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Ünnepélyes külsőségek között január 3-án
átadták a Putnoki Tanuszodát.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megépült kétmedencés uszodát Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át. A
tanuszoda a Putnoki Járás hét állami és egy egyházi
iskolájának mintegy háromezer tanulójának, valamint
egy óvoda kicsinyeinek biztosít úszást. A több mint
327 millió forintba került, kormányzati támogatással
elkészült létesítmény a K.V. Ingatlan Befektetési és
Forgalmazási Kft. kivitelezésében épült meg.
Balog Zoltán avatóbeszédében elmondta, hogy a
putnokival együtt hat új tanuszodát adtak át. Az
átadóünnepségén részt vettek a működtető Nemzeti Sportközpont, a Magyar Úszószövetség, a megyei

Az első ugrás
Rajtra kész az uszoda

Balog Zoltán miniszter avatóbeszédéből:
Úszni nem csak jó, akár életet is menthet az úszás. Az iskolán belül a sport egy olyan
cél, gyakorlat kell, hogy legyen, ami a mindennapi életnek a része, ezt mi úgy hívjuk mindennapos testnevelés. Elsődleges cél, hogy ne lehessen a nyolc osztályt úgy
elvégezni, hogy a gyerekek ne tanuljanak meg úszni. Ehhez uszodákra van szükség.
2010-ben hirdettük meg azt a 80 Milliárd forintos országos programot, amely az
iskolát és a sportot összekapcsolja. Azóta ötszázhuszonöt iskolát újítottunk fel, ami
körülbelül kétszázezer diákot érint. Néhány éven belül további ötszázharminc iskolát fogunk korszerűsíteni, ez újabb kétszázezer gyereket jelent. Meghirdettük, hogy
negyvenhat tornatermet építünk, első ütemben huszonhetet vállaltunk, jelentős részét átadtuk. Tanteremfejlesztés 40 helyszínen valósult meg.
Ötvenegy tanuszodát vállaltunk - első ütemben huszonötöt, 24 még ebben az évben
készen lesz. Fontos szempont volt a tervezéskor, hogy az épület illeszkedjen a magyar tájba, a magyar település képbe. Nem véletlen, hogy Makovecz Imre tanítványai tervezték ezeket az uszodákat.
A putnokival együtt most a hatodik uszodát adtuk át, működtetéséhez az állam
évente nyolcvan millió forintot biztosít, s a többi tanuszoda üzemetetési költségeit
is az állam fedezi. A következő tanévtől már 1400 gyerek fog itt megtanulni úszni.
Ezen a vidéken nehéz az élet, de itt olyan emberek élnek, akik nem adják fel, és akik
azt szeretnék, hogy a gyerekeik is majd lakóhelyükön boldoguljanak. Akkor pedig
mindent meg kell tennünk azért, hogy jó iskolák, jó sportolási lehetőségek és jó
munka lehetőségek legyenek. Ezért fontos, amikor sok itt a hátrányos helyzetű család, hogy számukra is egyfajta civilizációs lehetőséget adjunk, mert a sport az nem
csak egyszerűen sport, hanem a sport az kultúra, a sport az civilizáció, életstílus,
életmód és mindenekelőtt egészség.

önkormányzat, a kivitelező cég
képviselői, valamint a térség településeinek polgármesteri, az érdeklődő
putnokiak.
Tamás Barnabás Putnok város
polgármestere beszédében köszönetet mondott azoknak, akik részt
vállaltak az új létesítmény elkészítésében, üzembe helyezésében,
jövőbeli működtetésében. „Régi
óhaja volt már a városnak, a járásnak, a régiónak, hogy legyen egy
uszodája, s mi ezt nemcsak akartuk, hanem meg is tettük. Az igazi
haszonélvezői ennek a gyerekek
lesznek” – mondta a polgármester.
Riz Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője az avatáson arról szólt, hogy mind Putnok,
mind pedig a térség nagy gondot
fordít a tanulók sportra nevelésére.
„Nagyot lépett előre Putnok városa
azon az úton, amelyen már eddig is
haladt. Az elmúlt években a labdarúgáshoz szükséges infrastruktúra
bővült, most pedig az úszás feltételeit teremtették meg, így a város a
térség sportközpontjává válhat.”
A nemzeti színű szalagot Balog Zoltán miniszter, Riz Gábor
országgyűlési képviselő és Tamás

da

„Milyen embert is
akarunk formálni? A válasz
egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész
Barnabás polgármester
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
közösen vágták át a Soldos
akik meg tudják érteni és élni a szépet és
Emília Óvoda ovisainak
nagyot minden téren, akik az életüket ki
közreműködésével.
tudják tölteni tartalommal, akik megértik a
Az újonnan felavatott lédolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy
tesítményt megáldották
emberi közösségben élnek, amely csak
és
megszentelték az egya kölcsönösségen, méltányosságon, és
házak
képviselői, Dérer
jóakaraton épülhet.”
Zsolt református lelkész
(Szent-Györgyi Albert)
és Cseh István kanonok.
Az uszodaavatón műsorral működött közre a
Serényi László Általános
Iskola „Kiscsillagok”
mazsorettcsoportja és énekkara. Az iskola tornászlányai
talajgyakorlatot mutattak be,
imitálva az úszás mozdulatait. Kolozsi Ádám, a Gomba
Levente Gimnázium tanulója Pierre de Cubertin „Óda
a sporthoz” című versét
mondta el.
A protokolláris megnyitó
után a putnoki gyerekek
jelképesen birtokba vették
az új uszodát. A rajtkövön
serényis és péczelis diákok sorakoztak fel, majd
két hosszt úsztak le a nagy
medencében. A kismedencét
is felavatták – itt a vízből
kiemelt feliratokat sorrendbe
állítva Székely Éva, a legendás úszónő híres mondását
olvashatták a jelenlévők
„Sírni csak a győztesnek
szabad”.
Az esemény záróakkordjaként az épület előtt útjára
bocsátottak egy emlékszalagot, amelyet színes léggömbök repítettek a levegőbe.

Sikeres évet zártunk, eredményesnek nézünk elébe
Tamás Barnabás polgármester a városfejlesztési tervekről

Gömöri Hírmondó.: Egy-egy év lezárásakor mindenki
számvetést készít, mérlegre teszi az elmúlt időszak eseményeit, eredményeit, elmaradásait. Különösen fontos ez egy
település életében, hiszen számos történést kell értékelni.
Mire a legbüszkébb 2017-ben?
Tamás Barnabás: Nem nehéz erre válaszolnom: egyértelműen arra, hogy a város gazdálkodása stabil, hogy pénzügyi
eredményeink pozitívak, s folyamatosan tudunk fejlesztéseket végrehajtani.
Az elmúlt évben befejezett és az idei év elejére átnyúló
beruházások közül természetesen első helyen említem az
uszoda átadását, de nagy jelentőségű a Gömöri Mintakonyha elkészülte is. A legkisebbektől az iskolás korosztályon
át az időskorúakig ellátjuk az igényeket, - a legmodernebb
konyhatechnikai eszközökkel felszerelt konyháról 2000
adag étel kerül ki az intézményekbe. Nem hagyhatjuk ki a
sportberuházásokat sem. Az Elek Ákos Utánpótlásközpontot már birtokba vették ugyan a focista gyerekek, de még
mindig bővítik a létesítményt, nemrégiben újabb parkolókat
alakítottak ki, lelátót építettek, labdafogó hálót szereltek fel.
A Várady Béla Sportközpont gyakorlatilag készen várja a
tavaszi szezont. Az avatómérkőzésre meghívtuk a Vasas focistáit – a klub egykori játékosa volt városunk büszkesége,
Várady Béla – terveink szerint március végén léphetnek a
pálya frissen telepített gyepére a putnoki focistákkal.
Gondot fordítunk közterületeink állapotára is. Sikerült
felújítani a főutca mentőállomástól a kormányhivatal épületéig eső szakaszát és új aszfalt burkolatot kapott a Péczeli út.
G.H.: A már megvalósult beruházásokról a lapban rendre részletesen beszámoltunk, most szóljunk a közeljövőben
várható fejlesztési elképzelésekről.
T.B.: Tavaly lezárultak az un. TOP-os pályázatok (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program), melynek
eredményeként több nagyszabású beruházásra nyertünk el
pénzösszegeket. Ezek úgy a város, mint a környező, járásbeli települések fejlesztését szolgálják majd. A pályázatok egy
része már megvalósítási szakaszban van, néhány a szerződéskötés fázisában.
Régóta tervezzük a 26. sz. főútvonal mentén Putnok belvárosa felől Serényfalva illetve Dubicsány irányába kerékpáros út kialakítását. Ezt most A fenntartható települési
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közlekedésfejlesztés Putnokon címmel induló pályázaton tudjuk megvalósítani. Részben belterületi
lakóterületek és külterületi
gazdasági területek között
jön létre kerékpárosbarát
összeköttetés, az útvonal a vasútállomást is bekapcsolja a kerékpáros vonalra. Kapcsolódó tevékenységként szeretnénk a
városban található buszöblöket és buszmegállókat felújítani,
valamint kerékpár tárolókat elhelyezni mind a három településen. A tervezett beruházás nyomvonala a Kossuth út és
a 26. számú főút találkozásánál indul. Itt kerül kialakításra a
Gömör városkapu parkolókkal és pihenőhelyekkel. A projekt megvalósítása különösen indokolt, hogy a beruházás által létrejöjjön egy kerékpáros „tengely” amelybe később akár
a járás többi települése is bekapcsolódhat.
G.H.: Az itt élők szempontjából talán legfontosabbak azok
a projektek, amelyek munkahelyek létesítését, megtartását
célozzák, segítik a foglalkoztatást, erősítik a társadalmi
együttműködést.
T.B.: Putnok város célja mindig az volt, hogy az egyenlő
bánásmódot, az esélyegyenlőséget, a közszolgáltatásokhoz
történő egyenlő hozzáférést, a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet biztosítsa a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén. Ezt a célt szolgálja „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programunk”.
24 hónap alatt 5 témában tervezünk interaktív előadásokat,
úgymint családszervezési, életvezetés ismeretek, háztartási
ismeretek, pénzügyi, adósságkezelési tanácsadás. A bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő szemléletformáló programok is részét képezik a projektnek.
G.H.: Korábban beszámoltunk már róla, hogy megalakult a
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., amelynek
székhelye Putnokon van, s közel 70 település úniós pályázatait koordinálja a jelenlegi fejlesztési ciklusban. Hogyan
alakul ennek működése?
T.B.: Az elbírált pályázatok után sorra indul a projektek
megvalósítása – Borsodnádastól Tornanádaskáig. Az ön-

kormányzatok számos fejlesztési területen adtak be pályázatokat, iskolakorszerűsítéstől kezdve, orvosi rendelők
felújításán át a települési vízelvezető rendszer rekonstrukciójáig. A Foglalkoztatási együttműködések támogatása
Nyugat-Borsodban elnevezésű projekt a Megyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködésben valósul meg, a
megvalósítás két helyszínéül szolgáló két települési önkormányzat – Putnok és Ózd részvételével. Célunk a munkahelyek megtartása, helyi és térségi munkahelyek teremtése;
a munkaerő-piaci szolgáltatások és vállalkozási tanácsadás
rendszerének fejlesztése; a foglalkoztatási partnerségek és
menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás
javítása és a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése. A putnoki paktumiroda eddig a városi piac
épületének egyik kis helyiségében működött, hamarosan átköltözik azonban a Tóth Ede Művelődési Ház első szintjére.
G.H.: Milyen változások várhatók szociális ellátások területén?
T.B.: Örömmel számolhatok be róla, hogy már működik
a bölcsődénk a Soldos Emília Óvoda Móricz úti épületében.
Itt nyolc apróságot helyeznek el jelenleg. Ezt azonban tervezzük bővíteni, és pályázatot nyertünk bölcsőde kialakítására a
Gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása címen. 0-3 éves gyermekek elhelyezésére további 24 férőhelyet
alakítanak ki. Sor kerül az intézmény infrastrukturális fejlesztésére, játszóudvar felújítására, bútorok és egyéb berendezési
tárgyak beszerzésére.
Egy másik projektünk kapcsán a városban működő védőnői szolgálat fejlesztését tervezzük. Az infrastrukturális fejlesztés magában foglalja a védőnői tanácsadónak helyt adó
helyiségek felújítását, átépítését és eszközbeszerzését.
G.H.: Régóta szó van arról, hogy a térség egyik ’kitörési pontja’ a turisztika lehetne, de ehhez nagyon sok feltétel hiányzik,
a térségben lévő turisztikai potenciál eddig nem volt kihasználva. Mindenképpen szükséges lenne a régió turisztikai vonzerejét növelni. Vannak-e erre eredményes pályázatok?
T.B.: Igen, több turisztikai célú pályázat is megvalósul a jövőben. A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Putnokon” elnevezésű projektünk megvalósítását több szempont is indokolja. Mivel
Putnok járásközpont lett, fontos, hogy ne csak közigazgatási
funkciót töltsön be, de rendelkezzen megfelelő vonzerővel
és felhívja figyelmét a járás többi turisztikai célpontjára is.
A látogatottság növelése mellett cél, hogy a turizmus hozzájáruljon a helyi kis- és középvállalkozások növekedéséhez,
közvetve és közvetlen módon a munkahelyteremtéshez. .A
pályázatban több projekt elem megvalósítását terveztük.
A régi putnokiak talán még emlékeznek arra, amikor
valódi strandélet zajlott a Sajón, homokos föveny, kabinok,
csónakház is volt a parton. Kicsit ezt a nosztalgikus időt
hozzuk majd vissza azzal, hogy egy kis csónakház/stég
megépítését tervezzük, amely alkalmas arra, hogy túrakenukat, csónakokat, kajakokat tudjanak a Sajón vízrebocsátani. Ez közvetlenül a Sajó híd melletti területen valósulna
meg, ahol kenukölcsönzésre is lenne lehetőség, segítve a
vízi turizmus fejlődését.
A Hegyes tetőn a régi kilátó helyén – a beton alappillérek
még megvannak - terveztük megépíteni az újat. Célja, hogy
legyen egy messziről is jól látható szimbóluma a városnak.

A kilátó a település egyik legmagasabb pontján helyezkedne el, a fenyves mellett, egyedülálló kilátást biztosítva a Sajó-völgyre, hozzá kiépített sétautat terveztünk, amely nem
csak a kilátóig tart, hanem a tőle nem messze lévő, a város
legismertebb legendája, a szakállas farkas sírjáig vezet. A
település és Gömör népszerűsítése céljából ajándékbolt
kialakítását tervezzük, ahol helyben készült gömöri ajándéktárgyak árusítására lesz lehetőség. Mivel a város jelenleg
alig rendelkezik vendégek fogadására alkalmas fogadó térrel, Putnok történelmi múltjához kapcsolódva szeretnénk
a város központjában kávézót kialakítani Serényi kávézó
névvel. Ezek a létesítmények terveink szerint a múzeum sarkán lévő – most kegyeleti boltként működő – épületrészben
lennének, így egységes vendégfogadó tér alakulna ki a város
frekventált pontján.
A város kulturális rendezvényeinek lebonyolításakor a
mobil színpad bérlete helyett hosszabb távon kifizetődőbb
egy saját mobilszínpad vásárlása, a hozzá tartozó fény- és
hangtechnika beszerzésével igényes és látványos programokra számíthatunk a jövőben is.
A helyi turizmus népszerűsítésére és információ megjelenítésére szükség volna számítógépes terminálok elhelyezésére, ahol a település és a környék látványosságait,
egyéb fontos helyeit, rendezvényeit aktuális, folyamatosan
frissülő tartalommal jeleníthetnénk meg a városba érkezők informálására.
G.H.: Tudjuk és Ön is említette, hogy a város és a térség
csak akkor lehet sikeres a turizmus fejlődésében, ha nem elszigetelten, hanem közösen gondolkodnak, s hoznak létre a
Gömörbe látogatók számára látnivalókban bővelkedő attrakciókat. Melyek ezek?
T.B.: Ez így van, s pontosan ezért hívjuk életre a Gömör Szíve - Szív útjai programot, melynek középpontjában a helyi
piac újraépítése és a társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés áll.
A program keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség
turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség, ami
kihatással lesz a helyi gazdaság élénkítésére, a foglalkoztatás
növelésére. A Gömör Szíve program eredményeképp létrejövő tematikus élményút 5 település - Gömörszőlős, Imola,
Szuhafő, Ragály és Trizs községek - természeti és kulturális adottságaira építve, - Putnok Város Önkormányzatának
konzorciumi vezetése mellett - 13 állomást és tanösvényt
magába foglaló, részleteiben jellemzően néhány órás, ös�szességében több napos kikapcsolódást jelentő turisztikai
program falusi környezetben.
G.H.: Korábban több, az energiatakarékosság és környezeti fenntarthatóság elveit előtérbe helyező program valósult meg, pl.fotovoltaikus rendszert telepítettek a Serényi
László Általános Iskola épületére, teljes szigeteléssel látták
el a Tóth Ede Művelődési Házat, bevezették a LED-es közvilágítást. Kívánják-e a korszerűsítést több intézményre,
épületre is kiterjeszteni?
T.B.: Természetesen, hiszen napjainkban elengedhetetlenek
azok a fejlesztések, amelyek a környezeti terhelés csökkentésére, a megújuló energiaforrások kihasználására irányulnak.
Nem beszélve arról, hogy ez – amint eddigi tapasztalatok
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is bizonyítják – jelentős anyagi megtakarításokkal jár a
város és intézményei számára. Ezért nyújtottuk be Önkormányzati épületek korszerűsítése megújuló energia
felhasználásával elnevezésű pályázatunkat, melynek keretében 5 épületen tervezünk napelemeket elhelyezni saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. Az érintett
épületek, a Családsegítő épülete Tompa úton, az egészségház, a Soldos Emília Óvoda Móricz Zs. úti és Tompa
M. úti épülete illetve a Városháza épülete.

NAV ablak a kormányablakban

G.H.: Mely területeket tartanak még fontosnak fejleszteni, milyen pályázati forrásokat céloztak még meg az
említetteken kívül?
T.B.: 2012-ben egy átfogó, felszíni vizek rekonstrukciójára
irányuló projekt keretében a Forrás patakon az Andrássy
Dénes úton, illetve a Somos patak vízgyűjtőjén lévő Vásártér térségében történt beavatkozás, mederkotrás. mederburkolatok javítása, zsilipakna építése. A „Települési
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések projekt”
II. ütemében a Fancsal - Somos Patak és a SzörnyűVölgyi (Forrás) patak vízrendezése - csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése,
környezetbiztonságának növelése - valósul meg.
A Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Putnok város
és Dubicsány község igazgatási feladatait látja el. Putnok
Város Önkormányzatának ASP központhoz való csatlakozása pályázat során az ASP rendszer által biztosított
önkormányzati feladatellátás meghatározott elemeinek
informatikai támogatását érjük el a szakrendszerek rendelkezésre bocsátásával.
De pályáztunk még munkaerőhiány pótlására Humán
szolgáltatások fejlesztése Putnok központtal, könyvtári
és iskolai programok lebonyolítására Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért, erőgép és a hozzá szükséges eszközök beszerzésére Útkarbantartáshoz
szükséges gépbeszerzés Putnok városában, Dubicsány
és Serényfalva községekben” pályázatok keretében.
G.H.: Polgármester Úr, a tavalyi januári lapszámban
mindezekről a tervekről jövő időben szólt, most hogyan
néz az elkövetkező időszak elé?
T.B.: Ha a felsorolt 13 pályázat összegét összeadjuk, hozzávetőlegesen 2,7 Milliárd Forint értékben nyertünk el
forrásokat. Ennek nagyobb részére 100%-os támogatást
kapunk. A tavalyi sikeres évzárás után elmondhatom,
hogy az idei év is eredményesnek ígérkezik. A pályázatok az idei illetve az elkövetkező két évben realizálódnak
majd. Látható, hogy számos területen céloztunk meg fejlesztéseket, nem megy minden egyik napról a másikra,
kérem is ehhez a türelmet,. A projektek lebonyolítása, a
beszerzések, a műszaki kivitelezések, a szakmai tartalmak
megvalósítása, a pénzügyi elszámolások stb. sok munkát
rónak majd a projekt menedzsmentre, a programban részt
vevő valamennyi közreműködőre, de terveinket céltudatosan, a város érdekeit mindenkor szem előtt tartva meg
fogjuk valósítani. Bízom benne, hogy az itt élők elégedetten fogadják majd a létrehívott programokat, amelyek a
közösséget szolgálják, javait gazdagítják, s a jövőre nézve
akár hosszú távra is meghatározzák kis városunk sorsát.
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fotó: Munkácsi Norbert

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Adó- és Vámigazgatósága új ügyfélszolgálati helyet – NAV ablakot – nyitott 2018. január 4-én a Putnoki
Kormányablak épületében a Bajcsy-Zsilinszky út 2. szám
alatt. A NAV-ügyfélszolgálatok kormányablakokba költöztetésével lényegesen könnyebb lesz az adóügyintézés.
Bár az elmúlt időkben folyamatosan bővült az interneten
elvégezhető adóhivatali teendők köre, sokan még mindig a személyes ügyintézésben bíznak a leginkább. Ezért
szükséges, hogy az adóhivatal szolgáltatásai könnyen, az
ügyfelekhez a lehető legközelebb elérhetőek legyenek.
Az intézkedés beleillik a NAV 2016-ban megfogalmazott
stratégiájába, miszerint szolgáltató jellegét erősíteni kell.
B-A-Z megyében az elmúlt hónapban 8 járási kormányablakban nyílt hasonló ügyfélszolgálati hely – hangzott el
a putnoki NAV ablak megnyitóján. Az ünnepi alkalmon
részt vett Weilandics Miklós a NAV B.A-Z megyei kirendeltségének igazgatója, Demeter Ervin, a Megyei Kormányhivatal igazgatója, Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna, sajtó
főreferens, Riz Gábor, országgyűlési képviselő, Tamás
Barnabás polgármester és Demjén Zoltán, a Putnoki Járási Hivatal vezetője. A megnyitón felszólalók mindannyian
hangsúlyozták, fontos, hogy az emberek helyben intézhetik ügyeiket, nem kell a megyeszékhelyre utazniuk, s
bíznak a kedvező fogadtatásban. Az ügyfelek heti három
alkalommal intézhetik adózással kapcsolatos ügyeiket az
ügyfélszolgálaton.

Nyitvatartási idő
Hétfő		8.00-12.00 13.00-17.00
Csütörtök
8.00-12.00 13.00-16.00
Péntek		8.00-12.00
A NAV az alábbi szolgáltatásokkal várja az ügyfeleket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szóbeli tájékoztatás
ügyfélkapu ügyintézés
beadványok átvétele
adókártya ügyintézés
egészségügyiszolgáltatási-járulékkal kapcsolatos
ügyintézés
adószámla egyeztetés
segítségnyújtás az adózással kapcsolatos nyomtatványok kitöltéséhez
személyijövedelemadó-bevallások javítása
készpénzátutalási megbízások kiadása
bankkártyás befizetés

A kiállítás „megy tovább”…
A Gömöri Hírmondó olvasói egy korábbi számban
értesülhettek arról, hogy a Putnoki Magyar-Francia
Baráti Kör Egyesület a Nemzeti Együttműködési
Alap által kiírt sikeres pályázatnak köszönhetően fotókiállítás segítségével bemutatta a Putnok és Fécamp
városok francia-magyar kapcsolatot ápoló egyesületeinek húsz éves történetét. Az első kiállításra szeptember végén, a Krumpli Fesztivál idején került sor Putnokon. Azonban a kiállítás „megy tovább”…
A putnoki rendezvényt a miskolci Alliance Francaise-

ben megrendezett bemutató illetve Fécamp-ban november utolsó hétvégéjén a Hering Ünnep alatt megnyílt kiállítás követte. Ez
a hétvége ideális időpontnak bizonyult, hiszen a hagyományőrző
program mindig sok látogatót vonz a városba.
A francia kisvárosban a francia testvéregyesület közreműködésével jött létre a kiállítás. A már Putnokról ismert 20 éves baráti
kapcsolatot bemutató képek sora kiegészült a Fécamp-i egyesület
tagjainak magyarországi élményeit megörökítő fotóival. A megnyitón az egyesületi tagokon kívül jelen volt a két város jelenlegi
polgármestere, Marie-Agnes Poussier-Winsback és Tamás Barnabás valamint Fécamp korábbi polgármestere, Patrick Jeanne, aki
részese volt a testvérvárosi szerződés megkötésének.
A fotókiállítást Patrice Blondin, a Fécamp-i francia - magyar egyesület elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében a kapcsolat történetén
kívül kitért a példaértékű együttműködésre, és méltatta a két város
önkormányzatának támogató hozzáállását is. A megnyitón a fotók
segítségével megelevenedett a múlt, a jövőt pedig azok gyermekek
képviselték, akiknek a szülei a húsz éve kezdődött történet első
szereplői voltak, és remélhetőleg a történet folytatói lesznek.
Dr. Váradyné Nagy Andrea

LASSÍTSUNK!

Putnokon a közlekedésben több változás is történt nemrégiben, többek között a Péczeli és a Bányász úton. Mi indokolta az új
sebesség korlátozást jelzőtáblák kihelyezését? - kérdeztük Tarr István alpolgármestert.
- Több oka is van. A közútak kezelőinek időként fölül kell vizsgálni a település útjainál a forgalmi rendet. Ezt a bejárást megejtettük április elején. Összeírtam a forgalmi táblák állapotát, illetve hiányát és ennek megfelelően megrendeltük a hiányzó
táblákat. Év közben új aszfaltburkolatot kapott a Péczeli út. Kihelyezésre került a „gyermekek” veszélyt jelző - , és a 30 km-es
sebesség korlátozó tábla, ami az óvoda, iskola, valamint az uszoda miatt is szükséges volt. Szerintem ez a szabályozás meg
fogja oldani az itt közlekedők problémáit. Nemcsak az autósoknak kell betartaniuk a szabályokat, a gyalogosok sem mindig a
KRESZ-nek megfelelően közlekednek. Sajnos nem mindig veszik igénybe a járdát. Felhívnám a szülők figyelmét, hogy mikor
iskolába, óvodába kísérik a gyerekeket, a járdán közlekedjenek. Szülői példamutatással szoktassuk rá a gyerekeket a szabályok
betartására.
A Péczeli út és Gárdonyi út kereszteződésében mi indokolta az elsőbbségadás tábla kihelyezését?
Jogszabály írja elő, hogy ne legyenek szabályozatlan útkereszteződések, de az egyenrangú útkereszteződésnél, ahol egyforma
a burkolat, egyforma nagyságú a forgalom, ha a kiemelt útba nem csatlakozik egy mellékút, abban az esetben érvényes a jobb
kézszabály. Törekedni fogunk arra, hogy - amennyiben a pénzügyi helyzet engedi, ezeken a helyeken is táblát helyezzünk ki.
Ide most a Péczeli út megnövekedett forgalma miatt tettük ki a táblát. Fontosnak tartottam, hogy a becsatlakozó útra is kirakjuk az elsőbbségadás kötelező táblát, ezzel is csökkentve a balesetveszélyt.
Putnok Város vezetése mindig is törekedett arra, hogy parkolási lehetőséget biztosítson, az itt élő és az idelátogatók számára.
Az üzleteknél, hivataloknál, valamint a lakótelepnél is megfelelő parkolási lehetőség áll az autósok rendelkezésére. Ezzel minden megoldódott?
Szolgálatba lépett Putnokon egy új KMB-s rendőr, aki ismeri a város közlekedési helyzetét, a felmerülő problémákat. Vele
egyeztetünk, egy-két gócot felmérünk , többek között a parkolási lehetőségeket is megvizsgáljuk. A Bányatelepen is vezetünk
be némi változást. A Zrínyi útról a főútra torkolló útkereszteződésben is kihelyeztük az elsőbbség szabályzó táblát. Felfestettük a Gömör ABC előtt a parkoló helyeket és négy darab mozgáskorlátozott parkolót is.
A felező vonalat felfestették még az ősszel, miután befejezték az útfelújítást. A gyalogátkelőhelyeket, amikor az időjárás engedte
a közútkezelő átfestette. Nem árt, ha tudjuk, hogy a fő jelzés egyébként mindig a tábla. Folyamatosan pótoljuk a hiányosságokat, a tábla felújításokat pénzügyi lehetőségeinknek megfelelően végezzük. Megrendeltük a táblagyárból a szükséges a fóliákat.
A festőink a lekopott STOP táblát, valamint a kihelyezett más piktogramú táblákat folyamatosan felújítják és cserélik a télen,
illetve a tavasz folyamán.
											
Tamás István
2018.
január
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Örömutazás mesével, verssel, képpel
Minden út befelé vezet. Az utat járva keresünk valamit.
Kereshetjük egy zajos nagyvárosban vagy éppen egy kietlen
pusztaságon. Úgy véljük, menni mindenképpen jobb, mint egy
helyben maradni. Felfedezzük a világot és benne önmagunkat.
Valamit, ami hiányzik önmagunkból, a lelkünk tájáról, amit
nem ismerünk korábbról. Vagy másképp ismerünk. Valami
újra vágyunk.
Utazásra hívta a Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás a Putnokon és környéken élőket. A Magyar Kultúra
Napján szervezett egész napos rendezvénynek a Tompa Mihály
Közösségi Ház adott helyet.
Délelőtt meseutazásra vitték a gyerekeket. Mács Katalin mesemondó tartott interaktív foglalkozást. Az előadó egy személyben három feladatot lát el: meséli a mesét mint mesemondó,
olykor játssza a szerepet mint színész, máskor mint játékmester
játékba hívja a gyerekeket. Putnokon Malac Julcsa történetét
mesélte el, s az előadásba bevonta a résztvevőket is.

Az utolsó strófát a művelődési ház közönsége közösen mondta el.
Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében azt fogalmazta meg, amit a Kultúráért Gömörben és
Gömörön túl Társulás nevében is hordoz: a kultúra határnélküliségét.
„A kultúra nem ismer határokat. Amit énekelünk, táncolunk,
festünk, a tárgyalkotó művészetben megfogalmazunk - fába,
fémbe, agyagba – az mind határ nélküli. A Himnusz születése
napján van egy nap, amikor számot vetünk közös kincsünkkel,- hogyan tudunk mindarról beszámolni önmagunknak, és
majdan unokáinknak, mennyire voltunk jó gazdái a magyarság kultúrájának, ami egyedi és mégis sajátságos. Egyedi, mert
nincs más közel s távol, ami nyelvében hasonló lenne, mint
a mi nyelvünk, sajátos szókincsünkkel, színes, hangulatfestő
szavainkkal. Ahol magyar él a földön, mind magyarul fogalAz előadás után a mesemondó a pedagógusokkal a mesefogmazódnak meg a gondolatok, legyen az versben, prózában,
lalkozások szakmai hátteréről tartott kötetlen beszélgetést.
festményben, vagy bármely művészeti ágban. Híd szerepünk
A délutáni utazás a természet világába vezetett, ahol Benedek
van – a közigazgatási határokon átnyúlva Felső és Alsó Gömör
László fotóművész - barlangkutató-a Gömöri Fotóklub elnöke találkozik, egymástól elválasztott, mégis egy nyelvet beszélő,
tartott vetített képes előadást Ember és természet címmel.
egymás kultúráját megélő emberei segítik, gazdagítják mindKözreműködött Balázs Éva, a Kultúráért Gömörben és
azt, amit közös kultúrkincsnek nevezünk. Ezt a híd szerepet
Gömörön Túl Polgári Társulás elnöke, aki Csontos Vilmos : A kell erősítenünk. Fontos, hogy legyenek meg azok az intézmélegszebb ajándék, illetve Aranyosi Ervin: Te vagy a Fény! című nyek, közösségek, amelyek mindezt tovább éltetik, s Putnokon
verseit tolmácsolta a közönség felé.
megvannak ezek”
A Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepségen részt vettek Az előadások után az érdeklődők a Holló László Galériában
a város nyugdíjas szervezeteinek tagjai, a gimnázium tanulói, tekintették meg Benedek László Ember és természet címmel
érdeklődő putnokiak, de a határ túloldaláról is érkeztek
nyílt egyéni kiállítását. A fotós színes és fekete fehér képein a
vendégek.
barlangok misztikus világába viszi a nézőt.
A Himnusz nyolc versszakát Kövér Abigél óvodás, Váradi
Külön teret szenteltek a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
-Vintner Álmos, a Serényi László Általános Iskola alsó tagozatos, kiállított fotóknak. Városi életképek, természetközeli hanguGermuska Lilla a Péczeli József Általános Iskola felső tagozatos latok, költők megidézése, emlékfoszlányok a múltból – színek
tanulója, Kolozsi Ádám, a Gomba Levente Gimnázium diákja,
és érzések rögzültek a papírra, dermesztik meg az egykorvolt
Szabó Noémi, a Putnoki Polgármesteri Hivatal dolgozója, Szabó pillanatot.
Lászlóné mézeskalácskészítő, a PHSZK dolgozója és Gere Mik- A tárlat hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig tartó nyitvatartási
lósné, a Putnoki Nyugdíjas Egyesület elnöke szavalták el.
időben tekinthető meg 2018. február 20-ig.
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A téma a barlangban (is) hever
„Ha egy kevés veleszületett adottsággal rendelkezve, fényképezőgéppel a kezünkben, megörökítünk egy általunk megfelelőnek
vélt pillanatot, és kellő alázattal
bemutatva ezzel örömet, élményt tudunk nyújtani másoknak, akkor értelme van annak,
amit csinálunk.”

Benedek László a barlangban 1968-ban

Ez az ars poeticája Benedek László - fotóművésznek, barlangkutatónak, akinek képeiből a Holló László Galériában nyílt
kiállítás január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A
Gömöri Fotóklub alapító tagja, vezetője, mozgatórugója már
szinte valamennyi felvidéki magyar iskolában tartott előadásokat a természetről, természetvédelemről, barlangkutatásról, a felvidéki városokról, kulturális értékekről, a fotózásról
vagy a fotótörténetről. Vetítéssel egybekötött előadásait történelmi, irodalmi, régészeti hivatkozásokkal köti egybe, ahol
egy-egy anekdota is elhangzik a tudományos adatok tolmácsolása mellett.
A nevéhez fűződik az állandó (fotó)galériák létrehozása a Felvidéken. A Fotóklub életéről, valamint Gömörről, ahol született
és ma is él - szóló ismeretterjesztő és propagációs anyagokat
lehetőség szerint minél szélesebb körben terjeszti. A sok évtizedes természetfotózás első nemzetközi sikere a spanyolországi Burgoszban kezdődik, ahol a Nemzetközi Barlangkutató Fotóversenyen I.díjat nyert 1986-ban.
Tevékeny részese volt az egyik legnagyobb felvidéki magyar
regionális vállalkozásnak, a Vály-völgy című, 1991-ben megjelent, azóta is példátlan monográfia megszületésének. Nemcsak monográfia született, hanem több évtizedes barátság is, a
tavaly ápilisban, 92 éves korában elhunyt Dénes Györggyel, az
egyik utolsó magyar polihisztorral. Feladatának érzi a tőle és
a szüleitől kapott tudást, értékrendet és gondolkodást átadni
mindenkinek, aki ez iránt érdeklődést mutat.

A Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás mellett, annak szekciójaként működik a Gömöri Fotóklub. A fotóklub felkarolja a fotózás iránt érdeklődő
fiatal generációt, felkutatja a Gömörből elszármazott fotósokat, kapcsolatot vesz fel
más fotóklubokkal, segíti egy –egy fotóklub megalakulását . Csoportos, illetve egyéni
kiállításokat szerveznek a Felvidéken, Magyarországon, Vajdaságban, Erdélyben, de
a Kárpát-medencén kívül is: Berlinben, Varsóban, Moszkvában, Párizsban, Muraszombatban, de meghívást kaptak már Zágrábba és Kínába is. A fotóklubot mint
baráti társaságot kell elképzelni, akik ha mindenben nem is, de egy dologban biztos
egyetértenek: imádnak fotózni. A kiállításokon túl cél még az időszakos fotótúrák
szervezése, az állandó galériák létrehozása, ill. régi fotók gyűjtése, archiválása, valamint a fotózás terén múltban értékeset alkotó egyének felkutatása.

Bemutatkozik a Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás
A Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulást 10 évvel ezelőtt alapítottuk közösen a szüleimmel
– meséli Balázs Emese, aki a társulásban a fő szervező
szerepét tölti be. - A programokat - némi mentorálással
vegyítve - magam bonyolítom, koordinálom. Felvállaltuk, hogy a legkisebb felvidéki magyar faluban is szervezünk kulturális rendezvényeket, előadásokat. Ahogy
ez a nevünkben is szerepel, Gömörön túlra is szívesen
elvisszük a kultúrát, legyen az meseelőadás, verséneklő koncert, kézműves műhely, színház, vetítéssel egybekötött előadás. S hogy mit szeretnénk közönségünk
elé tárni? Amiket meglelek, amik megtalálnak, és amikben hiszek. A felvidék 400 magyar tannyelvű iskolájába igyekszünk eljuttatni a kultúrát, általában az oktatás
ideje alatt, ezért vannak ún. egyszemélyes mesefoglal-

kozásaink. Az ötlethez kerestem és találtam alkotó társat, aki a mesék rendezője-előadója. A gyerekek a mese
segítségével fedezhetik fel a világot és benne önmagukat. Megízlelik a népzenét, annak ritmusát, legegyszerűbb lépéseit. Belebújnak szinte észrevétlenül különféle
karakterekbe. Átélik az örömet, a bánatot, a jót meg a
rosszat, majd a mese végén legyőzik az akadályokat.
Lényeges a családias, otthonos jelleg, hisz mi megyünk
mindig az óvodába-iskolába. Ugyanis ha a gyermek a
megszokott környezetében kapja a kultúrát, akkor nem
szorongva, görcsösen éli át - vagy éli túl- passzívan,
hanem épp fordítva, magát otthonosan érezve, aktívan,
valódi élményként, hisz sokszor ő is részese a mesének
vagy egyéb programnak.
2018.
január

Gömöri
Hírmondó

9.

Stílustippek a báli szezonra
Február 10-én idén 21. alkalommal kerül megrendezésre a Putnok Városért Egyesület hagyományosnak mondható bálja.
Annak ellenére, hogy a rendezvény nem rendelkezik konkrét
dress code-dal a
, azoknak
mindennapi öltözettol, eltéro,, elegánsabb megjelenést követel meg. Ezzel a cikkel foként,
szeretnénk segíteni, akik egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán öltözködnek
elegánsan., A cél , hogy
támpontokat adjunk, az egyes ruhadarabok,
,
kiegészítok megfelelo viseléséhez.
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Szín és mintázat

Férfiaknál figyeljünk oda, hogy az öv és a cipő színe, mindig megegyezzen. A fekete
cipő szinte minden színkombinációhoz megy, kivételt csak a nagyon világos fehér
öltözet képez. A barna inkább a krém, szürke és pasztell színekkel alkot jó összhangot.
Figyeljünk oda, hogy az ing ne legyen túl mintás, és kerüljük a hatalmas logókat és feliratokat. A hangsúly a ruha stílusán és ne a márkáján legyen. Férfiaknál az elegánsabb
felsőrészek közül három félét különböztetünk meg ezek az öltönyzakó, a blézerzakó
és sportzakó. Első a legformálisabb, utóbbi a leglazább. Öltönyzakóhoz csak öltönynadrágot vegyünk fel alá pedig kizárólag inget. A zakónak mindig csak a felső
gombját gomboljuk. Az inget mindig betűrjük, a gallért nem hajtjuk fel és külön
pozitívum, ha van gallérmerevítője. Általános szabály öltözködés terén, hogy a
kevesebb néha több és ez ilyenkor hatványozottan igaz. A női báli ruha stílusa
egészítse ki személyiségünket, ne legyen túl harsány, mintás vagy sokat mutató, ez esetben az elegancia az elsődleges. Az alkati adottságok határozzák meg
választásunkat, a túl mini vagy egyszerre flitterekkel, fodrokban és színekben
bővelkedő darabokat ilyen alkalmakkor érdemes hanyagolni. Tökéletes választás
egy csinos fekete ruha, csipkével, áttetsző részletekkel díszített darabok, 2018-ban
pedig kifejezetten divatos és stílusos egy a vállat vagy éppen hátat megvillantó darab.

Minden alapja a cipő

Bár ez általánosságban is igaz, az ilyen alkalmakkor fokozottan figyeljünk arra, hogy
milyen cipőt választunk, hiszen eköré épül az
egész megjelenésünk. Férfiaknál stílusában
Kevés kiegészítőt viseljünk. Ke
az oxford és a brogue, soha nem mennek ki a
rüljük az órák,
karkötők és nyakláncok tömkel
divatból. Nők esetében szinte kötelező
a
egét. Maximum három kiegészítő legyen
magassarkú
azonban
arra
nem
árt
firajtunk, amibe a
karóra már beleszámít. Hölgy
eknél a megfelelő gyelni, hogy olyan lábbelit válasszunk,
ékszer választás koronázza me
mely még kényelmesnek bizonyul az
g a szettet. Egy
mutatós kristályokkal díszített
nyakék vagy arc- egész estés mulatság alatt. A válaszformánkhoz illő méretes fülbev
aló elég ahhoz, tott cipő orr részének kialakítása
hogy tökéletes legyen a megje
lenésünk. A táska mindig zárt kell, hogy legyen ezt a
formája és stílusa passzoljon
báli etikett is megköveteli, kivételt
a ruhánkhoz,
színben pedig nem kell, hogy
természetesen csak a szandálok
megegyezzen a
lábbeli árnyalatában, azonban
képeznek, utóbbihoz TILOS a
az összhang ezt
a két kiegészítőt illetően kötele
harisnya viselése.
ző.

Kiegészítők

(öv, kantár, gombok, nyakkendo,, táskák)

Szabó Noémi, Filep Dávid

Gömöri kézből
Mátraházi Tibornak hívnak, Serényfalván élek. Néhány éve
kezdtem el a fotózást hobbi szinten. Legfőbb témám a természet. Ebbe beletartoznak a tájképek, növény, és állatfotók. Ezen
belül is a madarak, amik a legjobban érdekelnek. Ismeretemet folyamatosan
bővítem, mind a fotózás, mind a természet megismerése terén.
A fotón gyurgyalagok láthatók. A gyurgyalagok óvatos, félénk madarak,
ezért fotózásuk általában lesből történik. Május közepén érkeznek vissza
téli szállásukról. Körülbelül 3 hónapig csodálhatjuk ezeket a színpompás
madarakat, mert augusztus vége felé megkezdik elvonulásukat. A telet
Afrikában töltik. Magyarországon 1982 óta fokozottan védett madár.
természetvédelmi értéke 100.000. forint. 2013-ban az ÉV Madarává
választották.
Szabó Gréta (22) vagyok és Serényfalván élek. Mindig is érdekelt a fotózás,
a gimnáziumi tanulmányaim alatt,
elkezdtem a héti tv-nél önkéntesként
fotózni, így még közelebb kerültem ehhez
a világhoz. Számomra a fotózás egyenlő a kikapcsolódással, szeretem megosztani másokkal azt, hogy én
hogyan látom a dolgokat. A Kolorline által meghirdetett „Ősszel” című fotópályázaton részt vettem, Szerelmes levél című képemmel, aminek a szakmai zsűri
a 3. helyet ítélte oda.

Tóbiás Glória
Hamarabb tanultam meg rajzolni, mint beszélni és azóta is többet foglalkozom vele. A papírt én soha sem éreztem igazán magaménak, mindig is jobban foglalkoztatott a digitális rajzolás és
festés. Miután az első digitális rajztáblám megvettem, annyira megszerettem, hogy azóta is napi 5-6 órákat rajzolok, és szeretnék a jövőben
csak ezzel foglalkozni főállásban is, például hazai játékfejlesztő cégeknél,
vagy illusztrátorként. Jelenleg külföldről kapok megrendeléseket, mivel itthon még nem olyan ismert ez az ágazat, de örülök, hogy bemutathatom. A
munkáim az alábbi linkeken megtalálhatóak:
https://www.facebook.com/ryarenpaw/
https://ryarenpaw.deviantart.com/
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FÉLÉVET ZÁRTAK AZ ISKOLÁKBAN
Január 26-án lezárult ez első félév az oktatási intézményekben. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, illetőleg
a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Ilyenkor nem ’bizonyítványt’ kapnak a diákok,
a félévi értesítő osztályzatai inkább jelzésként szolgálnak arra, hogy a tanév következő részében miből és mennyit kell javítani az év végi jó bizonyítványhoz. A továbbtanulók számára viszont hangsúlyos szerepe van a félévi eredménynek. A január jóval megterhelőbb a diákok és tanárok számára is, mint a többi hónap - a röpdolgozatok, tollbamondások, felmérők,
felelések ideje, a pedagógusoknak az jegyek lezárása, osztályozó értekezlet, értesítők megírása és kiosztása, osztályfőnöki
esetleg továbbtanulással kapcsolatos feladatok végzése. Hogyan zárult az első félév városunk iskoláiban, milyen szakmai
munka folyik, milyen tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekkel teszik tartalmassá a gyerekek iskolai életét – erről
készült összeállításunk.

Megújuló Péczeli

A Péczeli iskolába történő beiratkozás a
2017/18-as tanévre nagyon jól sikerült, két
első osztályt indítottunk 26 fős létszámokkal, ami magasnak mondható.
Az általános iskolai létszámunk közel 400
fő és ehhez jön még majdnem 300 fő a művészeti iskolában tanuló növendékek száma. A mintegy 700 fő oktatását 38 pedagógus áldozatos, lelkiismeretes munkája
teszi lehetővé. Minden tanév legfontosabb
feladata a szakos ellátás biztosítása. Tavaly
is és az idén is 100 %-os a szakos ellátottságunk. A művészeti iskola ebben a tanévben színjátszó körrel bővült, Kalózné
Gerendai Márta vezetésével.
A tanév egy nagyarányú felújítási programmal kezdődött el
az iskolánkban. Mint erről már korábban is szóltam a lap hasábjain, a legnagyobb munka a tornatermünk megújítása volt.
Komplett felújítás történt a zenetermünkben is. Az iskolaudvaron lévő sport pálya mellé egy lépcsőt illetve egy korlátot csináltunk. Régóta várat magára a tető felújítása, ám ezt
önerőből nem vagyunk képesek megoldani.
A tankerület egy átfogó fejlesztési tervet készített a putnoki
általános iskolák és gimnázium számára, amiben Putnok Város Önkormányzata is tevőlegesen részt vesz. A tervek szerint
a program keretén belül kapunk egy új tetőt az iskolára.
Alapítványunk – a Péczeli József Gyermekalapítvány - egy
osztálytermet ellátott új padokkal és székekkel, további három teremben pályázat útján tervezzük beszerezni az iskolabútorokat. Pályázatainkat alapvetően a tankerület koordinálja. Jelenleg is zajlik egy országos IKT kompetencia pályázat,
ennek révén egy gyors wifi elérést biztosítanak az intézménynek, ezen kívül a pedagógusok laptopot, illetve tabletet fognak kapni. Próba jelleggel vezettük be az E-naplót, tíz gépet
készítettünk már elő erre a célra, kollégáink dolgoznak rajta.
Ennek használata a következő tanévtől kötelező lesz.
Az iskola modernizálására 2017 őszén is jótékonysági
bált tartottunk, ez már hagyománynak számít iskolánkban.
A bálon felajánlást tett városunk polgármestere, miszerint
az önkormányzat vállalja a belső udvar leburkolását. Ez már
folyamatban van, ide szeretnék egy színpadot emelni, ahol a
színi tanszakosok tudnak majd próbálni, s előadások, rendezvények lebonyolítására is alkalmas lenne ez a terület. A
kimondott szónak ereje és súlya van, ezt példázza jó kapcsolatunk a helyi önkormányzattal és munkatársaival. Köszönöm Tamás Barnabás polgármester úrnak a belső udvar
kialakításában végzett munkáját. A jótékonysági bálunk
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alapja annak, hogy a megkezdett modernizációs törekvéseinket tudjuk folytatni
és részben finanszírozni,- ezúton is köszönöm mindenki támogatását.
Az oktatás-nevelés hatékonysága érdekében fontos az iskolában a rend és
a fegyelem. Bár a mindennapok során
adódhatnak problémák, konfliktushelyzetek, de elmondható, hogy súlyosabb
fegyelemsértés nem történt a Péczeli iskolában. Ennek érdekében jó kapcsolatot
ápolunk az iskolarendőrrel. Ő és az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársai már több rendhagyó osztályfőnöki órát
tartottak pl. az interneten elkövetett szélhámoskodásokról,
de a kábítószer használat kapcsán is tervezünk preventív
előadásokat. A szülőkkel való kapcsolatunk, kommunikációnk is jónak mondható, hisz az iskola csak akkor töltheti
be jelentőségteljes szerepét, ha a szülők is partnerek ebben.
A Péczeli iskola szülői munkaközösségének munkája pedig
példaértékűnek mondható, - köszönöm a szülők munkáját.
A diák önkormányzat nagyon sokrétű feladatot lát el
az iskolában, munkáját Krasznahorkai Linda kolléganőnk
kordinálja. Számos program szerveződik itt a gyerekeknek, gondolok elsősorban a hagyományos Péczeli napokra, játékbazárra, Péczeli piknikre, vagy akár az újabb keletű
Halloween napi tökfaragó délutánokra.
A keresztény értékek hirdetése, magyarságunk megélése kapcsán elindítottunk egy ún. Szent Korona programot.
Az általam készített korona másolatot mutatjuk be egy-egy
intézményben és a környező településeken tematikus óra
keretében, ahol kollégám, Kövér Gergely vetített képes prezentációt tart a korona történetéről. Remélem, így mindenki
számára testközelbe tudjuk hozni a magyar történelem csodás jelképét. Szakmai munkánkat rendszeresen ellenőrzi az
Oktatási Hivatal.
Nemrégiben zárult a lemorzsolódás csökkentése érdekében végzett feladatok ellenőrzése, ahol mindent rendben
találtak. A közeljövőben az egész iskolát átfogó vezetői, intézményi tanfelügyelet áll előttünk.
Most egy út közepén tartunk, amikor értékeljük az elmúlt félév eredményeit, de már gondolkodunk a jövőről, mivel tehetjük szebbé, jobbá gyermekeink életét, magasabb
szintűvé oktatásukat, nevelésüket, aminek érdekében jómagam és tanártársaim is sokat dolgozunk.
Kónya István
igazgató

Új zongora a Péczeli iskolának
Karácsony előtt ünnepi összejövetelen búcsúztatták az
esztendőt a Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói, amelyet tavaly tettek hagyomán�nyá. A művészeti iskola zenei tanszakának tanárai rövid
ünnepi hangversenyt adtak, ahol karácsonyi dallamok
szólaltak meg. Az évzáró összejövetel jó alkalom volt
arra, hogy átadják a zeneterem legújabb hangszerét,
egy gyönyörű akusztikus pianínót. A csaknem félmillió
forint értékű Yamaha típusú, professzionális hangszer a Kazincbarcikai Tankerület jóvoltából került az
intézménybe. Az elegáns hangszert Pokó Kincső, a
zenetagozat 6. évfolyamos növendéke szólaltatta meg
először, Alan Walker Faded című számának feldolgozását játszotta el.

(Fél)évzáró
A putnoki Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és
Szakközépiskola a 2017/2018-as
tanév első félévét is programokkal
bővelkedve zárja.
14 osztállyal és több mint háromszáz tanulóval kezdtük meg
a tanítást szeptember első napjaiban. A növekvő osztály- és
tanulói létszám egyszerre öröm
és megoldandó feladat. Digitális
felületünk is újabb szinttel gyarapodott. Tanárok, tanulók és szülők immár elektronikus naplón
keresztül végzik az adatkezelés
jelentős részét, illetve tájékozódnak a tanulmányi előmenetel és a
hiányzások tekintetében.
Intézményünk szakmai és pedagógiai tevékenységének fontos
állomása volt az Ökoiskola-cím megszerzése. Évek óta
gyümölcsöző együttműködés keretében veszünk részt
az ökológiai gazdálkodás szemléletét és gyakorlatát
meghonosító programban Gömörszőlősön a miskolci
Ökológiai Intézettel karöltve. Szeretnénk, ha a jövőben a
hozzánk jelentkező diákoknak az itt eltöltött évek során
az Ökoiskola-cím már magától értetődő természetvédelmet és környezettudatos életmódot jelentene.
A hagyományok ápolása továbbra is fontos célkitűzése
iskolánknak. Közösségi kapcsolataink építése során is törekszünk ezek megvalósítására. 2017. október 13-14-én
a kétszáz évvel ezelőtt született Tompa Mihály emlékév
kapcsán kerékpártúrát szerveztünk. Az emléktúra Tompa életútjának közeli helyeit, Kelemért, Gömörszőlőst,
Csízt, s végül Hanvát érintette. Izgalmas felfedezőút
volt, hiszen költőnkről szűkebb hazájában, Felvidéken,
Gömörben a szájhagyományban szinte minden megmaradt, ami már életében valóságos mítoszként övezte,

s ezeknek a történeteknek, tárgyi
emlékeknek lehettünk mi is szem- és
fültanúi túránk során.
Október 20-án a Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola negyven tanulója négy
pedagógus kíséretében indult útnak,
hogy együtt ünnepelhessen a felvidéki magyar közösségekkel Losoncon, Alsósztregován és Tornalján.
Szokásunkhoz hűen ünnepi műsort
vittünk magunkkal vendéglátóinknak. A tanulmányi kirándulásra a
Rákóczi Szövetség Diákutaztatási
Programjának keretén belül került
sor.
Jelenleg két erdélyi út programjainak
végső egyeztetése zajlik, ami a közelgő tavaszi hónapokban nagyváradi
és gyergyói diákokkal megvalósuló
utazást és együttműködést tesz lehetővé tanulóinknak.
Végzős diákjainak 2017. december 1-jén került sor a
szalagavatói ünnepségére. Nagy büszkeségünkre idén öt
osztály diákjainak karjára került fel a reményt szimbolizáló szalag.
Épületeink többsége lassan évszázados múltra tekinthet vissza. Az ősszel megkezdtük a használaton kívüli
romos épületrészek bontását. Ezzel párhuzamosan
döntés született
az iskola tanulást segítő termeinek
infrastrukturális felújításáról, melynek pénzügyi hátterét a pályázati úton elnyert több mint 100 millió forint
támogatás jelenti.
Reméljük, hogy a felújítási munkálatok nyomán a következő tanévet már megújult tantermekkel, vizesblokkrendszerrel, öltözőkkel és a régóta használaton kívüli
alagsori tornaterem újbóli használatbavételével kezdhetjük meg.
Szabó Bianka, Józan Zsuzsanna
2018.
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Sokoldalú sportiskola
„A legtöbb amit gyerekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.”			
			
(Goethe)
Minden év szeptemberében igyekszünk
méltóképpen fogadni az első osztályosokat,
illetve felkészülni a tanévre. Sok új kollégánk
érkezett ebben a tanévben, de mind az ők,
mind az első osztályosok beilleszkedése sikeresen megtörtént.
Szeptember hónap kiemelt eseménye az
önkormányzat által már hagyományként megrendezett
Krumplifesztivál, amelyhez hagyományőrző Serényi Szüreti
Felvonulásunkkal csatlakoztunk. Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy a színpadon iskolánk énekkara együtt énekelhetett Kis Katával és zenekarával. A napot szüreti mulatsággal zártuk, s az itt befolyt összeget a tanév során tartalmas
gyermekprogramokra kívánja fordítani iskolánk Gyermekalapítványa.
Októberben a „bíróságok nyílt napján”, a felső tagozatos tanulóinknál tett látogatást dr. Várady Lilla, aki beszámolt az Ózdi
Járásbíróságon végzett munkájukról. Minden évben megemlékezünk az Aradi vértanukról, illetve az 1956-os forradalomról iskolai kereteken belül, de a városi rendezvényeken is képviselik iskolánkat tanulóink. Idén október 23-án Peter Minac
Tiszolc város polgármestere Pro Urbe díjat kapott a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért. A díjjal járó pénzösszeget felajánlotta a város két általános iskolájának. Mivel szeretnénk
a testvérvárosi kapcsolatokat, programokat iskolai szintre is
kiterjeszteni, éppen ezért úgy gondoltuk Kónya István intézményvezető úrral, hogy egy közös tiszolci - putnoki ifjúsági
napot szervezünk, s így járulunk hozzá a kapcsolatok további
kiépítéséhez.
Az őszi időszakban előtérbe kerül a pályaválasztás, különösen
a nyolcadikosoknak, de évek óta bevonjuk a hetedik évfolyamos diákjainkat és szüleiket is a programokba. Októberben
a gyerekek üzemlátogatáson voltak a Munkaügyi Központ
szervezésében, részt vettek a miskolci Pályaválasztási kiállításon is, illetve a Középiskolák nyílt napjain. Pályaorientációs
nap keretében ismerkedtek alsó és felső tagozatosaink a munka világával, s a város több intézményében is látogatást tettek.
A felső tagozatos hetedik, nyolcadik osztályosoknál nagyon
népszerű az „Út a középiskolába” program, amelyre hat mentorral és közel húsz tanulóval pályáztunk.
December az év legszebb és legtartalmasabb hónapja. A téli
ünnepkörhöz tartozó hagyományaink ápolása évekre vis�szanyúló: Adventi gyertyagyújtás, Karácsonyi vásár, Betlehemezés a városban, Karácsonyi ünnepség. Igyekszünk az év
további ünnepeit is Gömöri hagyományaink figyelembevételével megtartani, ünnepelni.
Iskolánk kihasználja a pályázati lehetőségeket. A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és az iskolaelhagyás megelőzése érdekében lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
kapcsán uniós pályázatban vesz részt iskolánk, amelyek során
bővülhetnek iskolánk rendezvényei, illetve lehetőségünk nyílik nagyobb eszközfejlesztésre. A program 2020-ig folyamatosan zajlik. A másik uniós pályázat a digitális kompetencia
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fejlesztés, melynek célja a pedagógiai eljárások, módszerek fejlesztése, ami együtt jár
az informatikai struktúra bővítésével.
Köznevelési típusú sportiskolaként feladatunk és kötelességünk, hogy minden tanévben bővítsük iskolánk sportlehetőségeit.
Szeptemberben megnövekedett a leigazolt
játékosok száma. A Bozsik program és a
kazincbarcikai Kézilabda Sportegyesület
mellett új megállapodást kötöttünk az ózdi
Lóci Diáksport Egyesülettel, ahol heti két alkalommal foglalkoztatják és versenyeztetik tanulóinkat. Dobogós helyezéseket érünk el az atlétikai egyéni és csoportos versenyeken.
Köszönetet mondok testnevelés szakos kollégáimnak, akik
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy – mivel prémium kategóriában foglalkoztatjuk tanulóinkat – az MLSZ egy speciális
teqball asztalt ajánlott fel 800. 000 Ft értékben, amely intézményünk vagyonát fogja gazdagítani. A Sportminisztérium
is elismeri iskolánk sporttevékenységét, ezért a 2017/2018-as
tanév I. félévére közel 2 millió forint értékű szakmai - és eszköztámogatásban részesítette intézményünket.
Nagy büszkeséggel figyeljük a Kiscsillagok mazsorett csoportunk fejlődését, akik már nemcsak itthoni környezetben,
hanem a környező településen is bemutathatták tehetségüket:
Serényfalva, Kelemér, Rudabánya. Terveink között szerepel
egy városunkban megrendezésre kerülő mazsorett találkozó
megszervezése.
Ökoiskolai munkaprogramunk megvalósítása jó ütemben
halad. Perkupán az Aggteleki Nemzeti Park jóvoltából és
együttműködése kapcsán természetvédelmi napon vettek
részt szakköröseink, illetve a gyaloglás világnapján óra keretében látogattak el az örökbefogadott Pálma forráshoz. A BAZ.
Megyei Önkormányzatnak köszönhetően pedig Jósvafőre a
Megyei Hucul Napok megrendezésére kaptunk meghívást.
Az őszi hónapokban beszerzésre kerültek a magas ágyások,
melyekbe a tavasz kezdetén konyhakerti és gyógynövényeket
ültetünk, így megkezdődhet a kiskert művelés.
Diákönkormányzatunk az éves munkatervnek megfelelően
végzi és szervezi programjait, Tanítványaink nagy számban és
szívesen vesznek részt a vetélkedőkön, táncos rendezvényeken, kézműves foglalkozásokon.
A 2018-as év is jól kezdődött intézményünk számára. A Városi
Uszoda átadási ünnepségén iskolánk tehetséges tanulói ismételten bemutatkozhattak városunk lakóinak. A 2017/2018-as
tanév II. félévétől szervezett úszásoktatás keretében vehetik
igénybe a városi uszodát tanítványaink.
A Serényi Iskola eredményes működtetéséért köszönet illeti a fenntartót, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ intézményvezetőjét, munkatársait és külön tisztelet illeti Putnok
Város Önkormányzatát és polgármesterét az önzetlen segítségért, támogatásért. Megköszönöm pedagógus kollégáimnak,
az intézmény valamennyi dolgozójának és a velünk együttműködő közösségeknek, szervezeteknek a tanév I. félévére
nyújtott áldozatos munkáját a Serényi Iskola eredményes
működése érdekében.
Markovicsné Demeter Edina
igazgató

Siker a „Szabó Magda 100” című országos olvasóversenyen
A HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft olyan versenyeket szervez, amelyek a hagyományos iskolarendszerben közvetített tananyagot élményszerűen dolgozzák fel és egészítik ki kreatív, rendhagyó és
izgalmas versenyfeladatok segítségével. Így a diákok megtanulják
komplex projektfeladatok készítését és megtapasztalják a csapatban működés fortélyait. Így volt ez 2017 őszén Szabó Magda 100.
születésnapjára meghirdetett olvasóversenyen is, melyre Fazekas
Erzsébet, Molnár Gábor, Molnár Lili és Poprádi Gréta a Serényi
László Általános Iskola diákjai jelentkeztek. Egy 5 feladatból álló
feladatsort kellett közösen megoldani a csapattagoknak az írónő
életével és műveivel kapcsolatosan komplex projektmunkával,
egyéni fogalmazásokkal. Maximális pontszámmal 1. helyezést ért
el a csapat. A kiadó az iskolának írt levelében így jellemezte a gyerekek munkáját: „A beérkezett anyagot nagyon magas színvonalon készítették el a versenyző diákok. Mind kreativitásban, mind tartalmilag nagyszerű munka. Kimagaslóan teljesítettek, és sikerükben nagy szerepet játszott felkészítő
tanáruk Sándor Károlyné áldozatos munkája.” Szívből gratulálunk kiváló teljesítményükhöz!

Nyílt néptánc bemutatóóra a
Serényiben

Gömöri Hírmondó
Kiadja: Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft.
3630 Putnok, Rákóczi út 2.
Ügyvezető: Szendrei Júlia
Főszerkesztő: Szakonyi Zsolt
Szedés, tördelés: Gál Ágnes
Nyomda: Média Piramis Kft.
2120 Dunakeszi, Pálya utca 3-4.
Hirdetés felvétel: 0648/ 531-107

A Serényi László Általános Iskolában 2017 szeptemberében
a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
kihelyezett tagozataként néptáncoktatás kezdődött. A nagy
érdeklődésre tekintettel 2 csoportban indult el a művészeti
képzés. A gyerekek fizikai, szellemi fejlettségüknek megfelelően kerültek a csoportokba, melyekben Balla Ibolya
és Csonka László néptáncpedagógusok heti háromszor 45
percben vezetik be őket a magyar néptánc rejtelmeibe. Népdalokkal, gyermekjátékokkal, a néptánc alapmotívumaival
kezdik a tanulóknál az alapozást a további „építkezéshez”.
A vonzerőt a játékosság, a játszva tanulás biztosítja a gyermekek számára. A képzéshez hozzátartozik egy elméleti
foglalkozás, amely a kicsiknél népi éneket, a nagyobbaknál
folklórismeretet takar. Ezt Molnár Melinda, iskolánk énekzene- népzene szakos tanára látja el.
2018. január 17-én és 19-én nyílt bemutató órát tartottak
az érdeklődő szülők és pedagógusok számára. A foglalkozásokon képet kaphattunk, hogy a kitartó, állóképességet,
ritmusérzéket fejlesztő féléves munka milyen látványos
eredményt hozott. A gyerekek fegyelmezetten, nagy odafigyeléssel és együttműködéssel táncolták végig az órát. Öröm
volt látni a csillogó szempárokat, amikor az oktatók és a népes közönség vastapssal jutalmazta a fürge lábú apróságokat.
Szívből gratulálunk a félév alatt elért eredményekhez!
2018.
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ÓÉVI HÍRMOZAIK
nepségén. Az önkormányzat minden
évben megvendégeli azokat a nyugdíjasokat, akik aktív éveikben tevékeny
részt vállaltak város működtetésében,
munkájukkal a közösséget gyarapították, megalapozták mai életünket. Ezt
is megköszönte nekik Tamás Barnabás
polgármester, s szólt városunk jelenkori helyzetéről, fejlesztési irányairól.
A helyi nyugdíjas klubok elnökeinek
jelképes ajándékot nyújtott át, s fontosnak értékelte tevékenységüket, hiszen összefogják a szervezetet, s hasznos közösségi elfoglaltságot ajánlanak
tagjaiknak. Köszöntötte a résztvevőket
Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője is. A vacsora mellé nóta is szólt
– Tarnai Kiss László előadóművész
népszerű magyar nótákkal és remek
A város közel háromszáz nyugdíjas korú polgára foglalt helyet december 15-én poénokkal teremtett jó hangulatot az
délután a Péczeli József Általános Iskola aulájában, a Szépkorúak karácsonyi ün- ünnepi esten.

Szépkorúak karácsonya

Gömöri borlovagok adományoztak

Az Európai Borlovagrend minden évben Karácsony előtt jótékonysági adakozásra kéri szervezeti egységeit, hiszen alapszabályuk a jó
bor szeretetén túl előírja a rend tagjai részére, hogy személyes tevékenységükkel, önkéntes társadalmi munkájukkal és karitatív hozzájárulásukkal hirdessék a lovagi értékrendet.
A Magyarországi Konzulátus Gömöri Régiója Tamás Barnabás elnök
vezetésével e kezdeményezéshez idén is társulni kívánt. Úgy határoztak, hogy olyan családok helyzetén kívánnak javítani, akik egészségkárosodott, testi vagy mentálisan sérült gyereket nevelnek és kezelésük jelentős kiadással jár. A 30 fő összesen háromszázezer forinttal
járult kitűzött céljuk eléréséhez, majd a gömöri tájvidékről 6 családot
választottak ki. Az adományok országosan egy időpontban, december 22-én kerültek átadásra. A kiértesített családokat a putnoki
Tompa Mihály Közösségi Házban a régió tagjai lovagrendi öltözetben
várták, díszborítékban részükre ötven-ötvenezer forint összegű készpénzt nyújtottak át.
Koós-Rédai Nikolett

Óév - újév
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Több évre visszatekintő hagyomány már, hogy az
év utolsó napján Putnok Város Önkormányzatának
dolgozói, a képviselőtestület tagjai, az intézmények
vezetői, vállalkozók, a civil szerveztek és az egyház
képviselői a Városháza dísztermében egy közös ös�szejövetelen vesznek búcsút az óesztendőtől, s köszöntik az újat. Tamás Barnabás polgármester ez alkalommal is értékelte az elmúlt évben a településen
végzett munkát. Az utóbbi évtizedek legsikeresebb
évének értékelte a 2017. évet, úgy a város pénzügyi
helyezte, gazdálkodása , a közvagyon gyarapítása
terén. Lényegesnek tartja, hogy az intézmények jól
működnek, fejlesztések valósulnak meg, s megköszönte a jelenlévőknek a szakmai munkát, a közösség érdekében kifejtett tevékenységet.

Karácsonyi hangulatok
A felújított Holló László Galéria 2017 decemberében is megrendezte Karácsonyi ajándékkosár
elnevezésű ünnepi tárlatát. A hagyomány szinte
egyidős a galériával, több mint 20 esztendeje hozzák el a városban és környékén élő amatőr alkotók, népi és iparművészek munkáikat a kiállításra
és vásárra. A felállított asztaloknál gyöngyékszereket, mívesen kimunkált, fából készült dísztárgyakat, titokzatos álomcsapdát és sok egyéb szép,
egyedi kézművesterméket kínáltak. Az egyedi
darabokat idén a tárlat utolsó napján, december
22-én a Tompa Mihály Közösségi Ház előtti téren
is kiállították, s maguk az alkotók kínálták. A
karácsonyi hangulathoz hozzájárult az illatos és
melengető forralt bor, sült gesztenye, sütőtök és
fahéjas alma.

A Serényi László Általános Iskola diákjai betlehemes játékkal és
mazsorett bemutatóval szórakoztatták. a kilátogatókat.

Az adventi program– amely Putnok Város Önkormányzata szervezésében valósult meg – sötétedéskor a római katolikus templomnál folytatódott. A klasszicista épületet fényjáték világította meg, majd a templomban a Beatlehem együttes adott ünnepi koncertet.
2018.
január
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Sport

Az úszás az életre is tanít
A tanuszoda megnyitóünnepségén jelen volt
Wladár Sándor, az 1980-as moszkvai olimipai
hátúszó bajnoka, akit 2017 szeptemberében a
Magyar Úszó Szövetség elnökének választottak.
Fontosnak tartja a magyar úszósport számára
az utánpótlás nevelést, a tehetségek támogatására az anyagi feltételek megteremtését.
Milyen lehetőségeik vannak a vidéki fiataloknak, miben nyújthat segítséget a szövetség –
erről kérdezte az elnököt Szakonyi Zsolt.

Szakonyi Zsolt: A felépítmény melyik részén
tudnak a testnevelő tanárok hozzá tenni?

Wladár Sándor: Az úszás talán a magyar sport
arany tartaléka is. Elhangzott, itt Putnokon
1400 gyerek fog megtanulni úszni, a jövőben még több. Ebből
a bázisból lehet majd válogatni. A Magyar Úszó Szövetség
kitűzött célja az, hogy egyrészt az ilyen jellegű tanuszodákban, mint Putnokon is van, egyfajta szakmai segítséget adjunk
Putnoknak és más térségeknek is, az úszás ,oktatás kontrollált
körülmények között folyjon. A gyereket ,ha idejében nem
tanítom meg a megfelelő légzési technikára, azt a későbbiekben nehezen tudom korrigálni. Nyilván ennek az uszodának
nem az a célja, hogy egy élsport központot fejlesszünk ki, de
megfelelő úszásoktatással kilehet emelni egy Hosszú Katinkát, aki Bajáról jött fel, vagy egy Rózsa Norbertet. Sok esetben véletlen egy tehetség a felbukkanása, de hogy ne legyen
teljesen véletlenszerű, ehhez tudunk adni szakmai segítséget.
Akár Putnokról is kerülhet ki valaki, akire fölfigyelnek az
emberek. Nekünk felelősségünk és célunk is, hogy a tizenéves
gyerekeknek egy olyan életképet vázoljunk fel, hogyha egyszer
– mondjuk - körbeúszod a Földet, akkor a dobogó tetejére
kerülhetsz. Az pedig azzal jár, hogy akár külföldi egyetemi
ösztöndíjat is el lehet ezáltal nyerni, anyagi egzisztenciát lehet
teremteni. Emellett olyan személyiségjegyeket vesz fel az élsportoló, amiből tud meríteni. Mert aki nap mint nap lejön ide
edzésre, leússza a három-ötezres távot, az elsősorban kitartást,
rendszerességet, egymás iránti tiszteletet, csapatszellemet
tanul, amit az életben is kamatoztatni tud.

W.S.: Az elmúlt tíz- tizenkét évben nem voltúszó edzői oktatás a testnevelési egyetemen és
még csak most indul.
De nézzük meg azt, hogy a testnevelő tanárok
felkészültsége alkalmas-e a feladatra, és ha nem,
akkor milyen segítséget tudunk nyújtani, hogy
alkalmas legyen. Nem csak magát a stílust kell
megtanítani. Az edzőnek sokrétű feladata van.
Tudja mentálisan is elhitetni a gyerekekkel, hogy
’meg tudod csinálni, amit meg akarsz csinálni’,
tudjon egységet kovácsolni a csapatba. Vannak olyan egyéb
emberi tényezők, amik kellenek egy jó oktatóhoz és nem kell
ahhoz úszó edzőnek lenni, lehet az egy testnevelő tanár is.
Sz.Zs.: Mekkora esélyt lát arra, hogy itt az úszásoktatásba
bevont gyerekek közül kikerüljön egy Kapás Boglárka, vagy
egy Kenderesi Tamás?
W.S.: Az gondolom, Magyarország Kormánya nemcsak az
élsportra fektet nagy hangsúlyt, hanem a tömegsportra is
és igen nagy összegeket fordít rá. A Magyar Úszó Szövetség
programjának fontos eleme, hogy minden gyerek tanuljon
meg úszni. Ennek mentén próbáljuk meg fölépíteni azokat
a különféle motivációs programokat, amit a szövetség már 3
éve működtet,- pl. Aranyjelvényes Utánpótlás program, Jövő
Bajnokai Program. A civil életben én - az Úszó Szövetség
elnökeként - magam is érzem, hogy elődeink hagyatéka
kötelez bennünket. A szövetséget jól kell vezetni, olyan szolgáltató, segítő szövetségként működni, amilyen korábban is
volt, s ebbe a programba szeretnénk beleilleszteni a vidék a
térségeit is.
Mit lehet tudni, akár Putnokról is kikerülhet valaki, aki húzó
erővel fog bírni, mint például Törökbálinton ahol már ezrek
állnak sorban Német Nándi vagy Cseh Laci miatt az uszodák
előtt, mert látják, hogy van értelme az élsportnak.

Téli menetrend
Január 15-én elkezdte téli felkészülését felnőtt labdarúgó csoportunk. A gárda tagjai egyelőre edzéseket
végeznek, de a szakvezetés számos edzőmérkőzést
lekötött az együttes előtt álló mintegy másfél hónapra.
Koszta Péter tanítványai heti öt alkalommal treníroznak az Elek Ákos Utánpótlás Központban, ezeken az
edzéseken két alkalommal a Sajó völgye Focisuli U-17es és U-19-es gárdáinak tagjai is részt vesznek. A nagy
pályás felkészülés közben úgy bónuszként teremtorna
is szerepel a keret Kazincbarcikán. Komolyabb változásokról nem tudunk beszámolni csoportunk háza táján
az biztos, hogy az átigazolási időszakban egyenlőre
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csak Csicsvári Milán eligazolása biztos. A belső védő a Pénzügyőr SE-ben folytatja pályafutását.

Tervezett edzőmérkőzések
I.
II.
III.
IV.
V.

Putnok FC
Vasas FC
Putnok FC
Putnok FC
Putnok FC

- Tállya KSE
- Putnok FC
- Felsőzsolca
- Ózd FC
- Tiszaújváros

02.07.
02. 11.
02. 14.
02. 21.
02. 24.

18:00 (?)
11:00
1800
17:00
11:00 (?)

Felnőtt együttesünk első bajnoki mérkőzése 2018. március 3-án
lesz, a csapat Cigánd ellenében lép pályára a pontvadászatban.
Az oldalpárt írta: Szakonyi Zsolt

Hóból nem árt meg a sok

A januári időpont választás - úgy néz ki - rendre bejön
a téli táborokat szervező testnevelő tanáraink számára,
hiszen általános iskoláink sí- és szánkó kiránduláson részt
vett tanulóinak ezúttal is kijutott a jóból, pontosabban hóból. A serényisek újra a Bánkúti Sícentrumot jelölték meg
úti célul január végén, míg egy péczelis - serényis vegyes
alakulat a Szlovák - hegyekbe utazott a hónap közepén.
Sápi József felhívására idén harmincöt diák jelentkezett a
Serényi László Általános Iskolából a Bükki kitérőre, folytatva egy már több mint tíz éves hagyományt.
- Újra szerencsénk volt, hiszen hó nélkül nem igazi a téli
tábor, de mintegy 15-20 centiméternyi fehér lepel várt
minket az ország tetején - mondja boldogan a testnevelő.
Természetes, hogy fő attrakcióként a téli örömök kerültek
előtérbe,- az önfeledt csúszkálás, hócsaták, túrák. Az esti
órákban a mozgást a kikapcsolódás és a szórakozás helyettesítette, igyekeztünk azonban tartalmas programokat

biztosítani a gyerekeknek. Kirándulásunk záró napját mint már évek óta - erdei túrával kezdtük, majd miskolci
mozilátogatással zártuk a Gömöri Iskolások Gyerekalapítványunk hathatós támogatásával.
- Mi sem változtattunk a már jól bevált úticélunkon - veszi át a szót Nagy Csaba, a Péczeli József Általános iskola
testnevelő tanára. Idén is Kokaván táboroztunk és diákjainkhoz ezúttal is csatlakozott a Serényiből egy csapat
Koszta Péter tanár úr vezetésével. A huszonegy fős alakulat kiválóan érezte magát, nagyszerű térszíneken síelhettek a haladók és kezdők ,természetesen most is biztosítva
a hatékony szakmai segítséget síoktató személyében. A
tudási szintnek megfelelően több nehézségi szintű pályából is választhattak a gyerekek. Az esti órákban a szórakozásé volt a főszerep - asztali és kártyajátékok várták a
diákjainkat, kellemes kikapcsolódást kínálva az erőteljes
sportaktivitás után.

Egységes szakmai irányvonal
Kiemelt fontosságú értekezletnek adott otthont január 17-én a putnoki Elek Ákos Utánpótlás Központ. A Sajóvölgye
Focisuli edzői és dolgozói stábjának Benczés Miklós a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia igazgatója tartott előadást, mely
legfontosabb elemeiként a szakmai egységességet, az elvárásokat és kötelezettségeket, valamint a tehetséggondozást helyezte előtérbe.
- Második éve ápolunk kiváló kapcsolatot a Sajóvölgye Focisulival- mondja az akadémia vezetője- és a putnoki egyesület alközponti szerepe megkérdőjelezhetetlen a DVTK Regionális Utánpótlás Központ rendszerében. Az elkövetkezendő
időszakban a RUK-on belül a szakmai munka azonos irányelveit próbáljuk megvalósítani, ehhez természetesen bemutató
edzésekkel, továbbképzésekkel, anyagokkal igyekszünk segítséget nyújtani az edző kollégáknak. Minden egyes alközpontunk számára a sajátosságok figyelembe vételével megfogalmaztunk egy követelmény rendszert, mely kompetens az MLSZ
által kitűzött célokkal és megvalósítása adott időintervallumban kötelező lesz. A másik fontos célkitűzésünk a tehetséggondozás. A tavaszi szezonban is kiemelten kezeljük a legtehetségesebb utánpótlás korú játékosok karrierjét, gondolkozunk
„válogatott” szintű rendezvényeken, edzéseken, tornákon. Nagyon fontos, hogy a legjobbak a magasabb szint felé mozduljanak el, ez lehet persze a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia is!
Kádár Zsolt az SVF és a KBSC sportigazgatója az említett elvárások tekintetében osztotta meg gondolatait lapunkkal.
- Fontos tény, hogy egyesületünk számos olyan dologgal bír ami alközponti szerepéhez a jövőben is táppontokat adhat. vallja a szakember. Klubunk kiváló infrastrukturális háttérrel rendelkezik, számos egykori játékosunk igazolt rangosabb
osztályú- akár NB I-es – klubokhoz. Átgondolt szakmai koncepcióval bírunk, kiterjedt kapcsolatrendszerrel, nemzetközi
irányban is. Mindezek alapján érthető, hogy egyesületünk iránti elvárás például már kluborvos és masszőr alkalmazása
vagy erőnléti és koordinációs edző bevonása. Ehhez természetesen megfelelő anyagi háttér is szükséges, de ki kell emelnem,
hogy a magyar kormány, az MLSZ és a Diósgyőri Akadémia minden évben hathatós támogatást biztosít klubunknak értékelve az elvégzett munkát és ezért köszönetünket fejezzük ki.
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