GÖMÖRI HÍRMONDÓ
Putnok város közéleti lapja
XIX. évfolyam 4. szám

2008. április

Ingyenes

Összefogással a munkahelyteremtésért
A határ mindkét oldaláról
érkeztek önkormányzatokat,
civil szervezeteket, vállalkozásokat, társulásokat képviselõk,
hogy találkozzanak a munkaügyi szakemberekkel április 4én a Városházán.
A résztvevõk meghallgatták
Gombás József elõadását, aki a
Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ stratégiai
igazgatójaként beszámolt a
már mûködõ foglalkoztatási
paktumot kötött szervezetek
együttmûködésérõl.
Az észak-magyarországi régió
és kiváltképp a periférikus helyzetben lévõ ózd-putnoki kistérség és a vele határos szlovák területek, így a rimaszombati járás is
gazdasági szempontból az egyik
legfejletlenebb térségei az Európai Uniónak. A térségben élõk jelentõs hányada az elmúlt évtizedekben végbement társadalmigazdasági változásokat nem kevés gond és nehézség mellett élte
meg. Az országos átlagnál jelentõsen magasabb a munkanélküliség, a tartós munkanélküliek és a
szociális segélyben részesülõk
száma, amelynek következtében
többgenerációs munkanélküliség
kezd kialakulni. A lakosság képzettségi színvonala és alkalmazkodási képessége is jóval alacsonyabb az országos átlagnál. Az
eredményes munkaerõ-piaci beilleszkedés segítéséhez a foglalkoztatás javítását ki kell egészíteni az
egyéni adottságokhoz, szükségletekhez igazodó képzésekkel és
munkaerõ-piaci szolgáltatásokkal.
A munkanélküliség kezelésének, a megélhetés biztosításának
leghatékonyabb és legcélravezetõbb eszköze a munkahelyteremtés. Az országos és regioná-

lis elképzelésekben egyaránt kiemelt prioritásként jelenik meg a
foglalkoztatottak számának növelése és a munkanélküliség
csökkentése.
A Sajó-Rima Eurorégió és a
Putnok és Térsége Társulás
együttmûködésre, közös gondolkodásra „hívja” a határ mindkét
oldalán mûködõ önkormányzatokat, önkormányzati társulásokat,

lózat kiépítése a foglalkoztatás
és képzés területén a régió gazdasági, társadalmi és szociális
szereplõi között.
Az Európai Unió által megfogalmazott foglalkoztatási stratégia szerint a munkahelyteremtés és a munkanélküliség kezelése regionális és helyi szinten
történhet a leghatékonyabban.
A stratégia a foglalkoztatás

A foglalkoztatási paktum célja a gazdasági és foglalkoztatási
folyamatok együttes befolyásolása partnerségben a helyi szereplõk
bevonásával
civil szervezeteket, kamarák képviselõit, szakképzõ intézményeket és a térségben gazdasági tevékenységet folytató kis- és középvállalkozásokat.
Az együttmûködés célkitûzései:
• a térségben lakók élethelyzetének, életszínvonalának javítása,
• a hátrányos helyzetû csoportok
munkaerõpiacra való belépésének segítése, a munkanélküliség csökkentése, alkalmazkodóképesség erõsítése, s ezzel társadalmi kirekesztésük mérséklése,
• regionális együttmûködési há-

növelésében kulcsszerepet játszó
helyi intézmények összefogásának és aktivizálásának a fontosságát hangsúlyozza, amelynek
módja a partnerségre épülõ innovatív helyi foglalkoztatási
stratégiák kialakítása, a régiókra vonatkozó foglalkoztatási
paktumok létrehozása lehet.
A foglalkoztatási paktum tagjainak együttmûködése során az
érdekelt partnerek összehangolt
munkájával a közös érdekek által
megfogalmazott feladat- és akcióterveket fogalmaznak meg.

A paktum a térségi szereplõk
megállapodásban rögzített öszszefogása. Legfontosabb célja a
gazdasági és foglalkoztatási folyamatok együttes befolyásolása
partnerségben, a helyi szereplõk
bevonásával.
A paktum abból indul ki, hogy
minden térségnek megvan a fejlõdési potenciálja, melyet a helyi
aktivitás fejlesztésével kell mozgásba hozni. A paktum filozófiája, hogy a társadalmi tõkét
hasznosítja – merthogy ez bõvebb, mint az üzleti tõke – és
megtérülésében is nem üzleti, hanem társadalmi szempontok játszanak szerepet. Így megvalósítja a helyi szolidaritást, s létrejön
a motivált partnerség.
Egyben kapcsolatot teremt a
térségi foglalkoztatáspolitika és a
területfejlesztés között. A várható prognózis és az európai uniós
tapasztalatok, hogy az adott térségben az egyik leghatékonyabb
eszköze lehet a munkaerõpiac fejlesztésének.
Az együttmûködõ partnerek a
térség gazdasági és társadalmi
életének szereplõi, akik kiemelt,
közös feladatuknak tartják a térség foglalkoztatási helyzetének
javítását, a foglalkoztatás szintjének emelését, a munkanélküliség
csökkentését, a gazdasági és humán erõforrások bevonását. A
foglalkoztatási paktumok létrehozását az európai uniós források
több csatornán keresztül támogatni tudják.
A résztvevõk a nap zárásaként megállapodtak abban,
hogy tovább szélesítik az
együttmûködést, s elõkészítenek egy projektet, amellyel
részt vehetnek pályázati kiírásokon.
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Lakossági fórum a városfejlesztésrõl
Piskóti Istvánnak az elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõ
putnokiak az április 15-i lakossági fórumon, melynek témája az integrált városfejlesztési stratégia céljainak, fejlesztési irányainak a
meghatározása volt.
Piskóti úr, a Miskolci Egyetem marketing igazgatója elõadásában
szólt arról, hogy miért szükséges az integrált városfejlesztés, mit mutatnak a beérkezett lakossági kérdõívek, a stratégia tervezésekor mire helyezik a súlypontot.
2007-2013 közötti uniós támogatásoknál kiemelt szerepet kapnak a városfejlesztések, mivel mindennek kisugárzó hatására számítanak a városok vonzáskörzetében. Az uniós támogatások akkor érhetõk el, ha van a
településnek hosszú távú elképzelése a városfejlesztésrõl, ami konkrétumokat tartalmaz. A hosszú távú elképzelésnek szigorú szakmai szabályoknak kell megfelelnie, bemutatva az összefüggéseket. Megalkotása a
helyi szereplõk együttmûködésétõl várható. Az érvényes területrendezési
tervre épülve négy akcióterületet határoztak meg. A Funkcióbõvítõ település rehabilitáció pályázaton lehet legkorábban pályázatot benyújtani,
melynek segítségével a komplex belvárosi rész rendbe tehetõ. Megjegyezte, hogy egy-egy város arculatának meghatározója mindig a belváros.
Ön mit tart a város erõsségének? Mire büszke Putnokon?
Egyéb
1%

Természeti környezet
14%

Történelmi múlt
20%

Helyi sport
5%
Putnok kistérségi
szerepe
4%
Helyi
gimnázium/
szakközépiskola
12%
Oktató/nevelõ
intézmények színvonala
13%

2008 márciusában kérdõívek segítségével informálódtak az itt lakók
véleményérõl. 356 kérdõív érkezett vissza a lakosságtól. A vállalkozókat
és a civil szervezeteket is megszólították, esetükben 27 visszaküldött kérdõívet tudtak feldolgozni. Az elõadó ismertette, hogy Miskolcon 600 kérdõív érkezett vissza a lakosságtól. Véleménye szerint a beérkezett kérdõívek száma elégséges következtetések levonására a lakosság véleményét
illetõen.
Ön szerint milyen konkrét településfejlesztési irány megvalósítása
fontos a város fejlõdése szempontjából?
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Milyen konkrét szolgáltatást, funkciót hiányol leginkább a városból?
Kulturális
rendezvények
12%
Gazdaságélénkítõ
tevékenység
19%

Jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás
Szálláshelyek,
vendéglátóhelyek
Üzletközpont
Elkerülõút
Városi tanuszoda

Értékelje elégedettségi szempontból a várost az alábbi szempontok
szerint 1-5-ig terjedõ skálán!
Bevásárlóközpont
5%
Panelprogram
4%

Társadalmi
problémák kezelése
3%

Közigazgatás

Oktatás, képzés

Lakóépületek
állapota

Városon
belüli utak

Közterületek
rendezettsége

Kulturális
lehetõségek

Egészségügy

Munkalehetõség

Közbiztonság

Közbiztonság
javítása
16%

Munkahelyteremtés
49%

Ön szerint mely stratégiai fejlesztési irány megvalósítása fontos a
város fejlõdése szempontjából?

Turisztika

Humán közösségi
infrastruktúra

Településfejlesztés

Közoktatás

Város fizikai
környezetének megújítása
23%

Fejlõdõ város (szebb,
korszerûbb) 16%
Munkahelyhiányos
város
23%

Versenyképes helyi
gazdaság

Milyen
fejlesztést tart
elengedhetetlennek, hogy
közvetlen
lakókörnyezete
fejlõdjön?

Társadalmi gondokkal
küzdõ
56%

Öregedõ város
(fiatalok
elvándorolnak)
5%

Ön szerint
milyen város lesz
Putnok 10 év
múlva?
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Az alábbi táblázat az egyes akcióterületekre 2007-13. közötti idõszakra tervezett, elsõsorban beruházási jellegû (önkormányzati és magán)
fejlesztéseket mutatja a különbözõ szakpolitikai funkciók szerint csoportosítva.

Akcióterület

Közterületek
fejlesztése

Gazdaságfejlesztés

Városközpont - Kereskedelmi helyiségek
(Belváros)
homlokzatának egységesítése, az épületek felújítása
- A polgármesteri hivatalban lévõ üzlethelyiségek
felújítása
- Serényi téri épületekben
üzletközpont kialakítása
- Önkormányzati tulajdonú
kereskedelmi egységek átépítése tetõtér-hasznosítással (Kossuth u. 2.)

- Mohos sétány kialakítása
- Parkolók építése (piac, Tóth Ede Mûvelõdési Ház környéke)
- Térfigyelõ rendszer
kiépítése
- Buszmegállók egységes, városképbe illeszkedõ kialakítása
- A Gömöri Múzeum
új bejáratának kialakítása
- Zöldfelület-növelés,
parkok felújítása
(Serényi tér)

Lakóövezet I.
(Lakótelep)

- Játszóterek, parkok
felújítása

Lakóövezet II. - Üzletközpont (szupermar(Kertváros) ket) telepítése
- Panziók, üzletek, vendéglátóhelyek kialakítása (magánberuházás)
- Inkubátorház kialakítása

- Játszóterek, parkok
felújítása
- Útépítés és felújítás
- Járdaépítés és felújítás
- Andrássy utca rehabilitációja a belváros
kiszélesítésének lehetõségeként

Iparterület

- Barnamezõs területek elõkészítése
- Zöldmezõs beruházások
számára területelõkészítés
- Mezõgazdasági feldolgozó üzem létesítése
- Inkubátorház egyes funkcióinak telepítése

A vállalkozói és civil szervezetek
hasonlóan nyilatkoztak
A jövõkép meghatározásánál számoltak a tervezõk a lakosságszám
kismértékû növekedésével. A város „gömöri kapu” jellege nemcsak
közlekedési szempontból eredeztethetõ, hanem kiteljesedõ, a kistérség-szervezõ funkciói mellett a turizmus terén is megjelenik, hiszen
a szolgáltatások, különösen a kisés középvállalkozások térnyerésével „megállásra, látogatásra” késztetik a térség lakóit, az országos és

Közlekedési
úthálózat
Lakóterületek
fejlesztése
fejlesztése
- A 26. sz. fõút „Fiatalok háza” elkerülõ sza- Rákóczi út 2.
kasz megépítéséig az úthálózat közlekedésbiztonsági szempontú átalakítása

- Megkezdett panelprogram
folytatása
- Elosztó fûtési gerinchálózat felújítása és fûtõmû
korszerûsítése
-Szennyvízhálózat fejlesztése
- Avult telepszerû
területek rehabilitációja
- Csapadékvíz-elvezetés rendszerének kiépítése

Turisztikai,
kulturális
fejlesztések
- „Mozi” épületének felújítása,
funkcióváltása
- Serényi-kastély
felújítása, szállodává fejlesztése

Közszolgáltatás és
intézményfejlesztés

Környezetvédelem

- polgármesteri hivatal fel- - Hulladékgyûjtõk
újítása
számának növe- Tóth Ede Mûvelõdési lése
Ház épületének felújítása
- Egyházi ingatlanok felújítása

- Hulladékgyûjtõk
számának növelése

-Csemetekerti
teniszcentrum
létesítése.
(magánberuházás)

- Serényi L. Ált. Isk. felújítása
- Péczeli J. ÁMK felújítása
- Soldos Emília Óvoda
épületeinek felújítása
- Városi Egészségügyi és
Szociális Központ Kossuth úti egészségház felújítása
- Szkala B. úti Öregek Otthonának felújítása
- Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása
- Mentõállomás felújítása
- Rákóczi úti Fogorvosi
Rendelõ felújítása
- Bányatelepi Mûvelõdési
Ház
- PVSE Sporttelep öltözõépület felújítása
- Városi Sportcsarnok felújítása
- Városi uszoda

-Forrás-patak
medrének helyreállítása
- Illegális hulladéklerakók felszámolása
- Hulladékgyûjtõk
számának növelése

Egyéb, akcióterülethez nem köthetõ, ismert fejlesztések:
• Serényi Béla Gimnázium és Mezõgazdasági Szakközépiskola mintafarmjának turisztikai célú fejlesztése
• A 26-os sz. fõút várost elkerülõ szakaszának megépítése

nemzetközi jelentõségû turisztikai
helyekre utazókat.
Jeddi József a Térségfejlesztõ Iroda vezetõjeként a konkrét elképzelésekrõl számolt be, hozzátéve,
hogy mindez munkaanyag, az elképzeléseket a Putnok honlapon
közzéteszik, várják az ezzel kapcsolatos lakossági észrevételeket.
A részletes elképzeléseket nem kívánjuk itt közölni az olvasóval, viszont a funkcióbõvítõ pályázatra
vonatkozó elképzeléseket igen.
Ebben a belváros fejlesztési terve-

ként a következõk fogalmazódnak
meg:
– Mohos sétány kialakítása.
– „Mozi” épületének felújítása,
funkció váltása.
– Tóth Ede Mûvelõdési Ház környezetének felújítása.
– Polgármesteri Hivatal felújítása.
– Városi Piac parkoló kialakítása.
– Térfigyelõ rendszer kiépítése.
– Közterületi parkok felújítása.
– Önkormányzati tulajdonban lévõ
üzlethelyiségek felújítása.
E. M.
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A március 28-i képviselõ-testületi ülésrõl jelentjük
A képviselõk március 28-án üléseztek. Napirend elõtt két képviselõ szólalt fel.
Czeglédi Sándor Egy népszavazás margójára címmel hozzászólásában elmondta, hogy a népszavazás olyan eszköz a demokrácia kezében, amely a népakaratot hivatott kinyilvánítani.
A választópolgárok több mint
50%-a élt véleménynyilvánítási lehetõségével. Ismertette a helyi népszavazás eredményeit. (Korábbi
számunkban közöltük.) Megállapította, hogy nem lehet a népakarattal szembe menni. Nem lehet
úgy mindenkit érintõ intézkedéseket hozni, hogy abból a szakmai és
az érdekképviseleti szerveket, valamint magát a választópolgárt kizárják. Most több mint 4 millió ember döntött, és ezzel nem az egyik
vagy másik politikai erõ diadalmaskodott.
Akik igennel szavaztak, elítélték azt a politikát és gazdasági
irányvonalat, amelyet jelenleg képviselnek a kormányzó pártok. A
kormánynak nem úri passziója az
oktatás és az egészségügy, hanem
kötelessége ezek biztonságos mûködtetése. A 17 milliárd forint az
ország költségvetésének egy ezreléke. Az arány Putnok tekintetében
2,2 millió Ft átcsoportosítását, kigazdálkodását jelentené. Feltette a
kérdést, meg tudná ezt a város oldani? Igen, meg. Nem szabad elfelejteni, a fent született döntéseknek
köszönhetõen a helyi önkormányzatok kerülnek nehéz helyzetbe. A
2006-os választásokon nem errõl
volt szó – mondta.
Katona Pál Lengyel-magyar két
jó barát címmel szólalt fel. Szólt a
közelmúltban Debrecenben tartott
III. Lengyel-Magyar Barátság
Napjáról, ahol Nowy Zmigród település vezetõivel találkozott a putnoki városvezetés. Megemlékezett
történelmünk eseményeirõl, amelyek a lengyel nép történelméhez
kötõdnek. Az események összekötik a két népet.
A képviselõk ezt követõen tárgyalták a 2008. évi út, híd, járda,
játszótér, köztemetõi, zöldterületi
és ingatlan-felújítási, beruházási,
fenntartási feladatokat tartalmazó
elõterjesztést.
Barnóczky István tájékoztatásul
elmondta, hogy folytatódik a járdafelújítás. Sajnos az Andrássy úton
lévõ hidak karbantartása folyama-

tosan munkát ad a Városgondnokságnak, mivel a korlátot levágják, a
járólemezeket eltulajdonítják.
Mazák Mária a szennyvízcsatorna-hálózat költségei iránt érdeklõdött, valamint elmondta, hogy a
Zsarnai út javítására jó lenne, ha
sor kerülne.
Rakvácsné Fazekas Erika pénzügyi osztályvezetõ a szennyvízcsatorna-hálózattal kapcsolatosan ismertette, hogy 2008-ban a költségvetési irányzatban 205.216 eFt,
2009-ben 51.296 eFt szerepel. Ez
az elfogadott költségvetési rendelettel megegyezõ adat.
Elfogadták a Gömöri Nyár
2008. évi programtervezetét. Fónagy Istvánné elmondta, hogy a
tervezéskor építettek a hagyományokra, valamint benyújtottak egy
pályázatot, ami a Reneszánsz a
közmûvelõdésben címet viseli. Ha
ez nyer, a rendezvények még színesebbé válhatnak.
Elfogadásra került a Gömör Expo programja.
Jeddi József ismertette, hogy a
programhoz sok olyan szervezet
kapcsolódik, amely önálló költségvetéssel, és önállóan szervezi meg
a maga rendezvényeit. Példaként
említette a Megyei Vadásznapot,
amit a Megyei Vadászkamara finanszíroz. A város költségvetésébõl közel 2 millió Ft-ba kerül a
Gömör Expo megrendezése,
amelyhez zajlik a különbözõ támogatók megkeresése, van jó pár ígérvény, amely a költséget csökkenti.
A Sajó-Rima Eurorégió a V4-es
delegációk vendéglátására és a rendezvények részére 7500 euró támogatást kapott.
Markovicsné Demeter Edina kijelentette, hogy a 10. expón a hagyományokhoz
ragaszkodnak.
Sok problémát okoztak a korábbi
években a vásár területén felügyelet nélkül hagyott gyerekek. A vásár szervezõi nem kívánják fizetõssé tenni a Gömör Expót. A 14 éven
aluli gyermekek csak szülõi vagy
pedagógusi felügyelettel látogathatják az expó rendezvényeit!
Tamás Barnabás tájékoztatta a
nyilvánosságot arról, hogy nagy
egyházi esemény is várható május
1-jén, a nyitónapon, mivel a városba látogat a lengyelországi testvérváros egyházkerület érseke. Ekkor
kerül sor a város részére ajándékozott szentkép elhelyezésére a katolikus templomban. Ebbõl az alka-

lomból egy lengyel-magyar szentmisére is sor kerül, amelyre a helyi
egyházkerület érsekét is várják.
Tárgyalták az önkormányzati
intézményeket érintõ takarékossági intézkedéseket.
Fónagy Istvánné elmondta,
hogy az iskolájában 4 pedagógus
jelezte, hogy nyugdíjba szeretne
menni. Õket pótolni kell.
Mazák Mária a Polgármesteri
Hivatal létszámáról kért felvilágosítást.
Dr. Tanner János jegyzõ tájékoztatta – 35 köztisztviselõ dolgozik a hivatalban, valamint három
tisztségviselõ: polgármester, jegyzõ, aljegyzõ. (Az aljegyzõi állás
betöltetlen.)
Blaháné Olcsvári Mária véleménye szerint a racionalizálás az
elõzõ években nem hozta meg a kívánt eredményt.
Rakvácsné Fazekas Erika ezzel
ellentétben ismertette, hogy az elmúlt években történõ megtakarítások mindig meghozták az elvárt
eredményt. A 2008. évi költségvetésben 20 millió Ft megtakarítás
várható, a következõ évben 32 millió. Azt viszont nem lehet elõre
tudni, hogy ez az intézkedés valóban fogja-e a költségvetési hiányt
csökkenteni, hiszen olyan áremelkedéssel kell szembenézni, hogy a
megtakarítás összegébõl az intézmények dologi kiadásait kell finanszírozni.
Dr. Tanner János emlékeztetett
arra, hogy 1994-ben az intézményrendszer 10 önállóan gazdálkodó
egységbõl állt, a hivatalban 4 osztály volt osztályvezetõkkel.
Az akkori racionalizálással radikálisan csökkent a vezetõi szintek
száma, az idõ bebizonyította az
döntés helyességét. 2002-ben a
közszférában 50%-os béremelés
volt, ennek terheit három hónapra a
kormányzat leadta az önkormányzatoknak. 2002-ben még nem kellett plusz pénzt belerakni ebbe a
kasszába. 2003-ban sajnos az államnak erre nem volt több pénze, a
költségeket teljes egészében áthárította az önkormányzatokra. Ekkor újabb szervezeti intézkedéseket kellett végrehajtani, amelybõl
több 10 millió forintos megtakarítás visszavezethetõ.
2006-ban az önkormányzat
helyzete ismét rosszabbodott, ezért
kellett az értelmiségi szférában létszámcsökkentést
végrehajtani,

amit sikerült a dolgozók nyugállományba helyezésével megoldani.
Arra viszont, amit nem tudtak
megoldani, felvettek 50 millió Ft
hitelt. Sajnos ebben az évben már
sort kell keríteni létszámcsökkentésre. Az önkormányzat együttmûködve a munkaügyi központtal
igyekszik a leghumánusabb megoldást megtalálni, hogy senki ne
maradjon ellátás nélkül.
Csipkés István szerint az 1994es és a 2008-as racionalizálás között az a különbség, hogy az egyik
szükséges volt, a másik pedig a
legkönnyebb. Amikor keserûen illetik a kormány munkáját, akkor
véleménye szerint magukba kell
nézni a képviselõknek, hogy õk mit
is csinálnak.
Mazák Mária az átszervezést felelõtlennek, meggondolatlannak, a
biztonságos mûködtetést veszélyeztetõ intézkedésnek tartotta.
Megemlítette a leterhelt konyhai
dolgozókat, szólt a karbantartói
munkáról, amit a jövõben a Városgondnokságtól kell kérni.
Rakvácsné Fazekas Erika szerint nem helyes kritikával illetni
olyan feladatellátást (utalva a karbantartói munkára), ami még nem
létezik. 1991 elõtt központi karbantartó mûhely volt, onnan irányították a feladatellátást. A Megyei Közegészségügyi Felügyelettõl a konyhával kapcsolatban szakvéleményt kértek, nincs létszámnorma arra, hogy hány emberre
kell fõzni egy konyhásnak.
Czeglédi Sándor sem ért egyet a
javaslattal, viszont azt tudomásul
kell venni és el kell fogadni, hogy
az intézmények biztonságos mûködéséhez és ahhoz, hogy az ott
maradó összes embernek meglegyen a létbiztonsága, a racionalizálás mellett kell dönteni.
Balázs Istvánné elmondta, hogy
amikor a Serényi iskola igazgatását
átvette, 71 fõ dolgozott az iskolában, most 54,5 fõ. A csökkenés
mindig a pedagógusokat érintette,
most a technikai létszámhoz is hozzá kellett nyúlni.
Barnóczky István a karbantartókkal kapcsolatosan elmondta,
hogy a gondozási központban, az
egészségügyi intézményben, fogorvosi rendelõben sincs karbantartó, mégis meg tudják oldani a problémát. Vissza kell térni a késõbbiekben arra, hogyan sikerül ellátni a
feladatot.
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Jeddi József emlékeztetett arra,
hogy a normatív támogatások aránya néhány évvel ezelõtt még 60%
körül alakult, most 42,3%. Több
mint 30%-ot vontak ki ebbõl a
szférából. Nem lehet mást tenni,
csak szûkös keretek között gazdálkodni. A létszám változására a következõ években semmilyen lehetõséget nem lát, kivéve ha központi
feladatot osztanak le, s ahhoz forrást is adnak.
Markovicsné Demeter Edina ismertette a legújabb oktatást érintõ
kormányzati terveket, miszerint
100 milliárdot szeretnének az oktatásba befektetni. Egyik elképzelés
szerint azok a pedagógusok, akik
halmozottan hátrányos gyerekeket
oktatnak, 20, illetve 40 ezer forint
pótlékot kapnának a gyerekek számától függõen, a másik elképzelés
20 ezer forintos óvodáztatási segélyt adna ha a rászorulók beíratják
gyermekeiket óvodába, 10 ezer forintot, ha gyermekük a foglalkozások 75%-ában részt vesz.
Tamás Barnabás szerint az volna jó, ha a korábbi normatívákat
megadnák az önkormányzatoknak. A városnak 164 milliós a forráshiánya, a kormány azt preferálja, hogy a forráshiány csökkentése
érdekében az önkormányzatok
embereket bocsássanak el. Javította Czeglédi Sándor napirend elõtti
hozzászólásában közölt számadatokat. A vizitdíj és kórházi napidíj
pótolandó összege 15,19 milliárd,
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ami egy ezreléke a költségvetésnek. Ez annyit jelent az országnak,
mintha Putnok költségvetésében
25 ezer forintot kellene pótolni.
A képviselõk elfogadták az elõterjesztett határozati javaslatokat,
ami a költségvetési rendelet módosítását is jelentette.
Módosították a szociális rászorultságtól függõ rendeletet. Ez az
ápolási díjat, lakásfenntartási támogatást, közgyógyellátást érinti.
Az államtól az önkormányzat szociális ellátására 16 millió Ft-tal kevesebb támogatást kap.
Dr. Laczkovich Katalin szerint
az önkormányzatoknak lehetetlen
kivitelezni a saját elhatározásából
nyújtott nem kötelezõ szociális ellátásokat. Miután nincs meg a fedezet arra, hogy a lakosság egy részének a méltányossági alapon járó
támogatást biztosítani tudja az önkormányzat, ezért április 1-jétõl ez
megszûnik. A folyamatban lévõ
ügyekre ez nem vonatkozik, viszont az április 1. után beérkezõ kérelmekkel a bizottság már nem tud
foglalkozni. Ez a megtakarítás a
forráshiányt fogja csökkenteni.
Csipkés István szerint nem biztos, hogy a megszüntetés a legjobb
döntés. Akinek az egy fõre jutó jövedelme néhány forintban meghaladta a törvényben elõírt határt az
méltányosságból kaphatott eddig
támogatást.
Mazák Mária szintén sajnálja a
támogatás megszûnését. A törvény

mögé bújva meg sem próbálnak
segíteni.
Dr. Tanner János kijelentette,
hogy a törvény lehetõséget ad arra,
hogy ha családi tragédia történik,
akkor a polgármester úr közvetlenül is dönthet a támogatás biztosítása mellett. Nagyobb jelentõségû
esetben a képviselõ-testület elé kerül a téma.
A méltányosság másról szól,
egy átlagos helyzetet takar, melyet
akkor tud kezelni az önkormányzat, ha arra van plusz pénzügyi fedezete. Ha azonban a kötelezõ feladatainak az ellátásához is saját bevételeibõl kell hozzátennie, vagy
bankkölcsönt felvennie, akkor a
méltányossági alapon járó támogatást nem tudja finanszírozni.
Jeddi József ismertette, hogy a
rendeletmódosítás 2,6 millió forinttal csökkenti a hiányt.
Hozzájárultak a 305-ös számú ingatlanon jelzálogjog bejegyzéséhez.
Bejelentések
Barnóczky István: szólt a gáz
árának április 1-jei 5,8%-os emelésérõl. Ez azt jelenti, hogy az intézmények mûködési kiadásai növekednek. A hõközpont áprilisban eltekint a hõdíj emelésétõl. A szemétszállítási díjat márciustól kell
fizetni. Korábban készült egy nyilvántartás azokról az ingatlanokról,
ahol a 70. életévét betöltött 1-2 fõ
él. Szeretnék ezt a nyilvántartást
felhasználni, kérte hogy jelentkez-

zenek azok a gondnokságon, akik
idõközben betöltötték 70. életévüket! A szállítások számának
meghatározására szerzõdést kell
kötni.
Elmondta továbbá, hogy a Dienesfalvi út végén a törmelék elhelyezésére egy területet jelöltek ki.
Sajnálatosan már nemcsak törmelék kerül oda, sõt a konténert fel is
gyújtották. Április 26-án lomtalanítás lesz – hívta fel a lakosság figyelmét.
Mazák Mária megkérdezte,
hogy a fejlesztési tervhez kapcsolódó lakossági kérdõíven miért
szerepel az uszoda.
Tamás Barnabás válaszában elmondta, hogy csak akkor lehet uniós pénzre pályázni a felújításához,
ha benne van a tervben.
Mazák Mária sajnálattal vette
tudomásul, hogy beadványukat a
bizottsági ülés megtartására vonatkozóan elutasították.
Csipkés István a napirend elõtti
hozzászólások idõtartamát 4-rõl 6
percre javasolja módosítani, a frakcióalakítás számát 5-rõl 4 fõre
kívánja módosítani. (Rendelet szabályozza mindezt, nem lehet adhoc errõl szavazni.)
Markovicsné Demeter Edina:
szólt a Serényi iskola sportjátékban
való szereplésérõl, a Nemzedékek
Biztonságáért Alapítvány rendezvényérõl.
Dr. Tanner János a népszavazásról adott tájékoztatást.

A PANELPROGRAMRÓL
Egyszerûen nem lehet nem
észrevenni azokat a háztömböket lakótelepünkön, amelyek
megújulva „maradi” társaik között úgy mutatnak, mint mondjuk pipacs a búzatáblában.
Bevallom, kicsit irigykedve figyeltem a panelprogram keretén
belül szépülõ társasházakat, mivel
pedig az eredmény még inkább önmagáért beszél, gondolom nem
csak én voltam így ezzel. A projekt
keretében természetesen más lakótelepi közösségeknek is fel volt
ajánlva a lehetõség, a többség
azonban egyelõre nem élt ezzel, talán majd a közeljövõben. Nos egy
szó mint száz az államilag támogatott felújítási pályázathoz a városi
önkormányzat is partneri jobbot
nyújtott, így az érintett társasházi
közösségekkel hármasban megnyílt az út a rekonstrukcióhoz.
– 2006-ban nyújtottuk be a pá-

lyázatokat – mondja Barnóczky
István, a VKG igazgatója – ami 60
lakótelepi lakást érintett. Konkrétan itt a felújított tömbök teljes hõszigetelése, nyílászárók cseréje, a
tetõ hõ- és vízszigetelése, valamint
külsõ homlokzati rekonstrukció
történt meg, igaz, utóbbiban még
maradtak hiányosságok, a keretbõl
azonban ennyire futotta.
– Ha már az anyagiaknál vagyunk, mekkora összeget jelentett a rekonstrukció egy-egy lakásra vetítve, és mik voltak ennek a pénzügyi kondíciói?
– Egy lakásra lebontva ez kb.
1,2 milliós összeget emésztett fel,
amibõl 1/3 részt állami, 1/3 részt
önkormányzati, míg a maradék
harmadot tulajdonosi önerõbõl fedeztük. A lakókra esõ részt LTP
szerzõdéssel részletfizetéssel oldottuk meg, ami 58 hónapon keresztül történik majd, és havonként
a lakóktól beszedett 10 ezer Ft-nyi

közös költségbõl biztosítjuk. Az
önkormányzat hányadát szintén
részletekben történõ visszafizetéssel oldjuk meg. Valójában hitelfelvétellel fedeztük a költségeket, ehhez kötöttük az LTP szerzõdéseket.
– Személy szerint már én is
évek óta tervezem a mûanyag
nyílászárók beszereltetését, de a
7-800 ezer Ft-os költséget nem
tudom biztosítani. A program
keretében ez viszont 400 ezer Ftból megvolt, ráadásul részletfizetéssel megoldottan.
– Egészen leegyszerûsítve tulajdonképpen ez a megállapítás helytálló.
– Ha jól értelmezem, ebben a
projektben óriási súlya van az
önkormányzat szerepvállalásának. A folytatást érintve is megmaradhat ez?
– Nem lesz könnyû, de azoknál
a társasházi közösségeknél, melyek közgyûlési határozat alapján

és kellõ anyagi fedezet révén belevágnának a programba, számíthatnak az önkormányzat segítségére a jövõben is. Sõt a projekt
idén is kiírásra került, úgyhogy a
lehetõség adott. Nos nem tudom
mi a véleményük, kedves lakótelepi ingatlantulajdonosok. Nehéz
effajta döntést meghozni, hiszen
valljuk be, legtöbbünknél a fõ
visszatartó erõ a pénz, bár az effajta megoldás talán vállalható. 58
kemény hónap, de cserébe kapunk
egy megnövekedett értékû ingatlant, jelentõs megtakarítást hozó
fûtésszámlát, jóval kevesebbért
megvalósított beruházást, ráadásul egy olyan esztétikusabb városképet, ami szervesen illeszkedik a
folyamatosan szépülõ belvárosi
részhez. Ha pedig ehhez hozzáteszem a gyors és szakszerû kivitelezést, elgondolkozik az ember,
talán érdemes lenne belevágni.
Szakonyi
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SZÜLETÉSNAPI BESZÉLGETÉS A KOVÁSZ-EMBERREL
Horpácsi Sándor újságíróirodalomtörténésztõl idéztem ezt
a jelzõt, amivel illette É. Kovács
Lászlót, aki március 21-én töltötte be nyolcvanötödik életévét.
Hogy ki a kovász-ember? Aki
tud közösséget formálni, embereket mozgósítani, van ügyszeretete. Nevezhetném még festõmûvésznek, helytörténésznek vagy
honismereti kutatónak, falukutatónak, múzeumalapítónak és
még ki tudja minek. A Holló
László Galériában köszöntötték
lányának, É. Kovács Judit Éva
mûvészeti iskolai tanárnak a
munkáiból rendezett kiállításon
a barátok, jó ismerõsök, a megyei kulturális élet számos képviselõje, valamint Putnok Város
Önkormányzata nevében Tamás Barnabás polgármester.
– Laci bácsi paraszti származásúnak vallja magát, és nagyon színes, tartalmas életutat mondhat
magáénak. Meséljen a kezdetekrõl!
– Nehéz röviden fogalmaznom.
Trianon után az én szülõfalum,
Gömörszõlõs egy isten háta mögötti zsákfaluvá vált. Mozgásvilágát, életterét teljesen elvágta ez az
állapot. Annak dacára, hogy vékony fakadású legény voltam, úgy
indultam, hogy a paraszti életformát vállalom. Családunk anyagi
helyzete nem volt biztatónak mondható, ebben közrejátszott részben
édesanyám betegsége is. Ezt az
életformát, a falut nagyon lebecsülték, aminek tudatában voltam.
Megjegyzem, a Gömörszõlõsrõl
elköltözött emberek – sokan bejöttek Putnokra is – szinte szégyellték
azt, hogy õk faluról jöttek. El is
mosták a rokoni, baráti kapcsolatokat. Hogy így alakult a sorsom, abban szerepet játszott az is, hogy
Dél-Gömör négy településén, Gömörszõlõsön, Kelemérben, Zádorfalván és Serényfalván egy angol
származású hölgy, név szerint Vitéz Vásony Sándorné költõnõ
olyan jóléti és kulturális szervezetet hozott létre, amely leginkább a
cserkészmozgalomhoz volt hasonlítható.
Többek között barkács- és egészségügyi felszereléssel, könyvtárral
is ellátta az ifjúságot, így egy bizonyos kitekintést is biztosított ebbõl
az isten háta mögötti elszigeteltségbõl.

– Hogyan került kapcsolatba a
hagyományõrzéssel?
– Akkoriban indult el a népfõiskolai mozgalom, és vele kapcsolatban a népi mozgalom. A népi írók,
akikkel szoros kapcsolatban voltam, azt vallották, hogy a falu felemelkedésének – ami az akkori ország felemelkedését is szolgálja
majd – a népfõiskola fontos eszköze. Ezt vallottam magam is, és az
érdeklõdésem ebbe az irányba nem
hogy nem szûnt meg, hanem fokozódott. Számomra sokat jelentett a
sárospataki elindítás. Újszászy
professzor a népfõiskola egyik atyja volt, a faluszemináriumot is elindította. Ezen keresztül sok leendõ
papot, tanítót és parasztfõiskolást a
hagyomány mûvelésének fontosságára bíztatott. A múlt kutatása, a

pontos vádat nem tudták rám bizonyítani. Önkéntes számûzetésbe
vonultam Baranyába, egy mamutgazdaság belsõ agronómusaként
dolgoztam hosszú ideig. Úgy éreztem, ilyen bélyegekkel társadalmi
vonatkozásban nekem már nincs
mit keresnem. Hazatérve az fogalmazódott meg bennem, hogy másba itt nem lehet a hagyomány mûvelésén kívül kapaszkodni. Akkor
szerveztem meg a Tompa Mihály
Emlékbizottságot 1959-ben. Sokan felzárkóztak soraink közé, különbözõ foglalkozású emberek, fõképpen értelmiségiek, és határon
túlról is. A Tompa-kultusz ápolása
mellett célul tûztük ki a DélGömör hagyományainak, tárgyi
emlékeinek megõrzését. Céljaink
között szerepelt ezeknek az anya-

É. Kovács Lászlót 85. születésnapja alkalmából köszöntötték
jelennel való összekapcsolása a jövõt szolgálja, ha szívvel és lélekkel
teszik, akik ezt mûvelik. A népfõiskolát, mint mozgalmat a késõbbiek
folyamán is tanulmányoztam, szolgáltam és próbálom szolgálni mostanáig. A dániai gazdasági fellendüléshez hasonló várva várt társadalmi változásból semmi sem lett,
mert mindent elmosott a második
világháború és az ötvenes évek.
– Milyen változásokat hozott az
életében a háború befejezése?
– A háború alatt hadifogságban
voltam, és amikor hazakerültem,
úgy éreztem, a társadalom-formálásban benne kell hogy legyek, így
közszolgálatot vállaltam. Nem túl
hosszú ideig, elég dicstelenül fejeztem be ezt a tevékenységemet.
Elõször paraszt romantikusnak, aztán paraszt sovinisztának becéztek,
majd osztályellenség lettem, de az
ellenem felhozott huszonnyolc

goknak a sajtó alá rendezése. Az
emlegetett Újszászy mellett a héti
származású Újváry professzor is
partnerünk, segítõnk lett ebben a
munkában másokkal együtt.
– Milyen kézzelfogható eredményei vannak ennek a munkának?
– Kelemérben a Tompa Emlékházat szerveztük meg négyéves
gyûjtõmunkával. Gömörszõlõsön
a Néprajzi gyûjteményt, a Tompa
emlékkönyvtárat, a Galériát, Kelemérben az észak-borsodi sírjeleket
bemutató gyûjteményt említeném
meg. Feladatunknak tartottuk a hagyományos falukép megõrzését.
– Hogyan gyõzi mindezt Laci
bácsi?
– Én nagyon szerencsés családi
közeget is magaménak mondhatok, a feleségem mindig nagyon
megértõ volt, mondhatni elsõ perctõl segítõm volt, ami mindmáig

megmaradt. A családi közeg, fiam,
lányom, unokáim azonos hullámhosszon tevékenykednek.
– Rengeteg elismerést, kitüntetést, díjat mondhat magáénak.
Melyikre a legbüszkébb?
– Nagyon nehéz erre válaszolni.
Nem szívesen mondom, de amikor
„leírtak” eszembe sem tartottam,
hogy kitüntetésben is részesülhetek valaha. Így mondhatom, nem
tehettek mást, mint elismertek – feleli szégyenlõs nevetéssel Laci bácsi. Mint a szülõföld elismerése,
becses számomra a Pro Gömörért
Díj, de ugyanilyen becses a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetés is.
Egy elismerés minél közelebbrõl
jön, minél jobban hazai, annál jobban magáénak érzi az ember. Jól
jött mindegyik. Soha az életben erre nem számítottam, hogy engem
ennyi elismerés ér. Engem egy
egyházi konferencián úgy köszöntöttek, hogy „Köszönjük, hogy egy
falut megmentett”. Én a falumat
nem tudtam megmenteni, mert az
ötvenes években a leépülés felé
sodródó falvak megmentésére, ellensúlyozására mai napig nem született semmilyen irányzat. Egy
közéleti ember azt mondta: „Laci,
téged tanítani kellene.” Egyszer úttörõk kerestek meg, hogy csillagkeresõben vannak. Megkérdeztem
hogy ki a csuda küldött benneteket? Azt mondták, máshová küldték õket, de õk ide jöttek. Ezek a
szavak kedvesebbek voltak minden kitüntetésnél.
Én nagyon borúlátó ember vagyok, de úgy élni, úgy viselkedni
nem szabad. Az ember végezze a
dolgát, amit szépnek, jónak lát,
amennyire elér a keze, próbálja
másokra is ha kell ráerõltetni.
– Mikor volt könnyebb az embereket megmozgatni egy cél érdekében, régebben vagy napjainkban?
– Most nehezebb, mint régebben, ez megalapozott kijelentésem.
Az emberek társadalmi élete, viszonya szürkébb, mint régebben.
– Van kedvenc alkotása vagy
mûve?
– Amikor én arról beszélek, mit
festek szívesen, témám a falu, a falusi népélet. Ha az ember hagyományõrzéssel, népmûveléssel foglalkozik, kell, hogy ez a mûveiben
is tükrözõdjön. Kedvenc alkotásom nincs. Nehéz volna azt mondani egyetlenegy képre, hogy meg-
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különböztetett figyelmet érdemel.
Csak kedvenc témám van, a falu,
aminek szerelmese vagyok.
– Volt példaképe?
– Hál' istennek volt, mert Veres
Péter hozott össze annak idején a
debreceni G. Szabó Kálmánnal,
aki amellett, hogy jó festõ, európai
hírû fametszõ is volt. Sárospatakon ismerkedtem meg Andrássy
Kurta Jánossal. Mellettük még sok
nevet mondhatnék, alkotókat, esztétákat, akik a népi vonal ismerõi
voltak.
– Van pártfogoltja vagy tanítványa? Tudtommal a családban
többen is foglalkoznak képzõmûvészettel.
– Annak nagyon örülök, ahogy
az unokák a maguk módján ezt csinálják. Arról nem beszéltem, hogy
nálunk tizenkilenc éve mûködik alkotótábor. Itt évente megjelennek
közel-távoli hazaiak, ritkán felvidékiek, erdélyiek. A velük való
kapcsolat is egy olyan szolgálat,
hogy ismerjék meg õk is a falut, a
népet. Ha mûvésztanár volnék, azt
mondhatnám, sok mindenkire tudok hatni, de így csak azt mondhatom, az esetektõl, a körülményektõl függ, mennyire fogadják el az
én munkámat a maguk számára.
– Van még olyan gyûjtésre érdemes téma, amivel szeretne foglalkozni?
– Kedves Jutka! Valószínûleg
kezébe kerül majd az a szép kiállítású meghívó, amely egy olyan
programra invitálja, amelyen többek között Újváry professzornak
az elõadása is elhangzik, hogy õ
hogyan látja a feladatokat. Várjuk
meg, talán Õ szerencsésebben
megfogalmazza ezt, mint én.
– Min dolgozik mostanában?
– Jelenleg a fogolynaplómat írogatom. Valószínûleg kevesebbet
szenvedtem, mint a hadifoglyok
százezrei. Sokkal rosszabb körülmények között is voltak. Ennek ellenére azt hiszem, amit én megírok,
az is érdekes lesz. Egy életen át
sem lehet mindent megírni, ami
Gömörszõlõssel kapcsolatban felmerül. Tehát van mit csinálni.
F. Judit
A Gömöri Hírmondó Szerkesztõbizottsága nevében jó
egészséget, eredményes alkotómunkát kívánunk születésnapján É. Kovács Lászlónak. Megköszönjük tanácsait, segítségét,
amellyel szerkesztõségünk tagjaként a lapindítás kezdeti éveiben ellátott bennünket.
Boldog születésnapot Laci
bácsi.
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A K Ö LT É S Z E T Ü N N E P E
József Attila halálának napján, amely egyben a költészet napja is, elgondolkoztatott, hogy mit is jelent
számomra, mint ma élõ XXI. századbeli ember számára a költészet.
Kicsiny gyerekkorom óta a versek bûvöletében
élek. Az embernek két éne van: egy társadalmi és mélyen bent a lelkében a magánszférája. Kifelé azt a sok
örömet, fájdalmat nem mutatja senki, ami a lelki életét
érinti, ez rejtve van, mások által meg nem közelíthetõ.
Az érzelmeivel mindenki maga küzd, maga táplálja,
edzi meg a lelkét. Nekem erre a versek a legalkalmasabbak. Ha boldog vagyok, szép csengõ-bongó verseket olvasgatok. Bajban-gondban is ide menekülök. Az
én költészeti bibliám Ady Endre és Wass Albert írásai.
Valamikor fiatalságom hajnalán Adynak a „Finita” c.
verse volt a kedvencem, ahogy idõsödtem, változtak a
kedvelt soraim, míg mostanában a „Krisztus-kereszt
az erdõn” és „Az õs kaján”-t olvasgatom enyhülésként. Wass Albert vagy Radnóti Miklós hazaszeretetétõl alig ismerek tökéletesebbet. De jó lenne, ha úgy
tudnám kifejezni ami bennem van, mint Wass Albert
az „Üzenet haza” c. mûvében:
„És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kõ marad,
de a kõ marad.”
Igen, én is szeretném bevésni szeretetemet, aggodalmamat, mint a kõ, hogy a lefutó hitvány víz ki ne
marja, meg ne sérüljön gránitaggódásom, hazám iránti
féltésem.
Ha már József Attiláról is megemlékezünk, ezen a
napon az õ sorait is idézem:
„Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifjú nyár
könnyû szellõje, mint egy kedves
vacsora melege, száll….”
Amikor leírom ezeket a sorokat, abbahagyom a gépelést, mert vágyom a vers olvasására, elmélyülök

benne, illetve fejbõl folytatom a sorokat a lelkemmel,
reményt, kitartást keresve, megnyugvást találva a szép
rímekben. Meg sem próbálom megfejteni a nagy titkot, hogyan alkothat ember ilyen tökéletességet. Ha leveszek a könyvespolcomról egy kötetet, mindig találok olyan verset, mely felel kérdéseimre, megnyugtat
vagy felkavar, de mindenképpen hat rám, segít megoldani mindennapi gondjaimat. Úgy szólnak hozzám
ezek a sorok, hogy sokszor azt gondolom, talán ha tehetségesebb lennék, ezeket én is írhattam volna. Irigy
vagyok ilyenkor! Irigylem azt az embert, aki megalkotta! A gondolatok bennem is élnek, csak másképpen, hétköznapi módon fejezem ki õket.
Végül álljon itt, olvasóink tetszésére is egyik kedvenc versem, Ady Endrétõl. Ezzel köszöntöm a költészet napját, ami nekem egész évben tart.
KRISZTUS-KERESZT AZ ERDÕN
Havas Krisztus-kereszt az erdõn,
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgõs szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában.
Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett.
Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az Idõ, úgy röpültünk,
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idõ, úgy röpültünk.
Húsz éve elmúlt s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.
Placskó K.

A közelgõ anyák napján köszöntse ez a pár szál virág az anyákat, nagymamákat!
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Százéves lett Szombati Pálné,
született Tábori Anna.
Pár éve már vártam erre a beszélgetésre. Szombati László, városunk díszpolgára korábban említést tett arról, hogy édesanyja milyen éltes. Azóta bizakodtam, ha
Anna néni százéves lesz, készíthetek vele is riportot. Õ az elmúlt tíz
évben a harmadik százesztendõs
helyi lakos, akit ilyen kerek évforduló kapcsán köszönthettem. Pár
nappal ugyan megelõzve a nagy
napot – április 12-ét – látogattam
hozzájuk, és tettem ezt annak reményében, hogy nyugodtabban
társaloghatunk, mint egy születésnapi kavalkádban.
– Milyen százesztendõsnek lenni? – tettem fel az elsõ kérdést,
amit csak neki szánhatok jelen pillanatban ebben a városban. Majdnem biztos, hogy közel s távol sem
találnék ilyen korú interjúalanyt.
– Cseppet rossz, mert nem tudok
mozogni. Mindenem megvan,
csak lábam nincs – mondta, így fejezve ki, hogy bizony a járás már
nehezére esik. Közben a körülöttünk ülõktõl, Laci bácsitól és a lányától – aki szintén Annuska –,
Máté Kasza Pálnétól megtudtam,
hogy a járást leszámítva eléggé jól
ellátja magát édesanyjuk.
– Tessék már mesélni nekem! –
fordulok az ünnepelthez, aki elgondolkodva néz maga elé. Tovább faggatom.
– Emlékszik még az esküvõjére?
– Persze – feleli. – Két esküvõ
volt egyszerre. A férjem húgáé is.
– Sokan voltak a vendégek?

SZÁZ ÉV

– Olyan százan.
Laci bácsi, a „családfa” magyarázatába kezd, majd tõle tudom
meg, hogy a vasútállomással
szemben lévõ, azóta már lebontott
házban laktak szülei. Édesanyja
dolgozott azért, hogy õt és nõvérét
taníttassák, amiért nagyon hálásak
mindketten. Ez látszik is, hiszen
felváltva egymás között megosztva gondoskodnak édesanyjukról
annak ellenére, hogy õk sem fiatalok, és egészségük sem a régi.
– Mivel telnek a napjai? – fordultam ismét Anna nénihez.
– Jól megvagyunk itt ketten – intett fejével a fia, Laci bácsi felé. – Õ
megy, én meg maradok. – Ez a kijelentése nagy nevetést váltott ki
mindenkibõl. Laci bácsi a közelmúltban elszenvedett sérülései ellenére, ha sántikálva is, de nem sokat pihen.

TÁJÉKOZTATÓ
az óvodai elõjegyzés idõpontjáról
Tájékoztatjuk az érintett szülõket, hogy a 11/1994. (VI.18.)
MKM sz. rendelet 15. § /2/ bekezdése alapján Putnok Város
Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai
elõjegyzés
2008. április 21-tõl – 2008. április 25-ig
8.00 órától 16.00 óráig
a Tompa M. úti épületben történik.
Az elõjegyzéshez az alábbi okmányok szükségesek:
•
a szülõ személyi igazolványa,
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•
a gyermek TB-kártyája, lakcím-nyilvántartó lapja.
PUTNOK, 2008. április 11.
Óvoda vezetése

– Szóval Laci bácsi nem bír
helyben maradni – fûztem hozzá.
– Neki még menni kell, bírja a
lába – feleli Annuska néni. – Nekem bekapcsolja a tévét, a rádiót.
– Mit szeret nézni?
– Operetteket, az „Önök kérték”
címû mûsort, Németh Marikát.
– Tetszik nézni egy darabig, aztán elbóbiskol egy kicsit. Ugye?
– Lehet – felelte mosolyogva.
– Mi a legszebb emléke, így
száz évre visszatekintve?
– A gyerekek – feleli szûkszavúan. Gyerekei egészítik ki, hogy
bizony édesanyjuk az unokák nevelésébõl is derekasan kivette a részét.
– Ha újrakezdhetné az életét,
min változtatna?
– Semmin. Minden jó volt.
– Gondolom, volt nehéz idõszaka is ennek a száz évnek.

– Mindig nehéz volt – feleli.
Anna néni ötvenéves korában veszítette el a férjét, azóta egyedül
gondoskodott magáról, a családról
1992-ig, azóta a gyerekeinél él.
– Mivel töltötte akkoriban az
idejét?
– Voltak barátnõim, Sziliné, Seres Baba, Szentesiné, késõbb
Geréné Erzsike édesanyja. Soha
nem barátkoztam olyanokkal, akik
beszéltek egymásra. Kézimunkáztunk, Sziliné zongorázott, én horgolni szerettem.
Édesanyám sokat font, még
megvan a rokkája, és szõtt a szátyvával. Mindezt az anyjától, mamájától tanulta – fûzi hozzá Laci bácsi.
– Van kedvenc étele?
– Én mindent megeszek, nem
válogatok.
– Annuska néni szerint mi a
hosszú élet titka? Van erre receptje?
– A mértékletesség és a munka.
Én nem mondhatom, hogy valaha
is teliettem volna magam jóllakásig.
– Gondolta volna, hogy megéli
ezt a szép kort?
– Hát eljött – feleli tömören, a
mértékletességet a beszédben is alkalmazva.
– Meddig szeretne még élni?
– Ameddig engedik – feleli titokzatosan mosolyogva.
Nos, kívánom, hogy az Isten
még sokáig éltesse legalább ilyen
erõben, egészségben – mert önzõ
módon magamra is gondolva –
mindeddig nem beszélgettem még
százöt, száztíz, és még ezen felüli
kort megélt emberrel. Talán Anna
nénivel még sikerül.
F. Judit

TÁJÉKOZTATÓ az óvodai
beíratás idõpontjáról
Tájékoztatjuk az érintett szülõket, hogy a 11/1994. (VI. 18.)
MKM sz. rendelet 15. § /2/ bekezdése alapján Putnok Város
Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai
beíratás
2008. május 26-tól – 2008. május 30-ig
8.00 órától 16.00 óráig a Tompa M. úti épületben történik.
A beíratkozáshoz az alábbi okmányok szükségesek:
•
a szülõ személyi igazolványa,
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•
a gyermek TB-kártyája, lakcím nyilvántartó lapja,
•
orvosi igazolás (a körzeti orvos állítja ki, amennyiben
a gyermek minden szükséges védõoltást megkapott,
és nem fertõzõ beteg)
PUTNOK, 2008. április 11.
Óvoda vezetése
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Nyílt nap a Serényiben
Április 17-én a reggeli órákban
zsibongó gyermekhad vonult át a
városon a Serényi László Általános Iskola udvarát megcélozva,
ahol majd 5 órányi változatos
program várta a putnoki, keleméri, dubicsányi, serényfalvai, sajóvelezdi és héti diákokat, valamint
ovisainkat.
A nagyszabású rendezvény
szervesen kapcsolódott a Serényi
iskola fennállásának 80. évfordulójához, vállalva így az intézmény
házigazda szerepét.

mozgathatták meg agytekervényeiket.
– A MINI KRESZ PROGRAM
mindig oktatási évhez kötõdik –
magyarázza dr. Császár Józsefné,
a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Elsõdleges célja, hogy a gyerekeknek már óvodás kortól elkezdje tanítani a kulturált közlekedés alapjait, ezzel késõbb elõsegítve egy
magasabb színvonalú morál elérését. Másrészt a rendõri szervekkel
való együttmûködés elsõsorban azt

Sok száz gyerek ismerkedett a KRESZ szabályaival

Dr. Varga László ózdi rendõrkapitány Kónya Viktornak adja át
ajándékát
– A mûvészet, sport, rendvédelem és esélyegyenlõség jegyében
meghirdetett program komoly
szervezõ munkát igényelt – mondja Magyar Andrásné koordinátor. Elõzetesen kapcsolatba léptünk a Nemzedékek Biztonságáért
Alapítvány kuratóriumával, ami az
évek során komoly kontaktust épített ki az országos, megyei és helyi
rendõrkapitányságokkal, õrsökkel.
Szerepet vállaltak az érintett önkormányzatok, a Putnok Közbiztonságáért Alapítvány is, így
komplexen sikerült egy ígéretes
programtervet kialakítani, melynek kedvezményezettjei természetesen a résztvevõ gyermekek.
Ünnepélyes megnyitón Tamás
Barnabás polgármester és dr.
Császár Józsefné kuratóriumi elnök köszöntötte a jelenlévõket, és
kívánt jó, de legfõképpen tartalmas
szórakozást.
Ezt követõen szétszóródott a
gyereksereg. A legkisebbek a bohóc tréfás mûsorán mulathattak,
míg az idõsebbek egy kerékpározással kapcsolatos totó kitöltésével

célozza meg, hogy a gyermekek a
rendõrt barátként, segítõtársként
ismerjék meg, és ne olyan embernek, akitõl félniük kell.
Nos ehhez az utóbbi szép gondolathoz a helyi rendõrõrs munkatársai minden alapot megteremtettek aznapra, hiszen változatos miniprogramokból, bemutatókból kaphattak ízelítõt a
gyerkõcök. Görömbei Zoltán
õrsparancsnok szintén jó véleményt fogalmazott meg a programmal kapcsolatosan.
– Igyekeztünk a srácoknak érdekes dolgokat bemutatni, ilyenek a
bûnügyi technika, a rohamrendõrfelszerelés vagy a Mini Police Akadémia, melyek képesek arra, hogy
felkeltsék a figyelmüket. Emellett
természetesen az sem mindegy,
hogy bár rövid idõre, de képbe kerültekabiztonságosközlekedésalapjai, így remélhetõleg könnyebben
elkerülhetõek, megelõzhetõek lesznek a balesetveszélyes helyzetek.
Persze örvendetes lenne az is, ha az
iskolai tananyagban hangsúlyozottabban jelentkeznének a KRESZ-

szel kapcsolatos ismeretek. Ez a
program most ehhez is jó támpont.
Nem csak elméletben, de gyakorlatban is kipróbálhatták tudásukat a vállalkozók, rögtönzött kerékpárpálya várta például a kétkerekût kedvelõket, akik akadálypályán bizonyíthatták, mire is képesek a nyeregben. Az ujjlenyomatvétel vagy a rangfokozatok gyûjtése szintén közkedvelt elfoglaltság
volt aznap, mint ahogy a különbözõ vetélkedõk és színpadi mûsorok
megtekintése is.
Lázi Csaba: Mindent kipróbáltam, amit lehetett. A kiképzõ tornán jól elfáradtam, de eddig legjobban a bicikliverseny tetszett. Szeretném, ha gyakrabban lenne ilyen
jellegû rendezvény.
Deme Fanni: Leginkább Anita
elõadása fogott meg. Nagyon jó
hangja van. A totóból pedig sok
hasznos dolgot megtudtam a biciklizésrõl, ami jó, hiszen ez az egyik
kedvenc elfoglaltságom.

Tajti Dominik: Az összes bemutatóasztalt végigjártam – mutatja boldogan igazolványát – és a
hadnagyi rangig vittem. Nagyon
élvezem a mai napot!
Három vélemény, de úgy vélem, több száz gyermek cselekedett és érzett ugyanígy aznap. A
program befejezéseként következett a vetélkedõk eredményhirdetése és az elõzetesen meghirdetett rajzpályázat legjobb
mûveinek értékelése komoly
ajándékokkal a Putnok Közbiztonságáért Alapítvány felajánlásában.
Zárszóként az mindenképp elmondható, hogy ez a program a
gyerekek többségénél egészen
biztosan beváltotta a hozzá fûzött reményeket, hasznos ismereteket nyújtva a KRESZ-rõl, a
rendõrségrõl, melyeket a mindennapi életben is felhasználhatnak majd.
Szakonyi

A bicikliverseny komoly ügyességet kívánt
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Közösségfejlesztés, avagy a ház is az alappal kezdõdik…
Közel egy éve már, hogy a Regionális Fejlesztés Operatív Program 3. 2. 2. „Kitörési
pont” – Helyi foglalkoztatási kezdeményezés
Putnok és térségében elnevezésû projekt keretein belül foglalkoztatott közösségi munkások
mentoruk segítségével, aktívan tevékenykednek térségünkben.
Ahhoz, hogy betekintést nyerjünk, mit jelent
ma Magyarországon a közösségi munkások, illetve a közösségfejlesztõk által végzett munka,
ismerkedjünk meg e témakör néhány elemével.
A teljesség igénye nélkül: a közösségfejlesztés
fogalma, folyamata, célja: A közösségfejlesztés
a települések, városrészek komplex (társadalmi
– gazdasági – kulturális) fejlesztését jelenti egy
bátorító-ösztönzõ, informáló, kapcsolatszervezõ munka eredményeként létrejövõ, helyi önszervezõ közösségi hálózat által. A közösségfejlesztés ma hazánkban a demokrácia alapintézményeibõl, az állampolgárok önszervezõdõ közösségeibõl álló civil társadalom kiépülését felgyorsító tevékenység.
A közösségi munkás, közösségfejlesztõ a különbözõ közösségek eltérõ igényei szerint segít
életre hívni, kiegészíteni vagy megerõsíteni a
meglévõ közösségi erõforrásokat: tapasztalatokat, tehetségeket, tudást, akaratot etc. A közösségfejlesztõk szerepet vállalnak abban, hogy
felkutassák és megtalálják azokat az embereket,
akik képesek életben tartani a közösségi kedvet
a saját környezetükben, kapcsolataikban.
A folyamat egy településen a lakosság aktivizálásával (ez a lakosok megkérdezését és a velük való beszélgetést takarja) kezdõdik, majd a
problémák felismerésével és azok nyilvánossá
tételével folytatódik, melynek során mind többen és többen kapcsolódnak a folyamathoz.
Ezek után következik a közösségben megfogalmazódó feladatok megtervezése és közösségi
megoldása (nyilvános közösségi beszélgetések
keretében).

Kétség nem fér hozzá, hogy a problémák
megoldásának talán ez az egyik legidõigényesebb módja, de ez ne szegje senki kedvét. Az
együtt végzett tervezés, munka (még ha sziszifuszinak is látszik) az egyik legalkalmasabb
módszer a közösség építésére. Sokak számára
nehezen mérhetõk a közösségfejlesztés eredményei, és nehezen lehet idõben ütemezni feladatait (hiszen egy közösség életéhez, ritmusához alkalmazkodva lehet csak építkezni). Bátorításként néhány példa a környezetünkbõl, melyek
igazolják a munka létfontosságát.
Sajónémetiben alig tíz alkalom után kialakult
egy aktív emberekbõl álló mag, akik kitartóan
gondolkodnak településük jövõjérõl, az idõsek
klubot alapítottak, próbálják a többi korosztály
képviselõit bevonni a település közösségi életébe, lépéseket tettek egy civil szervezet létrehozása érdekében. A helyi ifjúság az önkormányzattal karöltve sikeres pályázatot írt, a megnyert
összeg segítségével egy elhanyagolt területbõl
parkot alakítottak ki a Sajó mellett. A késõbbiekben a megalakult civil szervezet támogatása,
megerõsítése, információkkal való ellátása lesz
a közösségfejlesztõk feladata.
Párhuzamosan folyik a térségi közösségfejlesztés is, melynek egyik fõ célja megtalálni
azokat az embereket a tizenkét település lakosai
között, akik együtt akarnak gondolkodni és cselekedni az általuk fontosnak tartott problémák
megoldásában (turisztikafejlesztés, gazdaságfejlesztés, szövetkezetalapítás, közösségi, kulturális programok szervezése, információáramoltatás, helyi nyilvánosság…).
Most a csapat megerõsítésén folyik a munka,
jelenleg kilenc településrõl sikerült aktív lakosokat bevonni. Ez a kis csoport tavasszal egymás lakóhelyének meglátogatását, saját szempontok szerinti megismerését tervezi.
Putnokon a régi Bányatelepen január végén
indult meg a „mozgolódás”, ami az ott élõk sze-

mélyes megkeresésével kezdõdött, azért hogy
minél több hiteles információ álljon rendelkezésre a késõbbi munka megalapozására. A tapasztalatokat az elsõ közösségi beszélgetésen
(2008. február 4.) ismerhették meg az érdeklõdõk.
Néhány gondolat, ami mindenütt fölmerült
az elsõ nyilvános közösségi beszélgetés alkalmával:
• miért olyan nehéz megszólítani az embereket…
• miért van, hogy kevesen jönnek el a rendezvényekre…
• kevés az aktív ember, aki vállalna valamilyen
feladatot…
• hogyan lehetne ezen változtatni…
• miért jó ilyen beszélgetéseken rész venni…
A közösségfejlesztési folyamat a civil kezdeményezéseket helyezi elõtérbe a lakosságra számítva, alulról építkezik, a fenti kérdésekre is a
közösségeknek kell megtalálni a választ, kinekkinek a saját válaszát. Gondoljuk végig, lehet-e
jobb érzés annál, mint amikor a magunk erejébõl cselekszünk és oldunk meg ránk vonatkozó
helyi problémákat azokkal, akikkel együtt
élünk. Mikor rápillantunk egy kitakarított, rendben tartott területre, épületre és azt mondhatjuk,
hogy a mi segítségünkkel lett szebb, élhetõbb a
környezetünk és a mi közösségünk óvja meg!
A közösségfejlesztés receptje:
Hozzávalók:
Egy tucat lelkes, tenni vágyó lokálpatrióta
Néhány külsõ, illetve helyi segítõ szakember
Értékek, problémák és lehetõségek, melyeket
észre merünk venni a környezetünkben
Fûszerek: idõ és hit
A kovászt a türelem, kitartás és a szûnni nem
akaró cselekvõkedv adja!
Ne legyünk restek hozzáfogni!
Hontiné Járó Zsuzsa, Horváth Kata,
Rácz Csaba közösségi munkások

Francia diákok a szakközépiskolában
A Serényi Béla Gimnázium és
Mezõgazdasági Szakközépiskola
vendégei voltak francia mezõgazdasági szakközépiskolások, akik a
Lycée Agricole Du Mans tanulói.
A 19 fõs francia diákcsoport fogadása folytatása annak a testvériskolai kapcsolatnak, amely 1998 óta
létezik a két intézmény között. Az
elmúlt tíz év alatt ebben az évben
hatodik alkalommal szerveztek a
tanárok és tanulók közös programot.
A Lycée Agricole Du Mans a
24 órás autóversenyrõl ismert Le
Mans város közvetlen közelében,
az egyetemi központ mellett található. A Germeniere nevet viselõ
intézmény a középfokú képzés

mellett érettségi utáni képzéseket
és továbbképzéseket ajánl az érdeklõdõknek. Az iskola képzési
körébe tartozik a mezõgazdaság
minden területe, az erdészet, a me-

zõgazdasági gépek karbantartása
és a környezetvédelem is.
A magyarországi tartózkodás
során fõleg szakmai programokon
vett részt a csoport, de a francia fia-

talok és kísérõtanáraik megismerkedtek a fõváros és környékünk
nevezetességeivel is.
Alkalmuk nyílt a magyar diákokkal való találkozásra is, mivel a
kollégiumunkban laktak és ellátogattak az iskolába, ahol az egyik
franciaórán bemutatták városukat
és iskolájukat. Az elutazás elõtti
délutánon a két iskola futballcsapata mérte össze erejét.
A baráti beszélgetések során
megtudtuk, hogy a francia mezõgazdasági képzésben sokat foglalkoznak a fenntartható fejlõdéssel, a
környezetvédelemmel.
A francia csoport fogadásához a
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány nyújtott támogatást.
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Osztál ykirándulás elõtt…
Most egy fontos, közösségformáló tevékenységet vizsgálunk
meg, az osztálykirándulások szerepét a nevelésben. Mit gondolnak róla az érintettek?
A Serényi Béla Gimnázium és
Mezõgazdasági Szakközépiskolában a gondokról és elért eredményekrõl Tóth Mária tanárnõ,
az osztályfõnöki munkaközösség
vezetõje beszél.
– Hogyan szervezitek az osztálykirándulásokat iskolátokban,
és milyen nehézségekkel néztek
szembe?
– Már az elsõ szülõi értekezleten
tájékoztatást kapnak a szülõk a felmerült javaslatokról, szervezési
feladatokról, a kiadásokról.
Néhány éve még merészen tervezhettünk, eljuthattunk az ország
másik végére, a Felvidékre, Erdélybe is. Az utóbbi években már
Budapest jelenti a legtávolabbi kirándulási helyet – igénybe vettük
az ingyenes múzeumi látogatást és
az ingyenes vasúti közlekedést.
Négy éven keresztül a 12. évfolyamosok számára a Terror Háza
megtekintése volt felejthetetlen és
tanulságos rendkívüli történelemóra – a jövõre nézve ez bizonytalanná vált.
A családok számára is teljesen
leszûkültek az anyagi lehetõségek,
ezt is figyelembe kell vennünk a
szervezésnél. A megye határait
csak keveseknek adatik meg átlépni – több osztály az idén a természetet választotta, (Bükk-hegység,
Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Aggtelek), a bátor, vállalkozó kedvû kollégák felkészültek a mára már kiszámíthatatlan idõjárásra is – mindig van „B” tervezet ilyenkor –
megtekinteni a közeli város történelmi nevezetességeit, múzeumait.
A rendvédelmi tagozat 9. évfolyamán a tananyag része a kötelezõ
kenuoktatás – a Tokajban töltött
három nap egyben osztálykirándulássá alakult át a testnevelõtanárok
és az osztályfõnök felügyeletével.
(Felsõbb évesek is szívesen térnek
ide vissza.)
– Miért fontosak ezek az utak?
– Az osztálykirándulásoknak
igazán fontos közösségformáló
szerepe van, és olyan történelmi
helyekre juthatnak el a gyerekek,
ahová csak keveseknek adatik meg
a családjukkal való kirándulás. Ne-

kik valóban felejthetetlen emlék és
élmény – egyetlen lehetõség az
„országjárásra”, a „világlátásra”.
– Hogy képzelitek el a folytatást?
– A jövõre nézve a pályázati lehetõségek figyelemmel kísérése jelenthet segítséget – a Nemzeti Üdülési Alapítvány felhívását fedezte
fel az egyik kollégánk –, amelyikben teljesítjük a megadott határidõket, felügyeletet biztosítunk – olcsón és igényes helyeken lehet a kirándulásokat továbbra is szervezni.
A Serényi László Általános Iskolában Reményi Józsefné tanárnõt, a diákönkormányzat segítõjét kérdeztük a felmerülõ
igényekrõl:
– Mik a tapasztalataid az osztálykirándulások szervezése körül?
– Az évek során az általános iskolai tanulmányi kirándulások folyamatosan, fokozatosan leépültek, elvesztették azokat a pozitív
tulajdonságaikat,
vonzerejüket,
amiért érdemes volt megszervezni
ezeket. Ennek okai összetettek, de
elsõsorban a folyamatos elszegényedésre vezethetõk vissza. Az iskola egészét tekintve elõfordul
egy-egy szerencsés osztály, ahol
még meg lehet szervezni ezeket az
utakat távolabbi városokba is. A
pedagógiai programunk nem teszi
ezt kötelezõvé a nevelõk számára.
Mivel egy kirándulás kb. 5 ezer
Ft-ba kerül, plusz a költõpénz és az
egész napi élelem, mondhatjuk,
hogy ha szerényen is, de 10 ezer forintot számolhatunk az útra egy tanulónak. Ezek után a szülõk eldöntik, tudják-e vállalni a költségeket.
Nagyon sok családban több gyerek
is jár iskolába, így gondokba ütközik a finanszírozása. A jelentkezõk
a pénzt folyamatosan, apródonként
is behozhatják az osztályfõnököknek. Többször elõfordul, hogy 3-4
osztályból tevõdik össze a csapat,
hiszen busszal érdemes menni,
mert így olcsóbb az út.
Nagyon sok a látnivaló, tanulnivaló Putnok vonzáskörzetében is,
amirõl a gyerekek nem tudnak,
vagy nem jártak még arra. Gyalogtúrát szervezünk, ami egészséges.
Adunk néhány megfigyelési szempontot, sütünk szalonnát, énekelgetünk, a forrásból iszunk, jól érezzük magunkat.

A költségesebb utakra táborokat
szervezünk a nyári szünetben, ide
azok jönnek, akiknek a szülei egy
tanév alatt apródonként be tudnak
fizetni egy nagyobb összeget.
A Péczeli József ÁMK-ban az
igazgatónõ, Fónagy Istvánné válaszol a minket érdeklõ kérdésekre.
– Milyen módon próbáljátok
megteremteni a kirándulások lehetõségét?
– A tanulmányi kirándulások, az
osztálykirándulások a pedagógiai
program részét képezik iskolánkban. Egy napra kötelezõ a gyerekeket elvinni a pedagógusoknak. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy az utóbbi
években igen magasak lettek az
árak, így nem tudták a szülõk a ráesõ pénzt biztosítani, ezért inkább
táborokat szerveztek a kollégák.
Ezt az 500 tanulóból hetven-nyolcvan igényelte, a többiek nem. Az
egynapos utakat viszont megköveteljük. Ha egy osztályközösség
nem tudja a költségeket vállalni,
akkor arra kérjük a nevelõket, hogy
Putnokon, ill. a környékén tegyenek egy gyalogtúrát, nézzék meg a
nevezetességeket. Ez iskolánkban
már jól kialakult, sok esetben a lázbérci víztározóhoz mennek, vagy
éppen az Aggteleki Nemzeti Park
támogatásával – velük nagyon jó a
viszonyunk – a nemzeti parkot látogatják meg a tanulók.
– A pedagógusoknak, szülõknek milyen ehhez a hozzáállása?

– A nevelõk felelõssége egy tanítási órán is nagy, a kirándulásokon ez fokozottan jelentkezik. Azt
szoktuk tanácsolni, hogy két pedagógus legyen a csoporttal. Ez elõírás is. A szülõi munkaközösség is
be szokott segíteni. Nagyon gyakran szívesen felajánlják a szülõk a
kíséretüket. Osztálytól is függ a
szervezés, ha nincs az osztályközösségben olyan renitens tanuló,
aki gondot okozna, akkor örömmel
elmegy a nevelõ és a szülõ is. Ez a
kétnapos kirándulásoknál okoz nehézséget inkább, fõleg az éjszakai
ügyeletben.
– S mi minderrõl a gyerekek véleménye?
– Kolarovszki Eszter 8. osztályos tanuló: – Mi minden évben elmegyünk kirándulni, általában egy
másik osztállyal. Nagyon szeretem
ezeket az utakat. Érdekesek a programok, mindig beszámolunk a látottakról szüleinknek, sõt az órákon is nagy hasznát vesszük. Sokkal könnyebben el tudjuk képzelni
a történelmi eseményeket, ha jártunk a helyszínen, láttuk az eszközöket, tárgyakat.
Több szülõt is megkérdeztünk,
mindenki véleménye pozitív volt,
szeretik ezeket a szervezéseket, általában, kevés kivétellel szívesen
engedik el a gyereket, illetve fájó
szívvel mondanak le anyagi okokból arról, hogy gyermekük részt
vegyen ezeken az utakon.
Placskó Klára

„A Soldos Emília Óvoda köszönetet mond Csipkés István
képviselõnek tárgyi felajánlásáért. A továbbiakban is köszönettel fogadunk hasonló jellegû adományokat.”

TÁJÉKOZTATÓ
az általános iskolákba való beíratásról
Tájékoztatjuk az érintett szülõket, hogy a 11/1994. (VI. 18.) MKM sz.
rendelet 16. § /1/ bekezdése alapján Putnok Város Önkormányzata által
fenntartott általános iskolákban az elsõs tanulók beíratása
2008. április 24-én és 25-én lesz 8.00 órától 16.00 óráig.
A beíratkozáshoz az alábbi okmányok szükségesek:
•
a szülõ személyi igazolványa,
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•
a gyermek TB-kártyája, lakcímnyilvántartó lapja,
•
óvodai szakvélemény,
•
orvosi igazolás,
•
1 db igazolványkép,
•
diákigazolványra 550 Ft.
PUTNOK, 2008. április 11.
Polgármesteri Hivatal
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„Fel a cipõvel”… a fol ytatás
Majd egy hónapnyi kemény
munka és gyakorlás után ismét
sportcipõt húzott a Serényi László Általános Iskola csapata, hogy
ország-világ színe elõtt újra tanúbizonyságot adjon ügyességérõl. A média által is felkarolt
sportvetélkedõ 4. selejtezõjébõl
nem mindennapi összefogással
hétiek, kelemériek, serényfalviak és fõként putnokiak együttesen SMS szavazással juttatták
tovább a teamet a középdöntõbe,
aminek április 8-án ezúttal is a
Dabasi Sportcsarnok adott otthont.
A már korábban megtapasztalt
légkör fogadta a csapatot és az azt
kísérõ mintegy félszáznyi szurkolót az arénában, 6-féle színbe borult nézõtér, fülsiketítõ biztatás,
show az objektívek elõtt. Maga a
forgatókönyv sem változott lényegesen, annál inkább a feladatok. 4
új versenyszám lépett be a vetélkedõbe, ezeket elõzetesen írásban ismertették a résztvevõkkel. Sajnos
nem sikerült túl jól a debütálás, már
rögtön az elsõ próbánál gondok
akadtak a kúszófolyosóba való bejutással, így érzékeny idõveszteséggel csak 6.-ként zárt a gárda.
Már jobban sikerült a síelõs, viszszahozva ezáltal a kissé elszottyant
csapattagok kedvét, de aznap Fortuna sajnos nem fogadta kegyeibe
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a putnokiakat. A harmadik számban újabb technikai probléma borzolta a mieink idegeit, leesett
ugyanis a lánc a biciklirõl a befutóban, így a 2. helyrõl csak 4.-ként
gurult be a záró páros. Sajnos a versenybizottság nem hozott valami
felemelõ döntést, mindössze 2+2
pontot zsebelhetett be a csapat ebben a körben. A sorozatos kudarcélmény persze megtörte a versenykedvet, így kissé magába fordulva
versenyezte végig a maradék négy
feladatot a válogatott. Öröm az
ürömben, hogy a verseny hagyományainak megfelelõen a végén
álló csapat sztárvendég „segítséget” kapott egy körre, így Pulai Imre olimpiai bajnok kenus segített be
a putnokiaknak a százlábú elnevezésû feladatnál.
A végére azért sikerült egyet feljebb lépni a tabellán, 5. helyen zárt
a Serényi, amivel a csapattagok
nem voltak éppen maradéktalanul
elégedettek.
Kókai Kitti: Egyszerûen nem

hiszem el, hogy ennyire pechesek
legyünk. A selejtezõben is kitoltak
velünk a bírók, most pedig két
számban is akadtak megkérdõjelezhetõ döntések. A fair- play szelleme mást diktált volna.
Csala Réka: A kerekes volt a
legerõsebb versenyszámunk, most
is a 2. helyen fordultunk a befutóra.
Azt aláírom, hogy történhetnek
balesetek, de igazságosan újra le
kellett volna mérni a mi idõnket.
Nem hiszem, hogy ez olyan egetverõ csúszást okozott volna a mûsortervben.
Frecskó Tamás: Már az elsõ
szám elején látszott, hogy a mi kúszófolyosónk jóval lejjebb van,
mint a többieké. Egyszerûen nem
tudtunk belebújni, mire sikerült, a
többiek már visszafelé jöttek. Így
már rögtön az elején elment a kedvem az egésztõl. Tény, hogy a gyerekeknél óriási törést tudnak okozni az igazságtalan döntések, és bizony ilyen lelkiállapotban versenyezni nem egyszerû feladat.

LADIK
Az Észak-Magyarország és az Inform Média Kft.
ebben az évben is meghirdette média vetélkedõjét
„LADIK”, azaz Lapot a diákoknak címmel. A vetélkedõre a Péczeli iskola is benevezett egy csapattal,
amelynek tagjai – Ivánkó Natália, Kónya István,
Kovács Roland, Pokó Csongor és Trieber Júlia – a
Minerva nevet választották. Három forduló írásbeli
feladatainak teljesítésével harmadikként jutottak be
a megyei döntõbe az induló 49 csapat közül.
A döntõ Miskolcon, az Ifjúsági és Szabadidõ Ház
színháztermében került megrendezésre április 17-én,
amelyre elõzetesen kiadott feladatként egy jelenettel
kellett készülni, Egy nap a szerkesztõségben címmel.
Változatos és érdekes feladatokat találtak ki a szervezõk a versenyzõknek, akik egy percig sem unatkozhattak. Egyik pillanatban kézbesítõvé, máskor kor-

A srácok azonban dicséretesen
nem adták fel, végigmentek a hét
körön, ezért elõttük „Le a kalappal” mint ahogy azok elõtt is, akik
támogatásukkal lehetõvé tették a
csapat utaztatását, felkészülését és
ellátását.
A csapat köszöni:
a családtagoknak
Tarr Istvánnénak
Szûcs Imrének
Blaháné O. Máriának
Bodnárné H. Noéminek
Franczia Zoltánnak
Lukácsné B. Anitának
Tonhajzer Anettnek
Csongor Lászlónénak
Buri Balázsnénak
Guba Krisztiánnak
Tóth Lászlónak
Kovács Miklósnénak
Huszti Lászlónénak
Deme Katának
Kamer Istvánnénak
Csuzda Gábornak
Csuzda Gábornénak
Kórik Sándornénak
Kondás Bélánénak
Balázs Lászlónénak
a Flóra virágüzletnek
a Gerbera virágboltnak
a Riella méter és rövidárunak
a Karát Kft. dolgozóinak
a Piac Patikának
a Gömör Coopnak
a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek
a Zsuponyóvölgyi EBT-nek
és nem utolsósorban Horváthné
Sike Zsuzsannának, aki a szponzorokat felkereste és a támogatást koordinálta.
Szakonyi

rektorrá, szerkesztõvé kellett a gyerekeknek átalakulniuk, énektudásukat egy indulóval bizonyíthatták.
Egyszer a gyorsaság, máskor az ötletesség, a bátorság
és a tudás számított.
Állásinterjúban, majd egy sajtótájékoztató újságíróiként szerepelhettek, s utolsó feladatként egy ladikot kellett modellezniük kartonból.
Annak ellenére, hogy nem került be a Minerva az
elsõ három helyezett közé, szépen helytállt a putnoki
csapat. Lázasan, szívvel-lélekkel dolgoztak a feladatok megoldásán, vidámság jellemezte a délelõttöt. A
vetélkedõ minden résztvevõje ajándékkal térhetett
haza. A versenyen túl megtapasztalhatták a média világát, s élményekkel gazdagodva, egy izgalmas közös munka után feltöltõdve térhettek haza. A felkészülés és a verseny során megszerzett tudást remélhetõleg máshol is alkalmazni tudják majd.
Bíró Zsoltné felkészítõ tanár
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KISFESTÕK c. rajzpályázat

Barabás Maja

Putnoki Loretta

Kótai Bernadett

Ráki Lilian

Lehoczki Lili

A Péczeli József ÁMK Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola februárban, 5.
alkalommal hirdette meg KISFESTÕK c.
rajzpályázatát a nagycsoportos óvodások
részére. A pályamunkákat március 15-ig
lehetett leadni az óvodapedagógusoknak,
akik eljuttatták az iskolába a gyermekek
munkáit.
A verseny szervezéséért és lebonyolításáért felelõs Kónya István mûvésztanár a
Tóth Ede Alkotókör elnökét, Tamás Istvánt
kérte fel a zsûri elnökének, aki két kollegájával értékelte a pályamunkákat. A
zsûri a Soldos Emília Óvodában és a Móricz Zsigmond úti Óvodában is 5-5 helyezésre és 3-3 különdíjra terjesztette fel a
nagycsoportosokat.
A díjátadásra április 11-én 10 órakor
került sor. Az ünnepségen Katona Sándorné óvodavezetõ köszöntötte a megjelenteket, majd Fónagy Istvánnénak, a Péczeli
ÁMK igazgatónõjének adta át a szót, aki
röviden értékelte a versenyt.
Ezután Kónya István mûvésztanár úr elmondta, hogy 68 rajz érkezett be a nagycsoportosok részérõl. Egy gyermek csak egy
munkával pályázhatott. A rajzolás és festés
mellett megjelentek a textilképek, a mozaikok és különféle technikák ötvözése.
Beszédében külön kiemelte és megdicsérte
az óvónõket, hogy a vizuális kultúra itt igen
magas szintû, és ennek átadására igen nagy
gondot fordítanak. További szép sikereket
kívánt és arra buzdította a nagycsoportosokat, hogy bármelyik iskolát válasszák
majd, ahol megkezdik elsõ osztályos tanulmányaikat – a Péczeli Mûvészeti Iskola tárt
kapukkal várja a rajzolni, munkálkodni szeretõ gyerekeket.
A díjak és oklevelek átadása következett.
Az oklevél a Péczeli Média Stúdióban
készült, az egyik beérkezett pályamunka
felhasználásával.
Az eredményt Tamás Barnabás, Putnok
város polgármestere, mint a rajzverseny
fõvédnöke, a mûvészeti iskola nagy támogatója ismertette, a díjakat pedig Fónagy
Istvánné, a Péczeli ÁMK igazgatónõje adta
át. A díjak beszerzéséhez az 50.000
forintot a Péczeli József Gyermekalapítvány biztosította, amibõl megvásárlásra kerültek az iskolatáskák, a rajzeszközök, a töltött tolltartók. Természetesen minden gyerek kapott egy
kis ajándékot, hogy a jövõben is legyen kedve rajzolni.
Az eredményhirdetés polgármester
úr bejelentésével fejezõdött be, melyben közölte, hogy a két óvodából 7-7
gyermek óvodapedagógusi kísérettel
ellátogathat kisbusszal a miskolci
Vadasparkba.
Deczkiné Horváth Ilona

Reményi Vivien

Eke Viktória

A díjazott gyermekek:
Soldos Emília Óvoda
(Tompa Mihály út)
1. Ruszó Boglárka
2. Putnoki Loretta
3. Reményi Zoltán
4. Hamzók Mirtill
5. Kormány Bianka
Különdíj:
Mikó Vanessza
Reményi Vivien
Virág Zoltán

Különdíj:
Lehoczki Lili
Ruszó Vanessza
Tamás Bettina

Móricz Zsigmond
úti Óvoda:
1. Kótai Bernadett
2. Ráki Lilian
3. Lakatos Laura
4. Barabás Maja
5. Serfõzõ Balázs

A legszebb munkák
megtekinthetõk
lesznek júniusban, a
Péczeli Mûvészeti
Iskola kiállításának
megnyitóján.

A fentieken kívül a
Mûvészeti Iskola és
a zsûri kiemelt különdíját kapta Eke
Viktória nagycsoportos óvodás.

Ruszó Boglárka
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A sz t m a a gyermekk orban
Az asztma korunk népbetegsége, megközelítõleg 200 millió asztmás beteg él a Földön Az asztma a
leggyakoribb gyermekkori krónikus, nem fertõzõ betegség.
Sok tudósítás számol be az asztmás betegek számának növekedésérõl.
A betegség kialakulásának okai
Jelenlegi tudásunk szerint az allergiára való hajlam öröklõdik, ami
szénanáthában, allergiás bõrbetegségekben, ételallergiában és asztmában jelentkezhet. Nagyobb az
esély édesanyánktól megörökölni,
mint édesapánktól. Emellett azonban komoly szerepet játszanak
környezeti hatások, már méhen belüli életünktõl kezdve. Leggyakoribb kiváltó illetve súlyosbító tényezõk: allergia házipor atkára,
élelmiszerekre (tej, tojás, szója,
hal, mogyoró), tollra, állati szõrökre, házi penészre, fa- és virágpollenre, gyomokra, füvekre, valamint légúti vírusfertõzés, légszenynyezés, cigarettafüst, idõjárás-változás, fizikai terhelés, lelki- és
emocionális megterhelés.
Hogyan jelentkezik az asztma?
A betegség leggyakrabban kora
gyermekkorban kezdõdik, de késõbbi életkorban is megjelenhet.
Általában a gyermek 5 éves koráig

megmutatkozik, és kezdetben kétszer gyakrabban fordul elõ fiúknál.
Ez az arány azonban a kamaszkorra kiegyenlítõdik. A gyermekkori
asztmások fele tünetmentessé válik
a húszas éveik elérésekor.
Gondolni kell asztmára hirtelen
fellépõ nehezített légzés jelentkezésekor, ha gyermekünk gyakran
kínzón, szárazon köhög, arról panaszkodik, hogy nem kap levegõt,
hogy fáj-szúr a mellkasa, megnyúlt
a kilégzése, zihál, sípolva veszi a
levegõt, ha gyakori megfázások
fordulnak elõ, ha sokszor kap tüdõgyulladást. Gyakran a betegség
csak hajnali köhögés képében,
vagy fizikai terhelésre jelentkezik.
Mit tegyünk asztmás roham esetén?
Az asztmás roham igen ijesztõ
tud lenni, fõleg ha elõször találkozunk vele. Mégis fontos, hogy a
szülõk õrizzék meg nyugalmukat.
Természetesen meg kell próbálni
megítélni a roham súlyosságát.
Mindenképpen nagy a baj, ha a légzésszám percenként csecsemõnél
az 50-et, nagyobb gyermeknél a
40-et meghaladja. Amennyiben a
gyermek orrszárnya mozog légzés
közben, bordaközei belégzéskor
behúzódnak, esetleg lilás vagy
szürkés a szája színe, láthatóan

Ülök szomorún a vonatban,
s e daltöredék kísér szakadatlan:
Kevesen vannak, kik aratnak,
kevés a vetés, sok a parlag.
Ez a néhány verssor jutott eszembe, s
egy kép, mely gyakran elõttem lebeg.
Olyan, mint egy álomkép, de mégis valóság. Az áldott magyar televény látványa,
néhány aranyló búzatáblával, kevés kukoricás, és jóval több a megmunkálatlan, elvadult ugar, elárvult mezõkön értéktelen,
elburjánzott növényzet. Az imitt-amott
sárguló vetések is tele vadvirágokkal, bojtorjánnal, szerbtövissel. Olyan ez a mezõ,
mint a mai magyar élet. Összetett, változatos, de szomorú és lehangoló. Az élénk
színû gyom a fájdalom és a betegség, mely
társadalmunkat sújtja, a fakó giz-gaz a bizonytalan jövendõ képe. A haszontalan fû
a széthúzást, a gyûlölködést példázza, a
halványuló szarkaláb a fogyatkozó reményeket, a meg nem valósuló álmokat idézi
képzeletünk elé.
Az út szélén, az árokparton is találunk

minden légvételért meg kell küzdenie, azonnal mentõt kell hívni.
Addig is nem szabad lefektetni, hanem ülõ helyzetben kell tartani,
ilyenkor ugyanis a légzési segédizmokat jobban tudja használni.
Amennyiben van otthon rohamoldó szer, azt alkalmazni kell, de ez
persze az elsõ roham esetén ritkán
van kéznél.
Kezelés
A tünetek gyakorisága és súlyossága alapján 4 csoportba osztjuk. Ennek megfelelõen alakul a
kezelés is. A legelsõ csoportba tartozóknak elég csak a tünetek idején
alkalmazniuk rohamoldó (hörgõtágító) szert, míg az összes többi
esetben megelõzõ (gyulladásgátló)
kezelés is szükséges lépcsõzetesen
növekvõ adagban. Ezt minden nap
kell alkalmazni, akkor is ha nincs
tünet, hogy elejét vegyük a súlyos
rohamok kialakulásának, ugyanis a
légutakban a gyulladást csökkentve csökken a tünetek száma is.
Gondozás, környezeti változások
Ahhoz, hogy a gyógyszeres kezelés elérje célját, a környezeten is
változtatni kell. El kell távolítani
mindent, ami rohamot provokálhat. Atkák ellen fontos a párnák és
takarók szivacsra cserélése, a háló-

szobából a függönyt, kárpitozott
bútort és szõnyeget, szõnyegpadlót
el kell távolítani, hiszen ez az atkák
kedvenc búvóhelye. A kereskedelemben kapható allergiásoknak kifejlesztett paplan- és párnahuzat is.
Plüssállat ne legyen az ágyban. Ha
mindenképp ragaszkodik gyermekünk a kedvenc macijához, akkor
azt hetente mossuk legalább 60 fokon, vagy tegyük be éjszakára a
mélyhûtõbe. A portalanítást nedves ruhával végezzük, lehetõleg a
gyermek távollétében. Állatot ne
tartsunk, legalábbis szõröset semmiképp. Nem elég fürdetni õket,
hiszen gyakran az állat nyálára lép
fel reakció. Ezért ebben legyünk
igen határozottak és következetesek, a már meglévõ kis kedvenceinknek is találjunk új gazdit.
Pollenszezonban csukjuk be az
ablakokat, ne menjünk a természetbe. Semmiképp ne cigarettázzunk a lakásban! A sport viszont
megengedett, sõt ajánlatos is a
rendszeres sportolás, csak arra kell
odafigyelni, hogy elõtte mindig
melegítsen be gyermekünk. A jól
beállított asztmában nem szabad
tüneteknek jelentkezniük sportolás
közben sem, sok olimpiai bajnok
asztmás!
Dr. Szabó Alexandra

Elárvult mezõk
néhány szál porlepett növénykét. A felelõsségérzés, a tisztesség, az emberséges
cselekedetek sápadt szirmú virágai ezek.
A ma embere úgy megy el mellettük, szinte észre sem veszi. Pedig milyen szép
csokrot lehetne kötni belõlük, díszére válna életünknek. Az érzéketlen, közömbös
ember azonban csak a csalóka álmokat
kergeti, a pénz utáni hajsza köti le a figyelmét. Nem gyomlálja ki a gazt a vetésbõl,
hiszen ki tudja, hogy ki fogja learatni a búzát? Tudjuk nagyon sokan, hogy mi a teendõnk, de nem mozdul a kezünk. Csak
tespedünk az egyre növekvõ szegénység
sarában, elértéktelenedõ emberi kapcsolatok béklyójában, kilátástalansággal, szeretet- és boldogsághiánnyal körülvéve.
Ülünk és virrasztunk, fásult lélekkel várva
a hajnalt. Pedig gyomlálnunk kellene a vetéseinket, irtani kellene a gazt, majd nekünk kellene learatni a termést. Kezünk-

bõl azonban már kicsavarták a kaszát, kiütötték a szerszámot, lelkünkbõl kiölték a
lelkes indulatokat.
Kevés a vetés, sok a parlag. Földjeink
munkás kezekre várnak, országunk bölcs
vezetõkre, becsületes, tisztalelkû (és tisztakezû!) emberekre, akik azt vallják, hogy
a haza minden elõtt! És nem csak vallják,
hanem cselekszik is!
Akkor majd virágba borulnak a gyümölcsösök, akkor majd a giz-gaz helyén
életet adó kenyér terem, akkor majd nem
búslakodunk szobánk mélyén a leszálló
alkonyatban, hanem kilépünk a ragyogó
fénybe, és nekiállunk a nagy munkának,
elvégezzük a gyomtalanítást, kiirtjuk a
földjeinken burjánzó gazt, elvetjük a magot, és learatjuk a jövõt. De még ez meszsze van, addig még sok víz fog lefolyni a
Sajón.
Darnyi Béla
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• Sport • Sport • Sport • Sport
III. Fenyves DH Kupa
Április 5-én és 6-án DH-sok szállták
meg a város határában lévõ hegyikerékpáros pályát, ahol a III. Fenyves DH Kupa
keretében 42 biciklis mutathatta meg, ki a
legény a gáton, pontosabban a nyeregben.
Az idõjárás nem kedvezett a versenynek,
az esõ alaposan eláztatta a kb. 1,5 km-es
nyomvonalat, úgyhogy a sárban még nehezebb feladat várt az amúgy is komoly kurázsit
igénylõ extrém sportág mûvelõire. A putnoki
etap rendkívül közkedvelt a DH-sok körében
így nem csoda, ha az interneten is meghirdetett verseny az ország szinte minden részérõl
vonzott résztvevõt. A laikusok számára megemlítendõ, hogy a DH a „Down Hill” angol
kifejezés rövidítése, szó szerinti fordításában
„lefelé a lejtõn”, még konkrétabban eszeveszett száguldás ez egy nagyobb szintkülönbségû pályán ugratókkal, kanyarokkal, meredek oldalakkal fûszerezve. Maga a verseny
idõeredmények alapján kerül értékelésre, két
futam után a jobbik time számít a végelszámolásnál. Két kategóriában hirdettek gyõztest a Kupán, a versenygépek felépítése alapján merevvázas és összteleszkópos divízióban avattak bajnokot a célban, õk a cikk végén néhány gondolatot is megosztanak majd
Önökkel, de ne szaladjunk ennyire elõre, inkább ismerjenek meg pár kulisszatitkot a
DH-ról. A hegyi biciklizés a költségesebb

sportágak közé tartozik, mûveléséhez vagy
biztos anyagi háttér, vagy jó szponzorok, az
esetek többségében pedig az egy cél érdekében való teljes lemondás szükségeltetik.
Ami a versenygépeket illeti, egy-egy komolyabb bicikli ára akár a milliós nagyságrendet is elérheti, de minimum az 5 nulla a
számjegy végén. Komoly védõfelszerelés
nélkül szinte borítékolható a zúzódás vagy a
csonttörés, ez újabb plusz kiadást jelent a
résztvevõknek, nem beszélve a nevezési díjakról és az útiköltségekrõl. Pénznyereménnyel csak a magyar kupán és nemzetközi versenyeken lehet számolni, a Fenyves
DH-hoz hasonló rendezvényeken marad a
tárgyjutalom, a részvét és a jó buli. Persze a
fiúk többségének nem is kell más, az adrenalinszag, a kihívás, az önmaguknak való bizonyítási vágy mind-mind kellõ motiváció.
Ha pedig már interjúkról is „beszéltem” korábban, szólaljon meg most nézõ, szervezõ,
versenyzõ kifejezve egy DH verseny szinte
minden velejáróját.
Tóth Franciska: Barátnõimmel jöttünk
fel a versenyre. Fiúbarátaink között sok a
DH-s, kíváncsiak voltunk, mire képesek egy
országos nívójú mezõnyben. Maga a verseny
rendkívül látványos, úgyhogy remekül szórakozunk az etap mellett is.
Gajdos Tamás: Elõzetesen több ver-

senyzõvel számoltunk, ez a rossz idõjárás
miatt változott, de így is komoly mezõny jött
össze. Az esõ sajnos meghiúsította néhány
felszállítással kapcsolatos tervünket, de a
nyárra tervezett versenyünkön majd ezt is
megvalósítjuk. Szép számú szponzort sikerült bevonnunk a verseny értékelésébe, ez
azt bizonyítja, hogy a DH mint színfolt a városi sportéletben sem közömbös a putnokiak
számára.
Lukács Rajmund: Örülök, hogy a merevvázas kategóriában a legjobb lettem. A putnoki pálya az egyik legjobb az országban,
nincs szikla, kevés a gyökér az etapon, ráadásul mindig melegszívû a fogadtatás. Ha tehetem, a világért sem hagynám ki.
Hütter Attila: Ami a versenyzést illeti,
nem panaszkodhatom. Az utóbbi években
minden komolyabb versenyen részt vettem,
számos bajnoki címet szerezve. A putnoki
DH-n is én vagyok a címvédõ, úgyhogy örülök, hogy idén is sikerült ezt megõriznem. Az
pedig, hogy mi kell ehhez? Egyfajta elvetemültség, bátorság, vakmerõség és fõként no
para!
Összegezve: a III. Fenyves DH Kupa beváltotta a hozzáfûzött reményeket, és ezúttal
is üde színfoltot jelentett a putnoki sportélet
palettáján.
Szakonyi

A rendõrség és a határõrség integrációja erõsíteni
fogja a közbiztonságot, jótékony hatással lesz a
balesetmegelõzési és bûnügyi helyzetre
Molnár Tamástól, az ózdi rendõrkapitányság sajtószóvivõjétõl a
rendõrség és határõrség integrációjáról érdeklõdtünk.
– A Rendõrség és a Határõrség integrációjára, mint azt tudjuk, 2008.
január 1. napjával került sor. A két nagy múltú testület egyesülésének célja egy hatékony, jól mûködõ fegyveres szerv létrehozása volt, amely jól
alkalmazkodik a Magyar Köztársaságot érintõ változásokhoz. A schengeni térséghez történt csatlakozásunknak köszönhetõen a tavalyi év végén
az ún. „belsõ határok” mentén megszûnt a határforgalom-ellenõrzés, a
külsõ határok mentén azonban teljes egészében, sõt kissé szigorítottan is
megmaradt.
– A lakosság hogyan fogja érzékelni tevékenységüket?
– A „belsõ határ” két schengeni tagállam közötti határszakaszt jelenti, a
„külsõ határ” pedig egy schengeni tagállam és egy külsõ állam közötti
határszakasz. Az integráció során a belsõ határok mentén a korábbi határrendészeti kirendeltségek, mint pl. Bánréve, ill. Hangony, megszûntek, és
a korábban ezen a szolgálati helyen szolgálatot teljesítõ határõrök átkerültek a Rendõrség hivatásos állományába, az Ózdi Rendõrkapitányság
vonatkozásában a régi határõrök mint Határrendészeti és Közbiztonsági
Osztály mûködnek tovább. Feladataik az általános rendõri feladatokon túl

a határszakaszok mentén lévõ településeken, közutakon a „mélységi ellenõrzés”, mellyel az ország területén tartózkodók tartózkodási feltételeinek meglétét, illetve a körözési rendszerben történõ ellenõrzését végzik
el.
Az osztály élén a volt Bánrévei KRK vezetõje mint osztályvezetõ áll,
saját, önálló jogállással.
A létszámváltozásokkal kapcsolatban számosított adatot nem közölhetek, azonban a Rendõrség teljes személyi állománya az integrációt
követõen 45.000 fõ hivatásos állományú rendõrbõl áll.
Az integrációból adódóan a lakosság – reményeink szerint – azt fogja
tapasztalni, hogy jóval több rendõrrel (és volt határõrrel) találkozhatnak
majd az utcákon mint korábban, amely remélhetõleg a közbiztonsági,
balesetmegelõzési és bûnügyi helyzetünkre jótékony hatással lesz.
– A Putnoki Rendõrõrsöt ismét Görömbei úr vezeti. Mi indokolta
ezt a változást?
– Az Ózdi RK közrendvédelmi osztályvezetõi beosztás végleges
betöltése megoldódott, a korábbi kinevezés ideiglenes jellegû volt, így a
korábbi beosztásokat betöltõ – és csak ideiglenes feladatokat ellátó –
vezetõk visszatérhettek eredeti feladatukhoz.
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május 3. szombat
8.00

2008. május 1 - 4.

9.00

IV. PVE Kupa – horgászverseny
Helyszín: Putnoki Halastó
III. Gömör Kupa teniszverseny Helyszín: Csemetekert

Megyei Vadásznap

Magyar-Szlovák Kiállítás és Vásár

a Sajó-Rima Eurorégió kiemelt rendezvénye

Nemzetközi Visegrádi Alap

PR O G R A M
május 1. csütörtök
10.00

10.45
12.00
13.00

16.00
17.00

A X. Gömör Expo, a VII. Intergömör Kulturális Napok,
a Serényi Agrár Napok, a Vadászati Kiállítás megnyitó
ünnepsége. Megnyitja: dr. Ódor Ferenc, a B-A-Z Megyei
Közgyûlés elnöke
Egressy Big Band fellépése
III. Gömör Kupa teniszverseny megnyitása
Helyszín: Csemetekert
„Majális” – a visegrádi országok delegációi, a putnoki
oktatási intézmények és a B-A-Z Megyei Foglalkoztató,
Rehabilitációs Intézmény részvételével
Magyar és Lengyel Érseki Mise
Helyszín: Római Katolikus Templom
Sugarloaf együttes fellépése

10.00
10.20
10.45
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
15.00
16.00
16.30
17.00

Megyei Vadásznap egész napi folyamatos programjai
(10.00-16.30)
Serényi László Általános Iskola aulája:
• Trófeabemutató, vadászati kiállítás
• Fotókiállítás
• Festménykiállítás
• Könyvbemutató, vásár
• Természetfilmek vetítése
Serényi László Általános Iskola udvara:
• Vadételfõzés, vadásztársasági találkozó
• Vadászvásárosok, vadászati cikkek árusítása
• Terepjáró-kiállítás, -bemutató
• Virtuális vadászat
• Vadászgörény játszóház
• Gyermekeknek játszótér
A vadászati és trófeakiállítás a Gömör Expo részeként május 1-jétõl
díjmentesen megtekinthetõ az iskola tornatermében!

május 2. péntek
9.00
9.00
10.00
10.00
10.30
15.00
16.00
16.15
16.50
17.00

III. Gömör Kupa teniszverseny
Helyszín: Csemetekert
Expo futás
IV. Nemzetközi Gömör Posta Kupa – kispályás labdarúgó
torna. Helyszín: Serényi Iskola mûfüves pálya
Kézmûves foglalkozások és játszóház
Kerékpártúra – Gömörszõlõsre
A Reneszánsz Év jegyében – Maszk Bábszínház: „Mátyás
király bolondos bolondja”
Modern tánc bemutató – putnoki Tini Klub, Serényi Rock
& Roll
Crazy Dance – Õrült Karnevál a Popdaráló c. mûsor táncosaival
Sportversenyek eredményhirdetése
Demjén Ferenc fellépése

Helyszín: Serényi László Általános Iskola
Hubertus Ökumenikus Istentisztelet
Ünnepélyes megnyitó
Kitüntetések, díjak átadása
Új vadászok avatása, eskütétel
Vadászruha divatbemutató
Domaházi Népi Együttes táncbemutatója
Szarvasbõgés-bemutató
Solymászbemutató
Vadászkutya-bemutató
Rendõrkutya- és technikai bemutató
Vadásznapi díjak átadása
Borsodi Vadászkürt Együttes mûsora
Programok az Expo színpadon
Cigány Kisebbségi Önkormányzat mûsora
Locco Divatház bemutatója
I-Contact Europe Kft. Modellügynökség divatbemutatója
Márk fellépése

május 4. vasárnap
8.00
10.00
10.00
15.00
16.00
16.40
17.00
20.00
21.00

Gasztronómiai bemutató
„Nem csak a húszéveseké…”
Vidám, zenés, táncos mûsor R. Kárpáti Péterrel
Meghívásos sakktorna
Helyszín: Serényi Béla Gimn. és Mezõgazd. Szakközépisk.
„Abraka-dabra játékporond”
Mollini bûvész és Lala bohóc vidám mûsora
„Musical gyöngyszemek” összeállítás világhírû musicalek
legszebb és legismertebb dalaiból – Szabad Ötletek Színháza elõadása
A III. Gömör Kupa teniszverseny és a meghívásos sakktorna eredményhirdetése
Szekeres Adrienn fellépése
Utcabál Helyszín: Posta melletti tér
Tûzijáték Helyszín: Posta melletti tér

A 14 éven aluli gyermekek csak szülõi vagy pedagógusi felügyelettel látogathatják az expó rendezvényeit!

