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MOZAIKMOZAIK
Idén a nyuszi is maszkban járt

Mint azt már lassan elfogadjuk – megszokni úgysem le-
het –, a gyilkos koronavírus hétköznapjaink mellett az 
ünnepeket sem kíméli. A korábbiakhoz képest ünnepelni 
is meg kell tanulnunk egy kicsit másképpen. Leleménye-
sen, hogy a külsőségei mellett a tartalma azért ne változ-
zon meg. Így telt az idei húsvétunk is, a keresztény világ 
legjelentősebb ünnepe, Krisztus feltámadása, amely a 
latinul Septuagesima (hetvened) elnevezéssel illetett ke-
resztény ünnepkör része.

Ennek első ünnepnapja a far-
sangot lezáró, húshagyó ked-
det követő hamvazószerda, 
melynek neve egy őskeresz-
tény hagyományt idéz vissza: 
a hívők vezeklésként hamut 
szórtak a fejükre, ami a meg-
tisztulást és az elmúlást fejezte 
ki. Ezen a napon a mezítlábas, 
zsákruhába bújtatott bűnö-
söket a püspök a templomba 
vezette, majd bűnbánati imák 
közben, fejükre hamut szórva 
kiutasította őket a templom-
ból, ahová nagycsütörtökig 
tilos volt belépniük. Ezt a rí-
tust erősíti meg II. Orbán pápa 
1091-es rendelete, hogy a pap 
az előző évi szentelt barka ha-
mujával rajzoljon keresztet a 
hívek homlokára: „Emlékez-
zél, ember, hogy por vagy, és 
porrá leszel!” Ezzel a nappal 
kezdődik el a húsvét ünnepét 
megelőző negyvennapos nagy-
böjt, a megtisztulás időszaka. 
A negyvenes szám többszörös 
jelentőséggel bír: ennyi napig 
tartott a vízözön, ennyi napot 
töltött Mózes a Sínai-hegyen, 
Jézus szintén ennyi napot, a 
zsidó nép ennyi évet vándorolt 
a pusztában. A VII. században 
tették a nagyböjt kezdetét 
hamvazószerdára, így viszont 
húsvét vasárnapig negyvenhat 
naptári nap telik el, de a köz-
benső hat vasárnap nem szá-
mít böjti napnak.
A húsvét ünnepét megelőző 
nagyböjti időszak utolsó vasár-
napjának a neve virágvasár-
nap, Jézus ezen a napon vonult 
be szamárháton, pálmaágakat 
lengető tömeg között Jeruzsá-

lembe. Ezzel kezdődik meg az 
ünnep előtti nagyhét, amely-
nek három kiemelt napja közül 
az első a nagycsütörtök. Ez a 
nap Jézus tanítványai körében 
elköltött utolsó vacsoráját, 
a Getsemáné-kertben Júdás 
csókja után történő elfogatá-
sát, majd a Golgotára vezető 
keresztútját idézi emlékeze-
tünkbe. Ekkor „a harangok Ró-
mába mennek” (elhallgatnak), 
és csak szombaton szólalnak 
meg újra. A második kiemelt 
nap a nagypéntek, Krisztus 
halálra ítéltetésének, valamint 
keresztre feszítésének a nap-
ja, egyben a legszigorúbb böjti 
nap, amikor a hagyomány sze-
rint tilos húst enni. 2017 óta 
Magyarországon munkaszüne-
ti nap. A nagyszombat estén 
rendezett körmenetek pedig 
arra emlékeztetnek, hogy a 
jövendölés szerint harmadnap 
feltámad halottaiból. Húsvét 
Jézus feltámadásának ünne-
pe, az 1582-es egyházi kánon 
szerint (amely tulajdonkép-
pen megerősítette a 325. évi 
első niceai zsinat határozatát) 
a tavaszi napéjegyenlőséget 
(március 21.) követő első hold-
tölte utáni első vasárnap: tehát 
mozgóünnep, és március 22. és 
április 25. közé eshet. A húsvét 
eredetileg a héber nyelven pé-
szahnak nevezett zsidó ünnep 
(magyar jelentése: elkerülni, 
kikerülni) volt: a zsidó nép az 
egyiptomi rabságból való sza-
badulására emlékezett vele. 
Eredetileg a két ünnep idő-
pontja egybeesett, míg a fenti 
zsinat határozata külön nem 

választotta. A keleti keresz-
ténységben a húsvétot tovább-
ra is a Julián-naptár szerint ün-
neplik. Az ünnep neve az angol 
Easter vagy a német Ostern 
formájában a tavasz germán 
istennője nevére (Ostara) utal, 
míg a magyar jelentése inkább 
arra, hogy a nagyböjtnek vége, 
ekkor lehet újra húst venni ma-
gunkhoz. Az Újszövetség sze-
rint húsvétvasárnap a kereszt-
re feszítés utáni harmadik nap, 
Krisztus feltámadásának - ami-
vel megváltotta minden ember 
bűnét - napja.
A húsvéthétfő legismertebb 
és egyben legelterjedtebb ha-
gyománya a locsolkodás, erről 
írásos emlékek a 17. századból 
már maradtak ránk. E szokás 
alapja a víz megtisztító, meg-
újító erejében keresendő, de 
egyes források bibliai eredetet 
is tulajdonítanak neki. A hús-
vét ezen kívül a tavaszvárás, a 
természet újjászületésének és 
a termékenyégnek az ünne-
pe is, amely által bő termést 
és állatszaporulatot kívánnak, 
melyeket ma a nyúl, a tojás és 
a locsolás is szimbolizál. Lassan 
ez is, mint oly sok más népszo-
kásunk, kissé átalakult (ma már 
vízzel kevés helyen locsolnak), 
vagy kihalóban van, talán itt-
ott a tojásfestés és a locsolko-
dók megajándékozásának ked-
ves gesztusa tartja még magát. 
Nem kedvezett az ünnepnek a 
mai járványhelyzet sem, hiszen 
ünnep ide, ünnep oda, a sze-
mélyes találkozásokat – a saját 

magunk és mások védelmében 
is - a lehető legjobban vissza 
kellett fognunk.
A húsvétot követő hét utol-
só napja a nyugati katolikus 
egyházban a húsvéti ünnep 
zárónapja, a fehérvasárnap, 
amelyet a komatál vagy mát-
katál küldésének szokása miatt 
mátkáló vasárnapnak is szok-
ták nevezni. A nagy húsvéti ün-
nepkör végül a húsvétvasárna-
pot követő ötvenedik nappal, a 
pünkösddel (2021-ben május 
24.) zárul le. A zsidók ekkor a 
pészah utáni ötvenedik (ebből 
származik a neve is) napot, az 
aratás, az első gyümölcsérés, 
majd a Tízparancsolat adomá-
nyozását; a keresztények pedig 
a Szentlélek apostolokra törté-
nő kiáradását ünneplik. Ami-
kor Jézus tanítványai együtt 
ünnepelték a pünkösdöt, hir-
telen nagy szél támadt, majd 
lángnyelvek jelentek meg, ezek 
leszálltak rájuk, így teltek meg 
Szentlélekkel. Majd különböző 
nyelveken kezdtek beszélni, és 
mégis megértették egymást, 
így alakultak ki a gyülekezetek. 
Emiatt a pünkösd tulajdonkép-
pen az egyház születésnapja.
Akkor és ott más-más nyelve-
ken is értették a másikat, mi pe-
dig itt és most, habár láthatóan 
egy nyelven beszélünk, még-
sem igazán értjük vagy akarjuk 
megérteni egymást! Próbáljuk 
meg, talán magunk is megle-
pődünk, hogy milyen könnyen 
megy, ha igazán akarjuk.

Kiss B.

Magyarországon 1964 óta 
minden évben a magyar líra 
halhatatlan óriásának, József 
Attilának (bár akkor erre bizto-
san nem gondoltak, de Márai 
Sándornak is) a születésnapja, 
április 11. a magyar költészet 
napja. Az UNESCO pedig az 
északi félteke tavasz kezde-
tének napját, március 21-ét a 
költészet világnapjává nyilvá-
nította 1998-ban. Attól fogva 
mi, magyarok egy évben már 
legalább két alkalommal ün-
nepelhetjük a verset. Termé-
szetesen vannak, akik ennél 
is több napon: az ő számukra 
egy-egy vers elolvasása, meg-
hallgatása önmagában ünnep. 

Az ünnepeink közül ez szeren-
csére azon kevesek közé tarto-
zik - a nőnappal együtt -, ame-
lyek túléltek minden irányú 
kultúra-kisajátításra törekvő 
politikai szándékot. És jellegé-
nél fogva sok más ünneppel 
szemben a virtuális térben is 
megtartható. Csak otthon elő 
kell vennünk egy kötetet, vagy 
meg kell hallgatnunk egy - ízlé-
sünkhöz illeszkedő – verset. A 
magyar költészet szerencsére 
ehhez elég gazdag, és  már na-
gyon sok forrás közül választ-
hatunk akkor is, ha autentikus, 
művészi előadásban kívánjuk a 
verseket élvezni. A vírushely-
zethez alkalmazkodva ugyan-

is az ország több színháza is 
szervezett online verses műso-
rokat, nagy könyvtárak pedig 
ugyanebben a formában „iro-
dalomórákat”, vetélkedőket 
vagy verspályázatot. Még nincs 
nagy baj, ha a szükség ilyen 
mértékben elő tudja csalogat-
ni a kreativitásunkat. A költé-
szetet ünnepelni csak verssel 
lehet, mi tegyük ezt a 18 éves 
ifjú költőnek, Lévay Józsefnek 
a Regélő Pesti Divatlapban [a 
„Vitéz” (1843.09.14.) után má-
sodikként (1843.11.30.)] meg-
jelent, „Koszorú” című költe-
ményének részletével:

„Lombozott hegysornak alján
Kisebb és nagyobb halom, —

Mindenik meg van jelölve
S őr gyanánt a jel fölébe
Kél a néma fájdalom.”

Majd olvassuk el Szöllősi Má-

tyás kortárs költőnk nemrég 
keletkezett versének egy sza-
kaszát („Metszetek a járvány 
idejéből”):

Délelőtt azon töpreng, vajon 
másoknak 

hogyan telt az éjszaka. 
Hány tüdőre ereszkedett leve-

gőtlen homály, 
hány görcsös mozdulatból 

sarjadt ki pánik, 
hány helyen állt meg az óra 

a már mozdulatlan test fölött.

A két idézet jól példázza, hogy 
a kor, a nyelv, az ember vál-
tozhat, de az érzések megma-
radnak, ezáltal a vers is örök. 
Általában a mára reagálnak, de 
legtöbbjük örök időkre szóló - 
így napjainkra is lefordítható, 
most sajnos nagyon fájdalmas 
- aktualitással bír.

K.B.

A magyar költészet napja
Az ember gondolatainak, érzéseinek (örömének, bána-
tának, fájdalmának) legszebb írásbeli és szóbeli kifejezé-
si formája a vers, amely emelkedett lelkiállapotba juttat-
ja az üzenetét befogadót. Ezért minden elolvasott vagy 
meghallgatott költemény az érzelmekkel is bíró ember 
lelkének ünnepe.

Mindenki azt reméli, hogy 2022-ben igazi (maszk nélküli) húsvétban lehet majd részünk

József Attila szobra a budapesti Kossuth téren
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IN MEMORIAMCÍMLAPSZTORI
Buza Gyula emlékére

2021. április 17-én hatalmas és fájó veszteség érte Sajó-
szentpéter város közéletét: 88 éves korában súlyos be-
tegségben elhunyt Buza Gyula, korábbi önkormányzati 
képviselő, városunk rendszerváltás utáni első alpolgár-
mestere.

A jelenlegi koronavírus-járvány 
nem válogat: szegény régiók-
ban és fejlett országokban egy-
aránt pusztít. Megváltoztatja 
az ember hétköznapjait, éljen 
az Szenegálban, New Yorkban 
vagy akár Sajószentpéteren. 
Ahogy a neve is mutatja: vi-
lágjárvány. Jelenleg a korona-
vírusnál talán csak egy dolog 
átfogóbb bolygónkon, aminek 
közvetlen hatásait mindannyi-
an érezzük, méghozzá az inter-
net (meg persze a globális fel-
melegedés, de erről pár sorral 
később).
Más korokban elképzelhetet-
len lehetőségek állnak rendel-
kezésünkre, hogy enyhítsük a 
járvány okozta súlyos szociális 
hatásokat. Az online térben 
nemcsak informálódhatunk, 
kapcsolatot tarthatunk isme-
rőseinkkel, távol élő rokona-

inkkal vagy idős szeretteinkkel, 
akiket félünk kitenni a szemé-
lyes találkozás veszélyeinek, de 
akár megtarthatunk különböző 
eseményeket, ünnepeket is – 
persze virtuális formában. Idén 
például bolygónk kiemelt napja 
is így zajlott.
Míg most a koronavírus a leg-
nagyobb közös ellensége az 
emberiségnek, addig reflektor-
fény mögött továbbra is ott bú-
jik az a veszély, amit hazánkban 
talán csak tavaly kezdtünk el 
valamennyire komolyan venni, 
pedig voltak, akik már nagyjá-
ból 50 éve felhívták rá globá-
lisan a figyelmet. Ez a veszély 
a klímaváltozás, amit – úgy 
tűnhet – unalomig ismételget-
tek már különböző filmekben, 
mégis van még hová fejlőd-
nünk a fenntarthatóság terén.
Mit tehetünk mi?  Közleked-

jünk környezetbarát módon: 
amikor csak lehet, válasszuk 
a kerékpárt, a közösségi köz-
lekedést vagy gyalogoljunk. 
Vásároljunk helyi termékeket, 
válasszuk a csomagolásmentes 
kiszerelést, kerüljük a műanya-
gok használatát, gyűjtsük sze-
lektíven a hulladékot, kom-
posztáljunk.
Barack Obama, volt amerikai 
elnök beszélt így a problémá-
ról: „Mi vagyunk az első ge-
neráció, amelyik a klímavál-
tozás hatásait már érzi, és mi 
vagyunk az utolsó generáció, 
amelyik tehet még ellene.” 
Mellette számos híresség hív-
ta fel nagyon komoly érveket 
lobogtatva a figyelmet a kö-
zelgő klímakatasztrófára David 
Attenborough-n át Leonardo 
DiCaprióig.
Az első Föld napját 1970-ben, 
egy egyetemista hallgató kez-
deményezésére tartották meg 
az USA-ban. A kampány, amit 
kezdetben csak figyelemfelhí-

vásra találtak ki, most nemzet-
közileg elismert akciónap. Idén 
azonban nem ünnepelhetünk 
közösen, elmaradnak a zöld 
programok, az ilyenkor szo-
kásos faültetések. Helyette az 
interneten fejezhetjük ki szim-
pátiánkat a bolygó megmenté-
sére létrejött mozgalmak mun-
kája iránt.
A Bükki Nemzeti Park Igazga-
tóság például meghirdeti az 
első digitális Föld napját: április 
22-étől egy programsorozatot 
indítottak, melyet bárki telje-
síthet a megadott határidőn 
belül (2021. 04. 22-2012. 05. 
06. között). A feladat: keresse 
fel a nemzeti park egyik tanös-
vényét, külső bemutatóhelyét 
gyalogosan vagy kerékpárral, 
esetleg tömegközlekedési esz-
közzel, és küldjön egy fényké-
pet a túráról az  oktatas@bnpi.
hu email címre.
A Miskolc Zoo három részre 
osztotta tavaszi „zöld projekt-
jét”, ami tulajdonképpen egy 
olnline vetélkedő. Az első for-
duló témája a víz világnapja, 
március 22-én, a második for-
dulóé pedig a Föld napja volt, 
április 22-én. A harmadik körre 
a madarak és fák napján, május 
10-én kerül majd sor.
Bolygónk élővilágára és a ter-
mészet szépségére hívja fel a 
figyelmet a Föld napja 2021 
- Az erdei kaland nevű Face-
book-oldal is, ami tulajdon-
képpen egy ismeretterjesztő 
cikkek, beszélgetések, a ren-
dezvénnyel kapcsolatos infor-
mációk, élménybeszámolók és 
fényképek megosztására alkal-
mas felület.
A közösségi médiás megjele-
nése ez a www.foldnapika-
land2021.hu oldalnak. Itt a 
túrázókat arra kérik, hogy se-
gítsenek egy-egy facsemeté-
nek otthonra lelni az erdőben.

Bájer M.

Buza Gyula 1933. február 24-én 
született Felsőzsolcán, egy há-
romgyermekes családban. Öt-
évesen elveszítette édesapját, 
majd nemsokára ezután édes-
anyját is. A testvéreivel magára 
maradt jó eszű gyermek - hogy 
tanulhasson - nyolc éves korá-
ban Szatmárnémetibe került, 
és az akkor újranyitott MÁV Va-
sutas Fiúnevelő Intézet és Ár-
vaházban cseperedett tovább, 
itt végezte az általános iskolát, 
míg az intézettel együtt ő is 
Szegedre nem költözött, ahol 
a közgazdasági technikumban 
1952-ben érettségi vizsgát tett. 
Közben megtanulta, hogy az 
életben mindenért keményen 
meg kell dolgoznia, hiszen csak 
magára számíthat. A család 
hiánya, a közösségbe tartozás 
vágya a kultúra világába ve-
zette. Visszavágyott Borsodba, 
Miskolcra, ahol 1954-től előbb 
a MÁV Járműjavítóban, majd 
a drótgyárban helyezkedett 
el.  Maga is táncolt, néptánc-
csoportokat szervezett, és kul-
túrház-igazgatói feladatokat 
látott el. Néptáncegyütteseivel 
a már lebontott Nemzeti és a 
Miskolci Nemzeti Színházban 
is fellépett, majd 1957-ben Ka-
zincbarcikára hívták, az ottani 
együttes megalakításával bíz-
ták meg, és segítették otthon-
ra találni.
A Borsodi Vegyi Kombinátban 
az 1991. évi nyugdíjba vonulá-
sáig 44 éven át dolgozott külön-
böző pozíciókban. Az új PVC-
gyár építésében a beruházási 
igazgatóság munkatársaként 
az 1960-as alapkőletételtől 
részt vett. (Engem is ott sodort 
vele össze először az élet.)
Közben 1970-ben házasságot 

kötött, ebből egy lány szüle-
tett, aki ügyvédként praktizál 
Budapesten.
1993 szeptemberében család-
jával együtt Sajószentpéteren 
talált otthonra, ahol embersze-
retetétől és empátiájától vezé-
relve sokat tett a dusnokpusz-
tai közösség olyan ügyes-bajos 
dolgainak elintézéséért, mint 
a kábeltelevízió elérése, vagy 
a porszennyezési hozzájárulás 
növelése. A szavazók bizalmát 
elnyerve 1998-tól tagja lett a 
képviselő-testületnek, akik az 
év október 29-én maguk kö-
zül városunk alpolgármesteri 
tisztségére is megválasztották. 
Esküjéhez híven két cikluson 
át maradéktalanul teljesítette 
megbízatásait, amihez nagy-
mértékben hozzásegítette 
a hosszú évek alatt kiépített 
nagyipari kapcsolatrendsze-
re, és ez tette lehetővé az 
önkormányzat és a környe-
ző nagyvállalatok közötti jó 
kapcsolat kiépítését is. Ez jól 
szolgálta a város fejlődését, 
hiszen anyagilag is jelentősnek 
bizonyult, ugyanis a Borsod-
Chem Zrt. mintegy 200 millió 
forintos fejlesztési támogatása 
mellett a Hőerőmű is hatha-
tós segítséget nyújtott Sajó-
szentpéternek.
Felelősséggel munkálkodott a 
város környezetvédelmi tervé-
nek kidolgozásában, és ered-
ményesen vezette a Közbe-
szerzési Bizottságot. A Bányász 
emlékpark építésének szerve-
zési munkáiban szintén elévül-
hetetlen érdemeket szerzett, 
mint ahogyan Sajószentpéter 
testvérvárosi kapcsolatainak 
kiépítésében is. A hosszú távú 
együttműködés alapjait 1998-

ban rakták le, a szerződéseket 
elsőként 1999 áprilisában a 
lengyel Kobiórral, 2000-ben 
a szlovák Dobsinával írták alá, 
majd a cseh Sternberkkel tet-
ték teljessé. A rendszeresen 
megszervezett sporttalálkozók 
egyik legnagyobb eredményé-
nek tartotta, hogy olyan sajó-
szentpéteri fiatalok is eljuthat-
tak külföldre, akiknek erre soha 
nem lett volna lehetőségük.
Pályafutása alatt számos ma-
gas szintű ifjúsági, kulturális 
és szakmai kitüntetést kiér-
demelt, de szívében mindnél 
előkelőbb helyet foglalt el a 
Kobiórtól, majd 2014-ben Sa-
jószentpéter várostól kapott 
díszpolgári címe, azaz az embe-
rek megbecsülése, szeretete.

A város kulturális rendezvé-
nyein, hivatalos eseményein 
visszavonulása után is igye-
kezett részt venni, hol az első 
vonalban, hol szerényen kissé 
háttérbe húzódva, amíg ereje 
és egészsége csak engedte.
Az elmúlt időszakban sajnos 
már mindkettő egyre inkább 
fogyatkozni látszott, míg végül 
néhány nappal ezelőtt súlyos 
betegségével szemben végleg 
feladta a küzdelmet.
A család fájdalmában osztoz-
va emléked szívünkben örökre 
megőrizzük. Nyugodj békében, 
Gyula bácsi! 
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat Buza Gyulát saját ha-
lottjának tekinti.

Kiss Barnabás

Címlapsztori
Túrával és online jelenléttel emlékezhettünk meg idén a Föld napjáról

Bár a járványhelyzet miatt elmaradtak a csoportos prog-
ramok, az internet helyet biztosított ahhoz, hogy megfe-
lelő módon ünnepeljük bolygónkat.

Egyre súlyosabb problémává kezd válni a Föld lakóinak élelmiszerellátása

Buza Gyula
1933 - 2021
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AKTUÁLIS
Tiszta udvar, rendes ház – Tisztítsuk meg Sajószentpétert!

Az illegális hulladéklerakás világszerte komoly problé-
mákat okoz, sajnos nincs ez másképp hazánkban és te-
lepülésünkön sem. A probléma nem újkeletű, és fel kell 
venni vele a harcot, azonban ez nem egyszerű feladat.

Tartalmas, színvonalas óvodai nevelés  
pályázatok segítségével

AKTUÁLIS
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Az illegális hulladéklerakásnak 
számtalan oka lehet: egyszerű 
érdektelenség, információhi-
ány, de gyakran csak gyorsabb 
és könnyebb megoldásnak 
tűnik a hirtelen keletkezett, 
esetleg nagy mennyiségű hul-
ladékot otthagyni valahol a 
környező erdős területek el-
dugottabb, szemétlerakáshoz 
alkalmasnak tűnő részein, és 
többé nem tudomást venni 
róla. Ez a magatartás azonban 
jelentős szankció kockázatát 
rejti, hiszen az illegálisan elhe-
lyezett vagy elhagyott hulladék 
észlelését követően az eljáró 
hatóság minden esetben vizs-
gálja a hulladék eredetét, és 
megkezdi a hulladék tulajdo-
nosának vagy korábbi birtoko-
sának felderítését. A hulladék 
elszállításának és kezelésének 
kötelezettsége a vonatkozó 
jogszabály – a hulladékról szó-
ló 2012. évi CLXXXV. törvény 
– értelmében elsősorban ezen 
személyeket terheli. Ameny-
nyiben a hulladék tulajdonosa 
vagy korábbi birtokosa az ille-
gálisan elhelyezett hulladékot 
önként nem szállítja el, vagy 
nem állapítható meg a szemé-
lye, akkor az illegális hulladék 
felszámolásának kötelezettsé-
ge azt az ingatlanhasználót ter-
heli majd, akinek az ingatlanán 
a hulladékot elhelyezték vagy 
elhagyták. Az ingatlanhasználó 
csak akkor mentesülhet a fele-
lősség alól, ha beazonosításra 
alkalmas módon megnevezi 
azt a személyt, aki a hulladékot 
az ingatlan területén elhagyta 
vagy jogellenesen elhelyezte, 
és vele szemben a jogellenes-
ség tényét bizonyítja. Ha a jog-
ellenesen elhelyezett vagy el-
hagyott hulladék elszállítására 
és kezelésére kötelezett a köte-

lezettségének önként nem tesz 
eleget, a környezetvédelmi 
hatóság hulladékgazdálkodási 
bírságot állapít meg. További 
szankcióként alkalmazható ter-
mészetvédelmi szabálysértés 
és köztisztasági szabálysértés 
elkövetése esetén pénzbírság, 
melynek legmagasabb összege 
150.000, -Ft. A hulladékgazdál-
kodás rendjének megsértése 
bűntett elkövetése pedig akár 
5 évig terjedő szabadságvesz-
téssel is büntethető.
Az illegális hulladéklerakással 
kapcsolatban bejelentés a Sa-
jószentpéteri Polgármesteri Hi-
vatalnál (3770 Sajószentpéter, 
Kálvin tér 4.) a 48/521-039/121 
telefonszámon, vagy a hatui@
sajoszentpeter.hu e-mail cí-
men, vagy a Sajószentpéteri 
Rendőrőrsön (3770 Sajószent-
péter, Kossuth L. u. 197.) te-
hető meg. Természetesen a 
hulladék megfelelő kezelése 
nemcsak a kilátásba helyezett 
büntetéstől való félelem miatt 
fontos. Az illegális módon lera-
kott hulladék szennyezi a kör-
nyezetet, és súlyos közegész-
ségügyi veszélyeket is rejt 
magában, rovarok és rágcsálók 

elszaporodásához vezet. Az il-
legálisan lerakott szemétben 
megjelenhetnek egerek, pat-
kányok, melyek egészségügyi 
kártevőknek minősülnek. Köz-
egészségügyi ártalmuk első-
sorban abból adódik, hogy a 
szemétben, csatornában, tehát 
szennyezett helyeken mászkál-
va a testükre tapadt, valamint 
a váladékaikkal (nyál, orrvá-
ladék, vizelet, széklet) ürített 
kórokozókkal az élelmiszere-
ket, majd azok elfogyasztásá-
val az embert is fertőzhetik. 
Ezen túl gazdasági kártételük 
is jelentős lehet, mivel az álta-
luk elfogyasztott, szétszórt és 
beszennyezett élelmiszereken 
kívül rágásukkal, túrásaikkal, 
fészkelésükkel jelentős károkat 
okozhatnak az épületek, köz-
művek, csatornák, gátak, szige-
telések állagában is. Sajószent-
péter Városi Önkormányzat 
2021. április 7-étől Sajószent-
péter belterületén és a város 
intézményeiben végeztet rág-
csálóirtást. A magántulajdonú 
ingatlanokon a rágcsálóirtás 
elvégeztetése a tulajdonos 
vagy ingatlanhasználó kötele-
zettsége. Az illegálisan elhe-
lyezett hulladékkal búvó- és 
szaporodóhelyet, illetve táplá-
lékot biztosít a rágcsálóknak, 
ezzel a közterületen történő 
irtás eredményességét is koc-

káztatja. A rágcsálókkal szem-
beni védekezésben az illegális 
hulladék felszámolása mellett 
kedvező irányú változást je-
lenthet lakókörnyezetünk tisz-
tán tartása, az elhanyagolt, 
gyomos, gazos ingatlanok 
rendbetétele, a zöldhulladék 
és a háztartási hulladék szak-
szerű kezelése. Fontos, hogy a 
háztartási hulladék, ételmara-
dék zárt hulladékgyűjtő edény-
zetben kerüljön elhelyezésre, 
és szabályszerűen elszállításra. 
Településünkön a hulladékgaz-
dálkodási közfeladat ellátását 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. végzi, 
a szolgáltatás igénybevétele a 
lakosság részére kötelező. Köz-
területen (pl. utcákon, tereken, 
parkolókban) észlelt rágcsálók 
esetén Sajószentpéter Pol-
gármesteri Hivatalánál (3770 
Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) 
tehető bejelentés. Egyértelmű 
tehát, hogy az illegális hulla-
déklerakás megakadályozása, 
felszámolása, lakókörnyeze-
tünk tisztán tartása mindnyá-
junk érdeke. Odafigyeléssel és 
a szabályok betartásával nem-
csak a környezetünk védelmét, 
de egészségünket is óvhatjuk.

Sajószentpéteri Polgármesteri 
Hivatal

2020-ban az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma Kultúráért 
Felelős Államtitkársága által 
meghirdetett pályázaton el-
nyerték a „Kincses Kultúróvo-
da 2020” címet és a velejáró 
1 300 000 forintot a nevelő-
testület által megálmodott 
kulturális projekt finanszíro-
zására. Az Agrárminisztéri-
um és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából 
a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum és Könyvtár pályázatot 
hirdetett óvodák számára a 
Zöld óvoda cím elnyerésére, 
amelyre pályázatot adtak be, 
és 2021-ben elnyerték a szak-
mai munkájuk elismeréseként 
a Zöld óvoda címet. A „Kincses 
Kultúróvoda 2020” nyertes 
projektjük nagyon sokoldalú.  
Évszakokhoz kapcsolódó ün-
nepeinket szeretnék tartalma-
sabbá tenni előadóművészek, 

népművészek vendégszereplé-
sével. A programok között sze-
repel például karácsonyi népi 
játszóház, hangszersimogató, 
tréfás verbuválás, író-olvasó 
találkozó, tájházi húsvét. Évsza-
kokon átívelő programjaik közé 
tartozik a Miskolci Herman 
Ottó Múzeum múzeumpeda-
gógiai foglalkozásainak látoga-
tása, a Sajószentpéteri Kultu-
rális és Sportközpont óvodás 
színházi előadásainak megte-
kintése. Népi kismesterségek 
tehetséggondozó, fejlesztő 
kiscsoport-foglalkozásain 8 
tehetséges gyermek ismerhet 
meg különféle kézműves tech-
nikákat, két féléven keresztül. 
A Zöld óvoda pályázat keretén 
belül a Zöld óvodai arculat ki-
alakítása érdekében sokat 
tevékenykednek. Több éven 
keresztül tudatosan készültek 
arra, hogy az óvodásokban 

elültessék a természet iránti 
szeretetet, annak megóvását, 
környezetünk védelmét. En-
nek érdekében sokoldalú te-
vékenységeket folytattak. Az 
óvoda udvarán kialakították 
csoportjaik veteményes kert-
jét, amelybe zöldségeket ültet-
tek, komposztálót helyeztek el, 
amelybe gyűjtik a faleveleket; 
virágoskerteket alakítottak ki, 
fákat ültettek. A foglalkozása-
ik alkalmával megismertették 
az óvodásokat az újrahaszno-
sítással, az állatok, növények 
védelmének fontosságával. 
Madárgyűrűzésen vettek részt 
a Pipiske-dombon, kirándultak 
Varbón, Jósvafőn, a Miskolci 
Vadasparkban. Az Aggtele-
ki Nemzeti Park szakemberei 
előadásokat, foglalkozásokat 
tartottak az óvodásoknak.
Amikor 2020 januárjában pá-
lyáztak a „Kincses Kultúróvo-
da 2020” pályázaton, akkor 
még nem volt veszélyhelyzet, 
nem is sejtették, mi vár rájuk. 
Nagy lelkesedéssel tervezték 
a projektjüket, és boldogan 
várták az eredményt. Büszkék 
voltak, hogy munkájuk sikert 
ért el.  Az örömük sajnos nem 
felhőtlen, mert a betervezett 
programokat el kellett halasz-
taniuk. Remélik, hogy a 2021-
2022. nevelési évben sikerül 
megvalósítaniuk. Egyedül a 

tehetséggondozó, fejlesztő 
kiscsoport első féléves fog-
lalkozásai valósulhattak meg. 
A Zöld óvodai programjaik fo-
lyamatosan zajlanak, de saj-
nos azok is csak az intézmény 
területén jöhetnek létre. Ki-
alakításra kerültek idén is a 
kis zöldségeskertek, a virágos 
kertek, elkezdődött a madár-
kert megvalósítása. A pályá-
zatokat az óvodások sokoldalú 
fejlődése érdekében adták be, 
hogy minél több élménnyel 
gazdagodjanak az óvodás éve-
ik során. A gyerekek nagyon 
szeretik ezeket a programo-
kat, nyitottak, érdeklődőek 
az őket érő új tevékenységek, 
ismeretek, élmények iránt. 
A szülőknek is lehetőségük volt 
eddig programokhoz csatlakoz-
ni, de sajnos a vírushelyzet át-
írta az óvodai életüket, és nem 
vehetnek részt programokon. 
Bíznak benne, hogy meggyó-
gyul a világ, és visszakaphatják a 
kirándulásokat, a szülőkkel kö-
zös programokat, az előadómű-
vész vendégeket az óvodába. 
Addig is pedagógiai munkájuk 
elengedhetetlen része, hogy az 
óvodások hétköznapjait vidám-
sággal, értékekkel, élmények-
kel töltsék meg.

Románné

Mindennapi életünket meghatározzák a pályázatok, 
amelyek segítségével korszerűsíthetjük otthonainkat, 
településeinket, színvonalasabbá tehetjük a szabadidő 
eltöltését, tartalmasabbá a nevelést és az oktatást. 
A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda ne-
velőtestülete nyitott az új lehetőségekre és vállalkozó 
szellemiségű. Folyamatosan keresik a pályázati lehető-
ségeket, amelyek által tartalmasabbá tudják tenni óvo-
dásaik életét, színesebbé a hétköznapjaikat, ünnepeiket. 
Az utóbbi két évben két nyertes pályázatot mondhatnak 
magukénak, melyekről Miklósné Tóth Erzsébet intéz-
ményvezető tájékoztatta lapunkat.

Gyakran előfordul, hogy erdőszéli, zöld területeken jelennek meg háztartási hulladékból képződő 
szemétkupacok 

Tábla hirdeti az intézmény falán, hogy 2020-ban elnyerték a 
„Kincses Kultúróvoda” címet

Az óvoda udvarán minden csoportnak saját veteményeskertje van
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MOZAIKMOZAIK
Kis település - nagy sportegyesület
Arcélek a múltból: Mező Jenő, a sportvezető-legenda

Sajószentpéter sportéletének száz évéről, egy kis telepü-
lés nagy sportegyesülete, a legendává vált Borsodi Bá-
nyász megalapításának századik évfordulójáról lapunk 
korábbi számában már megemlékeztünk. Ebben – a helyi 
sportéletet ma legjobban ismerő Zsiros László kisfilmje 
alapján – dióhéjban összefoglaltam az elmúlt évszázad 
nagyobb sikereit. Mindig is érdekelt a település múltja, 
így a közösségi életének meghatározó pillére, a sport is. 
Folytatva a sort, tervbe vettem, hogy a százéves klub 
történetének ezernyi pillanatából: sikerek, válságok, 
érdekességek, valamint a sportvezetők és sportolók 
arcképcsarnokából a korabeli dokumentumokra támasz-
kodva néhányat lapunk hasábjain is visszaidézek. 

Lovas polgárőrök erősítik a vagyonvédelmet
Közös külterületi járőrszolgálattal mutatkozott be a Sa-
jószentpéteri Rendőrőrs és a Sajószentpéteri Polgárőr 
Egyesület április 17-én. Ezzel folytatják a korábbi évek-
ben már elkezdett együttes munkát, aminek elsődleges 
célja a bűnmegelőzés és a vagyonvédelem.

Úgy gondolom, hogy nem sza-
bad mással kezdenem, mint 
a sokoldalú, fáradhatatlanul 
agilis sportvezető portréjának 
megrajzolásával. Aki valame-
lyest is ismeri a klub történe-
tét, az már biztosan találko-
zott legalább a nevével, hiszen 
Mező Jenő neve egybeforrt a 
Borsodi Bányászéval. Remé-
nyeim szerint a cikk elolvasása 

után többet is megtudhatnak 
olvasóink arról az emberről, 
aki élete harminc évének szinte 
minden pillanatát a klub szol-
gálatának szentelte.

Nehéz indulás
Mező Jenő Hajdúböszörmény-
ben született, ott kezdett cse-
peredni az első világégés évei-
ben. A mozgékony kisfiú rúgta 

a bőrt, és - mint a többi hason-
ló korú gyerek - minden virtus-
kodásban, csínytevésben részt 
vett. Azt ugyan nem értette, 
hogy egy tiltott pózna képében 
előtte álló csúcs meghódítá-
sáért dicséret helyett miért 
nádpálcázás jár, sőt talán még 
büszke is volt rá, de amikor tíz-
évesen beszöktek a templom-
ba, majd felmásztak a toronyba 
- és ezt a várossal is tudatták -, 
a büszkesége gyorsan elillant, 
nem úgy, mint Lévai tanító úr 
haragja. Erről maga később így 
vallott:
„- Óriási küzdelem után meg-
kondult a nagyharang! Örö-
münk leírhatatlan volt. Lent 
azonban másképpen értékel-
ték a harangkongatást. A ri-
adalomnál, ez talán mindent 
elmond, csak a verés volt na-
gyobb, amit kaptunk.”
Szülei korai halála után hamar 
megtapasztalta, hogy erősnek, 
elszántnak kell lennie, csak 
így tud egyedül megküzdeni 
mindenért, amit el akar érni 
az életben. Az iskola alapító-
iról elnevezett Fazekas-Lévay 
alapból kapott ösztöndíjak és 
nevelési segélyek lehetővé 
tették, hogy az eszes, jó ma-
gaviseletű árva gyerek 1925. 
szeptember 7-én megkezdje 
tanulmányait a helyi Reformá-
tus Bocskai Főgimnázium I. b 
osztályában, s a színtiszta 1-es 
bizonyítványával bekerüljön a 
„Kiváló tanulásukért és jó ma-
gaviseletükért a tanári kartól 
dicsérettel kitüntetett tanulók” 
közé, majd nyolc év elteltével, 
1933 nyarán jó minősítéssel 
érettségi vizsgát tegyen. Köz-
ben jó tanulása és magatartá-
sa miatt szinte minden évben 
könyvjutalomban részesült.  
Már itt tevékenyen részt vett a 
közösségi élet szervezésében, 
végzős nyolcadikosként a Bocs-
kai-bibliakör nevű diákegyesü-

let főtitkárává is választották. 
Háda József testnevelő tanár 
a jó adottságokkal rendelkező 
fiúban felismerte a sportolói 
tehetséget, és mialatt az iskola 
embert, ő sokoldalú sportolót 
faragott belőle, aki egyaránt 
otthonosan mozgott az atléti-
ka-, a teniszpályákon is, de a 
nagy szerelme mindig a futball 
maradt.

A vándorbot
Felsőfokú tanulmányok foly-
tatásához nem rendelkezett 
elég anyagi fedezettel, mun-
kába állni viszont akkoriban 
nem volt egyszerű, maradt hát 
a kézenfekvő megoldás: profi 
futballista lesz. Jelentkezett a 
kőhajításnyira lévő Debrecen-
ben a Bocskai FC abban az idő-
ben országos hírű csapatánál, 
amelynek a volt neves, váloga-
tott csatár, Opata Zoltán volt 
akkor a mestere. Bár a próbajá-
tékon megilletődötten mozgott 
a híres játékosok között, mégis 
aláírta a szerződést. Bízott ma-
gában, hogy ennél ő többet 
tud, hamar be kellett azonban 
látnia, hogy a csapatba kerül-
ni és ott meg is ragadni nem 
sok esélye lehet. Otthagyott 
csapot-papot, vándorbotot 
vett a kezébe, és próbajátékra 
jelentkezett Szegeden. Ez már 
jobban sikerült, ám nem igazán 
érezte jól magát, így onnan is 
továbbállt: következő állomás-
ként Várpalotát választotta. 
Mivel a debreceni szerződése 
még élt, szerződésbontásért a 
profi liga akkori főtitkára (élete 
végéig jól emlékezett a nevére: 
Fodor úr) nem kegyelmezett, 
másfél évre eltiltotta az ak-
tív játéktól. Így hát napi nyolc 
órában fizikai munkát végzett 
a fatelepen, hogy eltartsa ma-
gát. Itt ismerte meg a bányász-
települések különleges zárt, 
összetartó világát, a bányászok 

Az indulástól alkalmanként két 
fő polgárőr két lóval lát el lo-
vas-kutyás szolgálatot, ám ez 
a létszám várhatóan bővülni 
fog. Sajószentpéter határá-
ban vannak olyan külterületi 
utak, amelyek gépjárművel 
alig járhatók, és mindez meg-
nehezíti a rendfenntartók 
munkáját. Tudják ezt a bűnö-
zésre szakosodott személyek 
is, akik igyekeznek kihasználni 
az adódó lehetőséget. Ezért 
fogott össze a helyi rendőrőrs 
a polgárőrökkel, hogy visz-
szaszorítsák ezt a kedvezőtlen 
folyamatot. Megelőlegezhe-
tő, hogy a járőrözés nagyban 
hozzájárul majd a lakosok va-
gyontárgyainak, értékeinek 
megóvásához. A szentpéteri 
Pipiske-dombon található pin-
cesor és más külterületi részek 
vagyonbiztonságának javítását 
szolgálja majd a járőrszolgá-
lat – tudtuk meg Ádám Viktor 
rendőr őrnagytól. A rendőrőrs 
parancsnoka hozzátette: „A lo-

vas polgárőrök a szolgálat ellá-
tásához szükséges képesítéssel 
és felszereléssel rendelkeznek. 

A szolgálatuk során észlelt jog-
sértő tevékenységekről hala-
déktalanul tudják értesíteni a 
rendőrséget – szükség esetén 
a cselekmény dokumentálása 
mellett –, ezzel segítve a gyors 
és eredményes felderítést.” 
Mivel lóháton minden terület 
elérhető, innentől kezdve nem 

érezhetik magukat biztonság-
ban a bűnözők a periférián 
sem. A lovas közterületi szolgá-
lat ellátását Sajószentpéter Vá-
rosi Önkormányzat és a B.-A.-Z. 
Megyei Polgárőr Szövetség is 
támogatja.

K.I.

nehéz életét. Feledhetetlen 
másfél év alatt a napi nyolcórai 
munka után már őbenne sem 
csupán a labdarúgót, hanem az 
embert is becsülték. Mégsem 
volt maradása: következett 
Rózsaszentmárton, ahol talán 
több pénzt remélt, amiből ma-
radna a továbbtanulásához is. 
Sopronban, a Bányamérnöki 
Főiskolán meg is kezdte tanul-
mányait, és mellette nem ha-
gyott fel a játékkal sem. Egy idő 
után aztán már nehéz volt ösz-
szehangolni a kettőt, s ez a fel-
ismerés válaszút elé állította: 
a nagy szerelem, a futball csá-

bítása bizonyult erősebbnek. 
A közeli Győr városában talált 
a következő otthonára, ahol 
már kezdett az élete rendes 
kerékvágásba jönni, amikor a 
második világégés közbeszólt: 
megérkezett a katonai behívó. 
1940-ben szerelt le, közben 
egy makacs térdsérülés az aktív 
játékkal való szakításra kény-
szerítette. Kitanulva a mester-
séget, Rozsnyón már edzőként 
dolgozott, majd egy fronton 
szerzett katona ismerőse 1943-
ban a sóbányászatáról neveze-
tes kárpátaljai Aknaszlatinára 
/a későbbiekben ennek a te-

lepülésnek még lesz szerepe a 
történetben - a szerk./ hívta, 
legyen utóda a Svédország-
ba költöző Markos Imrének, 
a Debreceni Bocskai korábbi 
válogatott jobbszélsőjének, aki 
1940-től a helyi Bányász játé-
kosedzőjeként tevékenykedett. 
Itt rátalált egy másik, a valódi 
szerelem is: családot alapított, 
és annak ellenére, hogy most 
már erősebben kötődött oda, 
1945-ben mégis úgy döntöt-
tek, Magyarországot választ-
ják, hazatérnek!
„Nem kell mondanom, mi várt 
itthon. Nehéz napokat éltünk 

át. Rózsaszentmártonban dol-
goztam mint bányafelmérő. 
Abban az időben… Sajószent-
péteren tevékenykedett egyik 
régi ismerősöm. Sípos Antal-
nak hívták. Ő hívott. Nem sokat 
gondolkoztam. 1947. szeptem-
ber 17-én kerültem Sajószent-
péterre” – emlékezett vissza 
később.
Ettől kezdve az élete össze-
forrott a kis bányásztelepülés 
spotkörének életével.
(Folytatás lapunk következő 
számában)

Kiss B.

A lovas polgárőrök olyan helyekre is eljutnak, ahová még  
terepjáróval sem lehetne

Mező Jenő 1975-ben – munkája elismeréseként – állami  
kitüntetésben részesült

Nőhet a felderítési hatékonyság
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AKTUÁLISAKTUÁLIS
Sajószentpéteri vírushelyzetkép

Már több mint egy éve tombol a XXI. század pestise, a 
koronavírus-járvány, amely az addigi életünket teljesen 
megváltoztatta. Ez év tavaszán berobbant az agresszív 
harmadik hullám, amely minden eddiginél több halálos 
áldozatot követel a fiatalabbak és alapbetegségek nélkül 
élők köréből is. Elveszítünk lassan huszonhétezer honfi-
társunkat, ezzel sajnos Magyarországot a világ azon or-
szágai között találjuk, ahol a vírus lakosságarányosan a 
legtöbb áldozatot követelte.

Kezdetben a szakembereknek 
is kevés információjuk volt az új 
vírusról. Nálunk a járvány elle-
ni védekezésből is politikai kér-
dést csináltak, nehéz feladat 
elé állítva azokat, akik hiteles, 
pontos információkra vágytak. 
Sajószentpéter vírus elleni vé-
dekezéséről a legilletékesebbel, 
dr. Kacsándi Lászlóval, a GYÓ-
MI vezetőjével beszélgettem, 
hogy segítségével legalább a 
sajószentpéteri vírushelyzetről 
korrekt tájékoztatást tudjunk 
nyújtani olvasóinknak.

- Egy járvány kezelésének 
egyik legfontosabb alappillé-
re a védőoltás, de ezek bizton-
ságos kifejlesztése több évet 
vesz igénybe.

- A több mint egy éve tartó 
koronavírus-járvány megféke-
zésére szerencsére a kutatók 
két irányban is szinte azonnal 
reagáltak: a gyógyszeres keze-
lésekre és a vírus elleni védőol-
tások előállítására. Az oltó-
anyag hamar Magyarországra 
is ért, és ma már öt engedélye-
zett gyártmány érhető el szá-
munkra. Az mRNS alapú (amely 
genetikai üzenettel tanítja meg 
az immunrendszert a védeke-
zésre) a Pfizer és a Moderna, az 
adenovírus-vektor vakcinákból 
(hordozóvírust/vírusrészt jut-
tat be, amely az antigén geneti-
kai kódját tartalmazza) az Astra 
Zeneca, és az orosz Szputnyik, 
míg az elölt, legyengített  
élővírust tartalmazókból a kí-
nai Sinopharm.
A lakosság a „vakcinabőség” 
következtében gyakorlatilag 
válogathat közöttük. Ez a fajta 

igény gyorsan változó, nehéz 
megmondani, hogy melyik a 
legnépszerűbb. Általában a 
médiában és szájhagyományon 
keresztül terjedő információk 
határozzák meg. Hallottunk 
már minden oltás ellen és mel-
lette is érveket, és ezekben tet-
ten érhetők a gyártók között is 
egyfajta tudatos üzletpolitika, 
hitelrontási szándékok is.

- Emellett az egész vírus-
helyzet-kezelésben különböző 
erősségű politikai haszon-
szerzésre törekvő szándékok 
is. Egy dologban legalább – a 
vírustagadókat kivéve – szinte 
mindenki egyetért: oltani, ol-
tani, oltani!

- Az oltások kezdetekor el-
sősorban az egészségügyi dol-
gozókat, az idősotthonokban 
élőket, majd a súlyos beteg 
időseket tették a sor elejére. 
A lakosság egy internetes ol-
dalon (vakcinainfo.gov.hu) re-
gisztrációval, telefonos vagy 
postai úton jelentkezhetett 
védőoltásra. Az így keletke-
zett listákról, heti rendszeres-
séggel frissítve teszik közzé 
a háziorvosok számára, hogy 
a körzetükben kik igényeltek 
már védőoltást. Nálunk a lis-
ták megbízhatósága majdnem 
teljesnek mondható, egy-két 
eset fordult elő, hogy a beteg 
másik körzetben szerepelt, de 
ezt egymás között, házon belül 
hamar korrigálni tudták. 
A sajószentpéteri lakosok a 
központi kampányoltásokat 
(egészségügyi dolgozók, pe-
dagógusok, rendvédelmiek) a 
Miskolcon és Kazincbarcikán 

kijelölt kórházi oltópontokon 
vehették fel, míg a lakosság 
oltása a GYÓMI hat háziorvosi 
rendelőjében történik. Kivételt 
képeznek a súlyosabb króni-
kus betegek (vérképzőszer-
vi, daganatos, nagyon súlyos 
szívbetegek, transzplantáltak, 
autoimmun betegek, váran-
dós kismamák), akiknél az oltás 
beadásának feltételei, a nem 
várható, speciálisabb mellék-
hatások, oltási szövődmények 
kivédése, szükség szerinti ke-
zelése csak kórházi háttérrel 
rendelkező oltópontokban biz-
tosított. A Pfizer-vakcinát már 
szakmailag is ajánlják: az elsőt 
a várandósság 12. hete után, 
a másodikat a baba megszü-
letése után, a szoptatás ideje 
alatt, az ő számukra külön lis-
ta készült, beoltásukat külön 
szervezik, és az is szépen ha-
lad. Sajnálatosan még mindig 
nagyon sok a tévhit, és a téves 
információk, a kívülről ger-
jesztett félelmeik hatására 10 
várandósnak kevesebb, mint a 
fele mer vállalkozni rá.
A gyermekek oltása - 16 éves 
kortól – már szóba került, de 
még a protokoll nincs kidolgoz-
va. Közülük az egyes rendkívül 
súlyos krónikus betegségben 
szenvedők kapnak már ol-
tást, de kizárólag gyermek-
osztályokon.

- Hogyan történik az oltás 
megszervezése?

- Az országos protokollnak 
megfelelő ütemezésben kap-
juk az oltóanyagot, és hajtjuk 
végre a beadását. A háziorvosi 
körzetekből telefonon keresik 
meg azokat, akik a listán sze-
repelnek, és felajánlják nekik a 
rendelkezésre álló vakcinákat. 
Ma már annyi fajta és azokból 
olyan mennyiségű védőoltás 
áll rendelkezésre, hogy egy 
megnevezett gyártmányhoz 
kimondottan ragaszkodók igé-
nyét is ki tudjuk elégíteni. Oltás 

után a beadásról, a vakcináról 
helyben teljes körű informáci-
ót tartalmazó igazolást kapnak. 
Naponta praxisonként változó, 
de napi tíz-húsz védőoltás még 
kezelhető, nem okoz fennaka-
dást a többi beteg ellátásában. 
Azonban az egyeztetés komoly 
szervezési munkát igényel. Az 
oltóközpont hivatalosan lehe-
tőséget biztosított arra, hogy 
akinek praxisában szükség van 
adminisztratív tevékenység el-
látásához plusz személyzetre, 
az igényelhet. Ismereteim sze-
rint itt a városban ezzel nem 
éltek. Nálunk az önkormányzat 
a Területi Szociális Központ és 
vezetője, Aleva Mihályné köz-
reműködésével, a TSZK gépjár-
művével a külső oltópontokra 
való eljutásra biztosított lehe-
tőséget azoknak, akik ezt ön-
állóan nem tudták megoldani. 
Ezt több körzetben a kollégák 
igénybe is vették.

- Hol tartunk most 
az oltásban?

- Szerencsére mára Sajó-
szentpéteren a 60 év feletti je-
lentkezettek átoltása megtör-
tént, most már az e kor alatti 
emberek következhetnek. A 
beoltandó lakosság számára 
vetítve 40% körüli a jelentke-
zési arány, amelyet már Sajó-
szentpéteren is elértük, de az 
oltási hajlandóság egyre csak 
lassul és lassul. Ennek egyik 
oka, hogy most már egyre in-
kább a fiatalabb korosztály 
marad beoltatlanul, másrészt 
erős az ellenpropaganda, a sok 
rémhír terjedése is gondolko-
dóba ejti az embereket, holott 
legalább 60-70%-os átoltott-
ság kellene országosan (és 
Sajószentpéteren is!) ahhoz, 
hogy létrejöhessen a nyájim-
munitás, és a veszélyhelyzetet 
teljes egészében fel lehessen 
oldani. Az oltással jól haladunk, 
az eddig jelentkezettek három-
negyede már be van oltva, 

legalább egy védőoltást meg-
kaptak, és rendelkeznek bizo-
nyos fokú védelemmel. Talán 
az agresszív vírus megjelenése, 
a harmadik hullám erősödése 
egyre több embert megijesz-
tett és gondolkodásra készte-
tett, hogy be kell oltatnia ma-
gát, nem lehet arra várni, hogy 
majd a többiek védetté válnak. 
Ugyanis, ha mindenki arra vár, 
hogy az ő beoltása nélkül majd 
kialakul a közös védelem, akkor 
ez soha sem fog bekövetkezni.

- Mintha a döntéshozók a 
járvány kezdetétől félnének 
a folyamatos, kiterjedt tesz-
teléstől vagy azok eredmé-
nyétől. Pedig a szakemberek 
szerint a járványkezelés egyik 
nagyon fontos eszköze, és 
látjuk, hogy valóban „a pénz 
nem számít”.

- Most már tesztekből is jól 
állunk, így tesztelések folya-
matosan zajlanak, tesztből is 
egyre több típusú áll rendelke-
zésre, akár a gyógyszertárak-
ban vagy más szabadforgalmú 
kereskedelmi pontokon is. Ha a 
háziorvosok gyanús esetet ta-
lálnak, akkor a mentőszolgálat 
segítségével tudják háznál vagy 
tesztelő központokban elvé-
geztetni a tesztet. A nagyobb 
munkahelyek mellett már egy-
re több környékbeli kisebb cég 
is folyamatosan teszteli a saját 
dolgozóit, és tömeges tesztelés 
zajlott óvodákban, iskolákban, 
szociális intézményekben is. 
Ezek sok helyi lakost is érintet-
tek, és elég sok fertőzöttet ki is 
szűrtek, akinek utána elindult 
a kezelése.

- Oltás előtti teszteléssel 
azt is elkerülhetnénk, hogy tü-
netmentes vagy enyhe tünet-
tel rendelkezőket beoltsanak.

- Sajnos az oltások számá-
nak növekedésével az ilyen 
esetek előfordulásának való-
színűsége is növekszik. Ameny-
nyiben oltás után - amikor még 
a védelem nem alakul ki - je-
lentkezik pozitivitást mutató 
tünet vagy teszt, akkor azon-
nal karanténba kell helyezni 
a beteget, és el kell kezdeni a 
vírusellenes terápiát, a gyó-
gyulásához szükséges egyéb 
kezeléseket. A gyógyulás bekö-
vetkezte után kaphatják meg a 
következő oltást. Az elmondot-
takat követve a szövődmények 
száma ezen beoltottak körében 
is minimálisra csökken, mint 
a gyakorlat is mutatja. Most 
már lehetőség nyílt arra, hogy 
a háziorvosi praxisok is tesztel-
jenek, ennek kihasználásával a 
hasonló esetek nagy része va-
lóban kiszűrhető lesz.

- Azért is lenne jó, mert 
ismereteim szerint a mutáns 
vírus diagnosztizálása jóval 
nehezebb: a korábbiakhoz ké-
pest eltérő vagy enyhébb tü-
netek nagyon gyors romlása 
után is halnak meg emberek. 
Így a háziorvosok felelőssé-
ge, ha lehet, most még job-
ban megnőtt.

- Szerencsére a szakmai pro-
tokollok szerint is elsődlegesen 
választandó terápia, a Favipira-
vir nevű vírusellenes gyógyszer 
a gyógyszertárakban most már 
háziorvosi receptre felírható, 
kapható, kiváltható (de a má-

sok megfertőzésének elkerü-
lése érdekében lehetőleg ne 
a beteg váltsa ki, még akkor 
sem, ha fizikailag képes is rá! 
– a szerk.). Ezt nagyjából egy 
hónapja már kollégáim is rend-
szeresen alkalmazzák, és ezzel 
sokan elkerülhetik a tragédiát.
Azt hangsúlyoznom kell, hogy 
a betegség átvészelése közel 
sem biztos, hogy teljes gyógyu-
lást jelent. Ezért hívnám fel a 
figyelmet az úgynevezett
posztcovidos tünetekre, utó-
hatásokra, utólagos szövődmé-
nyekre. Ahogy zajlik a járvány, 
egyre jobban előtérbe kerül-
nek ezek is. Olyan hozzá köthe-
tő krónikus megbetegedések, 
amelyek érinthetik a légzőszer-
vet, mozgásszerveket, szív-és 
érrendszert, amelyek miatt 
lehet, hogy még hosszan tartó 
kezelésükre lesz szükség. Te-
hát aki védőoltásban részesül, 
az nem csupán a fertőzéstől 
mentesül, hanem ezektől is. 
Ezért biztatok újra mindenkit, 
hogy regisztráljon, és vállalja 
a védőoltást. Még akkor is, ha 
tudjuk, az oltásnak is lehetnek 
kellemetlen tünetei, de azokat 
a fentiekkel össze sem lehet 
hasonlítani.

- Az egészségügyre az utób-
bi hetekben hatalmas nyomás 
nehezedett. Hogyan bírják?

- Most már nálunk is érez-
hető, hogy túlvagyunk a har-
madik hullám csúcspontján: 
míg a csúcs közelében napi 
három-négy vírusgyanús bete-
get is diagnosztizáltunk praxi-
sonként, addig ez az esetszám 
ma már legfeljebb egy-kettő. 
A háziorvosi praxisokban a ko-
ronatünetes betegek kezelése 
már eleve túlterhelést okozott. 
Számuk növekedése és emel-
lett a védőoltások szervezése, 
végrehajtása, annak pontos 
adminisztrálása, lejelentése 
pedig időnként már-már em-
berfeletti helytállást követelt 
minden dolgozótól, annyira 
igénybe vette mind az idejü-
ket, mind az energiájukat. Az 

első országos kampányoltás, 
amelyben részt vettünk, éppen 
húsvétra esett, erre a napra is 
szervezni kellett betegeket, így 
még hétvégén vagy ünnepna-
pon sem tudtak igazán regene-
rálódni. De úgy gondolkodunk, 
hogy most kell mozgósítanunk 
minden tartalék energiánkat, 
mert ha nem, akkor később 
hosszú időre magunknak is 
sokkal több, súlyosabb szövőd-
ményekben szenvedő beteggel 
kell szembesülnünk.

- Mi történik a nem vírusos 
betegekkel covid idején?

- Természetesen a vírus el-
leni küzdelemmel párhuzamo-
san, előjegyzéses rendszerben 
a járóbeteg-szakrendelés to-
vábbra is működött és műkö-
dik. Szerencsére az intézmé-
nyünkben tömeges fertőződés 
nem történt, csupán egy-két 
dolgozó fertőződött meg, de 
az ő karanténjuk már lassan 
letelik, és újra munkába állnak. 
Egy munkatársunkat a covid el-
leni harc élvonalába, a miskolci 
Semmelweis Tagkórház fertő-
ző osztályára vezényelték két 
hónapra, és az ottaniak teljes 
megelégedésére maximálisan 
helytállt. Ki kell még emelnem, 
hogy a védőnői szolgálat egyik 
dolgozója pedig a mentőszol-
gálattal helyszínre kijáró tesz-
telő csapathoz lett kirendelve 
egy hónapra.
Azt már most látjuk, hogy a 
hosszú várakozási idő miatt a 
szakellátásban csökkent a be-
tegek száma, aki megteheti, 
azok közül sokan a magánellá-
táshoz fordultak. Ennek a vírus 
mellett egy, az egészségügyet 
érintő szintén aktuális másik 
oka is van, de ez egy következő 
cikk témája lehetne.

- Olvasóink nevében is kö-
szönöm Sajószentpéter min-
den egészségügyi dolgozójának 
a helytállását, Önnek a korrekt 
ingformációkat, legközelebb az 
említett témával folytatjuk be-
szélgetésünket.

Kiss Barnabás

Abban szinte mindenki egyetért, hogy az egyetlen hatásos védekezési forma a vakcina
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Félig visszatért az élet az iskolába,  

félig maradt az online oktatás
Április 19-től újra az osztálytermekben tanulhatnak az 
alsó tagozatos diákok. A gyerekek örültek, a szülők és 
tanárok vegyes érzésekkel álltak a nyitáshoz.

Támadnak a trükkös csalók, újabbnál újabb technikákat 
dolgoznak ki, hogy megszerezzék a pénzünket. Kiszemelt 
áldozataik között többnyire hiszékeny időskorú emberek 
vannak, akik tisztességben élték le az életüket, és ezért 
azt gondolják, hogy mások is azok. Tévedésükre akkor 
jönnek rá, amikor áldozattá válnak. A rendőrség számos 
csatornán igyekszik tájékoztatni a polgárokat a rájuk le-
selkedő veszélyekről, ám mégis sokan bedőlnek a szél-
hámosok meséinek. Az elmúlt évben például 1,3 milliárd 
forintot próbáltak tőlünk ellopni a bankkártyacsalók. 

A pénzünkre hajtanak a csalók, megoldás a 112 
Interneten és telefonon is támadnak a bűnözők

A március végén kiadott kor-
mányrendelet nagy port ka-
vart. Többek közt ugyanis ar-
ról írt, hogy április 19-én újra 
kinyitnak az iskolák. Ez számos 
kérdést vetett fel mind a szü-
lők, mind a pedagógusok, mind 
az orvosok oldaláról. Ezekre 
a kérdésekre szolgált válasz-
szal némiképp az elmúlt hét, 
amikor is megkezdődött végre 
az iskola!
Sokan elhamarkodottnak vé-
lik ezt a lépést. Attól félnek 
ugyanis, hogy az iskolák túl 
korai újranyitása a vírus fel-
lángolását eredményezheti. A 
napilágot látó adatok is óvatos-
ságra intenek: továbbra is 200 
fölött van a napi elhalálozások 
száma. Amellett, hogy a legki-
sebbekben élénken él a vágy, 
hogy lássák barátaikat, játsz-
hassanak az iskolaudvaron, és 
a pattogó labdák, szaladgáló 
osztálytársak bűvkörében vég-
re úgy tegyenek, mintha nem 
ők lennének nagyjából 70 éve 
az első generáció, akik hason-
ló, hosszan tartó zárást élnek 
meg, más szempontja is van a 

nyitásnak. A szülőkről is leve-
szi a terhet, sokaknak ugyanis 
komoly gondot okoz elhelyezni 
még felügyeletre szoruló gyer-
meküket. Súlyos érvek feszül-
tek tehát egymáshoz, ám ez 
már a múlt balladája.
Miután elindult a tanárok átol-
tása, várható volt, hogy lassan 
az intézményekbe is visszatér az 
élet. Mint kiderült, ez a folyamat 
lépcsőzetesen zajlik: először az 
alsós évfolyamok térnek vissza 
a megszokott oktatási rendbe, 
a felsősök egyelőre továbbra is 
otthonról tanulnak. Április 19-
én, hétfőn újra visszatért az élet 
az alsós tantermekbe.
Nem volt ez másképp Sajó-
szentpéteren sem.
Az első napok benyomásairól a 
Sajószentpéteri Kossuth Lajos 
Általános Iskola főigazgatóját 
kérdeztük. Telefonon kerestük 
fel Perényi Barnabást, aki az 
irodájában, a székhelyintéz-
mény felsősöknek fenntartott 
épületében volt. A tanulmányi 
időszakban máskor gyerekzsi-
vajtól hangos iskola továbbra is 
kihalt, csendes.

- Az alsó osztályos diákok te-
kintetében személyes oktatás 
van érvényben mindhárom fel-
adatellátási helyünkön, elsőtől 
negyedikig – ismertette a je-
lenlegi helyzetet a főigazgató. 
- A felsősök számára online ok-
tatást biztosítunk a megfelelő 
technikai eszközök segítségé-
vel, amik a tantestület részéről 
rendelkezésre állnak továbbra 
is. Volt már tapasztalatunk az 
online oktatásban, így nem ért 
minket készületlenül, amikor 
másodszor is át kellett állni 
az online tanításra. Kitapasz-
taltuk az utóbbi évben, mely 
módszerek sikeresek az online 
munka során.
Elmondása szerint a gyerekek 
és a szülők zöme partner volt 
mindenben.
- Nem volt jellemző az érdek-
telenség az iskolai munka felé, 
mi több, úgy vettük észre, lel-
kesen készültek az órákra. Az 
iskolának és a legtöbb diáknak 
is rendelkezésére állt minden 
szükséges technikai eszköz 
ebben az időszakban. Ahol az 
alapvető feltételek nem tel-
jesültek az online oktatáshoz, 
ott sem állt le a tanítás: írásbeli 
munkát adtunk ki, amit eljut-
tattunk ezekhez a tanulókhoz, 

akik – mikor elvégezték a fel-
adatot – visszajuttatták ezeket 
az iskolába. Tudtuk őket érté-
kelni, nem volt gond.
A visszatérés, újraindulás hí-
rét kettős érzéssel fogadták a 
pedagógusok Perényi Barna-
bás szerint.
- Egyfelől a személyes jelenlét 
az az oktatási módszer, amiben 
hiszünk: teljesen más azoknak 
az óráknak a hangulata, amikor 
a tanulók és a tanárok együtt 
dolgoznak az osztálytermek-
ben. Mindnyájunknak hiányoz-
tak már a gyerekek, hiszen nem 
csak oktatók vagyunk, de ne-
velők is, akik az évek során sze-
mélyes kapcsolatot alakítanak 
ki a diákokkal. Másfelől tudjuk, 
hogy nem múlt el a koronaví-
rus-járvány. Féltettük a tanu-
lókat a fertőzéstől. Mindkét 
érzés ott volt, az érme mindkét 
oldala megcsillant bennünk.
Az alsós gyerekek kitörő öröm-
mel fogadták a hírt, hogy újra 
lesz iskola.
- A szülők részéről éreztünk 
inkább néhány esetben bi-
zonytalanságot, ám kevesen 
vannak azok, akik végül úgy 
döntöttek, nem engedik visz-
sza gyermeküket az iskolába. 
Az ilyen esetekben természe-
tesen otthon maradhatnak a 
diákok, a hiányzásuk beleszá-
mít a megengedhető 250 órás 
igazolt hiányzási keretbe. Ők 
azonban nem kapnak oktatást, 
hiszen nem tudunk sajnos on-
line is és személyes formában 
is órát tartani. A szülők felada-
ta, hogy eljuttassák a tananya-
got ezekhez a gyerekekhez, 
és hogy figyeljenek, nehogy 
túlságosan lemaradjon cse-
metéjük a többiekhez képest 
a tananyaggal – hangsúlyozta 
Perényi Barnabás.

Bájer M.

A B.-A.-Z Megyei Rendőr-főka-
pitányság Kommunikációs és 
Megelőzési Osztály főelőadó-
jával, Urbán József c. r. őrnagy-
gyal elemeztük ki az éppen 
aktuális elkövetési módokat, 
amelyek már megyénkbe is 
begyűrűztek.
Az elkövetői kör legegysze-
rűbb módszerei közé tartozik 
a telefonhívás, ahol a hívott 
fél megtévesztésére játszanak. 
Hivatali embereknek - mint 
közműszolgáltatók ügyintézői, 
banki alkalmazottak vagy rend-
őrségi dolgozók – adják ki ma-
gukat, hogy adatainkhoz jussa-
nak hozzá. Meggyőző stílusban 
adják elő, hogy bizonyos pénz-
ügyi tranzakció során hiba 
lépett fel, és adategyeztetést 
kezdeményeznek. Bankbizton-
sági személyzetnek kiadva ma-
gukat azt állítják, hogy a hívott 
fél bankkártyájáról gyanús vá-
sárlásokat kezdeményeztek, 
ezért adategyeztetésre kérik a 
kiszemelt áldozatot. A kért ada-
tok között szerepelnek az “ügy-
fél” bankkártyájának adatai 
(bankkártyaszám, név, lejárati 

idő és az aláírás mező melletti 
CVC kód) is. Ezek az informá-
ciók elegendőek arra, hogy 
hozzájussanak mások megta-
karított pénzéhez. A bűnözők 
felkészültségét jelzi, hogy igye-
keznek olyan telefonszámról 
hívni, ami hasonlít a bank vagy 
a szolgáltató elérhetőségéhez. 
Tudni kell: sem bank, sem szol-
gáltató nem kezdeményez te-
lefonon adategyeztetést, ezért 
ha ilyen hívást kap, azonnal tár-
csázza a rendőrséget a 112-es 
telefonszámon.
Üzenetet küldhetnek SMS-ben 
vagy e-mailben is, amiben al-
kalmazás telepítését kérik 
egy linkben.  Ne kattintson rá, 
mert az adathalászoknak erre 
van szükségük ahhoz, hogy le-
nullázzák a számláját. Ezt kö-
vetően ugyanis egy kinyomoz-
hatatlan bankszámlára utalják 
az összeget.
Az unokázós csalók közül az 
évek során sokan kerültek már 
rács mögé. A napokban újabb 
87 személyt tartóztattak le, 
akik az Egyesült Királyságból 
szervezték az elkövetést. Több-

éves módszerük, hogy éjszakai 
telefonhívást kezdeményez-
nek, és eljátsszák a panaszko-
dó unoka szerepét, akinek sok 
pénz kell azért, hogy szorult 
helyzetéből – karambol, el-
rablás, stb. – megszabaduljon. 
Eleinte futárt küldtek a kicsalt 
pénzért, újabban a lebukás 
kockázatának csökkentésére 
azonnali bankszámlára utalást 
kérnek, amelyek  külföldi pénz-
intézeteknél landolnak. Célcso-
portjuk az idős, korlátozottan 
cselekvőképes személyek, aki-
ket könnyű becsapni. Ők azok, 
akik családtagjukért minden ál-
dozatot meghoznak, a bűnözők 
pedig ezt használják ki.
A rendőrség a 2021. februá-
ri Hírlevelében újabb csalási 
formáról tájékoztatott, ahol a 
Jófogás oldalt használták fel, 
a károsultak pedig az eladók 
voltak. A bűncselekmény elkö-
vetői - az ismert megtévesztő 
magatartástól eltérően - kifi-
nomultabb módszert válasz-
tanak. Nem az eladásra kínált 
terméket, hanem az eladók 
bankkártyaadatait kívánják 
megszerezni.
A csalók Viberen vagy SMS-
ben keresik meg az eladót a 
hirdetett termékkel kapcsolat-
ban. A magát vevőnek kiadó 
személy azt állítja, hogy meg 
kívánja vásárolni a terméket, 
és azt házhozszállítással kéri.
Ezután küld egy üzenetet, 
melyben azt állítja, megren-
delte a szállítást, de azt az 
üzenetben található linkre 
kattintva kell megerősíteni.
A linkre kattintva olyan oldal 
jelenik meg, mely arculati ele-
meiben nagyon hasonlít a Jó-
fogás oldalára.
Ez az oldal azt állítja, hogy 
a futárszolgálattal történő 
szállításhoz az eladónak meg 
kell adnia a saját bankkár-
tya adatait.

Amennyiben a kért adatok be-
írásra kerülnek, az eladó bank-
számlájáról azonnal levonásra 
kerül egy nagyobb összeg egy 
külföldi kedvezményezett javá-
ra. Fontos megjegyezni, hogy 
külföldi weblapon történő 
bankkártyás vásárlás esetén 
előfordul, hogy nem működik 
a kétfaktoros azonosítás. Így 
azok a személyek, akik ismerik 
a bankkártya adatait, akadály 
nélkül tudnak azzal külföl-
di weboldalakon vásárolni, 
vagy átutalást kezdeményez-
ni az erre kialakított online 
felületeken.
Urbán József c. r. őrnagy a trük-
kös csalók elleni védekezés-
ként a következőket javasolja: 
„Mindig legyen gyanús, ha egy 
bank vagy bárki más telefo-
non vagy emailben a bankkár-
tyaadatok megadását, illetve 
valamilyen applikáció telepí-
tését kéri. “Pénzintézettől” ér-
kező e-mailben szereplő, alkal-
mazás telepítését kérő linkre 
soha ne kattintson rá!
Az internetes böngészők több-
sége figyelmeztet az adatha-
lász oldalakra, vegye komo-
lyan a riasztásokat.
Ha telefonhívás alkalmával a 
hívó fél bankkártyaadatokat, 
vagy program telepítését kéri, 
bontsa a vonalat, és hívja fel 
a számlavezető bankját az Ön 
által ismert telefonszámon.
A pénzintézetek telefonon 
vagy e-mailben soha nem kér-
nek bankkártyaadatokat vagy 
programtelepítést.
A pénzügyek intézéséhez hasz-
nált eszközök - laptop, mobil-
telefon - legyenek megfelelő 
védelemmel ellátva. Amennyi-
ben megadta a bankkártyája 
adatait, és adathalászok áldo-
zatává vált, azonnal értesítse a 
számlavezető bankját, tiltassa 
le a kártyát, és tegyen feljelen-
tést a rendőrségen”.Az online oktatás csak ott lehet hatékony, ahol megfelelő az infrastruktúra

A telefonhívásos csalások a hívott fél megtévesztésére épülnek
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Könyvkölcsönzés ablakon keresztül
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Különösen most, ebben a jár-
ványhelyzetben és bezárt-
ságban van szükségünk a 
tartalmas időtöltésre, az ol-
vasásra. De mi van, ha a házi 
könyvtárunkban nincs újdon-
ság, a könyvesbolt zárva, és 
könyvtárba se mehetünk.  
Ezt a problémát orvosolja a 
Lévay József Városi Könyvtár 
ablakon keresztüli könyvköl-
csönzése, amely április 9-étől 
vehető igénybe. A kedves ol-
vasók alig várták, hogy végre 
könyvekhez jussanak. Folya-
matosan érdeklődnek a korlá-
tozásváltozásokról, a lehető-
ségekről. A könyvtár dolgozói 
örülnek, hogy megint jöhet-
nek az olvasók, és ki tudják 
őket szolgálni. Egyre többen 

élnek ezzel az új lehetőséggel, 
de hogy még többen tudják 
igénybe venni ezt a szolgál-
tatást, bemutatjuk, mit is kell 
tenni, hogy könyvhöz jussunk. 
Az első lépés eldönteni, hogy 
milyen könyvekre van szüksé-
günk. Könnyű dolga van annak, 
aki tudja, hogy milyen könyvre 
van szüksége, mert akkor te-
lefonon, e-mailben vagy hely-
ben az ablakban megrendeli a 
könyveket. Ha nincs konkrét 
kívánsága, akkor fel kell venni 
a kapcsolatot a könyvtárosok-
kal, akik készségen adnak ta-
nácsot és felvilágosítást az új-
donságokról. A második lépés 
az egyeztetés, amelynek során 
azt is megbeszélik, hogy mikor 
veheti át az olvasó a könyveket.  

A harmadik lépés a könyvek át-
vétele, amelyre hétköznapon-
ként 10.00 és 15.00 óra között 
kerülhet sor. A kölcsönzést a 
HUNTÉKA integrált könyvtári 
rendszer kölcsönzési modulján 
keresztül vezetik. Egyszerre 
10 könyvet lehet kölcsönöz-
ni, és 1 hónapig lehetnek az 
olvasónál. A negyedik lépés a 
könyvek visszavétele. Ne fe-
lejtsük el, hogy újra időpontot 
kell egyeztetni. A visszahozott 
könyvek karanténba kerülnek, 
majd fertőtlenítésen esnek át. 
A könyvek előkészítésekor a 
könyvtárosok fokozott figyel-
met fordítanak az egészségügyi 

szabályokra, mind a maszk és a 
kesztyű használatára, mind a 
fertőtlenítésre. Az olvasókat 
is arra kérik, hogy tartsák be a 
higiéniás szabályokat, a köny-
vek átvételekor és leadásakor 
viseljenek maszkot és kesztyűt, 
és nagyon fontos, hogy tartsák 
be a megbeszélt időpontokat!
Végezetül a könyv-
tár elérhetőségei:   
e-mail cím: levaykonyvtar@
gmail.com, vezetékes telefon: 
06/48 524 050, mobilszámok: 
06/20 230 2125 Stoytche-
va Éva vagy 06/20 230 1552  
Varga Lajosné Marika.

Románné

Országos szinten rekordnak 
számító ezer kilométeren fő-
leg mellékutak újulnak meg az 
idei évben. Általánosságban 
elmondható, hogy egy-egy út-
felújításnál nemcsak az adott 
útszakasz műszaki paraméte-
reit és állapotát veszik figye-
lembe a szakemberek, hanem 
olyan tényezőket is, minthogy 
az adott út milyen úthálózati 
szerepet tölt be, mekkora for-

galmat bonyolít le, járási, tér-
ségi központokat köt-e össze, 
a felújítása milyen gazdasági 
eredményeket generálna, mek-
kora munkahelymegtartó vagy 
-teremtő szerepe van, és ter-
mészetesen a felújítások költ-
sége is fontos szempont. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében 
idén 7325 tonna melegaszfalt 
és 1855 tonna hidegaszfalt fel-
használására van lehetőségük. 

Első körben a fő-, majd a mel-
lék-, végül a bekötőutak felújítá-
sára kerül sor. A melegaszfaltos 
technológia jóval tartósabb, 
melyet tavasztól őszig tudnak 
alkalmazni. A Magyar Közút 
saját feladattervi munkái közül 
az elmúlt hetek során a 25-ös, 
26-os és a 27-es számú másod-
rendű főutakon előre tervezett, 
nagyfelületű burkolatjavítási 
munkákat végzett az edelényi 
mérnökségük aszfaltterítő gép-
lánca. Ennek keretében került 
sor Sajószentpéter átkelési sza-
kaszán az útfelület felújítására. 
Fenti munkákon túl a Magyar 
Falu Útfelújítási Programban a 
Közút saját kivitelezésében to-
vábbi 17000 tonna melegaszfalt 
felhasználásával végez felújítási 
munkákat a megyében, össze-
sen több mint 800 millió forint 

értékben, melynek köszönhető-
en közel 20 kilométernyi orszá-
gos közút burkolata újul meg.
A közlekedők útfelújítási mun-
kákkal találkozhattak a közel-
múltban a 26-os út Miskolc-Bán-
réve közötti négy szakaszán, 
valamint a 27-es számú főút 
Sajószentpéter-Tornanádaska 
két szakaszán. A következő idő-
szakban a Szikszó-Gagyvendégi 
összekötő úton, a Sajókaza és 
Szuhakálló közötti útszakaszon, 
Edelény-Lak-Homrogd között 
és Abaújszolnok-Baktakék tér-
ségében lehet forgalomkor-
látozásra számítani, valamint 
Bánhorvátin, ahol 1857 méter 
útfelület újul meg 2500 tonna 
aszfalt beépítésével, és hidakat 
is átépítenek a községben.

Kovács István

Az olvasás fiatalon tart, tornáztatja az elmédet, vagyis 
gátolja az öregedést. Aki rendszeresen olvas, annak nő a 
kreativitása, fejlődik a fogalmazókészsége és a helyesírá-
sa. Az olvasás remekül eltereli a figyelmedet a minden-
napi problémákról, térből és időből kiszakít, ellazít, segít 
a feltöltődésben és szórakoztat.

Nagyszabású útfelújítások kezdődtek térségünkben
Sajószentpéter átkelési szakaszán az elmúlt hetekben 
mintegy 400 tonna melegaszfalt felhasználásával javí-
tották a tél folyamán legkritikusabb állapotba került út-
burkolatokat. Az idei évben megyei szinten saját forrás-
ból mintegy 600 millió forint áll a Magyar Közút Miskolci 
Igazgatóságának rendelkezésére burkolatfenntartási 
feladatok elvégzésére, melynek jelentős részét a kátyúk 
megszüntetésére fordítják lokális jelleggel, kézi bedol-
gozással, több mint 3000 tonna kátyúzó anyag felhasz-
nálásával – tudtuk meg Peiker Tamástól, a Közút megyei 
igazgatójától.

A szolgáltatás lényege, hogy zárt térben nem találkozik az olvasó és a könyvtáros
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