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Maximalista
Közelről: Bereczki Zoltán
Rendkívül tehetséges és sokoldalú előadóművész.
Röviden így lehetne jellemezni az eMeRTon-díjas
színészt, énekest, zenei producert. Ha azonban kicsit
mélyebbre ásunk az életrajzában, akkor azonnal kiderül,
hogy ennél azért többről van szó. Általános iskolás
korában versenyszerűen úszott a Vasas SC-ben,
középiskolás korában már saját zenekara volt Styx
néven. Dobolni és hegedülni tanult, sőt, a Magyar Rádió
Gyermekkórusában is énekelt. Ilyen előzmények után
nem csoda, hogy a Színház és Filmművészeti Főiskolára
vezetett az útja, ahol 2001-ben operett-musical szakon
végzett. Bereczki Zoltánnal március 8-án beszélgettem,
amikor városunkba érkezett a hölgyek szórakoztatására.
- A közönség az elmúlt években számos produkcióban
láthatott téged. A Sztárban
sztár első évadát 2013-ban
meg is nyerted. Aztán a második és a harmadik szériában
már a zsűriben ültél. Melyik
feladat volt számodra nehezebb: Kiállni a színpadra és
hétről hétre egy másik előadó
bőrébe bújni, vagy a zsűri tagjaként kritikai észrevételeket
megfogalmazni?
- Számomra egyértelműen a
zsűrizés volt nehezebb. Én már
kicsi korom óta űzöm ezt a
Sztárban sztár játékot, így azt
mondhatom, hogy így tanultam meg a szakmát. Sőt, azt
gondolom, hogy a kollégákkal
is ez történt. Vagyis hallgattuk
az ikonokat, és közben megpróbáltuk tőlük azokat az előadói
finomságokat, hajlításokat
megtanulni, melyek aztán a
saját egyéniségünkkel keveredve egy új, csak az adott egyénre jellemző stílust eredményeztek. Így nézve a dolgot
számomra az éneklés nem
jelentett különösebb problémát, a zsűrizés azonban nagyon
nehéz abból a szempontból,
hogy az ember a saját kollégáit
értékeli, esetenként bírálja. Egy

show-műsorban szükség van
arra, hogy meg merjem mondani a véleményemet, különben az egész produkció halálosan unalmassá válik. A néző
pontosan látja azt, amit lát,
pontosan hallja azt, amit hall,
és az ítészek szájából akarja
hallani, hogy az adott műsorszám milyen nívót képvisel.
Ugyanakkor rendkívüli módon
ügyelni kell arra, hogy miként
fogalmazok, hiszen azt szeretném, hogy a szóban forgó kolléga a műsort követően is szóba
álljon velem. Nos, ezt a finom
balanszot megtalálni, talán ez a
legnehezebb feladat. Sajnos ennek ellenére is előfordult, hogy
nem sikerült mindig ezen a
szűk mezsgyén maradni, minek eredményeként sértődés
lett a kritikai észrevételek miatt. Én ebből nem csináltam
nagy ügyet, hiszen ez maga az
élet.
- Amikor útjára indult a
Sztárban sztár + 1 kicsi című
produkció, a műsorban szereplő gyerekek számára ti voltatok az igazi sztárok, a tévéből ismert ikonok. Hogyan
sikerült velük a megfelelő
kontaktust megteremteni?
- Miután van egy lányom, aki
most éppen 9 éves, ebből kifolyólag nekem könnyű dol-

Bereczki művész úr elvarázsolta a sajószentpéteri közönséget

gom volt. A nézők számára úgy
jöhet le a képernyőről, hogy
ezek a gyerekek már kész felnőttek (egyik-másik magasabb,
mint én), azonban a lelkükben
még nagyon gyerekek. Így pontosan azokkal a kommunikációs fordulatokkal lehet hozzájuk
közelebb kerülni, melyekkel
adott esetben a saját gyermekemnél is célt értem. Izgalmas
dolog lenne, mondjuk 10 év
múlva ezeket a gyerekeket
(akik akkor már nem lesznek
gyerekek) megkérdezni, hogy
szerintük miként teljesítettem
ezt a feladatot, én most úgy érzem, megugrottam az akadályokat.
- Március 8-át írunk, vagyis
viszonylag még az év elején
járunk. Milyen tervekkel indultál neki a 2017-es esztendőnek?
- Nyugodtan mondhatom azt,
hogy ez az év a felkészülés éve.
2017-ben több olyan dolgot is
előkészítünk a kollégáimmal,
amelynek a gyümölcsét lehet,
hogy csak 2018-ban aratjuk le, a
mostani előkészítő munka
mégis kulcsfontosságú a projektek sikere szempontjából.
De hogy néhány példát is említsek: újra nekifogok a popzenélésnek; új színházi bemutatóval is készülünk, a Lepkegyűjtő Produkció keretében
játszom a Lepkegyűjtő, illetve a
Pillanatfelvétel című darabok-
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ban; emellett játszom a Centrál
Színházban az Illatszertár, illetve a Függönyt fel! című előadásokban; koncertezem a zenekarommal, mint például ma itt,
Sajószentpéteren, és ha már a
terveknél járunk, akkor azt is
nagyon szeretném, ha az idén
elkészülne a házam, ugyanis
most éppen az építkezés kellős
közepén járok. Hát, nagyjából
ennyit a tervekről.
- Sok sikert és kitartást kívánok neked mindehhez a
Szentpéteri Krónika olvasói
nevében.
Sulyok B.

A koncert végén
a zenésztársakkal
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Az ünnep mindenkié
Megyei ünnepi közgyűlés Sajószentpéteren
Napjainkra hazánk (nem minden hatalmi szándék
nélkül) kettészakadt, a politikai kultúra olyan
mélységekig jutott, hogy nem tudunk normálisan
beszélni egymással. A nemzeti ünnepeinket is párt
nagygyűlésekké alacsonyították, rég nem vagyunk
képesek méltó módon tisztelegni történelmünk
nagyjainak emléke előtt sem. Ennek megváltoztatására
egyre több olyan követendő példára van szükség, mint a
2017. március 14-én délutáni. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és Sajószentpéter Város
Ö n ko r m á n y z a t a a z 1 8 4 8 / 4 9 - e s f o r r a d a l o m é s
szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére
Sajószentpéteren tartotta közös ünnepi közgyűlését,
amelyen napi pártpolitikától mentesen, közösen
emlékeztek a nagy elődökre.

Török Dezső, a megyei
közgyűlés elnöke ünnepi
beszédét tartja

Az esemény létrejötte a megyei önkormányzat immár évtizedes hagyománya (az ünnepi közgyűlések rendezésére
mindig más-más település önkormányzatát kérik fel), valamint városunk vezetése és a
térség országgyűlési képviselője között meglévő korrekt
együttműködés eredményének köszönhető. Ez akkor is
elmondható, ha a számtalan
ígéret után sem látszik előrelépés Sajószentpéter egyik legnagyobb problémája, a 26-os
út elkerülő szakaszának megépítésében.
A közös ünneplés március 14én kora délután a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán kezdődött,
ahol Kecskés Lili, az iskola ta-

Színpadon a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai

rakták egy polgári Magyarország alapjait. Különösen büszke lehet fiaira az a megye,
amely olyan jeles személyiségeket adott a hazának, mint
a kormányzó Kossuth Lajos, a
miniszterelnök Szemere Bertalan, a Ház korelnöke, Palóczy László. Vagy éppen Lévay
József, a költő, Borsod vármegye főjegyzője és alispánja, a
közigazgatás és a haza igaz
szolgája, akinek példájából a
jelenkor képviselői is alázatot,
tisztességet tanulhatnak.
Demeter Zoltán, térségünk
országgyűlési képviselője ünnepi beszédében Ratkó József
költő 1989. március 15-i szavait is elénk citálva emlékeztetett rá: mint minden nép, mi
is kaptunk a történelemtől
néhány lehetőséget, hogy ne
megtűrt, szegény rokonként
tekintsenek ránk, hanem édestestvérként. A múltban
több alkalommal is bizonyítottuk: egymással összefogva,
szuverén nemzetként nem lehetünk másodrangúak. Ezután Kossuth Lajos egykori országgyűlési beszédét hívta
segítségül, amelyben kijelentette, hogy nemzeti ügyekben
nem lehet pártkülönbség a
polgárok közt. Ezt gondolja ő
is március 15-e legfontosabb
üzenetének. Fontos, hogy ne
csak külsőségekben ünnepeljük magyarságunkat, hanem
lelkünkben is hazafiként, az
egész nemzethez szólva és annak javára cselekedve, ahogyan azt a sokoldalú géniusz,

nulója elszavalta a Himnuszt,
majd a Kodály Zoltán Művészeti Iskola fúvósai által kísérve a késői utódok elhelyezték
az emlékezés koszorúit, és főhajtással tisztelegtek Kossuth
Lajos mellszobra előtt. Az ünnep a kulturális és sportközpontban folytatódott, ahol a
Himnusz elhangzása után a
vendéglátó város nevében dr.
Faragó Péter polgármester üdvözölte az ünnepségen megjelenteket: a két képviselőtestületet, polgármestereket, intézmények, pártok és civil
szervezetek képviselőit. Kiemelte, hogy március 15-e legfontosabb üzenete az, hogy hazánk és nemzetünk érdekében
egymással összefogva, egymást erősítve munkálkodjunk
a jövőn. Hogy utódaink számonkérése elé tiszta lelkiismerettel tudjunk állni: szabad, független hazát hagytunk
rájuk, ahol valóra válthatják
álmaikat.
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke megnyitóbeszédében Petőfi Sándor „Magyar vagyok” című költeményét idézte, és hazánk nem
csekély történelmi szerepére
emlékezett, amikor elődeink
néhány hét alatt többet tettek,
mint sok nemzet több évtized
alatt: megdöntötték az abszolutizmust, visszaszerezték
nemzetünk függetlenségét, eltörölték a jobbágyságot és le-
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A frissen felavatott emléktábla
a Sajószentpéteri Kulturális
és Sportközpont falán

Petőfi Sándor is tette egykor.
A nap hangulatát a Kossuth
Lajos Általános Iskola diákjai
énekkel, zenével, néptánccal
és a Talán Teátrum varázsolták
igazán ünnepivé, akiknek zenés műsorában megkapóan
bravúros, a nemzet összetartozását szimbolizáló ötlet volt a
Himnusz éneklése alatt a székely himnusz elszavalása.
Műsoraik mondanivalóját a
megnyitóbeszédben is idézett
Petőfi-vers címével fejezhetjük ki legjobban: „Magyar vagyok”. Hogy mindahányan
magyarok vagyunk, és ezt
semmilyen pártérdek nem tagadhatja el egyikünktől sem,
ezért a nemzet ünnepe mindnyájunké.
Ezeket a gondolatokat vihették haza az ünneplő vendégek
is, miután a város nevében az
ünnepi közgyűlés emléklapját
dr. Faragó Péter átvette, majd
az erről szóló, a művelődési
ház falán elhelyezett emléktáblát Török Dezsővel közösen leleplezték.
Kiss B.

Szentpéteri

Krónika
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Tintába zárt emlékezet
Újabb fontos könyv született a város történelméről
Bár sokan csak átutazóban, kocsiablakokon keresztül
látják városunkat, Sajószentpéternek komoly, helyenként súlyos eseményeket felvonultató történelme van.
Ennek egy szegmensébe nyerhettünk betekintést, hála
egy hiánypótló alkotásnak.

Néhány éve még azt gondolhattuk, hogy a könyvek világa,
a bejárhatatlan Gutenberggalaxis végtelen és örök. Aztán
jött az internet, és megváltozott mind az univerzumhoz,
mind a végtelen fogalmához
való viszonyunk. A mai felgyorsult világban sokkal kevesebb idő jut a szépség kiterjesztésére, az álmélkodásra, a
tapintásra, érzékelésre. Naponta több száz hír és cikk
bombáz minket, amelyek az új
törpebolygók felfedezésétől
kezdve a Vietnámban született
inverz foltú pandabébiken keresztül az influenza elleni hatásos gyógymóddal bezárólag
körbejárnak mindent. Mi pedig dühöngünk, együtt érzünk, sírunk, nevetünk, majd
szépen, lassan belefásulunk az
egészbe. És ekkorra a szavak
nem barátok lesznek már, hanem csupán betűk unalmas
halmazai. Ezért is fontos, hogy
néha visszatérjünk a gyökerekhez. Beszívjuk a friss
könyv illatát, és végighúzzuk
az ujjunkat a gerincén úgy,

A kötet címlapja letisztult,
ugyanakkor sugárzik róla, hogy
fajsúlyosabb témát boncolgat

hogy a mi tarkónknál teljesedjen ki a bizsergés. Mert a
könyvnek lelke van.
Nem csoda tehát, hogy még
manapság is sokan vonzódnak
a nyomtatott termékekhez, legyen az krimi, egyszerű újság
vagy szépirodalmi remekmű.
És ez az állítás nemcsak a
nagyvárosok polgáraira igaz.
Március 31-én például a Sajószentpéteri Bányai Református Gyülekezet szervezésében
a könyvek szerelmeseinek különleges élményben lehetett
részük. A Rendezvények Házában ugyanis ekkor mutatták
be Szűcs Tamás történész
egyedülálló kötetét.
Az „A megtorlás áldozatai Sajószentpéteri emberek az
1956-os forradalmi eseményekben" című könyv nemcsak hiánypótló munka, de
háromszorosan is megéri kézbe venni! Az olvasás élménye
mellett ugyanis nemcsak a
magyar történelembe nyerhetünk bepillantást, de saját városunk múltját is közelebbről
megismerhetjük általa, méghozzá úgy, ahogy nagyszüleink, dédszüleink is átélhették
ezeket az eseményeket. A szerző szerint a könyv idei bemutatását két dolognak köszönhetjük. Egyrészről most sikerült nyerni egy olyan pályázatot, ami lehetővé tette mindezt, másrészről mostanra ért
meg az a rengeteg gondolat,
információ, ami megelevenedik a lapokon. Bár 1956-ot
mára már hajlamosak vagyunk úgy kezelni, mint egy
olyan történelmi eseményt,
ami igazából csak a nagyobb
városokban pusztított teljes erejével, azonban az indulatokat a kisebb településeken is

A szerző a könyv keletkezési körülményeiről beszél

felkorbácsolták az események.
Sőt! Sajószentpéter története
ebben a vonatkozásban kissé
kirívó, hiszen első fokon két
embert is halálra ítéltek itt
annak idején, ezek közül az
egyiket ki is végezték. Ilyen
jellegű tragédia a környező kisebb városokban, a zűrzavaros
politikai helyzet ellenére, nem
nagyon történt. A szomorú
esetek mellett olyan érdekes
történetek is helyet kaptak a
könyvben, mint a leáldozó
korszak nagy idoljairól készült képek elégetése, ami bemutatja, hogy az egykori vezetők hogyan álltak ebben a viszszás helyzetben a forradalmi
hangulathoz. A sztori azért
érdekes, mert több verzió is
létezik arról, hogyan borították be a stílszerűen vörös
lángok Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak portréit egyéb
pártszimbólumok mellett.
A könyv mögött olyan komoly
gyűjtőmunka áll, hogy minden sort levéltári források és
bírósági jegyzőkönyvek támasztanak alá, így a hitelességét nehéz lenne kétségbe
vonni. A szerző mindazoknak
ajánlja a könyvét, akiket érdekel Szentpéter története, vagy
szeretnék megismerni azoknak az embereknek a sorsát,
akik ebben a korban éltek,
szenvedtek.
A könyvbemutatón az egybegyűlteket Major Zsolt, a Sajószentpéteri Bányai Református Gyülekezet lelkipásztora
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köszöntötte, majd elmondta
gondolatait a közösség által
kiadott könyvről is. Köszönetet mondott a szerző mellett
dr. Péter Andrásnak is, aki
egymaga intézte a pályázattal
járó adminisztrációs feladatokat. A munkája során egymillió forintos támogatást nyert el
a közösség a könyv munkafolyamataira. A könyvbemutatót Kis József levéltáros nyitotta meg, aki beszédében kifejtette, hogy nem szabad elfeledni a történelem árnyoldalait sem, ezáltal nem lehet egysíkúan megítélni az 56-os
eseményeket. Végül a szerző is
mikrofon elé állt, és elmondta
azokat a tapasztalatokat, gondolatokat, amik a könyv írása
közben felgyülemlettek. Végül a program egyfajta beszélgetéssel zárult, ahol a jelenlévők megoszthatták 56-ról szóló anekdotáikat, gondolataikat egymással, hiszen ez a kor
olyan meghatározó pontja volt
a múlt századnak, hogy sokaknak van róla valamilyen emléke, személyes története.
Az esemény jó példája volt
annak, hogy a történelem fájó
eseményeiről is kell beszélni.
Ha pedig egy könyv lapjaira
kerülnek ezek az emlékek,
akkor biztosak lehetünk
benne, hogy nem rohannak át
az agyunkon múló információhalmazként, hanem megmaradnak a tintába zárva.
Bájer Máté
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Sajószentpéteren még ritka a drogfogás
A dílerek nem szeretik ezt a várost
gyerekekre. A kábítószer minden fajtája egészségkárosító, az
ismeretlen eredetű újfajta dizájner drogok pedig akár halált
is okozhatnak. Számítógépen
keresztül viszont olyan programok terjednek, amelyek megzavarják az egyéniség fejlődését, sőt, a hírek szerint előfordult mostanában, hogy a programok írója különböző próbatétel elé állítja a felhasználót,
majd állítólag öngyilkosságra is
rá akarja venni.
Ezért is lenne fontos a szülők
nagyobb odafigyelése gyermekük különböző tevékenységére, mert ha például egy diszkóból bódult, zavart állapotban
tér haza, számon kell kérni, sőt,
ha úgy érzik, hogy azzal nem
értek el eredményt, kérjenek
segítséget szakemberektől.
Ugyanez a helyzet az internethasználattal, mert ott is akad
szép számmal káros program.
Az őrsparancsnok ezután kitért
a prevenciós munkára, amelynek része az iskolarendőr, aki
osztályfőnöki órán vagy szervezett eseményen figyelmezteti a
tanulókat, pedagógusokat és a
szülőket a valós veszélyre és a
megelőzésre. Napi kapcsolatban állnak a családsegítő szolgálat jelzőrendszerével is, akik
tájékoztatják a rendőrséget a
gyanús esetekről, ők pedig intézkednek.

Manapság gyakran lehet hallani szintetikus drogok által
o ko z o t t h a l á l e s e t e k r ő l , k á b í t ó s z e r - h á l ó z a t o k
felszámolásáról és számos tudatmódosító szerrel
kapcsolatos bűncselekményről az ország különböző
pontjain. Szternai Tamás rendőr alezredes is követi
ezeket a híreket, ám megnyugtat, hogy Szentpéteren
csak elvétve fordul elő ilyen típusú esemény.

A kép üzenete egyértelmű

A Sajószentpéteri Rendőrőrs
parancsnokától kértünk tájékoztatást a város droghelyzetéről, aki elöljáróban leszögezte: ne legyenek illúzióink,
őket sem kerülik el teljes mértékben a terjesztők, de a jelenlegi ismeretei szerint tekintsük
megnyugtatónak a helyzetet.
A dílerek célpontjai elsősorban
a kamaszok és a fiatal felnőtt
korosztály, többnyire közülük
kerülnek ki a kísérleti alanyok.
Szerencsére nem gyakori a
rendőrőrs illetékességi területén az ilyen jellegű bűncselekmény, bár minden évben
előfordul néhány. Dusnokpusztán 2014-ben egy rendőrségi eljárás során a nyomozók
találtak rá egy kenderültetvényre, amelynek tulajdonosa
saját részre és baráti körének
termelte a növényt. Felszámolták a telepet, és büntetőeljárást
indítottak a növénytermesztő
ellen. A következő évben néhány fiatal új pszichoaktív szereket fogyasztott, amitől bódult

állapotba kerültek. Ilyen ügyük
tavaly is volt – akkor „kristályt”
árult egy 37 éves férfi és 19 éves
élettársa a városban és a környező településeken. Jelenleg
is van folyamatban lévő ügyük,
amelyikben még tart a nyomozás. A rendőrök célja minden
esetben a terjesztők felderítése
és a törvény előtti felelősségre
vonása. Szerencsére az iskolák
környékén idáig nem tűntek fel
a dílerek, hogy különböző trükkökkel, például droggal beitatott bélyeggel vagy más technikákkal szoktassák a gyerekeket
a fogyasztásra. Mindez – tette
hozzá az alezredes – a helyben
zajló prevenciós munkának is
köszönhető, hiszen számos
programot rendeznek a megelőzés érdekében. Az őrs állományának két hölgy tagja Sajószentpéter és Berente oktatási
intézményeiben tart előadásokat a drog és az internet veszélyeiről. Mindkettő veszélyes a
fiatalsága, tapasztalatlansága
miatt könnyen befolyásolható

Szternai Tamás előrevetítette,
hogy a 2017-es évben sem
érdemes a városban drogot
árulni, mert az állomány és a
prevención részt vett felnőttek
nagy figyelmet fordítanak a
gyanús eseményekre, személyekre. Ezután is komoly hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a
hatékonyabb munka érdekében pedig újabb pályázatot
nyújtottak be a Belügyminisztériumhoz. Az ott elnyert ötmillió forintból számos programot bonyolítanak le, amelyek
március 27-én kezdődtek és
június 24-én záródnak. Ennek
részei a színházi előadások és a
szakemberek számára tartott
tréningek is. Az előadók között
az ország drogügyekben talán
legjártasabb szakembere, dr.
Zacher Gábor főorvos is szerepet vállalt. Emellett az érdeklődők megtekinthetik a Reakció
című show-t, de tartanak majd
családi napot is, ahol a drog
mellett szóba kerül a bűn- és
baleset-megelőzés.
Helyi pedagógusoktól megtudtuk, nem jellemző a város iskoláiban a drogozás, és nem találtunk olyan nyilatkozót, aki az
elmúlt évekre visszatekintve
bódult gyereket látott volna
bármelyik oktatási intézményben.
Kovács István

Egyre nagyobb veszélyt jelentenek az úgynevezett dizájner drogok
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A táncművész: Bistei Judit
(ma már tudom, hogy a sorsom alakulásában legmeghatározóbb ember) hitt benne,
hogy nekem hivatásos táncosnak kell lennem. Nemcsak unszolt, de még a felvételi vizsgára is elkísért Budapestre. Így
kerültem tizenöt éves koromban a Magyar Táncművészeti
Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma néptánc tagozatára.
Szép éveket töltöttem a kivételesen családias hangulatú
kollégiumban, ahol a tanulás
után számtalan közös program, játék és a nagy beszélgetések alakították egyéniségünket. Persze az első néhány héten annyira hiányzott a régi
közeg (család, barátok, táncos
társak), hogy minden este sírtam, alig vártam, hogy hazajöhessek. Lassan a kemény
munka minden figyelmem lekötötte: délelőtt iskola, ebéd,
majd táncórák (balett, néptánc, modern tánc) sokszor estig, havonta egy kivételével
minden szombat délelőtt balettóra. Az első tanév elején a
vezető néptáncmester kérdésére, hogy az iskola elvégzése
után melyik hivatásos együttesben szeretnék elhelyezkedni, azt válaszoltam, hogy
egyikben sem, megyek vissza a
Szinvavölgyi Néptáncegyüttesbe. Az első elvégzett év után
– beleszokva az új környezetbe
– már csak az volt a kérdés,
hogy maradok-e a szívemhez
oly közel álló néptánc követője, vagy egy teljesen új stílus
felé veszem az irányt.
-Most már elhitte, hogy
táncművész lesz, és következhetett a főiskola.
-A középiskolai képzést 1999ben a képesítő vizsga utáni
koncertvizsgával (önálló műsorral) zártuk. Előtte leadtuk a
jelentkezést, hogy hol szeretnénk folytatni, így az együttesek vezetői az itt látottak
alapján dönthettek a felvételünkről. Én a Szolnoki Szigligeti Színház együtteséhez ke-

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.
Bistei Judit táncművész a magyar néptáncot modern színpadi formában előadó, méltán
nemzetközi hírű, professzionális független táncszínházi
vállalkozás, az ExperiDance
Produkció tagja. 2015 volt
számára a sikerek éve: az
együttes az évad legjobb női
táncművészének választotta,
majd kiemelkedő művészi és
tánckari asszisztensi teljesítménye elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült.
Fitneszben magyar bajnok,
Ausztria Kupa győztes, a hollandiai Európa-bajnoki címe
után az év végén, a WBPF világszervezet fitnesz- és testépítő világbajnokságán aranyérmet nyert Bangkokban.
Ezeket is elismerve 2016 nyarán Sajószentpéter város képviselő-testülete Elismerő Plakett kitüntetést adományozott
neki.
Bár nagyon fiatal, mégis régen
elkerült a szülővárosából. Olvasóink közül néhányan a
közösségi felületen követik a
karrierjét, de sokan talán nem
is tudják, hogy milyen elismert művészi pályát mondhat
magáénak. A mai számunkban őt mutatjuk be olvasóinknak.
-Olvasóink nevében én is
gratulálok az elismerésekhez. Mit jelentenek ezek egy
táncművész számára, akinek
a teljesítményét minden előadás végén a nézők tapsa
méri?
-Ha versenyre vagy egy új szerepre készül az ember, akkor
számít rá, hogy azt így vagy
úgy, de értékelni fogják. A taps

az éltető erőnk, a díjak a szakmai teljesítményem értékmérői, de Sajószentpéter kitüntetése derült égből villámcsapásként érkezett az életembe, meglepetésként ért, ez volt
az, amivel nem számoltam.
Erre az érzésre nincsenek szavak!
-Ismerjük hát meg azt a sokoldalú embert, aki a díjak
mögött van!
-Sajószentpéteren születtem
1980.06.30-án, egy hatgyerekes családba másodikként.
Édesanyám, Horváth Jolán
Eszter az üveggyár targoncakezelője volt, később hivatásos anyaként nevelt minket.
Édesapám, Bistei László autószerelő, akit sajnos 16 éves koromban elveszítettünk, csak a
szakmáját viszi tovább a bátyám és a három öcsém. A húgom az együttesünk jelmeztár-vezetője.
-Mit jelent Önnek most a
szülőváros, Sajószentpéter,
ahol kislányként egykor álmodozott?
-A csupa nagybetűvel írt gyermekkoromat, a Hajlika néptánccsoportot és a Szinvavölgyi Néptáncegyüttest. A család mára szétszéledt, máshol
élnek, ritkán jutok haza, de ha
időnként az együttessel átutazom Sajószentpéteren, elfog
az a fajta izgalom, amit színpadra lépés előtt szoktam
érezni. A kislányként kergetett álmaimra már nem igazán
emlékszem, nem voltam túlságosan nyitott a világra. Sőt!
-Később mégis alaposan kitárult ez a világ Ön előtt. Első
ajtaján a középiskolába nyitott be.
-A Szinvavölgyi Néptáncegyüttesben Maródi Attila

6

rültem, amelyből egy év múlva már Budapesten létrejött az
ExperiDance együttes.
A felsőfokú képzést és a néptáncpedagógus szakot tehát
már színházi munka mellett
végeztem el.
-Ezután már jöhettek az álmok is.
-Nekem inkább megvalósítandó céljaim vannak (legyen
szó táncról, sportról vagy légtornáról), újabb és újabb feladatok, melyekért sokszor hónapokon vagy akár éveken át
kell küzdeni. Ilyen álom volt
az is, amikor a fitneszversenyzésbe kezdtem, és elképzeltem, hogy milyen lehet a világbajnoki dobogón állni. És nagyon kemény felkészülés árán
a tetejére állhattam! Amikor a
magyar Himnusz megszólalt
Bangkokban, könnybe lábadt
a szemem, azt az érzést máig
nem felejtem el.
-Az ExperiDance mára egy
világhírű táncszínházzá nőtte ki magát. A számtalan sikerből melyik áll szívéhez
legközelebb?
-Az évek során sok, szívemhez
közelálló szerepet formálhattam meg a színpadon, a két
kedvencem talán a Lúdas
Matyi történetét feldolgozó
„Revans” című produkciónkban a kisliba és Bartók Béla
„A fából faragott királyfi”
című darabjában a királylány
szerepe volt.
-Párjával, Kökény Róberttel
- Duo Juderto néven – lenyűgöző produkcióikban már a
levegőt is uralja. Jól látom,
hogy minden mozdulatán a
sok munka és a profizmus
mellett látszik a kiegyensúlyozottság, a boldogság is?
-Számomra a táncban is mindig a technikailag nehéz mozgások, emelések voltak a legvonzóbbak, így kerültem kapcsolatba a fitnesszel és a légtornával is. Azért kezdtem el
súlyzókkal edzeni, hogy megerősítsem magam az emelések

Szentpéteri csillagok

X. évfolyam 2. szám

Egy ilyen mozdulat hátterében sokéves, kitartó munka áll

minél könnyedebb kivitelezéséhez, s egyben izmosabb
formát szerettem volna elérni.
Ez nem volt elég, nagyon vonzott a levegő és a magasság, az
emeléseken kívül párommal
magánórákon elkezdtünk légtornát tanulni, s hamar mindketten beleszerettünk ebbe a
műfajba. A mai napig nincs
vége a tanulásnak, eljárunk a
Baross Imre Artistaképző
Szakiskola felnőtt képzésére, s
ma már nem titok, hogy bele

szeretnénk vágni egy új szólóvagy DUOkarrierbe.
-A színpad reflektorfényei
kegyetlenek: boldogan sütkérezhetünk benne, de ahová nem ér el, ott iszonyúan
hideg van. Meddig lehet a
táncot ilyen magas színvonalon művelni? Hogyan készül a tánc utáni életre, hogy
az árnyékban se fázzon majd
meg?
-Addig lehet táncolni, míg
fiatalnak érzi magát az ember,

és nem hagyja cserben a teste.
Ez függ a genetikától és az
életmódtól is. Én szerencsés
alkat vagyok, soha egyetlen
ízületem sem akadályozott abban, hogy megvalósítsam álmaimat. A táncos mondás szerint „a mozgás tartósít”.
Örömmel tölt el, hogy máig
aktívan táncolok, és még nincs
vége… Már nagyon fiatalon
tudatosan készültem a jövőre,
ezért végeztem el a néptáncpedagógus-képzőt is. Időnként
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már tanítok is a Szinvavölgyi
Táncegyüttesben (ahol egykoron is táncoltam), óraadóként
a Táncművészeti Főiskolán,
de az együttes tánckari aszszisztenseként is koreográfiák
százait adom át a fiataloknak.
Terveim között szerepel táncosok életmódjával, táplálkozásával mélyebben foglalkozni, mert (saját példám miatt is)
fontosnak tartom, hogy aki jó
értelemben a „testéből él”,
már fiatalon tudatosan készítse fel arra a szervezetét.
-Sokat utaznak, van kedvenc
országa?
-Minden idegen ország kultúrája nagyon érdekes és vonzó
számomra. Volt szerencsém
Kínában három alkalommal
is fellépni és néhány napot eltölteni, ezek alapján a legkülönlegesebbnek az ázsiai kultúrát találom. Egy ideje motoszkál bennem a vágy, hogy
egyszer az USA-ban lépjek fel,
de ez idáig még nem vált valóra.
-A pályafutása követendő
példa, valódi üzenet a sajószentpéteri fiatalok számára.
Mit tenne még szóban hozzá,
mit tanácsol elsősorban a
mai szentpéteri táncos lábú
kislányoknak?
-Bízzanak önmagukban, hinni kell: ha valamit szívből csinálsz, és mindent meg is teszel
érte, a munka előbb vagy utóbb, de meghozza a gyümölcsét. Sokszor éveket kell dolgozni egy álom vagy cél eléréséért, de a végén mindig úgy
érzi az ember, hogy mégis
megérte. Nem minden gyermek készül hivatásos táncosnak, aki táncol, de azt az örömöt, amit a tánc és a tánc szeretete ad, bárki megtapasztalhatja. Ezt ne hagyják ki!
Én pedig azt kívánom neki,
hogy a titkos álma (célja) is
mihamarabb teljesülhessen.
És sok boldogságot hozzá!
Kiss Barnabás
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Egy évszázad tanúja
Portré: Forgon Béláné
tartó örök szerelem. Egyben
viharos gyorsaságú is, hiszen
1943. február 11-én Sajószentpéteren örök hűséget fogadtak
egymásnak. És bizony boldog is,
hiszen a következő évben már
beérett az első gyümölcse is:
megszületett fiúgyermekük, akit
1946-ban, majd 1954-ben két
lány követett. Néhány kolóniabeli lakás után a Sport úton találtak saját otthonra. Férje (a felsőkelecsényi kúria gazdatisztjének
gyermeke) először Budapesten
kitanulta és (neves írók, színészek ízlése bizonyítja) jól is művelte a cukrászmesterséget, mégis – a bányászat fellendülésével
biztos háttérre számítva – Tatabányán elvégezte a bányamentő
iskolát. Ezt követően Miskolcon
át Sajószentpéterre vezetett az
útja, itt a Bányamentő Állomás
parancsnokaként (szerettei rettegésével a tarsolyában) számtalanszor mentett értékeket, emberéleteket, és oktatta szakmára,
felelősségre az utódokat. A háború zajának elültével élhették
az átlagos sajószentpéteri családok életét, miközben sok barátra
tettek szert, a közösségi élet szervezéséből is jócskán kivették a
részüket. Szülői munkaközösség
és a Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége helyi szervezetének
elnökévé választották, miközben
az amatőr színjátszó kör előadásain belekóstolt a színészkedésbe és a rendezésbe is. Az egykori
álmának beteljesítése gyermekeire maradt: mindnyájan
kiművelt emberfővé válhattak: a
Budapesten élő Miklós ma nyugalmazott mérnökezredes, a
hadtudományok doktora (PhD),
címzetes főiskolai tanár; a sajószentpéteri Gizella (Eördögh
Sándorné) kereskedelmi és marketing szakember, Erzsébet közigazgatási diplomájával jegyzőként is dolgozott Felsőzsolcán.
Az öt unoka (két fiú és három
lány) szintén követte a hagyományt, csupán - legnagyobb
szívfájdalmára - a legfontosabb
dologban nem: idáig nem ajándékozták meg dédunokával.
Férje nyugdíjazása után Erzsébet lányához Felsőzsolcára köl-

Az élet természetes rendje, hogy születésünk
pillanatától fogva egyre csak fogy az időnk. Senki sem
tudhatja, hogy neki mennyi jut belőle. Ezért kell úgy
élnünk, hogy mindig „ma” tegyünk meg mindent, ami
tőlünk telik, mert lehet, hogy holnap már nem tudjuk,
számunkra nem lesz „holnap”. Ahogyan Buda Ferenc
költő is írja: „Tévedni nincs idő – / úgy élj, hogy meg ne
bánd.” Hogy hiányozzunk valakiknek, ha egyszer menni
kell. Minden percét így élte le Forgon Béláné is, akinek
évtizedeken át Sajószentpéter volt az otthona, és nemrég
ünnepelte századik születésnapját.
A természetes népességfogyás
ezer lakosra vetített aránya az
EU 28 tagállama közül Bulgária
után nálunk a második legmagasabb. Az 1980-as évtized átlagos
évi 16 ezer fős csökkenése után
2015-ben már 40 ezerrel több halálozás volt, mint születés.
A KSH adatai szerint a születéskor várható élethossz egyre nő: a
2015 után született (Alfa-generáció) fiúknál 78, a lányoknál 82 év.
Ez utóbbi jó hír, de - az alacsony
születésszám miatt- egyben a társadalom elöregedését is jelenti:
1990-ben még a népesség egyötöde volt gyermekkorú, ez mára
15 százalék alá csökkent, az idősek aránya viszont 13-ról 18 százalékra emelkedett. Rohanó világunkban egyre több mindenre
egyre kevesebb időnk jut, és ezt
leginkább az emberi kapcsolataink sínylik meg. Embertelen
közönyünk miatt legkönnyebben sajnos a leginkább rászoruló
betegek, kiszolgáltatottak, idősek problémáin tudunk túllépni.
Úgy gondolom, nem sajátítottuk
el az öregedés kultúráját (sem).
A társadalom nem készült fel rá,
emiatt az érintettek sem igazán
érezték fontosnak. Így ma az
időskort megélni lehet áldás, de
lehet átok is. Aki családban, szeretetben, biztonságban és nem
utolsósorban jó egészségben éri
meg, annak áldás; aki egyedül,
kiszolgáltatottan, betegen szenvedi el, annak átok. Nézzünk hát
az elsőre egy példát, hátha ragadóssá válik!
Történetünk kezdetéhez egy teljes évszázadot kell visszaugranunk az időben, egészen a szörnyű első világégés, az orosz forradalom és a fatimai csoda évéig.

1917. január 13-án a Gyöngyösön élő ács, Robota Imre és Bratkovics Gizella gombkötő kis családjába is eljött az élet csodája:
egy kislány születése, aki édesanyja nevét örökölte. Az elemi
iskola után az eszes kislány szeretett volna továbbtanulni: álmai hatalmas kertjében kertészmérnökként nevelgette szebbnél
szebb virágait, növényeit. Az álom azonban sohasem válhatott
valóra. Azokban a gazdasági válsággal is terhelt időkben sok családból csupán egy gyerek próbálhatott szerencsét, ez náluk az öt
évvel fiatalabb Kálmánnak adatott meg. A tudás, az ismeretszerzés iránti vágy a kislányból
sem halt ki, a könyvek szeretetében öltött testet. Számolatlanul
olvasta őket, és mint később az
élet más dolgai közül, ezekből az
írásokból is jó érzékkel ki tudta
választani a maradandót, a számára értékeset, amelyek révén
műveltségben gyarapodhatott.
Amint eladósorba került, az ő
élete is regénybeillő fordulatot
vett. A második világháború
éveiben Kálmán Miskolcon teljesített szolgálatot, nővére egy
kis hazai elemózsiával többször
is elutazott hozzá látogatóba néhány napra. A szállásához közeli
kút felé sétálva formás lábai
különösképp megbabonázták a
szomszédban lakó fiatalembert,
Forgon Bélát, aki addig-addig
mesterkedett, míg a lábakhoz
tartozó szemrevaló teremtéssel
meg nem ismerkedhetett. Tudjuk: addig jár a korsó a kútra…
Amíg meg nem fordul vele a világ: szerelem első látásra. Akkor
még ők sem sejthették, hogy sírig (Béla bácsi 1992. évi haláláig)

8

Gizi néni 100 évesen is
rendkívüli szellemi
frissességgel dicsekedhet
töztek, aki rájuk is számítva ott
épített családi házat. A gyermeknevelésből részt vállalva vettek
le a válláról némi terhet, segítették hivatali előmenetelét. Jelenleg is ott éli mindennapi életét,
bár decemberben az addig szinte
kifogástalannak mondható
egészségi állapotáról aggasztó
hírek érkeztek, már-már a legrosszabbra is kellett gondolni,
hiszen Miskolcon tüdőgyulladást kapott. De talán ez mentette
meg az életét, mert átkerült Edelénybe, ahol már olyan lelkiismeretesen (ahogyan mindig,
minden kórházban kellene)
ápolták mintegy három hónapon át, amelyről csak a hála és a
köszönet szavaival lehet beszélni. Így ma már újra otthon lehet
családja körében, csupán arra panaszkodik, hogy betegsége óta
egy kicsit lassabban megy az olvasás.
Születésének századik évfordulóját az edelényi kórházban ünnepelte, ahol összegyűlt a család
és az intézet dolgozói, és meggyújtották a tortán a 100-as számot. Sajószentpéter város nevében ezúton kívánok neki boldog
születésnapot és jó egészséget!
Kiss B.
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Névadókra emlékeztek
Kossuth- és Hunyadi-nap
Minden iskola életéhez szervesen kapcsolódnak az egységesen kialakult hagyományok, mint a ballagás, az iskolanapok, a különböző sportrendezvények. Ezek az
események segítik az iskolai közösségek kialakítását, az
iskolához fűződő kapcsolatok elmélyítését, az iskolai
élet színesítését.

gyi és sportvetélkedőket szerveznek a tankerületi iskolák és
városunk iskolásainak részvételével.
Az idén megrendezett versenyeken több mint 300 diák
mérte össze tudását.
Az én sárkányom és Korok és
stílusok címmel az iskola
rajzpályázatot hirdetett alsó és
felső tagozatos diákjainknak.
A pályázatra beküldött több
mint 100 pályamunkát 3 tagú
zsűri értékelte.
A kiállítás az iskola kisgalériájában, a régi épület emeletén
tekinthető meg, az eredményhirdetésre pedig a megnyitón
került sor. A díjazás négy kategóriában történt. A zsűri az 12. évfolyamon, a 3-4. évfolyamon, az 5-6. évfolyamon és a 78. évfolyamon választotta ki a
legkiemelkedőbb pályamunkákat. A különböző kategóriákban az 1-2-3. helyezettek
mellett különdíjakat is kaptak
a legügyesebb diákok.
A 4. osztályos és felső tagozatos
tanulóink tankerületi szintű
angol nyelvi egyéni tesztfeladat-megoldó versenyen mérhették össze tudásukat. A megmérettetésen a helyi iskolásokhoz a tankerületi iskolák, a
bánhorváti Kazinczy Gábor, a
dédestapolcsányi Lajos Árpád,

A Hunyadi Mátyás Tagiskola diákjai korhű ruhákba öltöztek

Iskoláinkban a pedagógiai
munka során a nevelés kiemelt
szerepet kap. A nevelési célok
között kultúránk, szokásaink
és kapcsolataink ápolása is kiemelt helyet foglal el is, amit
különböző programok megrendezésével tudatosítunk.
Ezen programok egyike az
iskolák névadójához kapcsolódó rendezvények, ahol nemcsak saját maguknak szerveznek programokat, de a város és
a tankerület többi iskoláját is
versenyre hívják.
Az idei évben először a Hunyadi-napok eseménysorozatára
került sor. Az iskola tanulói
háromnapos programsorozattal emlékeztek névadójukra.
A felsősök témanap keretében
Európa fővárosaival ismerkedtek meg. Minden osztály választott egy fővárost, amelyet
megismert, majd bemutatott a
többieknek. Az alsósok Mátyás
király udvarával barátkoztak a
témanapon. Március elsején
városi vetélkedőkre, rajzkiállítás megnyitására és díjátadásra
került sor. Az iskola tanulói a
lovagkort idéző műsorral kö-

szöntötték a vendégeket, majd
az előzetesen meghirdetett
képzőművészeti feladatok értékelésére került sor. Az 1-2.
osztályosok Cifra palota címmel, még a 3-4. osztályosok
Lovagi torna témakörben készítették el alkotásaikat.
A városi vetélkedőn két helyszínen mérhették össze tudásukat az iskolák csapatai. Az alsósok játékos szellemi vetélkedőn vehettek részt, Mátyás király udvarába utaztak. Izgalmas, kreatív feladatokon keresztül ismerhették meg azt a
történelmi kort. A felsősök egy
nagyobb történelmi korszakot
jártak be a „Kettesek és hetesek” címmel meghirdetett
műveltségi vetélkedő során.
Zsigmond király kora, a nagy
földrajzi fedezések, a reformáció és a végvári harcok időszaka került nagyító alá.
Alig egy hónappal később a
Kossuth Lajos iskola tanulói
emlékeztek névadójukra.
A Kossuth-napok rendezvénysorozata a tanév jelentős eseménye, aminek keretében évről évre kiállításokat, szaktár-

valamint a múcsonyi Kalász
László és a Berentei Általános
Iskolából érkezett diákok csatlakoztak.
A helyesírási versenyen az alsó
és felső tagozatos tanulók egyéni helyesírási tesztfeladatot oldottak meg. Irány a kőkorszak
címmel játékos sportvetélkedőn mérték össze ügyességüket városunk iskolásainak csapatai. A vetélkedő szervezői
érdekes és vidám feladatokkal
készültek, így az egész délután
rendkívül jó hangulatban zajlott.
Az eredményhirdetésre a tesztfeladatok kijavítása után és a
sportvetélkedő végeztével került sor. A versenyen szereplő
diákok emléklapot, a díjazottak oklevelet és értékes könyvjutalmat kaptak.
Az iskolák pedig ez úton mondanak köszönetet szponzoraiknak, a Kazincbarcikai Tankerületi Központnak, a Sajószentpéteri Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, az
iskolák diákönkormányzatainak, a szülői szervezetek tagjainak, valamint a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit
Kft.-nek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában
nyújtott támogatásukért!
Románné

Szaktárgyi vetélkedő a Kossuth Lajos iskolában
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k rkérdés
Ön szerint
ki érdemelné meg
a Sajószentpéter leghíresebb szülötte
címet?
Bodnár Mihályné

emlékházat alakítottak ki a
tiszteletére, sőt, Lévay utca is
van Szentpéteren.

rán meghalt.

Molnár Jánosné

Kelemen Imréné

csinálná ezeket a szép dolgokat. Úgy hallottam, politikusoknak és egyházi embereknek is készített már különféle
marcipánfigurát.

Hagymási András

- Szerintem Pécsi Sándor a
legismertebb híres emberünk,
hiszen több tucat filmben szerepelt, karaktere pedig utánozhatatlan. Gondoljunk például a Fekete városban megformált szerepére, vagy a Liliomfi című filmre, de szinte
lehetetlen felsorolni a szerepeit. Szinte mindegyik filmjét
láttam, és újra megnézem, ha
valamelyik tévécsatornán vetítik. Igazán nagyszerű művész volt, és nagy kár, hogy ko-

- Egyértelműen Lévay Józsefet tartom a leghíresebb Sajószentpéteren született személyiségnek, aki városunkból
egyedüliként tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, de betöltötte Borsod vármegye főjegyzői, majd alispáni tisztségeit is. Verseivel
még ismertebbé vált, és örülök
annak, hogy a város méltó módon őrzi az emlékét, hiszen

- Háziasszonyként érdekel a
szakács- és a cukrásztudomány, ezért is lepődtem meg,
amikor Kopcsik Lajos mestercukrász néhány darabját megláttam az itteni kiállításon. Ez
az ember csodákat alkot, nem
véletlenül kapott már olyan
sok díjat. Kár, hogy Egerben
lakik, mert jó lenne, ha nálunk
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- Lévay József országosan ismert, nagy tudású ember volt,
aki nem csupán politikusként,
hanem költőként is letette a
névjegyét. Tetszik, ahogyan
minden idegszálával ragaszkodott szülőföldjéhez és szülei
házához, ahová megpihenni

Közélet

X. évfolyam 2. szám

járt. Úgy gondolom, az utókor
kifejezi az iránta való háláját,
hiszen az iskolások a születésnapjára mindig készülnek, ahhoz igazítják a Lévay-napokat. Nem sok emberről neveznek el utcát, de nálunk van
Lévay utca.

- Engem Kopcsik Lajoshoz
személyes kapcsolat fűz, de
nemcsak ezért nevezném a
leghíresebb sajószentpéterinek. Kazincbarcikán a cukrászüzemben voltam tanuló,
Lajos bácsi pedig oktató. Felszolgáló szakmát tanultam, de
ő bevont a cukrász szakma elsajátításába is. Nagy tudású és
nagyon emberséges tanítóm
volt, aki később a világhírnévig vitte. Sajnos, még nem jutottam el Egerbe az általa létrehozott Marcipániába, pedig
már régóta készülök. Fotókon
láttam azokat a csodálatos alkotásait, amelyek már kimerítik a művészet kategóriát.
Nem sokan dicsekedhetnek a
szakmájukban két Guinnessrekorddal, Oscar-díjjal és nem
tudom még, miket kapott az
évtizedek során. Örülök, hogy
eleget tesz a meghívásoknak,
és ellátogat még szülővárosának néhány eseményére is.

Tóth Olivér

szentpéteri kötődését a Tompa
Mihály utca végén emléktábla
is őrzi.

Szentpéteri

Krónika

iskolába jártunk, de ismerjük
egymást, hiszen elég kicsi ez a
város. Úgy tudom, 16-17 éves
korában kezdett megismerkedni a freestyl-lal, és szenzációs dolgokat tud produkálni a
labdával. Olvastam, hogy az
egyik legnagyobb világsztár, a
futballista Neymar is megcsodálta zsonglőrködését, de bemutatót tartott a brazíliai világbajnokság előtt is több tízezer nézőnek. Általa sokszor
szóba kerül Sajószentpéter neve, ő pedig szorgalmasan gyűjti a világbajnoki címeket.

Müller Géza

Szendrei Zsolt

Szendrei Ibolya

- Sok éve dolgozok külföldön,
emiatt sok minden itthoni dolog kiesett nálam. Nagyjából
emlékszem sokszor ismételt
nevekre, akik hírességei a városnak. Nekem mégis egy
fiatal lány, Szász Kitti neve
jön elő, aki – ha jól emlékszem
– négyszeres világbajnok és
egyszeres Európa-bajnok a
freestyle sportágban, és sokat
lehet hallani róla. Úgy gondolom, ez egyedülálló eredmény
az itt születettek között.

Tóth Gyuláné
- Barczi Pálra tenném le a voksomat, aki kiváló grafikus és
festő volt. Ismerem a gyermekeit, Balázs elég közel lakik
hozzám, míg a másik fia a Dunántúlon él. A képzőművész

- Korosztályomhoz tartozik
Szász Kitti, egyidős a húgommal. Bár nem ugyanabba az
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- Már a kérdés felvetése is fölösleges, mert a leghíresebb
szülöttünk Lévay József. Ő
egy igaz magyar ember volt,
akit nem a hatalom és a pénz
érdekelt, hanem helyettük a
tisztességet helyezte előtérbe.
Sokat tett a térségért és a megyéért, tanított és verseket írt,
vagy éppen alispánként politizált. Sok ilyen emberre lenne
ma is szükség, akire felnéznek
az emberek, akit tudása és viselkedése alapján tisztelni
kell.
Kovács I.
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Élet a végeken
Látogatás a Sajószentpéteri Védőnői Szolgálatnál
Lapunk hasábjain olyan szolgáltatásokról tervezek írni,
amelyek szinte csak azok számára ismertek, akik éppen
igénybe veszik. Ezek mindennapjaival ismerkedhetnek
meg olvasóink, egyfajta iránytűt nyújtanánk azoknak,
akik valamilyen élethelyzetükben ezután kerülhetnek
kapcsolatba velük. Vagy csupán érdekli őket a működésük. Szándékom mellett csak akkor lesz sorozat, ha az
érintettek segítségemre lesznek ebben. Hogy miért élet
a végeken? Azért, mert minden törvény és szándék
annyit ér, amennyit az emberek tapasztalnak belőle. Itt,
a végeken. Elsőként a védőnői szolgálat életét ismerhetjük meg egy kicsit közelebbről is.
„A védőnői ellátást a Magyar
Állam biztosítja annak elősegítésére, hogy minden polgára a
lehető legkedvezőbb körülmények között, egészségben, biztonságban, szeretetben foganhasson, születhessen és nevelkedhessen. Legfőbb cél – egy
évszázad óta – az általuk
gondozott családok, különösen a nők, csecsemők, gyermekek, fiatalok egészségének védelme, megőrzése, fejlesztése.”
Szervezetük ekképp deklarálta
küldetésüket.
A védőnői szolgálat története
1915-ig, az Országos Stefánia
Szövetség megalapításáig nyúlik vissza. Céljuk, az anyák és
csecsemők védelme, már akkor
a család meglátogatásán, a bizalom kiépítésén alapult. Ez a
működési rendszer csak nálunk volt jellemző, a Magyar
Védőnői Szolgálat emiatt is
részesült 2013-ban a Magyar
Örökség Díjban, valamint vált
századik születésnapján nemzeti büszkeséggé, Hungarikummá. 1927-ben megalakult
a „Zöldkereszt” Egészségvédelmi Szolgálat, amely már
ápolási és szociális gondozási
feladatokat is ellátott. A két
szervezet 1941-ben egyesült,
összesen 1044 védőnővel (ma
ez a szám közel ötezer). 1948tól gyógyítással is bővül
feladatkörük,1950-től minden
körzeti orvos mellett dolgozik
egy védőnő. Az 1970-es
években fejlődik az iskolaegészségügy, létrejönnek a
gyermekorvosi körzetek, és

már a családi életre nevelésben
való részvétel is bekerül feladataik közé. A Sajószentpéteri
Védőnői Szolgálat, amely egyben a Miskolci Egyetem
Egészségügyi Karának bemutató gyakorlóhelye is, az alapellátás részeként a GyógyítóMegelőző Intézmény földszintjén, a gyermekorvosi rendelők mellett működik. Fenntartója a város önkormányzata,
a védőnők közalkalmazottként
dolgozó, egészségügyi főiskolai végzettségű szakemberek.
Ötévenként egy kötelező szakmacsoportos és rendszeres szabadon választható elméleti és
gyakorlati képzésekkel állandóan fejlesztik tudásukat, tesznek szert új ismeretekre. Széles
látókört igénylő, sokrétű munkájukat empátiával és hivatástudattal végzik. Területi ellátási kötelezettséggel rendelkeznek: a védőnő csak a képviselő-testület által kialakított
körzetek szerinti utcákban
életvitelszerűen tartózkodó
gondozottakat láthatja el. Városunk hat körzetében, valamint a hozzájuk rendelt oktatási és nevelési intézményekben jelenleg öt védőnő tevékenykedik (egy GYES-en
van). Emellett még Alacska is
ellátandó külterületük. A napjainkban már közel azonos létszámú körzetekben élő 0-6
éves korú gondozottak (átlagosan 100) számához hozzáadódik az iskolákban ellátott
145-230 tanuló is. A tanácsadó
alapfelszereltsége biztosított,

persze minden fejlesztést szívesen vennének.
Alapvető feladataik: nővédelem, várandós és gyermekágyas anya gondozása, gyermekek gondozása a hatodik életévig. A védőnővel való első
találkozás – és a nyilvántartásba vétel – a várandósság megállapítását követően a várandós tanácsadáson az intézményben, a folyamatos gondozás a tanácsadóban és családlátogatásokon zajlik. A rögzített
időpontban a megjelenés, illetve a ma már többnyire telefonon egyeztetett családlátogatások gyakoriságát törvény szabályozza. A védőnők önállóan
végeznek és dokumentálnak
olyan vizsgálatokat, mint a
testsúly, testmagasság, vérnyomás, pulzus, haskörfogat
mérése, vércukor- és vizeletvizsgálat, alsó végtagok megfigyelése és magzati szívhang
hallgatása. Tájékoztatást nyújtanak a várandós nők életformájával, táplálkozásával, a
magzati ártalmak megelőzésével, a kötelező és ajánlott vizsgálatokkal, káros szenvedélyek
ártalmaival, az igénybe vehető
juttatásokkal kapcsolatban.
Felkészítik a családokat a szülésre, az újszülött fogadására és
a szoptatás fontosságára. A csecsemők és kisgyerekek szűrővizsgálatait a tanácsadóban a
gyermekorvosok végzik.
A bölcsődében az egészségügyi
ellátás dr. Major Ágnes gyermekorvos feladata, a védőnőknek nincs ellátási kötelezettségük, de a gyerekek fejlődését
időnkénti látogatással itt is
nyomon követik. A kötelező
szűrővizsgálatok ma már a tanácsadóban (2009-ig az óvodákban), szülő jelenlétében,
életkorhoz kötötten, évenként
történnek. A tagóvodákban
egy-egy, a központiban két védőnő negyedévenként vagy
szükség szerint egészségneveléssel egybekötött tisztasági
vizsgálatot végez. A mozgás-
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szervi betegségek évenkénti
szűrését, a gyógytestnevelési
besorolást dr. Szabon Judit
gyermekorvos végzi. Az iskola-egészségügyi ellátás folyamatos, itt a tisztasági vizsgálatok, kampányoltások, a felvilágosító munka kerül előtérbe.
Ezek mellett számos egészséges életmódot népszerűsítő
vagy elősegítő programot (felvilágosítás, egészségnap, véradás, ingyenes méhnyakrák- és
egyéb szűrések) is szerveznek.
2017. január elsejétől törvény
írja elő, hogy védőnői ellátásról lemondani, azt elutasítani
nem lehet. Nem szokásuk a panaszkodás, az úgysem old meg
semmit, de kérdésemre elmondják, hogy az utóbbi 10-15
évben egyre nehezebb védőnőként dolgozni. Napjainkban a
családok befeléfordulása, bizalmatlansága tapasztalható, a
gondozottakkal való napi
kommunikáció egyre nehezebb. Ehhez járul még a munkaterhek és a felelősség növekedése, az erkölcsi és anyagi
elismerés hiánya is, miközben
ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint a kórházi
vagy szakellátásban dolgozó,
főiskolai végzettségű kollégáikra, az alapellátásban foglalkoztatott védőnők nem tartoznak az egészségügyi bértábla
hatálya alá. Mégis teszik tovább a dolgukat, hiszen munkájuk célja nemes: a minél
jobb egészségi állapot elérése,
megőrzése, a betegségek, illetve a már kialakult állapot romlásának megelőzése által egy
egészségesebb nemzedék felnövekedése.
Kiss B.

Ők azok, akik Sajószentpéteren eg
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Mozgással a gyermekeink egészségéért
Óvodák vándorkupája
Amióta az iskolák állami kézbe kerültek, a települések
gyermeksportjának szervezésében (is) egyre nagyobb
szerep hárul az óvodákra. Erre a tevékenységre korábban az iskolai testnevelőket is jobban be lehetett vonni,
akiknek azért csak nagyobb tapasztalatuk van e téren.
Természetesen az óvoda vezetői, pedagógusai bátran
felvették az eléjük dobott kesztyűt.

Rendkívül élvezték a sorversenyeket a kicsik

Így történt a Sajószentpéteri
Központi Napközi Otthonos
Óvoda esetében is, amely az elmúlt évben a Nemzeti Tehetség
Program keretén belül kiírt sikeres pályázat segítségével
„Sportra fel! Sportágválasztó
Sportnap”-ot szervezett a művelődési és sportközpontban.
Az egész napos rendezvény
célja volt, hogy minél több korosztályból a lehető legtöbb
résztvevőt tudjanak megmozgatni, sportolásra bírni.
Az akkori sportnapra nagyon
sok szülő és nagyszülő is kilátogatott. Ennek sikerén felbuzdulva döntöttek arról, hogy ez
nem marad egyszeri kísérlet, és
idén önerőből is szerveznek hasonló programot. Hiszen az
óvodáskorúak között nagyon
sok a hanyag tartású, keveset
mozgó gyerek, akiket játékosan
talán mozgásra lehet sarkallni.
Rövid töprengés után úgy döntöttek, hogy megrendeznek egy
versenyt, amelyben a három
tagóvodát képviselő csapatok

mérkőznének meg egymással.
Egy kis egészséges rivalizálás
csupán jót tehet (és egyébként
sok területen létezik), sikerre
viheti kezdeményezésüket,
amely most az Ovis Kupa nevet
viseli. Hagyományt akarnak ebből teremteni úgy, hogy minden évben másik tagóvoda lenne a szervezője. Nem akarnak
szigorúan kötött programot és
helyszínt sem, meg lehet rendezni a sportcsarnokban, de
szabadtéren ugyanúgy, ott akár
több csapattal is, elmozdulva a
tömegesítés felé. Ezt a jövő vagy
a lehetőségek majd eldöntik, a
lényeg, hogy minél többen mozoghassanak.

jobban is tudták élvezni a versenyzés izgalmait ebben a mármár igazi arénahangulatban.
A sportnap egy bemelegítő közös tornával indult, amelyen
részt vettek a kicsiket elkísérő
nagycsoportosok is, akik később a szurkolótábort alkották.
A különféle versenyszámokban
(mint például futás, rollerezés,
akadályverseny) mérhették
össze tudásukat, ügyességüket
az óvodákat képviselő csapatok:
tíz gyerek és a szülők. Most csapatonként három-három anyuka vállalta, hogy kedvcsinálóként együtt mozog a gyerekekkel, így az ő teljesítményük is
beszámított a csapatéba. Bizonyos számokban csak a kicsik
versengtek egymással, másokban közösen a szülőkkel. Minden szám megnyerése egy piros
pontot hozott az illető óvodának, így az értékelést, a pillanatnyi állást a kicsik is nyomon
tudták követni. Ez leginkább a
Semmelweis úti óvoda képviselőire hatott buzdításként,
ugyanis idén ők bizonyultak a
legügyesebbnek, ők nyerték el a
kupát jelképező oklevelet. De
mindenki élvezte a mozgást, és
úgy tűnt, hogy a közösségi
érzést, hangulatot is.
Kaszáné Vincze Éva intézményvezető a jövővel kapcsolatban elmondta, hogy mindenképpen folytatódik a hagyo-

A gondolatot tettek követték,
és bár a Móra úti óvoda profiljába tartozik inkább a sport, a
központi óvoda nemrég szervezte meg az első, kísérletinek
szánt versenyt. Az MSK sportcsarnokában sikerült úgy átszervezni a testnevelési órákat,
hogy helyet tudtak biztosítani
neki, így a gyerekek talán még
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mány, minden évben kiírják a
kupát, amelynek nevén, ami
utalna a sportra és az óvodára is,
még gondolkodnak. Mint azon
is, hogy a jelenlegi, mintegy háromszáz óvodás gyerekből
hogyan tudnának minél többet
megmozgatni. Felveszik a kapcsolatot a körzetünk óvodáival
(mint Berente és Varbó, akik
már az ovis gálánkon is részt
vettek), nekik is felajánlanák a
részvétel lehetőségét ebben a
nemes vetélkedésben.
Én pedig azon töprengek, hogy
miért nem az ehhez hasonló
kezdeményezéseket támogatják
minden központi eszközzel.
A tömegsportot a versenysport
helyett. A gyerekeinket a túlfizetett profik helyett. Hiszen a
rendszeres mozgást, amely
egészségünk egyik záloga, nem
lehet elég korán elkezdeni, és a
gyermektömegsport lehet az
utánpótlás egyetlen széles bázisa. A kérdés persze költői,
mindenki tudja a választ. Azt a
véleményt pedig, hogy ezek helyett inkább a méregdrága, üresen kongó stadionok (amelyek
tömegsport-létesítmények és
egészségügyi intézmények) biztosítják, hogy a jövő generációi
egészségesebben nőhessenek
fel, inkább már nem is minősíteném.

Csoportkép az eredményhirdetést követően

Kiss B.
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Reklám

2017. március-április

6 kamarás ablak 5 kamrás áráért!

AKCIÓS
KEDVEZMÉNY: 45%
Az akció 2017. július 30-ig érvényes.
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24
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Vízszintes: 1. „A ballada Shakespeare-je”, Lévay
József barátja, március 2-án ünnepeltük születésének
200. évfordulóját. 10. Fényképen hibát javít.11. Szám,
röviden. 12. Nemzet Színésze volt (István). 13. Amerikai
filmsztár (Nick). 15. Noé egyik fia. 16. Amerikai
színésznő (Sydne). 17. … Frodó, a „Gyűrűk Ura” egyik
főszereplője. 19. A nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetem névbetűi. 21. Angol tagadószó. 22. Kossuthdíjas színész, humorista (András). 23. A fényáram SI
mértékegység (lumen) rövidítése. 25. A sertés kicsinye.
26. Keresztülrobog. 29. Belső belső! 30. Könyvviteli
tevékenységgel kapcsolatos.
Függőleges: 1. Lassú haladás. 2. Felületén oxidréteget
tartalmazó (acél). 3. Kozák katonai vezető. 4. Csak,
németül. 5. … királya (Lalo-opera címe). 6. Vitézi (!)
férfinév. 7. Alvás közben láthatjuk. 8. Kelet, németül. 9.
Csokimárka. 14. Szobortakaró. 16. Vörös, németül. 18.
Rossz emlékű lista neve (kiejtve). 20. Úszó lábtempó. 22.
Német filozófus (Immanuel). 24. Fehérorosz traktormárka.
25. Friss (újság). 27. A tetejére. 28. Heti Válasz.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2017.
június 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.
Február havi rejtvényünk helyes megfejtése: Fülep
Gábor. Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az április 20-án
megtartott sorsoláson Varga Attilánénak 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!

Tájékoztatjuk Vendégeinket, hogy áraink
2017. május 1-jétől változnak. Megértésüket köszönjük!

Nyitva tartás:
hétfő-szombat: 10:00-22:00
vasárnap : zárva

Láng Pizzéria
Sajószentpéter, Bercsényi u. 4.
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Krónika
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