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Jubileumi Városnapok
városunk polgármestere.
A legmagasabb városi kitüntetést, a Sajószentpéter Díszpolgára címet prof. dr. Csiba
László Európa-szerte elismert
neurológusnak, az MTA levelező tagjának, a stroke elleni
küzdelem magyarországi
élharcosának adta át, aki a
Debreceni Neurológiai Klinikát 25 éven át vezetve kissé
távol élte életét, de sohasem
szakadt el a szülővárosától.
Mivel az első kötete megjelenése után nem fogadtak
neki szót („Kérem, boncoljanak fel”), hát a közelmúltban megírta élete történetét, benne sajószentpéteri
emlékfoszlányokkal („Akit a
Nagy Víz elsodort”), bizonyítván, hogy publicistának is
kitűnő. Emellett önzetlen
embernek is, ugyanis a díjjal
járó pénzjutalmat – megtoldva
– tehetséges fiatalok tanulásának segítésére felajánlotta a
városnak.
Pro Urbe elismerést kapott
Geregúr József alpolgármester, Pedagógiai Díjat
Sulyokné Perván Marianna, a
Semmelweis Utcai Tagóvoda
óvodapedagógusa és Nagy

Június utolsó hétvégéjén már tizedik alkalommal látták
vendégül a város és vonzáskörzete lakóit a Sajószentpéteri Városnapok rendezvénysorozatán. A Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont e jubileumi alkalommal is közösségi és művészeti programok színes
palettáját kínálta a kikapcsolódni vágyók számára.
kulturális központ galériáján
vette kezdetét június 21-én,
csütörtökön, ahol 17 órától
ünnepélyes keretek között
„Az objektív mögött” címmel
nyílt meg Heiszman Adriennek, a város (és nem mellesleg
a Sajó TV) tehetséges fotóművészének válogatott kiállítása. A sajtó-, portré- és
művészfotó kategóriákban
egyaránt otthonosan mozgó
alkotó – aki bevallása szerint
talán az állatokat szereti leginkább lencsevégre kapni –
már több pályázat díjaival is
bizonyította tehetségét,
amelynek esszenciájában
gyönyörködhettek most az
érdeklődők.
A díszpolgári címet az idén
prof. dr. Csiba László kapta

Sajószentpéter várossá nyilvánításának 20. évfordulóján,
2009-ben indult útjára a
városnapok rendezvénysorozat, amely mára hagyománnyá, és minden évben a
város közösségi és kulturális
életének legnagyobb szabású,
legszínesebb és legszínvonalasabb programjává,
mintegy viszonyítási pontjává
vált. Az évek során mindig
ezek a programok vonzották
leginkább a helyi közönséget,
hiszen minden korosztály,
sokféle érdeklődésű ember
találhat közöttük saját maga
ízlésének leginkább megfelelőt. A forgatókönyv szinte
semmit sem változott, azért
most is igyekeztek a szervezők
meglepetéssel, friss ötlettel
szolgálni.
A hagyományos menetrend
szerint a jubileumi városnapok rendezvénysorozat is a

Pénteken délután, az önkormányzat ünnepi testületi
ülésén a közösség érdekében
kimagasló tevékenységet
végzőknek kitüntetéseket
nyújtott át dr. Faragó Péter,

Levente Andrásné nyugdíjas
pedagógus, az Egészségügyi és
Szociális Díjat pedig dr.
Kissné dr. Romhányi Judit
érdemelte ki (aki felajánlotta a
pénzjutalmat a Családsegítő
Szolgálatnak). Közszolgála-

A Hooligans tagjai éppen
interjút adnak a Sajó TV-nek

Igazi csodabogár az elektromos VW Bogár
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állhattak össze egy finom
bogrács étel elkészítéséhez.
A színpadon a hazaiak (Sajógyöngye Népdalkör és a
Tücsökmadár Néptáncegyüttes) alapozták meg a jó hangulatot, de a hagyományokban és
a népművészetben gyönyörködhettünk a Bükki Vadászkürtös Egyesület rövid műsorában, vagy a Sajómenti
Népművészeti Egyesület kézműves bemutatójában csakúgy, mint a helyiek alkotásaiban („Készült Szentpéteren” gyűjtőnév alatt). A
Triál bemutatón újra lélegzetelállító mutatványokat láthattunk. A bennünk felgyülemlett feszültséget Aradi
Tibor humorista, majd egy kis
sramli zenével az Akkordeon
Harmonika Zenekar, végül a
Bodrog Néptáncegyüttes
műsora és táncháza igyekezett
oldani. Az opera és a musical
határán egyensúlyozó Dolhai

Sokan voltak kíváncsiak Kökény Attila koncertjére

tért Díjban Éles Emőke nyugdíjas köztisztviselő és Halász
Zoltán, a Városgondnokság
csoportvezetője részesült, míg
az Elismerő plakettet a városi
Polgárőr Egyesület és Jelényi
Lászlóné, a Református
Nőszövetség titkára vehette
át. Polgármesteri dicséretben
részesültek: Furmann Miklós
Lajosné, Károlyiné Fazekas
Ágnes Mária, Kurucz Gábor,
Szabóné Szólya Tünde,
Menyhárt Balázs, Hajdú
Sándor Józsefné, Kónya
Gyula Barnabásné és Zsíros
László.
A díjak átadását rövid kulturális műsorok emelték

Dolhai Attila pillanatok alatt
fantasztikus hangulatot teremtett

ünneppé, ezekben a helyi
csoportok mellett neves miskolci művészek is közreműködtek.
Szombaton délelőtt a XV.
Sajószentpéteri Borversenyen
mérettettek meg a helyi és
környékbeli szőlőtermelők
zamatos nedűi és büszke gazdáik. Ezekből természetesen
nem kortyolhattak a Miskolci
Egyetemen kifejlesztett
elektromos autót nekünk is
bemutató mérnökök, hiszen
az átalakított, egykor kedvelt
Vo l k s w a g e n B o g á r m á r
forgalomban is „saját lábán”
közlekedik.
A helyi Gyöngyszem Mazsorett Csoport és a Freedance2008 TSE bemutatóját ugyan
az időjárás nem fogadta
kegyeibe, de Kökény Attila és
Burai Krisztián már újra
szabadtéren dobogtathatta
meg az őket kedvelő sajószentpéteriek szívét. Amíg a Garagulya Gólyalábas Komédiás
Kompánia a rekeszizmainkat
(főképpen a gyerekekét)
igyekezett próbára tenni,
addig a The Blakbirds néven a
napot záró csapat az emlékezetünket: mennyire tudjuk még
velük énekelni a könnyűzene
halhatatlanjainak, a Beatles
együttesnek örök dalait.
A vasárnap is az ízlelőbimbóink igénybevételével
indult: a kulturális központ
előtti parkban barátok, régi
vagy éppen alkalmi ismerősök
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Attila, valamint Vastag Csaba
és csapata akusztikus koncertje egyre fokozta a hangulatot,
hogy majd az idei városnapokat a sportpálya színpadán
búcsúztató Hooligans együttes élő zenéje közben a tetőfokára hághasson.
A túlnyomóan szép nyári idő
és a szponzorok segítsége nélkül természetesen ezek mind
nem jöhettek volna létre,
hiszen egész évre normatív
kulturális támogatásként egy
ilyen nagyságú város nem kap
az államtól annyi forrást,
amennyiből csak ezt az egyetlen rendezvényt meg lehetne
szervezni. És nem három nap
az év.
Mi azért - a remélt minél több,
nívós évközi kulturális esemény után - várjuk a következő nyarat, vele a 2019. évi
városnapok programjait.
Kiss B.

Lélegzetelállító mutatvány triálos tolmácsolásban
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Augusztus 20., ahogy mi szeretjük
Mindenki megtalálta a számítását
dal, vagy az Indulj el egy úton
kezdetű népdal. Ezután sor
került az új kenyér felszentelésére és megszegésére is,
mely hagyomány talán a
legjellegzetesebb szokása az
ünnepnek. Persze ez a szokás
nem az államalapításhoz
köthető. A református úrvacsoraosztás rendszere a 18.
században alakult ki, azóta Új
kenyér ünnepe augusztus
utolsó vasárnapja. Amikor
szimbolikusan a kenyérért,
akkor tulajdonképpen az
egész év terméséért adunk
hálát, amelyet Isten megáldott. Az államalapítás hivatalos ünnepéhez ma már hozzátartozik az új búzából sütött,
nemzeti szalaggal átkötött
kenyér megáldása, megszentelése és megszegése is. Magyarországon ezt, a történelmi
feljegyzések szerint, 1949-ben
vezették be. Az új kenyér ünnepével próbálták ellensúlyozni a Szent István-nap
szakrális jellegét.
A nap fénypontja azonban
ezután következett, legalábbis
azok számára, akik nemcsak a
megemlékezés miatt látogattak ki az ünnepségre, hanem
egy jó koncertélmény reményében is. A színpadon Takács Nikolas jelentkezett egy
félórás koncerttel. Az énekes,
akit az X-faktor című tehetségkutató show-műsor felfe-

Az államalapítás ünnepe és az új kenyér megszegésének
napja. Ez augusztus 20. A legfontosabb nemzeti
ünnepünk sok mindent olvaszt egybe: örömöt,
emlékezést, jó kedvet és bizony pihenést is.

Ünnepi beszédet Demeter
Zoltán országgyűlési
képviselő mondott
Idén az augusztus 20-a talán
még a szokottnál is nagyobb
figyelmet kapott. A közéletben és a hétköznapokban is
érezhetően előtérbe került a
nemzeti érzelmek, a nemzeti
identitás kérdése, nem csoda
tehát, hogy az országos média
is feszülten figyelte az ünnepet. Az az érzése támad az embernek, hogy az államalapítás
megünneplése egyfajta kinyilatkoztatásra is lehetőséget
ad: merről jöttünk, hová
tartunk? Ezekre a kérdésekre
pedig folyamatosan újabb és
újabb megközelítésből születik válasz. Az idei év ilyen
témájú summája az volt, hogy
István király, nem csekély
áldozatok árán, kijelölte a
magyarság útját az európai
civilizáció és értékrend mellett, és ehhez a döntéshez
nekünk is ragaszkodnunk
kell. Ez persze csak az országos summa. A kisvárosi leképződése az ünnepnek egészen
másról szól.
Sajószentpéteren ugyanis a jól
bevált értékekre helyezték
idén is a hangsúlyt: a fiatalok-

ra, a hagyományokra és a
jókedvre. Ebben a szellemben
várták az ünnepelni vágyókat
a Bercsényi téren. A színpadon először a ritmusé volt a
főszerep. A háttérben aláomló
nemzeti színű lobogó előtt a
F R E E DA N C E - 2 0 0 8 i f j ú
táncosai adtak ízelítőt tudásukból. A különböző modern
táncokat és társas koreográfiákat felvonultató műsor
nemcsak a műfaj kedvelőinek
jelentett szórakozást, de a
pattogós zene szerelmesei is
ütemes csípőmozgással tesztelték a székek teherbíró
képességét. Ezután egy sokkal
ismertebb és nemzetibb
dallamsor csendült fel. A
Himnuszt álló tiszteletadással, a sorokat halkan énekelve
hallgatta végig a tömeg.
Ezután Demeter Zoltán, a
térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet.
„Én úgy gondolom, hogy
kevés nemzet polgárai mondhatják el magukról Európában, hogy hasonló karriert
futottak be a népek között,
mint a magyar. És ez nem
másnak, mint Szent István
királynak köszönhető, aki jó
alapokat rakott le, és örüljünk
neki, hogy jó helyre rakta le az
alapokat. Ezért a magyar nemzethez tartozó embereknek,
éljenek bárhol is a világon,
mindig hálás emlékezettel
kell tekinteniük Szent István
királyra és a földrajzi Magyarországra” – ezen szavakkal
tolmácsolta gondolatait képviselő úr, az országos megközelítés vérrendszerébe oltva
a helyi ünnepet is. A szép
szavak után újra a zene került
a főszerepbe. A színpadon
olyan szívhez szóló zeneszámok hangzottak el, mint
például a Honfoglalás című

Takács Nikolas Sajószentpéteren
is bebizonyította, hogy
megérdemelt helye van a magyar
könnyűzenei palettán
dezettjeként tartanak számon,
újabb tanúbizonyságot tett
különleges hangi adottságairól.
Bárkinek bármit is jelentsen
ez az ünnep, nemzeti érzelmekkel átitatott hangulatot,
megemlékezést, vallási áhítatot vagy csupán egy jól megérdemelt hosszú hétvégét, egy
biztos: Sajószentpéter lakosai
idén is megünnepelhették ezt
a jeles napot, ízlésüknek és
hangulatuknak megfelelően.
Bájer Máté

Az új kenyeret Major Zsolt református lelkipásztor szentelte fel
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Egy sikeres életpálya elismerése
Portré: Nagy Levente Andrásné
Bár Egerben csak pár évet töltött el, mégis ez a barokk
város jelentette a döntő fordulatokat Egri Irén életében.
Ott érettségizett és diplomázott, de Nagy Leventével is
ott ismerték meg egymást. Ebből aztán házasság lett, a
pedagógus házaspár pedig a nyugdíjba vonulásig
Sajószentpéteren tanított. A város oktatásában végzett
munkájáért a 2018-as városnapok ünnepi testületi
ülésén Pedagógiai Díjjal tüntették ki városunk vezetői.
Nagy Leventéné a Heves
megyei Átányon született
1944. október 29-én, és szülőfalujában végezte az általános
iskolát is. Jó tanulmányi
eredménye révén felvették a jó
hírű egri Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumba, ahonnan
egyenes út vezetett az Egri
Tanárképző Főiskolára. Utóbbi döntésben meghatározó
volt számára egy utazás, ahol
véletlenül találkozott egy főiskolai tanárral és beszélgettek,
aki kis idő elteltével közölte
vele, hogy alkalmasnak tartja a
pedagógus pályára. Ez a pályaválasztás előtt elhangzott
vélemény hatott rá, és így szerzett tanári diplomát biológia,
földrajz, valamint mezőgazdasági ismeretek és gyakorlat
szakon. Diplomával a zsebében 1967-ben Parasznya iskolájába vezetett az útja, ahol
aztán két éven át tanított.
Ennek is története van, mert
férje, akivel 1967-ben kötöttek
házasságot, ekkor már Sajószentpéter 2. Számú Általános
Iskolájában oktatta a matematika és kémia tárgyakat. Mivel
a település akkori vezetőitől
szolgálati lakást kaptak, így
könnyebb volt elkezdeni közös életüket. Két év parasznyai munka után 1969-ben
sikerült bekerülnie a 2. számú
iskola tanári karába, ahol a következő évtizedeket töltötte.
Két gyermekük született:
Judit Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen szerzett
diplomát és családjával ma is
ott él, Gábor pedig a Miskolci
Egyetem informatika szakát
végezte el, a Ford budapesti
központjában dolgozik, és a

fővárosban él. Lányuknál egy,
fiuknál két unokával bővült a
család, akikkel igyekeznek
minél gyakrabban találkozni a
nagyszülők.
„Nagyon szerettem tanítani, a
2-es iskolában pedig különösen jól éreztem magam. A
testület egy nagy családra
hasonlított, ahol nem volt
torzsalkodás, és mindenki a
gyermekek magas szintű
tanítására koncentrált. Könynyű volt számomra a beilleszkedés, mert tudtam, hogy
minden közösségnek van egy
sajátossága, amit el kell
fogadni. Az általam tanított
tantárgyak elég népszerűek
voltak, az órákon így nem volt
nehéz lekötni a gyerekek
figyelmét. Eleinte nagyon jó
volt a tanulói összetétel, könynyen kezelhető és a jó eredményekért áldozatokra is
képes diákok ültek az iskolapadokban, akikkel öröm volt
együtt dolgozni. A '90-es évek
elejétől azonban gyors változások történtek, és egyre több
agresszív, nehezen kezelhető
gyerek került az oktatási
intézménybe, akikkel voltak
problémák” – emlékezett
vissza aktív éveire Nagy
Leventéné. A tanítás mellett
részt vett a közösségi munkában is, amit 1985-ben Kiváló
úttörővezető kitüntetéssel
ismertek el. Éveken keresztül
vezette az osztályfőnöki
munkaközösséget, és utólag is
úgy érzi, jó gazdája volt a
rábízott osztályoknak. Érdekességként megemlíti, hogy
férje 1972-1993 között igazgatóhelyettese volt az iskolának, majd 2004-es nyugdíjba

Nagy Leventéné 1969-től 2004-ig dolgozott
az egykori 2-es Számú Általános Iskolában
vonulásáig igazgatója. Így a
munkahelyen lényegében
főnök-beosztotti viszony
alakult ki közöttük, ám
hangsúlyozza, mindez a
családon belül nem volt
konfliktusok forrása. A
tanárnő jó eredményei nem
maradtak titokban, amiért
1988-ban Tanácselnöki dicséretet kapott, 1989-ben
Kiváló Munkáért kitüntetésben részesítették, majd 2004ben Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet vehetett át.
Amíg úgy érezte, munkahelyén szükség van rá, vállalta a
tanítást, ezért 1999-es nyugdíjazását követően még öt
éven át dolgozott. Az egyre
nagyobb létszámban jelen
lévő hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató képzésében is szerepet vállalt, ami már
nem hasonlított az évtizedek-
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en át gyakorolt oktatási formára. Szakmai tudása és sokéves
tapasztalata révén azonban
tudott segíteni azokon a gyerekeken, akik fejlődni szerettek volna és volt bennük tudás
iránti vágy.
Harminchét tanári katedrán
töltött év után azt mondta
Nagy Leventéné, hogy a
pedagógus pályánál jobbat ma
sem tudna elképzelni maga
számára. A Pedagógiai Díj
átvételekor örömmel mondott
el egy történetet. Egyszer egy
kedves tanítványa azt mondta
neki, hogy abból az iskolából
hetente csak egyszer kellene
hazamenni, olyan jó odajárni.
Az ilyen vélemények hatnak
doppingként a tanárokra, akik
azok elhangzása után még
többet akarnak nyújtani tanítványaiknak.
Kovács I.
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Szentpéteri csillagok

2018. július-augusztus

Szentpéteri csillagok
A kutatómérnök-önkéntes: Dr. Mannheim Viktória
mindenre megtanított. Egy
idegen országban 22 éves
nőként megállni a helyünket
nem egyszerű feladat. Mialatt
1996-ban a Berlini Műszaki
Egyetemen nyersanyag-előkészítés és őrléstechnika témakörből írtam a diplomatervemet, elnyertem a Brunhilde
Brauer-díjat. A díj összegéből
vettem meg első számítógépemet és első autómat, egy kék
Trabantot. Az egyetemen a
mérnöki alapozó tárgyakat
nem szerettem, a szakmai tárgyakat már annál jobban.
Ezek elsajátításában és 1997ben az előkészítés-technikai
mérnök oklevél megszerzésében kiváló egyetemi tanáraim
mellett berlini professzorok is
segítettek. Különösen doktori
témavezetőm, a szintén
Sajószentpéteren született
Csőke Barnabás professzor úr,
akitől nagyon sokat tanulhattam mind szakmailag, mind
emocionálisan.
- A diploma egy lépcsőfok
volt a pályáján, a tudásvágy
továbbra is hajtotta.
- 1997-től PhD doktori programban vettem részt, 2000ben letettem a szükséges
abszolutóriumot, 2005-ben
pedig megvédtem, ezzel a
műszaki tudomány doktora
lettem. Eközben gazdaságtudományt hallgattam (19982000), amelyet okleveles
mérnök-közgazdász diplomával a zsebemben fejeztem be.
- A berlini ösztöndíj meghatározó volt a pályáján és
nyelvtudásában is.
- Már az első, elnyert hallgatói
ösztöndíj alapvetően meghatározta későbbi életutamat.
Alapfokú német tudással
kerültem ki a Berlini Műszaki
Egyetemre, a középiskolában
angolt tanultam. Ám a német
nyelvkörnyezetben három
hónapos tartózkodás után már
középfokú szinten sikerült
elsajátítanom a nyelvet. Így
német nyelvű, bekötött diplomamunkával térhettem haza,
és azonnal meg is szereztem a
középfokú szóbeli és írásbeli
nyelvvizsgát. Tudásomat még
magasabb szintre akartam
fejleszteni, ezért egy újabb

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. Mannheim Viktória
előkészítés-technikai mérnök,
gyárszerelő gépész üzemmérnök, mérnök-közgazdász,
a műszaki tudomány doktora
(PhD), a Magyar Tudományos
Akadémia köztestületi tagja, a
Miskolci Egyetem docense,
jelenleg főállású kutató.
Szakterülete a környezetvédelem, környezetmenedzsment,
mechanikai eljárástechnika,
számos szakcikk szerzője vagy
társszerzője. Oktat, előad,
fordít, publikál német és
angol nyelven. Az „Ecsetre fel
a Gyermekekért” kampány
megálmodója, és országos
vezetőjeként 200 önkéntes
társával gyermekkórházak,
gyermekintézmények falainak dekorálását végzi szabadidejében.
1974. augusztus 15-én született Sajószentpéteren, sikerekben gazdag pályafutása alatt
életrajzába vésve örökre hordozza a város nevét. Hogy
öröme vagy a meglepődése
volt nagyobb, amikor erről
beszélgettem vele, nem tudom
eldönteni. Születésnapja alkalmából portréjával ajándékozza meg őt szülővárosa.
- Kislányként bizonyára nem
arról álmodozott, hogy kutatómérnök lesz.
- Igazi álmodozó voltam,
sokáig tanárnő szerettem
volna lenni, ez valamelyest
teljesült is, bár azt nem
gondoltam volna, hogy
felsőoktatási intézményben
fogok oktatni. Középiskolában a biológus pálya vonzott, külön fakultációra is
jártam. Jó tanuló voltam, de
érdeklődőbb, energikusabb a
társaimnál, állandó tanulási
vágyam mellett mindent
szerettem volna kipróbálni.
- Milyen módszerrel tanult?
- Mindig éjszakai bagolyként,
lehetőleg zene mellett, szelektíven, mindenből a lényeget
kiemelve készültem a vizsgá-

imra, és dolgozni is így tudok.
Mai napig picit fordítva
működöm, édesanyám szerint
születésem óta éjszaka vagyok
többet ébren. Már az általános
iskolában nagyon aktívan
éltem: szakkörökre, versenyekre jártam, sportoltam,
légpuskával lőttem, zongoráztam, voltam önkéntes
tűzoltó, népi táncos és őrsvezető. A miskolci Kossuth
Lajos Óvónői Szakközépiskola és Gimnázium tanulójaként – ahol 1992-ben
érettségiztem, jó eredménnyel
– biológia versenyekre jártam.
- Hogyan került mégis műszaki pályára?
- Középiskolai biológia tanárnőm terelgetett a környezetvédelem irányába. Biológus
szerettem volna lenni a Debreceni Egyetemen, de a második felvételi tárgyra, a kémiára
nem volt elég időm felkészülni. Így az elért pontszámaimmal a Miskolci Egyetem Földtudományi Karára jelentkeztem.
- Majd párhuzamosan két
szakon is tanult.
- Hajtott a tudásvágy és a
tudat, hogy édesapám is gépészmérnök. Kihívásnak tekintettem, mert nagyon kevés
nő választotta ezt a szakirányt.
Rengeteg olyan tantárgyat
sajátíthattam el, amelyekre
korábban nem volt rálátásom.
Nehéz, de érdekes volt éjszakánként a gépelemek rajzaimon dolgozni, vagy a laborban hegeszteni, de a döntésemet sosem bántam meg. Sőt,
úgy hozta sors, hogy 11 év
után a Gépészmérnöki Karon
éppen azon a tanszéken oktattam közel 6 évig egyetemi adjunktusként, majd docensként, ahol 1996-ban az üzemmérnöki oklevelet szereztem.
- Egyetemista éveiből mire
emlékszik szívesen ma is?
- Berlini hallgatói ösztöndíjamra, mert nagyon sok
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ösztöndíjat pályáztam meg 4
hónapra, de ezúttal már doktoranduszként.A laboratóriumi kutatások után esténként
felsőfokú nyelvtanfolyamokra
jártam. Hazatérésem óta csaknem anyanyelvi szinten beszélem a német nyelvet, és
1996 óta folyamatosan hasznosítom is: műszaki fordításokat végzek, publikálok,
német nyelvű tárgyat oktattam a Miskolci Egyetemen,
közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készítek fel elsősorban
mérnök és doktorjelölt hallgatókat.
- Szakterülete a környezetvédelem, hulladékgazdálkodás. Lesz arra hatékony
válasz, hogy ne fulladjunk
bele a túlfogyasztásunk termelte hulladékba?
- Mivel a csomagolási hulladékok elsősorban a lakossági
szelektív gyűjtési rendszerben
kerülnek begyűjtésre, így
kulcsfeladatnak tekintem a
szemléletformálást. Fontos,
hogy a környezettudat ne csak
a szavak szintjén létezzen,
hanem tényleges intézkedések formájában is megvalósuljon! A hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek optimális
megtervezése ugyancsak
fontos. A politika- tudománytechnika háromszög a vállalati
környezetmenedzsmentben
találkozhat, ahol célkitűzés a
mindennapi eszközök megtalálása a gazdasági-társadalmi hatások fenntartható módon történő kezelésére. Egy
vállalat környezetorientált
politikájának megvalósítása
számos előnnyel bír, ezért a
környezetvédelmi innováció
érdeke kell, hogy legyen
mindegyiknek.
Hazai szinten innovatív, energiahatékony, gazdaságos, környezetbarát technológiák
kidolgozása nyújthat megoldást a környezetvédelem
időszerű gondjaira.
- Tudatosan igyekezett az
anyaság előtt minél előrébb
jutni hivatásában? Átmenetileg az egyetemet is otthagyva, hogy többet lehessen a
családdal?

Szentpéteri csillagok
- 2003. és 2008. évben kaptam
legnagyobb születésnapi
ajándékaimat, akik a második
életévük betöltését követően
kerültek bölcsődébe. Balázszsal 2,5 éves koráig, Krisztiánnal 6 hónapig voltam otthon,
mert születésekor kaptam
meg adjunktusi kinevezésemet. Házasságomat megelőzően próbáltam befejezni doktori kutatásaim nagy részét, de
már első gyermekemet hordtam, mikor az utolsó méréseim zajlottak Berlinben. Délutáni alvásai alatt foglaltam
össze többéves mérési eredményeimet, és készültem
angol nyelvvizsgámra, doktori védésemen már másfél
évesen volt a karomban.
Ekkor más dolgok kerültek
előtérbe életemben, fontossá
vált számomra az önkéntesség. Saját cégemen belül
próbáltam boldogulni úgy,
hogy négy éven keresztül
otthon dolgoztam. Meleg
ebéddel és vacsorával várhattam iskolából hazatérő gyermekeimet, sokat tudtam velük
foglalkozni. Rugalmasan szervezhettem mindennapjaimat,
és állandó rend volt otthonunkban, így a hétvégén sokat
kirándulhattunk együtt. Születésük óta szigorúan minden
nyári szünetet együtt töltöttünk, ez 15 év után idén tört
meg, ahogy elkezdtem kutatóként dolgozni.
- Önnél a sokszor hangoztatott „karrier vagy család”
esetében láthatóan az „és” a
kötőszó.
- Szerintem ez elhatározás kérdése. 2013 októberében felmondtam, és a szakmai karriert feláldoztam családomért
egészen mostanáig. Képes
voltam rá, mert tudtam jól,
hogy ezt az időszakot később
már nem pótolhatom gyermekeim számára. Úgy éreztem,
hogy 16 ledolgozott év után
rendelkeztem megfelelő szaktudással ahhoz, hogy otthon is
boldogulhassak. Ebben az
időszakban egyéb téren megszerzett ismeretekkel gyarapíthattam tudásomat, de sokat
tanultam az önkéntes munkáimból is.
- Milyen tapasztalatokat
nyújtott a vállalkozói élet?
- Elsősorban idegen nyelvű
műszaki fordításokkal foglalkoztam, német nyelvet oktat-
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tam és mérnöki feladatokat
láttam el. Utóbbival a meglévő
elméleti tudásomat a gyakorlatban tudtam alkalmazni, és a
feladatok megoldásával bizonyítanom önmagamnak,
hogy mérnökként a gyakorlatban is megállom a helyem.
Sokkal jobb volt így, vendégelőadóként visszatérnem a
felsőoktatásba, mert az elméleti hátteret gyakorlati
tapasztalataimmal tudtam
alátámasztani a hallgatóknak.
Minden egyetemi oktatónak
szüksége lenne egy ilyen
időszakra.
- Most visszatér a mindig is
vágyott kutatómunkához.
- Augusztustól tudományos
főmunkatársként dolgozom a
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központban, a
Miskolci Egyetemen. 16 év
egyetemi oktatást követően ez
ugyan váltás volt számomra,
de nem áll tőlem távol. Már
egyetemi oktatóként is kutatással telt el munkaidőm egy
része, és számomra mindig is
vonzóbb volt a kutatómunka,
bevallom.
- Jól érzem, hogy a személyes
érintettség okán indult önkéntes munkáját értékesebbnek gondolja szakmai sikereinél?
- Miután második szülésemnél az orvosok két transzfúzióval visszaadták az életem,
éreztem, hogy a Jóistennek
szándéka van velem. Hogy mi,
az akkor derült ki számomra,
mikor kisfiamnál pitvari sövényhiányt diagnosztizáltak a
kardiológusok. A szakrendelőkben fogalmazódott meg és
indított el bennem egy lelki
folyamatot az önkéntes falfestés gondolata. Azok a
gyermekintézmények, melyek mindennap beteg gyermekek ellátását végzik, a
legkevesebb, hogy valakitől
támogatást kapjanak. Igen,
sokkal értékesebbnek tartom
önkéntes munkámat. Egy
szakmai karrier mögött rengeteg munka és alázat van,
hiszen igazából folyamatosan
tanul az ember, de adni és
másoknak segíteni a legszebb
érzés a világon. Lelkét, szívét,
önmagát adja oda. Sok gyermekkórház orvosa tette fel
nekem a kérdést: egy egyetemi
docens mit keres a létrán?
Csak mosolyogtam, és dolgoz-

Szentpéteri

Krónika

Dr. Mannheim Viktória egyik szakterülete a környezetvédelem
tam tovább. Doktori fokozatomat ritkán használom,
aláírásnál sosem, mert úgy
gondolom, nem ettől leszek
értékesebb ember.
- Kapott más elismerést is,
mint betegen is mosolygós
gyermekarcokat?
- Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az alapítvány
kuratóriumának döntése alapján én nyertem el 2017-ben a
példaértékű emberek számára
létrehozott Gergely Alexandra-emlékdíjat, a Rotary Club
Budapest-Center Egyesület
által pedig a Civil támogatói
díjat.
- Érték kudarcok is? Ha igen,
melyikből tudott többet
tanulni: a sikerből vagy a
kudarcból?
- Életem legnagyobb „fő
művei” a gyermekeim.
Sikereimből türelmet tanultam: az alázattal és kitartással
végzett munkák hozzák meg
csak a várt eredményt. Természetesen értek kudarcok magánéletemben és szakmai
téren is. Az ember elsősorban
saját kudarcaiból tanul, én
életre szóló leckeként, mintsem keserű emlékként dolgoztam fel azokat.
- Honnan van ennyi energiája, ideje a család-karrierönkéntesség háromszögben
egyensúlyozni?
- Minden percem hasznosan
próbálom eltölteni, kompromisszumok, lemondások árán
is. Önkéntes munkáimat
akkor végzem, amikor nincs
családi program, de van, hogy
ők is velem tartanak. Szakmai
karrieremet elsősorban éjszakánként építem, befejezett
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munkáim feletti boldogságérzés további energiát ad a
folytatáshoz.
- Mi az, ami fizikailag,
szellemileg regenerálja?
- 20 éven keresztül úsztam,
hetedik éve futok aszfalton és
terepen, futóversenyeken is
részt veszek. Legnagyobb ötleteim futás közben születnek
meg, emellett önfegyelmet és
kitartást ad számomra. Sokszor éjszakákba nyúló önkéntes munkáimhoz fontos a jó
állóképesség és fizikai erőnlét.
Az egészségről nem is beszélve, ha még sokáig szeretnék
segíteni. Egyedül a mozgás és
a festés tud kikapcsolni.
- Életéből, pályafutásából
milyen példát meríthetnek a
mai fiatalok, mit ajánlana
követendőnek?
- Higgyünk, reméljünk, szeressünk! Álmodjunk nagyot,
de sose feledjük: egy álmot
megálmodni és egyedül teljesíteni nem olyan nagy dicsőség, mint egy álmot közösen
megvalósítani. Sose legyünk
önzőek! Adjunk örömünkből,
javainkból másoknak. Dolgozzunk kitartással és alázattal. Adjuk tovább szakmai
tudásunkat anélkül, hogy
hangsúlyoznánk és érzékeltetnénk magasabb pozíciónkat és
korunkat.
A legfontosabb azonban ebben gyermekeimnek példamutatással is igyekszem segíteni - , hogy emberek maradjanak minden körülmények
között.
Boldog születésnapot kívánva köszönöm a beszélgetést.
Kiss Barnabás

Szentpéteri

Krónika

Aktuális

2018. július-augusztus

100 éve alakult a BDSZ sajószentpéteri alapszervezete
Sajószentpéter történetében, fejlődésében évtizedeken
keresztül meghatározó szerepet játszott a szénbányászat.
A bányászok mindenütt a világon összetartó közösségeket
alkottak. Ennek is köszönhetően az érdekérvényesítő
képességük kezdetektől fejlettebb volt más munkásrétegekénél. A gyakori bérharcok, munkakörülményeik
javítása miatti szervezkedések élére a szakszervezetek
álltak. A Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének ma is működő helyi alapszervezete idén
ünnepelte megalakulásának 100. évfordulóját. A közelgő
bányásznap tiszteletére lapozzunk most bele „történelmük könyvébe”! Hiszen a bányászélet itt ma még mindig
élő történelem.
A bányászat történelmének
lapjairól:
A bányászat az emberiség
egyik legelső ipari jellegű tevékenysége volt. A bányákban
a munkát a kizsákmányolt
rabszolgák végezték, sorsuk
sanyarúságát már Diodorus
Siculus (Kr.e. 90-27) ókori görög történetíró is megemlíti.
A Kárpát-medencében századokkal a honfoglalás előtt már
folyt bányászat, Dáciában
(Erdély) aranyat, sót, Pannóniában (Dunántúlon) vasat,
Felvidéken szintén fémérceket hoztak felszínre.
A honfoglaló magyarok a mai
Selmecbánya - amelyet a
magyar bányászat bölcsőjének
tekintenek - környékén már
itt találtak egy Bana (Bánya)
nevű várat. Már az Árpád-házi
királyok is - számukra kiváltságok biztosításával- a betelepítettekkel igyekeztek meghonosíttatni a bányakultúrát.
A sűrűn lakott területektől
távol, jellemzően hegyvidéki
erdőkben zárt bányásztelepek
jöttek létre. Az elzárkózás
egyedi életformát hozott magával, ez lehetett a későbbi
összetartozásuk, fejlettebb önszervező képességük alapja is.
1627. február 8-án a földkerekségen először Selmecbányán Weindl Gáspár puskaporral bányászati próbarobbantásokat hajtott végre,
ez a momentum tekinthető az
újkori bányaművelés kezdetének. Magyarországon a
XVIII. század végéig az ércbányászat az egyeduralkodó,
elsőként 1759-ben Brennbergbányán tártak fel szénbányát,
majd 1768-ban Nógrádverőcén, az egyre sikeresebb

kísérletezések után DorogTokod térségben 1850 előtt
már üzemszerű bányászat
folyt.
Sajószentpéter környékén
(Sajólászlófalva határában)
1864-ben Martin János
szénbányája (Johann Martin
Grube) két évig működött,
mégis inkább az 1888-as év a
sajószentpéteri bányászat kezdete, amikor az alacsi völgyből
nyíló Kos-völgyben megnyitották a Xifkovics család
szénbányáját: az Erzsébet
lejtős aknát és két függőleges
aknát. 1894-ben gróf Szirmay
a futballpálya melletti magaslaton pedig az Alfréd aknát, de
nemsokára mindkét bányát
felvásárolta a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.
A szakszervezet
történelmének lapjairól:
Történelmük során a bányamunkások nehéz munkakörülményeik javítását, a
bérük emelését sztrájkokkal
igyekeztek elérni. Sokszor
ezek sem vezettek eredményre, a bányatulajdonosok attól
sem riadtak vissza, hogy fegyverrel törjék le a megmozdulásokat.
A városi és bányahatóságok
ezért el akarták kerülni a munkásegyesületek létrehozását,
de még a bányamunkások legkisebb tömörülését is, így csakis olyan szervezkedési forma
jöhetett létre, amely az ő érdekeikkel nem ütközött. Erre a
bányatársláda intézménye (az
önálló, rendszeres és kötelező
beteg-és balesetbiztosítás kezdetleges formája) látszott alkalmasnak, amelynek terheit
vállalva jogot szereztek az
intézmény működtetésére is.

Koszorúzás 2017-ben
Az elsőt a körmöci kamaragróf, Thurzó János alapította,
1496-ban ő járult hozzá elsőként a betegek, árvák, rokkantak, özvegyek megsegítését
célzó intézmény létrejöttéhez.
1854-ben már az általános
bányatörvény kötelezte ugyan
a vállalatokat ennek működtetésére, de csak a kincstári
bányáknál vitte magával a jogot a munkahelyet változtató
dolgozó, mivel ezek közös
társpénztárt működtettek.
Később a társpénztárak egyre
inkább a tőkések érdekeit
szolgálták (magas befizetések,
az alacsony járadékok és az
elvesztett összegek), ezért az
érdekérvényesítéshez természetes volt az önálló szakszervezet létrehozására való
törekvés.
„Az első lépés a megalakulás
felé 1903-ban történt, a Magyarországi Bányamunkások
I. Országos Konferenciájának
összehívásával. 1913-ban
megjelent a Bányamunkás lap
és testvérlapja, a Bergarbeiter,
amely már a szakszervezetszerű működés kezdetét jelentette. A szakszervezet hivatalos bejegyzésére azonban csak
1918-ban került sor, amikor is
a Magyar Királyi Belügyminiszter jóváhagyta a Bányaés Kohómunkások Országos
Szövetségének alapszabályát.”
(BDSZ)
Sajószentpéteren még az évben csatlakoztak a szervezethez, a Bányamunkás című
folyóirat 1918. májusi számában megjelent tudósítás így
számol be a helyi alapszerve-
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zet megalakításáról:
„Május 1-én, nagy erdei
ünnepély keretében alakult
meg a sajószentpéteri csoport.
Az elvtársak a bányatelep
határában, künn a szabadban
gyülekeztek és menetté alakulva zeneszóval, piros zászlókkal és jelvényekkel vonultak fel a Kiserdőbe. A menetet
fehérruhás elvtársnők vezették a gyűlés színhelyére. Az
egybehívók nevében Podmanik Adolf elvtárs üdvözölte és
nyitotta meg a gyűlést. Ajánlására elnöknek Sekanetz elvtársat, jegyzőnek pedig Mrazek elvtársat választották. A
Központ képviseletében Király Albert elvtárs ismertette a
szervezkedés szükségességét.
Az elvtársak egyhangu lelkesedéssel csatlakoztak a szövetséghez. Követelik a bányamunkásság legnagyobb sérelmeinek orvoslását: a törvényes munkásvédelmet és a
társládarendszer reformját.
Ezután megválasztották a vezetőséget. Elnök: Reiterer
Károly, alelnök Beránek
István, pénztáros Sekanetz
Fe r e n c , m á s o d p é n z t á r o s
Podmanik Adolf, ellenőrök
Barbara József, Sándor János
I, jegyző Mrazek Károly.
Választmányi tagok: Grájer
István, Sinkó János, Varga
Lajos, Podmanik József,
Sándor Ferenc, Mlincsek
Ádám, Valenta János, Czakó
József. Póttagok: Czakó Pál,
Mlincsek János (Kohut),
Karkusek Ferenc, Szücs István. Délután a bányamunkások részt vettek a májusi

Aktuális
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A bányász emlékpark most éppen felújítás alatt áll
ünnepélyen az összmunkássággal teljes szolidaritásban. A
felejthetetlen szép ünnepély a
késő délutáni órákban ért véget.” [A Barbara név valószínűleg sajtóhiba, helyesen:
Borbára, aki 1929-ben az
országos vezetőség póttagja
lett - a szerk.]
1918. május 25-26-án a szakszervezetek rendkívüli kongresszust hívtak össze, de a
társpénztárak fentebb leírt
anomáliái csak 1949. január 7én oldódtak meg az Országos
Bánytárspénztár létrehozá-

sával, amely aztán beolvadt az
Országos Társadalombiztosítási Intézetbe, és 1950. október 1-jén létrejött a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ.
A Magyarországi Bánya- és
Kohómunkások Országos
Szövetsége 1929. február 2-3ára összehívta az V. országos és
megalakulásának 10 éves
jubileumi közgyűlését, ahol az
újonnan megválasztott központi vezetőségbe már munkások is bekerültek, közöttük
két sajószentpéteri képviselő

Őseink nyomában jártunk
Az idén 15. alkalommal került
megrendezésre a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Német hon- és népismeret tábor, amelynek a Rendezvények Háza adott otthont
július 2-tól egy héten át.
A tábor évről évre népszerűbb
az általános iskolások körében. Célja bemutatni, megismertetni a tanulókkal az itt élő
német nemzetiség történetét,
mindennapi életét, és játékok
segítségével elmélyíteni a
tanulók német nyelvi tudását.
A tábor a résztvevők számára
ingyenes volt, mert az EMMI
350 ezer forinttal támogatta a
megvalósítását, így a résztvevők napi háromszori étkezésben részesültek, a szabadidős
és a kézműves foglalkozásokhoz eszközöket és játékokat
kaptak, és autóbuszos kiránduláson vehettek részt. A 25
tanuló egy része hátrányos
családi környezetből érkezett,
s így nekik ez volt az idei tá-

borozás, ahol rengeteg új
élménnyel és ismerettel gazdagodtak.
A napközis rendszerű táborba
a Kossuth Lajos Általános
Iskola mindhárom tagiskolájából érkeztek német nyelvet
tanuló diákok. A német versek, mondókák, énekek tanulása mellett szituációs játékokra, a szókincsük szójátékok útján való bővítésére, a
hagyományok, népviseletek
megismerésére is sor került. A
polka és a keringő alaplépéseinek megtanításában Sólyom
Attila tánctanár volt segítségünkre. Délutánonként a
kézműves foglalkozásokon
kézügyességünket és kreativitásunkat is fejleszthettük. A
táborozás csúcspontját minden évben a kirándulás jelenti,
ahová a szülőket is meghívjuk.
Az idei kirándulás célállomásai is olyan települések
voltak, ahol német nemzetiség
él. Békéscsabán a Munkácsy
munkásságát bemutató múze-
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is: a hét vezetőségi tag egyikének Beranek Istvánt, míg a
hat vezetőségi póttag egyikének Borbára Józsefet választották.
Napjainkról:
[A BDSZ egyik] „…meghatározó részét … a korábban
nyugdíjba vonult több mint
húszezer bányász nyugdíjas
teszi ki. A kilencven bányász
nyugdíjas alapszervezet összefogását, irányítását az Országos Nyugdíjas Választmány
látja el.” – (BDSZ).
Sajószentpéteren a mintegy 80
tagból álló nyugdíjas alapszervezet jelenlegi elnöke
Lengyel István, elnökhelyettese és gazdasági felelőse
Mencsik Gyuláné. (Újházi
Jánosné született Beranek
Julianna lánya, a Selmecbányáról idetelepült Beranek
Jánosnak, a száz évvel ezelőtti
alapszervezet elnökhelyettesének unokája). Vezetőségi
taggá választották: Bencs
Lászlót, Buczkó Istvánt és
Stibor Antalt. A szakszervezeti alapszervezet napi
munkáját négyfős bizalmi

hálózat működteti, akik a
csoportjuk tagjaival állandó és
közvetlen kapcsolatot tartva
intézik ügyes-bajos dolgaikat:
Drótos András, Mencsik
Gyuláné, Tollas István és
Veres Jánosné.
Az alapszervezet tagjai a
szokásos szakszervezeti munka mellett aktívan segítik a
bányász hagyományok továbbélését is: a bányász napok, Borbála napok, fúvószenekari találkozók aktív részvevői, és a szervezésekből is
rendszeresen kiveszik a részüket. Ezek mellett a város szinte
minden kulturális és nyugdíjas rendezvényének lelkes látogatói, de együtt járnak kirándulni, nyáron pedig szívesen
látogatják a strandokat,
gyógyfürdőket.
A fiatalabb korosztályba tartozók közül bizony sokan
irigykedhetnének rájuk vitalitásuk és közösségbe tartozásuk élménye miatt. De az is
elég lenne, ha példájukat
követve ők is továbbvinnék a
bányászélet évszázados hagyományait.
Kiss B.

umba látogattunk el, míg
Gyulán a felújított várat és az
Almássy-kastélyt tekintettük
meg. Nagyon sok szépet láttunk, és sok új információval
gazdagodtunk.
A városi könyvtárral közösen
szervezett programunk apropóját az adta, hogy városunk
híres szülötte, Lévay József
költő halálának 100. évfordulójára emlékeztünk úgy,
hogy Sajószentpéteren és Miskolcon Lévay-emlékhelyeket
kerestünk fel. Az utolsó nap
egy koszorúzással kezdődött,
ahol a ”Malenkij robotra”
elhurcoltakra emlékeztünk.
Majd játékos sport és ügyességi versenyeken mérhették

össze tudásukat a csoportok.
Délután a pedagógusok és a
gyerekek is értékelték a tábort.
A beszámolókból kiderült,
hogy rengeteg új élménnyel és
ismerettel gazdagodtak, új
barátokat találtak, és a hét nap
minden percét élvezték.
Köszönet a támogatóknak Emberi Erőforrások Minisztériuma, a B.-A.-Z. Megyei
Német Területi Nemzetiségi
Önkormányzat, Sajószentpéteri Kulturális Központ és a
Sajószentpéter Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata, akik lehetővé tették, hogy új
ismeretekkel gazdagodjunk.
Románné

Békéscsabán a Munkácsy-ház bejáratánál
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k rkérdés
A településen belüli helyváltoztatásban a gyalogos
vagy a kerékpáros közlekedést részesíti előnyben?
Bubenkó Béla

kötni néhány települést, az
javít majd a jelenlegi helyzeten, és szerintem elég sok
munkába járó ember is igénybe fogja venni azt a lehetőséget.

Ruszó Balázs

Szükség van úgy a gyalogos,
mint a kerékpáros közlekedés
biztosítására, amihez jó állapotú járdák és kiépített kerékpárutak kellenek. A biztonság
viszont megkövetelné, hogy
azok kereszteződésében forgalomirányító lámpák működjenek, hiszen városunkban nagyon sokan közlekednek a
járdákon akár gyalog, akár
kerékpárral, és ez valamiféle
szabályozást igényel a gépjárműforgalommal szemben.
Van már olyan járdaszakasz,
ahol kerékpársávot jelöltek ki,
csakhogy a gyalogosok nem
igazán tudnak mit kezdeni a
helyzettel. Talán valamilyen
formában tájékoztatni kellene
őket arról, hogyan kell viselkedni az ilyen vegyes közlekedés esetén, mert most elég
nagy a balesetveszély. Ha
végre eljutunk addig, hogy
sikerül kerékpárúttal össze-

Én általában gyalog járok, de
egyébként jónak tartom, ha
kerékpárút épül úgy a városon
belül, mint a szomszédos
települések között, mert azon
lehetne kerékpáros túrákat
szervezni, vagy a szabadban
történő mozgást gyakorolni.
Emellett fejlesztésre és karbantartásra szorul a járdahálózat is, hiszen nincs száz
százalékban kiépítve. Jelenleg
a gyalogosok és a kerékpárosok a helyenként szűk
járdákon összezsúfolódnak,
ami azért is veszélyes, mert
feszült korban élünk, és ingerlékenyek az emberek,
vagyis könnyen összetűzésbe
keveredhetnek egymással.

Bíró Tamás

Klusóczki Lajosné

A BÉV-telepen kimondottan
rossz állapotban vannak a
járdák, így néhány szakasza
balesetveszélyes, és mielőbb
helyre kellene állítani. A városban, mivel nincs kerékpárút, a biciklisek is a járdán
tekernek, ahogyan a segédmotorosok is. Különösen az
elektromos kétkerekűek veszélyesek, mert gyorsak és
nincs hangjuk, így nagyon
körültekintőnek kell lenniük

Én csak gyalogosan szeretek
közlekedni, de elmondom,
hogy számomra zavaró a
járdán a kerékpáros forgalom.
Ha időben észreveszem őket,
inkább félreállok, de van
olyan eset, amikor erre már
nincs idő. Ezért lenne jó, ha
kerékpárút-hálózat épülne
városon belül és kívül, mert
úgy elkülönülne egymástól a
gyalogos és kerékpáros, de
megszűnne így egy veszélyforrás is. A járdák állapotában
is vannak hiányosságok, léteznek megrongálódott szakaszok, ahol bukdácsolni lehet,
ami az idős emberekre főként
veszélyes.

a gyalogosoknak, nehogy elé
lépjenek az ilyen járműveknek. Személy szerint a gyalogosok csoportjához tartozom, de azt megfigyeltem,
hogy a kerékpárosok egy része
nem hajlandó a zebrán sem
leszállni a bringájáról, pedig
azon csak áttolni lenne
szabad. Megemlíthetem azt is,
hogy sokan versenypályának
nézik a járdát, és száguldoznak, miközben leszorítják
onnan a sétáló embereket.
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Tóth Györgyné
Mozgáskorlátozottként
elektromos mopeddel közlekedek. Erre csak a járdákon
van lehetőség, mert a várost
átszelő főúton őrült forgalom

Közélet
van, és ott senki nincs biztonságban. A járdák állapota
viszont nem könnyíti meg a
helyzetünket, hiszen ahol azt
mellékutak keresztezik, ott
magasak a szegélykövek, sok a
bukkanó, és gyakran koppan a
jármű alja. Valamilyen ferde
felhajtók kellenének azokra a
helyekre. Egyébként velem
szemben az emberek udvariasak, és félreállnak, ha észrevesznek. Igaz, esetenként
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páros, lenne értelme a városon
belül is létrehozni egy kerékpárutat, ami az egészséges
életvitelt is elősegítené, mert
ez a jármű nem szennyezi a
környezetet sem. Most a nagy
forgalom miatt igénybe kell
venni a járdákat, ami főleg a
Szabadságtelepen van rossz
állapotban. Ez az állapot nem
jó a gyalogosoknak és a kerékpározóknak sem, jó lenne
helyreállítani. Az igazi megoldás azonban a kerékpárút
építése.

elfér. Irigylem a kazincbarcikaiakat, ahol már sok kilométer kerékpárút épült meg,
és azokon biztonságos körülmények között közlekedhetnek a kerékpárosok és mopedesek. El tudnám képzelni
annak meghosszabbítását
S z e n t p é t e r i g, v a g y a k á r
Miskolcig is. Biztosan sokan
igénybe vennék.

Szalóki László
kerékpározás, mert az út
mindkét oldalán jelöltek ki
szakaszokat, amit szerintem
az egyik oldalon kellett volna
megoldani.

Guba Sándorné

zsúfoltak a járdák, olyankor
nehezebb a helyzetet megoldani. A jó megoldás a kerékpárút-hálózat kiépítése lenne,
ahol egymással szemben biztonságosan elférne két kerékpár vagy moped. Remélem,
mihamarabb elkészül a várost
átszelő kerékpárút!

Szentesi László
Most nagy odafigyelést igényel a járdán történő közlekedés, legyen az gyalogos vagy
kerékpáros. Egy gyorsan közlekedő biciklis egyszer nekem
jött, de szerencsére súlyosabb
sérülést nem szenvedtem. A
szűk járdaszakaszokra szerintem nem lenne szabad ráengedni a bicikliseket, mert úgy
tudom, hogy az a jó méret,
ahol két babakocsi szemben
találkozva nagy biztonsággal

Madarász György
Kerékpárút-hálózatra szükség
lenne, mert akkor biztonságossá válna a járdákon a
jelenleg veszélyesnek mondható közlekedés. Ha pedig
épül, ott alkalmazni kell a
forgalomirányítási rendszert,
akár villogó sárga fényű lámpa
felszerelésével a gyalogátkelőhelyeken és a kereszteződésekben. Jónak tartom a kazincbarcikai kerékpárutat,
mert azon működnek ezek a
berendezések, biztosítva a zavartalan áthaladást, illetve az
elsőbbségadást. Egy ilyen
kerékpárút lehetőséget biztosítana a közelben dolgozóknak a munkába járásra is,
hiszen a biciklinek nincs menetrendje, és így a tulajdonosa
nincs időhöz kötve. A városban jelenleg nem igazán jól
működik a járdán történő

Sok idősödő ember van a
városunkban, akiknek nehezére esik a gyaloglás, és inkább
kerékpárra ülnek. Én még
Kazincbarcikára is ezzel járok, és Berentétől öröm biciklizni a kiépített kerékpárúton.
Jó lenne ahhoz kapcsolódni
egy szakasszal, és akkor növekedne a közlekedésbiztonság
is. Mivel sok errefelé a kerék-
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Két éve közlekedek elektromos mopeddel, és betöltöttem
a 85. évemet. Odafigyelek
másokra, a gyalogosokra, és
lelassítok, ha úgy látom, hogy
nem férek el mellettük. Soha
nem volt még emiatt senkivel
sem súrlódásom, konfliktusom. Hallottam, hogy van rá
lehetőség, hogy pályázati
forrásból kerékpárút épüljön.
Ha ez megvalósul, akkor a
járda ismét csak a gyalogosoké
lehetne. Jó lenne viszont, ha az
a kerékpárút érintené a fontosabb helyeket, a hivatalokat
és üzleteket, mert a mozgássérülteknek ilyen helyekre is
el kell jutniuk!
Kovács I.
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Sorsok és emberek
Albert Tamás mentőállomás-vezető
Nyolc éve már, hogy a mentők napja tiszteletére a Sajószentpéteri Mentőállomás május 10-én nyílt napot tart. Ma már
többszáz gyerek vesz ezeken részt, bepillantást nyerve a segítők mindennapi életébe. Az állomás vezetője küldetésének érzi
az egészségtudatossá nevelést, felvilágosítást, az elsősegélynyújtás képességének átadását.

Albert Tamás általános iskolások gyűrűjében az idei nyílt napon
- Nevezhetjük akár szívügyednek is.
- Valóban „szív-ügy”, hiszen
az országban évente 40-45 ezer
ember (egy Eger nagyságú város!) hal meg hirtelen szívhalálban, pedig nagy részük
helyszíni újraélesztéssel viszszafordítható lenne. Ezen változtatnunk kell, oldani a gyerekek (no, meg a felnőttek)
szemében az újraélesztés mítoszát, hogy merjenek másokon segíteni, életeket menteni.
- Ismerjünk meg most téged
egy kicsit közelebbről.
- 48 éves vagyok, három gyerek (most 11, 10, és 1,5 évesek)
édesapja, Miskolc-Komlóstetőn élek a családommal.
Magam erdélyi sváb gyökerekkel is rendelkező miskolci,
az önkormányzatnál jogászként dolgozó feleségem pedig
kárpátaljai családból származik, rokonai ma is Beregszászon élnek.

- Hogyan választottad ezt a
hivatást?
- A Kossuth Gimnázium és
Óvónőképző Szakközépiskola
óvodapedagógus szakára felvételiztem, de a szolfézstudásom miatt a gimnáziumi
osztályba vettek fel. Itt fogalmazódott meg bennem az
emberekkel való foglalkozás
igénye: tanítói vagy tanári
szakma felé veszem az irányt.
- A katedra helyett mégis a
szirénát választottad.
- Végül úgy döntöttem, hogy
1989 szeptemberétől nem tanulok tovább. Miskolcon nem
volt hely, ezért a Sajószentpéteri Mentőállomáson helyezkedtem el (te jó ég, majdnem harminc éve!) képesítés
nélküli mentőápolóként. Hamar megtetszett a kisváros és
az akkor még jóval nagyobb
létszámú kollektíva légköre,
és már az sem zavart, hogy naponta kell kibuszoznom ide.
Abban az időben még a

betegszállítás is kötelezettségünk volt, emiatt teljesen vegyes vezénylésben volt részünk: a szállító Nysa mellett
nappalos, 24 órán át, de 8-20
óra között szolgáló kocsink is
futott.
- A tanulást nem sokáig
úsztad meg.
- Egy év után beiskoláztak
kétéves mentőápoló képzésre,
majd következett egy év székesfehérvári egészségügyi katonai szolgálat. Ezután kétszer felvételiztem a Mentőtiszti Főiskolára, sajnos mindkétszer sikertelenül. Nem adtam fel, harmadszorra a Szegedi Egészségügyi Főiskolára
már bekerültem, és munka
mellett négy év után diplomás
ápolóként végeztem. Az anatómia, pedagógia, belgyógyászat, sebészet, pszichológia,
egészségügyi menedzsment
területén elsajátított tudásomnak még ma is nagy hasznát
veszem.
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- Hogyan lettél az állomás
vezetője?
- Abban az időben minden
mentőállomáson az egészségügyi feladatokért és az ápolók
beosztásáért a főápoló, a műszakiakért és a gépkocsivezetőkért a garázsmester
felelt. Tizenkét évvel ezelőtt
ez a struktúra létszámleépítések okán megszűnt, ma
mindezekért az állomásvezető
felel egy személyben. Akkor
lehetett pályázni az állomásvezetői posztra, amit végül én
egyedüliként próbáltam meg,
de az előbbiek miatt érthető,
hogy nem tolongtak érte. Ez
tulajdonképpen 0-24 óráig
tartó munka, egy személyben,
felelős jó gazdaként kell az
állomás minden problémáját
megoldani, emberrel, anyaggal, technikával gazdálkodni.
Mindezt úgy, hogy a havi
munkaidőkeret 75%-át kivonuló állományban, kocsizó
óraként kell eltöltenem. Nyilván látszik, hogy a másik 25%
bizony nagyon kevés. Én már
néhány éve éjszakai szolgálatot nem vállalok, de hétfőtől
péntekig valamennyi időt
majdnem minden nap itt
töltök. Az adminisztrációs
feladatok inkább nőnek, mint
csökkennének.
-Nem beszélve az önként
vállalt teendőidről.
-Schmerczel Iván jó barátom
saját tőkéből tizennégy évvel
ezelőtt létrehozta a Kazincbarcikai Regionális Mentőalapítványt, amely a kazincbarcikai, izsófalvi, edelényi és
a sajószentpéteri állomás
munkafeltételeinek javítása
mellett a környéken lakók
egészségtudatossá nevelését
segíti elő, ennek vagyok elnöke már jó néhány éve. Az

Mozaik
adóhatóság már sokszor citált
be, nem akarták elhinni, hogy
nulla forint a működési költségünk, mindenki saját szabadidejéből, nulla forintért
csinálja. Háromfős kuratórium dönti el az állomásvezetőkkel egyeztetve, hogy a
nagyságrendileg évi egymillió
forintból mikor, milyen célra
költünk, mi a legégetőbb.
Kényelmi felszerelésre sohasem, csak szigorúan véve
mentéstechnikai eszközökre,
tartozékokra.
- Mi kell ahhoz, hogy valaki
ezt a szakmát válassza?
- Egyfajta elhivatottság,
együttérzés, szakmaszeretet,
motiváció, a beteg ember tisztelete, szeretete, ezek nélkül
nem megy. Csak az egyenruháért, a szép autóért, a közalkalmazotti bérért azt hiszem,
senki sem jön ide dolgozni.
Kell egy belső erő, ha ez nincs
meg valakiben, bele se vágjon,
úgyis hamar kipereg a rendszerből.
- Mi a legszebb és a legnagyobb elismerés a ti hivatásotokban?
- A jó szakmai munkával,
heroikus küzdelem árán sikeres újraélesztést örömként, a
Jóisten ajándékaként éljük
meg, a miatta érzett öröm
pedig adrenalint, boldogsághormont szabadít fel,
amely energiát biztosít a
folytatáshoz. A legszebb elismerés a helyszínen a halvány
mosoly a beteg vagy a hozzátartozó arcán. Számunkra egy
mosoly, egy köszönöm minden díjnál többet jelent. Én
kaptam egy elismerést a főigazgatónktól is, amikor Haitin kinn voltam a földrengés
áldozatait menteni.
- Hogyan lehet a halál közelségét elfogadni?
- A legnehezebb feldolgozni,
ha legjobb szándék mellett
sem tudunk segíteni. A tragédia minket is nagyon megvisel. A segítő szakmákban a
halált megszokni nem lehet
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(az maga a kiégés), hordozni
pedig nem szabad! Ilyenkor
segíthet a szakember, az
ember hite, a családja vagy a
sport. Mai napig belém égett
például egy macit szorongató
kislány arca, amikor reggel
megpillantotta a fa ágán az
életét eldobó édesapját, vagy a
karácsonyi asztal mellett a
családfő hirtelen elvesztése
után feltörő gyász, a fájdalmas
csend.
- Mit kell tudnunk rólad, a
magánemberről?
-Az élet tortájából egy nagyon
nagy szelet a munka, de
másnak is kell lenni mellette.
Nekem nagyon fontos a családom és a hobbim is, a szabadban végezhető sportok: a
túrázás, természetjárás. Ha
lehet, akkor a kettőt igyekszem összekötni: együtt barangoltunk a Magas-Tátra,
Erdély, Kárpátalja tájain,
kéktúráztunk, a legkisebb
fiam már rendszeresen velünk
tart a hegyekbe. Télen síelni,
nyáron úszni tanulnak a
gyerekek. Sátorozva kétszer
körbekerékpároztuk már a
Balatont, egyszer a Fertőtavat, idén a két nagyobb
gyermekemmel megtettük a
Duna-menti kerékpárúton a
Passau-Győr 570 km-es távot.
Egy időben dolgozni is mindennap kerékpárral jártam

Miskolcról. Gerincműtétemig
a futás szerves része volt a
napjaimnak, rengetegszer futottam, félmaratont, két maratont, a Budapest-Bécs szupermaratonon ötször vettem
részt. Szeretek utazni, az USA
mellett Európa több országában megfordultam már stoppal, kerékpárral, autóval, mint
ahol nem, 1996-ban eljutottam a Mount Blancra is.
És amitől én társas viszonyaimban sokkal inkább zárkózott, mint extrovertált személyiség vagyok, az a hitélet,
amit sokáig tabuként kezeltek. Azt gondolom, hogy nagyon sokat nyújt számomra a
munkámban és a családi életemben is a spirituálé, a két
gyermekem egyházi iskolába
jár, én vasárnaponként gyakorló hívőként misére. Római
katolikus vagyok, de nagyapám zsidó (épphogy elkerülte
Auschwitzban a halált, megjárta a Don-kanyar poklát), a
feleségem pedig szintén zsidó
vallását gyakorolja. De ettől
még a legnagyobb konszenzus
van családunkon belül, eszerint élünk, nagy összhangban.
Én azt vallom, hogy Ószövetség nélkül nincs Újszövetség,
ez a kettő családon belül
csodálatosan ki tudja egymást
egészíteni.

Szentpéteri

- Hiányzik valami az életedből?
- Amire ma már sajnos nem
marad időm: a Magyar Református Szeretetszolgálat
orvos csoportjának is (azért
ma már kicsit passzív) tagja
vagyok. 2010-ben emlékezetes
3 hetet töltöttem el velük
Haitin, ahol a földrengésben
negyedmillió ember halt meg.
Azt gondolom, jó iskola volt,
nagyon sokat láttam, megtapasztaltam, azóta sok mindenről másképp gondolkodom. Egy kicsit más ember
lettem, ott az élet értelmén is
el kellett gondolkodnom.
Egyelőre nem tartok velük,
nem tudok elmenni hetekre
egy idegen földrészre, nem
hagyhatom itt a családom.
Mivel sajnos szüleink segítségét nem tudjuk igénybe
venni, amióta a feleségem
visszament dolgozni, kettőnknek is komoly logisztikai
feladatot jelent a mindennapi
tevékenységünk összehangolása.
Családomra, munkámra gondolva azt hiszem, hogy kiegyensúlyozott, boldog élet
jutott nekem. Ezért csupán azt
kívánhatom, hogy az egészségünkkel ne legyen baj. Ha az
rendben van, akkor szinte
mindent képes az ember
megoldani.
Kiss Barnabás

Korszerű esetkocsi segíti a sajószentpéteri mentősök munkáját
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Fejlesztési Alap

Szépen halad a Zöld Város projekt

Az épület homlokzati része már a végleges
színében pompázik
Az egykori Pécsi Sándor
iskola, mindenki hármas iskolája alsós épületének
mostanra igencsak megváltozott a külseje, belseje,
sőt, a funkciója is. Ez az
átszabás azonban nem jelenti
azt, hogy az épületből eltűnik
végleg a gyerekzsivaj. Sőt,
éppen ellenkezőleg.
Néhány évvel ezelőtt még
komoly fejtörést jelentett a
városnak a Pécsi iskola hasznosítása. Számos terv és ötlet
látott napvilágot, hogy aztán
hamar az életképtelen ideák
Taigetoszán találják magukat.
Mostanra azonban ez a kérdés
is megoldódni látszik. Korábbi
lapszámainkban már beszá-

moltunk a Zöld Város projektről, amely nemcsak rehabilitálja a leharcolt épületet, de
egy olyan kertvárosi szívcsakrát kíván létrehozni, amely
több, különböző projektnek is
otthont ad. Legutóbb arról is
értesülhettek olvasóink, hogy
hogyan áll a felújítás. Akkor
szóba került, hogy a gyors és
precíz munkának köszönhetően a tervezett október
közepi átadás előtt már jó pár
héttel is birtokba veheti a
területet az önkormányzat.
Mostanra ez a cél egyre elérhetőbbnek tűnik! Kendrovszki
Sándor, a kivitelező cég ügyvezetője a következőképpen
vázolta a tényállást:

„Az épületen a külső homlokzati hőszigetelés befejeződött, a homlokzati színezés
pedig épp folyamatban van. Az
épületben az összes nyílászárót kicseréltük modern ablakokra és ajtókra, ami megint
csak jelentős munkát jelentett,
de sikerült zökkenőmentesen
haladnunk. Belül hátravan
még a festés, a burkolás és a
szerelvényezés. A lift előreláthatólag szeptember elején
kerül a helyére. Előttünk áll
még továbbá a játszóház, a
játszóházi labirintus beépítése, valamint egyéb berendezési tárgyak létesítése. Nem
várt nehézséget egyedül talán
az aktuális előírásoknak megfelelő légtechnikai eszközök
beszerzése jelentette, hiszen
ezek külön utánajárást igényeltek. Kint is szépen halad a
munka. Befejeztük a szegélykövezést, kialakult a járdák

Szinte teljesen elkészült a gépjárműparkoló is
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A belső helyiségek
esetében a festés és a
szerelvényezés van hátra
rétegrendje, lassan befejezzük
a térburkolást is. Az utat nemsokára átadjuk önkormányzati
használatra. Az udvaron egészen a végső átadásig lesznek
még finom munkák. Jelenleg
70-75%-os készenléti állapotról beszélhetünk. Jövő héten
megkezdődnek a munkálatok
a másik két helyszínen is.”
A változás már most szembetűnő. A környéken lakók
sokszor megállnak, hogy
szemügyre vegyék a megszépült épületet. Sokak számára
eleven emlékképként él még
az egykori iskola, azonban a
kivitelezők és az ötletgazdák
azon dolgoznak, hogy a jövőben a Zöld Város is olyan
kardinális és megkerülhetetlen
legyen a város életében, mint a
tagintézmény volt a maga
idejében.
Bájer Máté

Szabadido, reklám
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Vízszintes: 1. Irodalmárokat tömörítő csoport, 1862-től
Lévay Józsefet is tagjai közé választották. 9. A Hold és a
vadászat görög istennője. 10. Ideiglenes útlezáró
építmény. 11. Szám idegen rövidítése. 12. Átnyújt. 13.
Film lejátszása. 15. A Bolero francia zeneszerzője
(Maurice). 17. A Nílus forrástava Etiópiában. 18. A
túloldalra. 20. Kétszeres olimpiai bajnok amerikai
gyorsúszó (Walter). 21. Behízelgő. 25. Kipling kígyója. 26.
Antoine Saint-Exupéry mesekönyve.
Függőleges: 1. Kétszeres olimpiai bajnok kelet-német
műkorcsolyázónő (Witt). 2. Ügyintéző munkahelye. 3.
Utca német rövidítése. 4. Elsőként említés, felszínre
hozás. 5. Francia férfinév. 6. Német hadsereg- és
hadseregcsoport-parancsnok a második világháború alatt
(Wilhelm)7. Valaki ellen loval, felbiztat. 8. Második
kétjegyű betűnk az ábécében. 11. Idősebb hölgy. 14.
Kopasz. 16. A Honvéd egykori csatára (István). 19.
Farmermárka. 22.Európa Kupa. 23. Duna House. 24. A
stroncium vegyjele.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2018.
október 8-áig. 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.
Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Paulikovics
István”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az augusztus
10-én megtartott sorsoláson Lendvai Máriának kedvezett
a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről
később értesítjük.

15

Kínálatunk:
lángos • göngyölt lángos,
ízes fánk • hamburger,
amerikai hot-dog • palacsinta
és egyéb finomságok.

Telefonos előrendelés a
06 70/ 636-3568-as számon.
Sajószentpéter, Kossuth L. út 156.
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