés egyik formája. Tisztelet mindnyájuknak,
mert múltunk egy szeletét mentik meg a feledéstől, és értéket
teremtenek. A teremtés pedig
maga a csoda. Az egyesületi tagok között ott találhatjuk a sajószentpéteri Lizák Laurát és Bereczki Szabolcsot is, ők mutatkoznak be most olvasóinknak.
Lizák Laura, kézi-gépi hímző
„Sajószentpéteren születtem,
az első öltéseket édesanyámtól
lestem el már egészen kicsi koromban. Megszerettem, s mivel
egyre jobban ment, a középiskolába is elkísért: 1996-ban
Miskolcon a Martin János
Szakiskolában végeztem kézigépi hímző szakon. Egyre többet és komolyabban foglalkoztam vele, és a sajószentpéteri
Paál László Képzőművészeti
Kör tagja lettem, itt a munkáimat már be is tudtam mutatni.
Majd tudomásomra jutott,
hogy Barcikán a Gyermekek
Házában működik egy kézműves szakkör, ahol szívesen fogadtak. 2006-ban felmerült az
egyesületté válás gondolata, így
én is a SNE alapító tagja lettem.
Az egyesület nyitott, mindenben igyekszik a tagoknak segíteni: alkotótábort, kiállítást
szerveznek, és rendszeresen közösen jelen vagyunk ünnepi
rendezvényeken, vásárokon.
Így jutottak el hímzéseim Sajószentpéteren kívül Kazincbarcikára, Szerencsre, Sajókazára,

Kisgyőrbe, Mezőkövesdre,
Putnokra, de láthatták Dobsinán is. A Lakiteleki ART 2003
Fesztiválon iparművészet kategóriában első helyezést értem
el. Kész hímzéseimet
fizetés- kiegészítésként sikerül
eladnom is, a riselt terítőim
még Japánba is eljutottak, most
a hímzéssel kasírozott ékszerdobozok, tartók keresettek.
A munkáim érdekessége, hogy
színe-visszája azonos, megesett,
hogy fordítva állították ki valamelyiket. A kézi hímzést többen művelik, időigényesebb, a
gépinél viszont nagyon kell figyelni, ott nem hibázhat az ember. Legjobban gyöngyfonállal
szeretek varrni napszövetre és
lepedővászonra, selyemre viszont nem igazán. Ezeket a
szükséges anyagokat a kézimunka- és cérnásboltokból
szinte bárhol be lehet szerezni,
nem kell nagyon utánajárni”.
Bereczki Szabolcs, csomókötő
„Engem gyerekkorom óta
gyengéd szálak fűznek a fonáshoz, a csomók készítéséhez.
Valamikor a '70-es évek vége felé robbantózsinórból fontuk a
barátaimmal az első kulcstartóinkat, és bár mindig található a
zsebemben valami madzag,
zsinór, mégis sokáig feledésbe
merült a dolog. Aztán 2006-ban
hirtelen újra fellángolt a régi
szerelem: szerettem volna egy
olyan tablót csinálni, ahol bemutatok minden csomófajtát,
amit a halászok, tengerészek
(valahol lelkem mélyén én is az
vagyok) használnak. Erről aztán végül letettem, és elkezdtem olyan hasznosabb tárgyakat készíteni csomókötéssel,
mint a háló, ostor, nyaklánc,
karkötő. Szakirodalomból, internetről autodidakta módon
fejlesztettem magam, ahol minden csomónak kódszáma van,
és a filmről úgy kell megtanulnom, mint a verset, hogy belém
égjen. A világhálón három
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ilyen közösségnek is tagja vagyok (kettőben egyedüli magyarként, saját blogom is van
csomó-mánia néven), de mostanában erre is, a kötésre is kevesebb időm jut a munka és
család mellett. Két éve én is jelentkeztem az egyesületbe, kiállításra, vásárokra is eljutottam, de nem sok terméket sikerült eladnom. Aki nem látja, fogalma sincs róla, hogy mennyi
munka van egy-egy kész tárgyban, a környékünkön megcsodálják, de pénzt nem adnak érte. Ahhoz olyan helyre kellene
költözni, ahol élénk lovasturizmus működik, de én nem ebből
élek (talán nullszaldós lehetek).
Egyébként is inkább a kreativitás, a folyton újat keresés és izgalmas ötletek megvalósítása
érdekel, amihez ihlet, a lelkem
kell, ezt pedig pénzzel nem tudják nekem megfizetni. Tucatárukat pedig én nem tudok és
nem is akarok csinálni.”
Nem titkoltan a kedvcsinálás
szándékával készült ez az írás,
hiszen bizonyára vannak még a
városban rajtuk kívül sokan,
akik szintén érdekes hobbival
rendelkeznek. Az egyesület és
lapunk is várja a jelentkezésüket, mi szívesen bemutatjuk a
nyilvánosságnak őket is.
Kiss B.

Szabolcs az alkotásaival
egyediségre törekszik
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi feladatellátási helyére a
2017/2018. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:
2017. április 20. (csütörtök) 8-17 óra
2017. április 21. (péntek) 8-15 óra
2017. április 24. (hétfő) 8-17 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.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.§-ában foglaltak szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdéséig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább 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 többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos
nevelési igényű gyermekek, többek között: az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő
gyermekek nevelését.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással 2017. 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.” A napi 4 órában 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, 2017. február 17.
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
A Sajószentpéter Városi Önkormányzat által fenntartott Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és
tagintézményeinek 2017. évi nyári zárva tartásának rendjét a képviselő-testület az alábbi időpontokban határozta meg:
2017. július 01. és 2017. 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.)
2017. augusztus 01. és 2017. 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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Vízszintes: 1. Sajószentpéteri református püspök
(1739-1823). 10. Ozor becézve. 11. Penny … (Beatles). 12.
Belga város, Kelet-Flandria központja. 13. Viselkedéskultúra. 14. Kossuth-díjas színész, a Nemzet Színésze (Péter).
16. Latin női név, jelentése: istennő. 17. Fehérvár-csurgói
születésű szobrászművész (Amerigo). 18. Klasszikus latin
kötőszó. 19. Pata közepe! 20. A Duna mellékfolyója
Romániában. 21. Azerbajdzsán sportjele. 22. Vállalkozási
forma, röviden. 23. Horgony. 25. Egyek településrészén él.
28. Szláv földrajzi nevekben: kicsi, alacsony. 29. Vízzel
hajtott őrlő berendezés fontos alkatrésze.
Függőleges: 1. Ígérettétel. 2. Az SMS is ez. 3. TV-sorozat,
Görbe Nórával a címszerepben. 4. Szóösszetételekben:
külső. 5. A nyomás mértékegysége, röviden. 6. Az élőlények
egyik országának tagja. 7. Indonéz sziget. 8. Egy, angolul. 8.
Az ízeltlábúak törzsébe tartozó állat (a versben Jeromos).
13. Község Edelény mellett. 15. …-Klub (TV csatorna). 18.
Ennek az orrához. 20. Belső égésű motor neve. 21. Szándékozik. 22. Az egyik oldal. 24. A Miskolci Egyetem elődjének rövid neve. 26. Amennyiben. 27. Ifjúsági Magazin.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2017.
április 10-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: Csízy
Elemér. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A február 18án megtartott sorsoláson László Andrásnénak kedvezett a
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később
értesítjük.
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Minden fontos információ Sajószentpéter
város megújult weblapján.
Önkormányzati rendeletek és
határozatok, EU-s és hazai pályázatok,
nyomtatványok és hirdetmények,
ügykörök és szervezeti egységek,
kulturális és önkormányzati hírek.
Minden egy helyen. Ön is látogasson el
Sajószentpéter megújult weblapjára!

www.sajoszentpeter.hu
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