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- A kormány néhány hete
elfogadta az "Út a munká-
hoz" programot, amely - a
remények szerint - megfele-
lõ összhangot teremt a szo-
ciális segélyezés rendszere
és a foglalkoztatás között. A
cél világos: a segélyezettek
munkaerõ-piaci pozíciójá-
nak javítása. Az azonban
sok emberben máris félel-
met ébreszt, hogy kik és mi-
lyen kritériumok alapján
határozzák majd meg,
hogy ki jogosult továbbra is
segélyre, illetve ki kerül
közfoglalkoztatotti státusz-
ba?

- A törvény erre nézve vilá-
gos utalásokat tartalmaz majd.
Természetesen az egészségká-
rosodás, illetve annak mértéke
a segélyjogosultság egyik felté-
tele, annak eldöntése azon-
ban, hogy ez kinél mekkora
mértékû, nem helyi döntési
kompetencia. Erre vonatkozó
döntést a kifejezetten ilyen jel-
legû vizsgálatokra szakoso-
dott, független orvos szakértõi
intézet hozhat. Munkavégzésre
való alkalmatlanságot igazoló
okiratot csak õk állíthatnak ki.
Szerepel a javaslatok között
egy korhatár is: a tervek sze-
rint az 55 év felettiek pénzbeli

ellátásra lesznek jogosultak,
de természetesen választhatják
a foglalkoztatásban való rész-
vételt is. Ezen túlmenõen, a
benyújtott törvényjavaslat két
olyan további pontot is tartal-
maz, melyeket ma még vitat-
nak. Az egyik a legalább 3 gyer-
meket egyedül nevelõ szülõ
esete, a másik pedig, hogy az
adott önkormányzat helyi ren-
deletében mentességet adhat.
E két utóbbi szempont sorsa a
parlamenti viták során dõl
majd el. 

- Amit már biztosan tu-
dunk, hogy a meghirdetett
program keretében a mun-
kakínálat elsõdleges "bázi-
sai" az önkormányzatok
lesznek, azonban egy ekko-
ra volumenû foglalkoztatás
megszervezéséhez a telepü-
lési önkormányzatoknak
sem az anyagi forrásaik,
sem a személyi feltételeik
nem adottak. Honnan kí-
vánják az ehhez szükséges
összeget biztosítani, illetve
teremtenek-e új státuszokat
a helyi önkormányzatoknál
a munka megszervezésé-
hez, lebonyolításához?

- A közfoglalkoztatás bázisai
valóban a települési önkor-
mányzatok lesznek. Ezen felül
kistérségi szinten is lehet mun-
kát szervezni, több önkor-
mányzat részvételével, továbbá
a vállalkozói szféra is olyan já-
rulékkedvezményeket kap
majd, amelyek arra ösztönzik
az említett szektort, hogy
rendszeres szociális segélyen
lévõket foglalkoztasson. Visz-

szatérve az önkormányzatok-
hoz: a humán erõforrás bizto-
sítására a munkaerõ-piaci alap-
ból finanszírozzuk mintegy
3000 foglalkoztatás-szervezõ
bérét és járulékait. Õk azok,
akik a tervezésben, a munka
megszervezésében, irányításá-
ban, lebonyolításában és elszá-
molásában segítenek. Emellett
az önkormányzatok jelentõsen
bõvülõ foglalkoztatási finanszí-
rozással számolhatnak. A szá-
mok nyelvére lefordítva ez azt

jelenti, hogy a jelenlegi, nor-
matív alapon leosztott 15 Mrd
Ft helyett - ami egyébként a
közcélú foglalkoztatás fedeze-
te a településeken - mintegy
50 Mrd Ft áll majd a települési
önkormányzatok rendelkezé-
sére. Tervezzük továbbá olyan
pályázatok kiírását is, melyek
keretében a különbözõ köz-
foglalkoztatási programok esz-
köz- és anyagszükségletét tud-
juk biztosítani. 

- Ha a közmunka szóba
kerül, a legtöbben a vízel-
vezetõ árkok tisztítására,
esetleg fûnyírásra, kaszá-
lásra gondolnak. A már ha-
gyományosnak mondható
feladatok mellett, milyen
további munkafolyamatok
vonhatók be a közfoglal-
koztatási rendszerbe, pél-
dául Sajószentpéter tekin-
tetében?  

- A közcélú foglalkozatás tör-
vényi megfogalmazása szerint
olyan feladatok elvégzésére al-
kalmaznak embereket, ame-
lyek az önkormányzat önként
vállalt vagy kötelezõ feladatel-
látásai közé tartoznak. Az ön-
kormányzati törvényt elolvasva

arra a következtetésre jutha-
tunk, hogy rendkívül széles a
paletta. Ezek közül a leglátvá-
nyosabb, ugyanakkor a legke-
vésbé tudásigényes a telepü-
léstisztaság. Bár alkalmanként
pejoratív jelzõk tapadnak eh-
hez az ágazathoz, én mégsem
becsülném le ennek fontossá-
gát. Ha belegondolunk, hogy
hazánkban milyen a vízelveze-
tõ árkok, a mezõgazdasági
utak és a közterületek gondo-
zottsága, vagy, hogy hány ille-
gális szemétlerakó csúfítja el
környezetünket, akkor bizony
azt mondom, ideje lenne egy
jó nagy levegõt venni ennek az
országnak és alaposan kitakarí-
tani, aztán pedig jó gazda
módjára karbantartani, mint
egy otthont. Természetesen a
közmunkások a különbözõ
közszolgáltatások biztosításá-
ban is részt vehetnek: közleke-
dés, temetkezés, de olyan szo-
ciális szolgáltatásokat is említ-
hetünk, mint a házi segítség-
nyújtás vagy éppen a támogató
szolgálat, sõt közfoglalkoztatás
keretében az óvodákban és is-
kolákban is lehet kisegítõket
alkalmazni. Ezen túlmenõen
azt szeretnénk, hogy alakulja-
nak olyan gazdasági társasá-
gok, foglalkoztatási centru-
mok, amelyek különbözõ ter-
melõ tevékenységet is tudnak
végezni. Gondolok itt olyan
háttértevékenységekre, mint
járdalapok gyártása vagy korlá-
tok készítése.

- Egy rövid városnézés so-
rán testközelbõl megta-
pasztalhatta a sajószentpé-
teriek hétköznapjait. A lá-
tottak alapján mi a vélemé-
nye városunk jelenlegi szo-
ciális helyzetérõl?

- Õszintén szólva meglepõd-
tem. Én Miskolcon élek, s így
számos alkalommal átutaztam
Sajószentpéteren Kazincbarci-
kára vagy Ózdra menet. Eköz-
ben soha nem gondoltam vol-
na, hogy ez a település a rend-
szerváltásnak ilyen nagy vesz-
tese. Mindig azt hittem, hogy
Miskolcnál nagyobb vesztes
nincs, most azonban felül kell

Miniszteri villámlátogatás
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November 20-án, dr. Faragó Péter meghívására, telepü-
lésünkre látogatott Szûcs Erika, szociális és munkaügyi
miniszter, valamint Dobrev Klára, a miniszterelnök fele-
sége, aki az Egészség Hídja Összefogás fõvédnöke is. A
mintegy másfél órás program keretében jártak a Fecske
szögben, voltak a Területi Szociális Központban, a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Árpád úti irodájá-
ban, megtekintették az önkormányzat intézményrend-
szerét, sõt egy rögtönzött fórum keretében a polgármes-
teri hivatal munkatársainak kérdéseire is válaszoltak.
Természetesen lapunk is élt a lehetõséggel, s mindkét
vendéget szerkesztõségünkbe invitáltuk. Elsõként Szûcs
Erika miniszter asszony válaszolt kérdéseinkre.

Szûcs Erika és Dobrev Klára Sajószentpéteren

Szûcs Erika
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vizsgálnom eddigi állásponto-
mat, s azt kell mondanom,
hogy Sajószentpéterre is úgy
kell tekinteni, mint egy olyan
városra, amely megérdemli,
hogy nagyon sok támogatást
kapjon, mivel rengeteg terhet
viselt abból a társadalmi sokk-
ból, amely 1990-ben érte az or-
szágot, s amelyet gyakorlatilag
máig sem hevert ki. Ugyanak-
kor az is látszik, hogy óriási
igyekezettel próbál a többiek
nyomába eredni. Utak aszfalto-
zása, épületek felújítása, hogy
csak a leglátványosabb dolgo-
kat említsem, s közben hallom
a polgármester úr és a szakem-
berek terveit. Nem kétséges,
ez a település megérdemli azt -
és ez nem jelentene semmiféle
kivételezést -, hogy a többiek-
nél többet kapjon, mert a ter-
hekbõl is aránytalanul többet
viselt eddig.

- Köszönöm a beszélge-
tést.

- Én is köszönöm a lehetõsé-
get, és minden sajószentpé-
terinek jó egészséget, sok si-
kert, bizakodást és reményt kí-
vánok. 

Szûcs Erikát követõen a mi-
niszterelnök feleségét, Dobrev
Klárát kérdeztük, aki manap-
ság nemcsak a nõk egészségé-
ért és esélyegyenlõségéért
küzd, hanem a szegények vé-
delmében is felemelte szavát. 

- Úgy tudom, Ön is támo-
gatja azt a kezdeménye-
zést, miszerint Magyaror-
szágon is szükség lenne
egy, a bangladesihez ha-
sonló "szegények bankjá-
ra", amely valóban a leg-
szegényebb rétegeknek
nyújtana anyagi segítséget.
Hogyan mûködik majd ez a
gyakorlatban? 

- Azt gondolom, hogy egy az
egyben nem lehet bangladesi,
indiai, de még csak amerikai
mintákat sem átültetni Magyar-
országra, hiszen minden or-
szágnak más a kultúrája, törté-
nelme. Éppen ezért egy olyan
projektben veszek részt, ame-
lyet civil szervezetek, szakér-
tõk és a téma elismert kutatói
állítottak össze. A program
2009. január 1-jétõl indul,
melynek égisze alatt tíz telepü-
lésen próbálják majd ki, hogy
mûködik-e hazánkban ez a faj-
ta csoportos hitelezés. Az el-

gondolás lényege az, hogy
azok az emberek, akik önálló-
an nem kapnának hitelt (hi-
szen nincs semmilyen jövedel-
mük, vagyontárgyuk), ha tízen
összefognak, és egymásért ke-
zességet vállalnak, akkor még-
is pénzhez juthatnak. Én ma-
gam is nagy izgalommal vág-
tam bele ebbe a munkába, na-
gyon sokat dolgoztunk rajta, s
õszintén kíváncsi vagyok, hogy
ez a csoporterõ létezik-e egyál-
talán Magyarországon?

- A minap egy kozmetikai
cég díjátadóján érdekes
statisztikai adatokat osz-
tott meg a hallgatósággal.
Arról beszélt, hogy a Kos-
suth-, illetve a Széchenyi-dí-
jaknál alig éri el a 10 szá-
zalékot a nõi díjazottak
száma. Ha pedig a szóban
forgó díjak bíráló bizottsá-
gait nézzük, még ennél is
rosszabb az arány. Mindez
azért idõszerû, mert a Kos-
suth-díj Bizottság mandátu-
ma éppen az év végén jár
le. Véleménye szerint mi
változna akkor, ha sikerül-
ne elérni, hogy fele-fele
arányban nõk és férfiak al-
kossák a Kossuth-díj Bizott-
ságot?

- Szerintem nagyon sok min-
den megváltozna. És ezt nem
azért mondom, mert a nõk
okosabbak lennének a férfiak-
nál (a természet nagyjából egy-
formán áldott meg minket jó
és rossz tulajdonságokkal),
csupán arra szeretnék rávilágí-
tani, hogy a nõknek valahogy
túlságosan kevés elismerés jut.
Ön is említette ezt a bizonyos
tíz százalékot, s azt hiszem,
hogy országunkban nem úgy
oszlik meg a tehetségek ará-
nya, hogy 10 emberbõl 9 férfi
tehetséges és csupán csak 1
nõ. Azt gondolom, ezen a terü-
leten is azonos mércével kell
mérni, hiszen minden okos és
tehetséges emberre szüksége
van az országnak. Ha valaki ki-
magaslóan teljesít - legyen az
akár nõ vagy férfi - azt el kell is-
merni. 

- Ön számos fórumon
hangsúlyozta, hogy a kis-
mamákat egyre nagyobb
arányban kellene foglal-
koztatni a szülést követõen.
Ehhez azonban bölcsõdék-
re lenne szükség, csakhogy

valódi, jól mûködõ bölcsõ-
dei hálózat gyakorlatilag
nem létezik Magyarorszá-
gon. Lát esélyt arra, hogy a
korábban tudatosan leépí-
tett intézményhálózat újra
kiépüljön?

- Nemcsak, hogy esélyt látok
rá, de szükséges is a bölcsõdei
hálózatot újragondolni. Ma-
gyarországon, GDP arányosan,
az egyik legbõkezûbb családtá-
mogatási rendszert mûködtet-
jük egész Európában. Ehhez
képest a legmostohábban bá-
nunk az édesanyákkal abban a
pillanatban, amikor vissza-
mennének dolgozni. Ott már
semmilyen segítséget nem
kapnak, sem az államtól, sem a
társadalomtól, hogy össze tud-

ják hangolni ezt a két felada-
tot. A különbözõ felmérések is
azt támasztják alá, hogy azok-
ban az országokban születik
több gyermek, ahol a kisma-
mák egy-két évvel a szülés után
visszamennek dolgozni és ha
nem is teljes, de legalább rész-
munkaidõben foglalkoztatják
õket. Ez a probléma egyik ré-
sze. A másik pedig, hogy a kül-
földi befektetõk egy része
azért nem jön Magyarországra,
mert egyszerûen hiányzik a
szakképzett munkaerõ. Miköz-
ben az egyik oldalon a munka-
nélküliséget említjük, a másik
oldalon meg azt tapasztaljuk,
hogy nagyon komoly (szakkép-
zett) munkaerõ-hiány van ma
az országban. Itt sem enged-
hetjük meg magunknak, hogy
tanult, jól képzett lányokat,
asszonyokat mellõzzünk csu-
pán azért, mert a gyermekeik-
nek nem tudunk bölcsõdei el-
helyezést biztosítani. 2004-ben
indult egy folyamat, minek
eredményeként új bölcsõdék
épülnek, bár azt is hozzá kell
tenni, hogy két-három év alatt
nem lehet behozni több évtize-

des lemaradást. Ennek ellené-
re nagyon remélem, hogy a
bölcsõde visszaveszi azt a he-
lyet, ami megilleti.                 

- Miniszter asszonnyal
együtt Ön is megfordult
Sajószentpéter számos
pontján. A látottak alapján
milyen benyomásokat szer-
zett városunkról?

- Elõször is azt tudom mon-
dani, hogy egy rendkívül agilis
és nagyon erõsen lobbizó pol-
gármesterük van. Gyakorlati-
lag nem volt olyan szeglete a
városnak, amit ne mutatott
volna meg nekünk. Minden
egyes városrésznél elmondta,
hogy ott mit szeretne a képvi-
selõ-testület megvalósítani,
milyen pályázatokat nyújtottak
már be, és melyek azok, ame-
lyek jelenleg tervszinten létez-
nek. Úgy érzem, ha van olyan
város, amely megérdemli,
hogy uniós fejlesztési forráso-
kat kapjon, akkor Sajószent-
péter biztosan ezek közé tarto-
zik. Nem csupán azért, mert az
intézményeket nem fejlesztet-
ték az elmúlt években, évtize-
dekben (az országban számos
ilyen települést találunk), ha-
nem azért, mert akikkel ma itt
Sajószentpéteren találkoztam,
egytõl egyig azt bizonyították,
hogy nagyon határozott terve-
ik, elképzeléseik vannak. Vé-
gigjártuk a szociális intézmé-
nyeket, beszéltünk az ott dol-
gozókkal és közben azt láttam,
hogy csillog a szemük, amikor
arról beszélnek, hogy mi min-
dent szeretnének még megva-
lósítani. Persze nem fizetés-
emelés, vagy plusz bónuszok
ellenében, hanem azért, mert
bennük van az a hivatástudat,
ami elengedhetetlen ezen a te-
rületen. 

- Köszönöm, hogy a ren-
delkezésünkre állt. 

- Én is köszönöm és sok si-
kert kívánok Önöknek a terve-
ik megvalósításához. 

Sulyok Barnabás

Dobrev Klára
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Már csak néhány nap, és is-
mét beköszönt karácsony
szent ünnepe. Nemsokára
megszólal a karácsonyi csen-
gõ, amelynek hangja a csalá-
dot, az otthon melegét juttatja
eszünkbe. Ismét gondolha-
tunk szeretteinkre, barátaink-
ra, embertársainkra és figyel-
hetünk arra, hogy mit nyújtha-
tunk azoknak, akik fontosak a
számunkra. Egymáshoz való
hozzáállásunk nemcsak a mel-
lettünk élõ emberek jó közér-
zetét, de talán nem túlzás, ha
azt mondom, a mi életünk si-
kerességét is eldöntheti.

Ahol béke és szeretet van,
ott meghitt, bensõséges kap-
csolatokra épülõ családot le-

het teremteni. Figyeljünk arra,
hogy a szeretet lángja ne csak
néhány napig, az ünnep idején
éljen a szívünkben, hanem év
közben, a hétköznapokon is
megmaradjon izzása. 

Vegyen körül bennünket
szeretõ család, csillogó kará-
csonyfa, s mindenkinek jusson
a fa alá a szeretteitõl néhány
apró ajándék, figyelmesség.

Szívbõl kívánok minden
sajószentpéteri polgárnak a te-
lepülésünk vezetése nevében
békés, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag új esz-
tendõt!

Dr. Faragó Péter 
polgármester

Béke és szeretet

Szenteste

Remény - a mi ünnepünk.
Könnyek ékesítik karácsonyfánkat,
Elsírjuk bánatunkat s vétkeinket.
Talán még lesz bocsánat...

Különös, majdnem idegen érzés:
Parányi boldogság lopakodik belénk,
Végtelen melegség öltözteti lelkünk -
Isten ruhájából e kis darab is elég.

Felébred bennünk és átjár a tisztaság,
Ami minden embernek sajátja,
S aki úgy érezte, elvesztette mindörökre,
Isten lámpásánál õ is megtalálja.

Gyújtsunk gyertyát ma este!
- fénylõ lobogását megérti majd lelkünk -
Mert hitünk nem hiába erõs:
Krisztus itt jár köztünk.

Csikó Csaba

Mint mindenkinek, úgy ne-
kem is a gyermekkorom kará-
csonyai a legszebbek. A maiak
meg sem közelítik azokat. Ne-
kem nem, csak a gyermekeim-
nek. Mert nekik majd ezek a
mostaniak lesznek azok a visz-
szahozhatatlanul szép gyerek-
koriak. Jól emlékszem a vára-
kozások varázsos hangulatára.
Hogy édesanyánk karácsonyi
történeteket olvasott. Minden
nap egyet, és minden évben
ugyanazt. Sohasem untuk
õket. Miska és a karácsonyi
nyúl története tulajdonkép-
pen még ma is bennem él. A
történetben a szülõk arra ké-
szülnek, hogy ünnepi vacsorá-
ra legkisebb fiuk kedvenc, hús-
vétra kapott, azóta már túlnõtt
és szerintük teherré vált nyu-
sziját szervírozzák fel. Nem
kellett volna, mert a fiúcska
hallgatózott. Onnantól kezdve
egyetlen vágy tölti be, kedves
barátjának megmentése. Így
érkezett karácsony délutánja,
amikor az apa a gyilkos szer-
számmal az ól felé indul. Nyu-
lat nem talál, csak egy pár láb-
nyomot, ami messzire, igen
messzire vezet a hóban. Ha-
mar rájön az okára, és a csen-
des karácsonyi készülõdést
hirtelen jött félelem váltja fel.
Mindenki ruhát kap, mert
mindjárt itt az este, és a család
kis kedvence kint bolyongva

menti szeretett barátját a halál-
tól. Kétségbeesett rohanás
kezdõdik idõvel, metszõ hi-
deggel, rémisztõ félelemmel,
az út pedig egyre reménytele-
nebb, mert a mentõ szere-
teterõs lábakat adott a kisle-
génynek. Már az erdõnél tarta-
nak, aztán még beljebb, csak a
legrosszabbakra tudnak gon-
dolni, mikor egy félig beteme-
tett testre lesznek figyelmesek.
Az apa rohan és békésen alvó
gyermekét találja, mert a halál-
ra ítélt nyúl, a jó barát ott fek-
szik az õ Miska fián, szinte vé-
dõn takarva, melengetve a tes-
tét. Számomra, és gondolom
sokunknak, ez a karácsony: fé-
lõs rohanás is és a megtalálás
öröme is. Azóta arra is rájöt-
tem, hogy mi vagyunk azok a
félig betemetett, didergõ lel-
kek, akik csak akkor maradha-
tunk életben, ha BENNÜNKET
IS MEGMELENGET VALAKI.
Már azt is tudom, hogy ez a va-
laki a KARÁCSONYI GYER-
MEK, aki nem maradt gyerek,
hanem Isten Fiának bizonyult
hatalmasan a halálból való fel-
támadás által, ahogy a mi
Károli Bibliánk fogalmazza
olyan szépen. Legyen Minden-
kié a megtalálás! Így kívánok
áldott ünnepeket a Nagytemp-
lomi Gyülekezet nevében is!    

Borbély János lelkipásztor

MMiisskkaa  ééss  aa  kkaarrááccssoonnyyii  nnyyúúll
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KKeeddvveess
SSaajjóósszzeennttppéétteerrii  

OOllvvaassóókk!!  

Sok szeretettel köszöntök
mindenkit a helyi baptista gyü-
lekezet nevében! Közeledik ka-
rácsony, a szeretet, a békesség
ünnepe. 

Nem lenne jó, ha úgy jár-
nánk, mint az egyik fiatalasz-
szony, aki barátnõjével a kisfia
születését ünnepelte egy ele-
gáns étteremben. Egy érkezõ
ismerõse kíváncsian kérdezte:
"Mit ünnepeltek?" - "Kisfiam
született, azt ünnepeljük!" - "És
hol van õ?" A válasz: "Nem gon-
dolod komolyan, hogy a kis
drágaságot ide hozom?" 

Igen, mi is ünnepeljük az ÚR
Jézus Krisztus születése napját,
és aktuális a kérdés: HOL VAN
Õ? Valójában az ünnepeltnek
kellene jelen lennie, hiszen
Róla szól az ünnep, és Õt illet-
né az ajándék is! A világhírû
ének-szövegíró, Paul Gerhardt
egyik karácsonyi énekébõl idé-
zek: "Itt állok jászolod felett, Ó
Jézusom, Királyom. Elhoztam
minden kincsemet, Ajándékul
Megváltóm. Vedd elmém, lel-
kem és szívem! Hadd adjam
néked mindenem, hogy ked-
ves légyek néked...

Megváltóm, egy kérésemet
nem vetheted meg nékem:
Hogy szívem mélyén tégedet
hordozzalak hûségben; Hogy
bölcsõd, szállásod legyek. Jöjj,
Jézus, tölts el engemet Magad-
dal, nagy örömmel!" 

Ez a karácsonyi bizonyságté-
tel olyan ember szívében szü-
letett meg, akinek fiatalon kel-
lett szembenéznie a szenve-
déssel és a halállal. Szüleit
gyermekként veszítette el,
majd testvérét. Teológiát ta-
nult, lelkész lett. Nagy sze-
génységben éltek, gyermekeit
és feleségét is elveszítette. A já-
szol fölé hajló Paul Gerhardt
teljes életét felajánlja Megvál-
tójának. Életére igaz Maria von
Ebner Eschenbach költõ mon-
danivalója: "Nem az határozza
meg sorsunkat, amit átélünk,
hanem az, ahogyan azt átél-
jük." 

Karácsony közeledtével te-
gyünk fel két kérdést: mit
adott nekünk Mennyei Atyánk
az Úr Jézus Krisztusban és mit
adhatunk mi hálából Õneki?

Nem vár tõlünk különleges ál-
dozatokat, csak azt, hogy bû-
nös, megterhelt szívünket ad-
juk oda Neki! Mondjuk mi is az
énekköltõvel együtt: "Vedd el-
mém, lelkem és szívem, hadd
adjam néked mindenem, hogy
kedves légyek néked." 

Szívbõl kívánok minden
Kedves Olvasónak boldog,
örömteljes karácsonyt és ál-
dott új esztendõt!

Pátkai Béla 
baptista lelkipásztor

KKaarrááccssoonnyy  üüzzeenneettee::  
NNee  fféélljjeetteekk!!

Krisztus születik! Dicsõítsétek!
Karácsony gyönyörû törté-

net! Csodálatos jelenetekkel,
telve gyöngédséggel és hõsies-
séggel, szomorúsággal és vi-
gasztalással. A karácsonyi tör-
ténet Isten szava, mely tanít és
felszólít! Az elsõ felszólítást az
angyalok közvetítik: "Ne fél-
jetek!"(Lk2, 10)

Ne féljetek, mert itt a kará-
csony! Ne féljetek, mert Isten
úgy szerette az embert, hogy
eljött ide a földre, osztozott a
mi sorsunkban és meghalt ér-
tünk! Ma megszületett! 

Sajnos félelmetes világban
élünk. Amióta ember él a Föl-
dön, azóta félni kell. Félni kell
saját magától, a saját rosszasá-
gaitól, félni kell a másik em-
bertõl, félni kell a világ go-
noszságától és félnie kell a ha-
láltól. 

Isten meg akarja változtatni
a történelmet, mert õ nem a
félelemre építette a világot, ha-
nem bizalomra, szeretetre, bé-
kességre és az ebbõl fakadó jó-
létre. Isten mindent helyreál-
lít. A helyreállítás története Jé-
zus születésével már elkezdõ-
dik. Az egyszerû emberek kép-
viselõjének Isten ezt üzeni: ne
féljetek! Mert ez a gyermek
minden félelmünk legyõzõje.
Benne Isten erõt ad az embe-
reknek, hogy le tudja gyõzni
saját félelmét.

Ne féljünk saját magunktól!
Ne féljünk attól a gyengeség-
tõl, ami bennünk lakik, mert
Isten erõt ad, hogy legyõzzük
bûneinket, gyengeségeinket és
új életet kezdjünk. 

Ne féljünk mások gonoszsá-
gától, mert karácsony a gyen-
gédség és szeretet ünnepe. Ne

féljünk hinni a szeretetben! Ne
féljünk bízni abban, hogy sze-
retettel meg lehet váltani, vál-
toztatni ezt a világot. Ne fél-
jünk attól, ami körülvesz, mert
mindennél fontosabb az, amit
ez a Gyermek hoz: az a tudat,
hogy senki nem szakíthat el
minket Isten szeretetétõl. Ve-
lünk az Isten! 

Ne féljünk, mert a karácsony
fénye, az ártatlan gyermek örö-
me, az ajándékozás boldogsá-
ga meggyõz arról, hogy erõ-
sek, magabiztosak, elõrenézõk
legyünk, mert Velünk az Isten.

Boldog karácsonyt kíván:
Pacsai János 

görög katolikus parókus, a
Szent Péter-templom papja

AA  mmeeggffééssüülltt  BBaarrii

A karácsonyi készületben
egy családi vacsorán vehettünk
részt. Megérkezésünkkor a
családfõ bemutatta a feleségét,
a gyermeke családját büszkesé-
gükkel, az unokával. Az asztal-
hoz ülve a kicsi unoka is be-
mutatta magát: szülei közé áll-
va határozottan fésülgetni
kezdte a válltáskának is hasz-
nálható plüss pincsi kutyáját. A
paptársam meg is kérdezte, mi
a neve. Én Barit hallottam, bár
a gondolatom már a képzelet
szárnyán látni vélte, amint reg-
gel édesanyja fésüli szép dús
haját; elképzeltem, amint este,
munkából megérkezõ édesap-
ja ölébõl õt fésülgeti; és halla-
ni véltem édesanyám iskolába
indulásom elõtti kérdését:
megfésülködtél!? 

Életkoruk éppen duplája, de
még így is csak tíz-tizenegy
évesek azok, akik a nyár elején
elõször gyóntak (kértek Isten-
tõl bocsánatot bûneik miatt)
és áldoztak. Néhányan, ha te-
hetik, hétköznap is eljönnek a
szentmisére és kihasználják az
alkalmat, hogy elvégezzék a
szentgyónásukat. Csodálom,
ahogy "fésülgetik" a lelküket! 

Az õ csillogó szemüket, len-
dületes, vidáman szökkenõ jó-
kedvüket, de mindenekelõtt a
tiszta, ártatlan lelküket magam
elé idézve kívánok áldott, bé-
kés, szent, meghitt karácsonyi
ünnepeket! 

Ezért lett az Isten fia, Jézus
Krisztus emberré.

Bronzvasárnap a nagy forga-

lom miatt nehezen tudtam a
temetõtõl kifordulni. Gondol-
tam: vásárolni mennek a csalá-
dok - késõbb a hírek igazolták
feltételezésemet. Karácsony
ünnepén tegyünk meg egy rö-
videbb utat: bocsássunk meg;
kérjünk bocsánatot! Látogas-
sák meg a templomban, a
Szentségben jelenlévõ Jézust!
Aki teheti, "fésülje" meg a lel-
két, végezze el a szentgyóná-
sát! 

Tisztelettel: 
Takács Alajos plébános

KKaarrááccssoonnyyii  kköösszzöönnttõõ

Mire ez a köszöntõ megérke-
zik az újság hasábjain keresztül
a tisztelt városlakókhoz, már
nagyon közel leszünk kará-
csony ünnepéhez. Lassan itt a
szenteste, és eljön az ideje an-
nak, hogy megajándékozzuk
egymást. 

A közelgõ karácsony ismét
ráirányítja figyelmünket e világ
Urára, Jézus Krisztusra, aki ott-
hagyva a menny szentségét és
tisztaságát, vállalva a szenve-
dést, eljött erre a földre, gyer-
mekként megszületve, hogy
nekünk megszerezze az örök,
mennyei életet. A XXI. század
embere már alig ért meg ebbõl
a csodából valamit, az ünne-
pelt, Jézus Krisztus, akinek a
születésnapját ünnepeljük ka-
rácsonykor, háttérbe szorul, és
csupán az ajándékokról és a
külsõ pompáról szól a kará-
csony. Nekünk, keresztyének-
nek a feladatunk, hogy szeret-
teink, ismerõseink figyelmét
ismét ráirányítsuk a lényegre,
vagyis a menny és föld urára,
Krisztusra, hogy Róla szóljon
az ünnep, és Õ legyen végre a
középpontban.

Kívánjuk, hogy 2008 kará-
csonya legyen olyan békés és
meghitt, amilyen békesség és
meghittség volt kettõezer év-
vel ezelõtt abban a betlehemi
kis jászolbölcsõben, amely a vi-
lág legnagyobb csodáját rejtet-
te magában. A Bányai Reformá-
tus Gyülekezet nevében kívá-
nunk áldott ünnepet, és na-
gyon boldog új évet minden
kedves olvasónak!

Major Zsolt lelkipásztor



Érdekes képek maradtak
meg ezekbõl az idõkbõl. Az
egyik biológia órán Melka pro-
fesszor vért vett le egy beteg-
rõl, minek láttán egy Urbán
nevû évfolyamtársunk össze-
esett és az emeletes tanterem
legfelsõ részébõl lezuhant.
Melka professzor lábához.
Melka szimpatikus morva
nemzetiségû ember volt, de
sokat civódtunk vele, mivel
nagy kommunista volt. Mikor
Sztálin javaslatára  megindult a
szovjet hadseregben a tisztoga-
tás, mi fiatalok fel voltunk há-
borodva, hogy miféle eljárás
ez, hogy 20 magasrangú  tisz-
tet kivégeznek? Melka profesz-
szor azt válaszolta nekünk:
Ugyan már, Oroszország igen
nagy, mit számít ott 20 ember!

A Svoradovban ismerked-
tem meg a nevesebb szlovák fi-
atal értelmiségi generáció kép-
viselõivel, többek között
Kontur Ottóval, akivel életre
szóló barátságot kötöttem.
Akadtak itt is olyan szlovák
anyanyelvûnek mondott, ma-
gyar egyetemi hallgatók, akik
elfelejtettek magyarul beszélni.
Olyat is  ismertem, aki érsekúj-
várinak  mondta magát és szid-
ta  a rokonságát, a testvéreit,
mivel azok nem voltak hajlan-
dóak törõdni a szlovák nyelv-
vel, sõt! mindig magyarul be-
széltek. Õ viszont, hogy bizo-
nyítsa jó szlovákságát, még a
Selley nevét is  megváltoztatta
Selovicsra. Voltak még mások
is, akik hasonló cipõben jártak.

Két évet végeztem Pozsony-
ban, az 1938-as bécsi döntésig,
majd a budapesti orvoskaron
folytattam tanulmányaimat. Az

egyetem közelében laktam  a
Szent Király utcában, a Tanítók
Házában, az I-es Belklinika
mellett. Keveset jártam haza
szüleimhez, mert a szünidõk
alatt igyekeztem minél több
gyakorlatra szert tenni az or-
vostudományban. Voltam Gyu-
lán, Kiskunhalason és még
más helyeken.

1942-ben ismerkedtem meg
feleségemmel, Géressy Évával,
aki akkor a közgazdasági egye-
temre járt. 1943. június 30-án
diplomáztam igen jó ered-
ménnyel. 1943. július 1-tõl
már a diósgyõri kórházban, a
belgyógyászati osztályon dol-
goztam október 1-ig, mikoris
behívtak katonának. Rémséges
helyeken szolgáltam, legjobb
lenne ezeket az idõket elfelej-
teni, végül a Honvédséghez
küldtek, ahol a budapesti Gyál
úti I.számú Honvédkórházban
egy laboratóriumi munkát vég-
zõ intézetben szolgáltam, míg-
nem az elsõ, egy szörnyûséges
légitámadás érte Budapestet,
ami  az én területemet érintet-
te a legjobban. Nagyon sokan
elpusztultak ennek során, így
az alakulatomat a  Szent Do-
mokos utcai Budapesti Izraeli-
ta Gimnáziumban helyezték el,
ott kellett dolgoznunk, de
erõnk már alig volt. 1944. no-
vember 7-én Zalalövõre vezé-
nyelték alakulatomat,  majd in-
nen Csákánydoroszlóra, a ha-
tárállomásra  küldtek. 

Közben házasságot kötöttem
1944. december 11-én  Kõsze-
gen. A katonai alakulat néhány
embere volt az esküvõn, és fe-
leségem bátyja, Géressy Lász-
ló, aki az ottani alakulat száza-

dosa volt, látott vendégül
bennünket egy nagyon
szerény ebéddel, ahol
csak néhány barát volt je-
len.  Nászajándékként
egy kiló cukrot kaptunk,
az  nagyon ritka kincs
volt akkoriban. 

1945. január 20-án ki-
szállítottak minket Né-
metországba, feleségem
is velem tartott.  Bombá-
zásokkal tarkított út után
érkeztünk meg Dillingen
városába, ahol mindjárt
légiriadó fogadott ben-
nünket. Elcsodálkoztunk
azokon a feliratokon,
amiket a  szomszédos
veszteglõ vagonokon ott
láttunk: "Räder müssen
rollen für den Sieg" Hát, ezek
itt tartottak még most is! Az
egész alakulatot beköltöztet-
ték a helyi színház épületébe
és már másnap dolgozni kel-
lett, az  ellátás rémes volt. Itt
amerikai védelemben részesül-
tünk, szükség is volt rá, mert a
németek Münchenbõl felszáll-
va megtámadtak minket, de
szerencsére feleségemmel
együtt túléltük a német légitá-
madást. Röviddel megérkez-
tünk után, a felettes egyesült
nemzetekbeli hatóság áthelye-
zett engem a szláv nyelveken
beszélõk katonai táborának or-
vosi ellátására, mivel  valame-
lyest beszéltem és -  a szlovák
után  -, értettem is a nyelvüket. 

A katonai gyûjtõtáborban
élõ 5500 ember - lengyelek,
litvánok, észtek, ukránok, oro-
szok -, orvosi ellátása volt a fel-
adatom. Mivel jól  teljesítettem
munkámat, kineveztek a dillin-
geni kórház tanácsadójának.
Nagyon nagy tapasztalatra tet-
tem szert, sokféle betegséggel
kellett szembesülnöm, sokféle
beteget kellett ellátnom. Beol-
tottam minden lengyel tábor-
lakót az összes oltóanyaggal,
ami akkor létezett, sõt rend-
szeresen kellett tanácsadással
segítenem a szomszéd terüle-
ten lévõ orosz katonaorvoso-
kat is, mert õk az orvostudo-
mányhoz keveset értettek. A
lengyelek számára indítottak a
táborban gépjármûvezetõi tan-
folyamot, amit én is sikeresen

elvégeztem. Most is megvan
még a bizonyítványom róla. A
rendelõm egységes felszerelt-
ségû volt, havi 500 márka fize-
tést kaptam, amiért ebben a
városban semmit nem lehetett
vásárolni. Mivel napi egy cso-
mag cigarettát is kaptam egy
lengyeleket patronáló UNRRA
szervezettõl, ez segítette  ki
megélhetésünket. Csere-bere
kereskedelem alakult ki és kb.
3 cigarettáért már lehetett kap-
ni egy pár zoknit. Járt nekem
egy gépkocsi és egy kis önálló
lakás. Egy Juza nevû nõ gon-
doskodott az ellátásunkról.

Lassan hazafelé kezdték in-
dítani a tábor lakóit, de néha
ez nagyon nehezen ment és
szomorú események zajlottak
le emiatt. Egy moszkvai kalauz
sírva könyörgött, hogy ment-
sem ki valahogyan õt a haza-
szállítás alól, hogy bár neki egy
lába hiányzik, édesanyja leve-
lét mutogatta, melyben megír-
ta neki: aki hadifogoly, az meg-
adta magát ez ellenségnek, an-
nak a szovjet hazában nincs
helye. Megrázó volt látni kór-
házi vizitjeim alatt a lerongyo-
lódott kassai lövészeket és
hallgatni az Erdélybõl odake-
rült beteg magyar katonák sírá-
sát. Egy év telt el így, mikoris
1946 nyarán elszállítottak min-
ket magyarokat, Passau kör-
nyékére, egy Plattling nevû
egykori gyûjtõtáborba, ahol
barakkokban laktunk.

(folytatjuk)
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Özvegyét kértük meg: mu-
tassa be az amatõr képzõmû-
vész életét és munkásságát. 

- Miért lesz valaki ilyen mér-
tékben elkötelezettje egy ipar-
ágnak, jelen esetben a bányá-
szatnak? Köztudott, hogy
Tölczéki Ferenc kõszénfejtés-
rõl készült sorozata már be-
járta a borsodi bányásztele-
pülések jelentõs részét. 

- A férjem bányászcsaládba
született Kondón, 1935-ben.
Az általános iskola elsõ négy
osztályát szülõfalujában járta
ki, a felsõt viszont már
Sajószentpéteren. Onnan ke-
rült a máig jó hírû Földes Fe-
renc Gimnáziumba, ahol érett-
ségizett, ám továbbtanulás he-
lyett inkább szakmát tanult.
Vonzotta a bánya, ezért villany-
szerelõ bizonyítványt szerzett,
majd nyugdíjazásáig a bányá-
ban villanyszerelõként dolgo-
zott. Munkájának mindig is el-

kötelezett híve volt, megfigye-
lõképessége pedig túllépett az
átlagon. Úgy ragadtak meg
benne a munkafázis pillanatai,
mintha csak lefényképezte vol-
na azokat. 

- Mikor ismerkedtek meg, és
mikortól kezdett el rajzolni,
illetve festeni a párja?

- Dövényi lány voltam, ott
tartottuk az esküvõnket is
1961-ben. Ezután Sajószen-
péteren építkeztünk, 1965-
ben pedig megszületett lá-
nyunk, Ildikó. Rajzolással gyer-
mekkorától foglalkozott Fe-
renc, igyekezett papíron
visszaadni egy-egy eseményt
vagy tájat. A '60-as évek köze-
pétõl viszont gyakrabban vette
kezébe a grafitrudat és a kré-
tát, késõbb pedig az ecsetet. 

- A nehéz munka után ebben
biztosan jó kikapcsolódást talált. 

- Sok más elfoglaltsága is
volt, hiszen természetszeretõ
emberként vásároltunk egy tel-
ket, amit nyaranta gondozott,
és örült a megtermelt növé-
nyeknek, gyümölcsnek. Járta a
környéket, és ilyenkor leporel-
lókat készített az általa érde-
kesnek talált helyekrõl. A hosz-
szú téli estéken pedig bevo-
nult a kis mûtermébe és meg-
festette a nyári képeket. Több
száz alkotás került ki a keze
alól, de sajnos nem kezdtük el
idõben a regisztrálását, így
pontos számot nem tudok
mondani. 

- A bányáról készült alkotá-
saival elismerést vívott ki ma-
gának. 

- A bányásznapokon egymás-
sal vetélkedtek az egykori bá-
nyásztelepülések, hogy hol ál-
lítsa ki a képeket. Bányasoroza-
ta 32 darabból áll, és mindegyi-
ken más-más munkafázist ábrá-
zolt. Kedvelt témái közé tartoz-
tak a tanyaépületek és a termé-
szeti látványosságok. Számos
helyre hívták bemutatóra, ösz-

szesen 88 kiállításon vett részt
Sajószentpétertõl Szerencsig, a
Miskolci Egyetemtõl Pálházán
át a Megyeházáig.  Utolsó tárla-
ta Berentén volt 2007-ben, a
Borbála-napon. 

- Híres emberekhez is került
néhány darab az amatõr mû-
vész képeibõl? 

- Nagyon büszke volt arra az
alkotására, amelyen Máriát áb-
rázolta a kis Jézussal. Ez a fest-
ménye a görög katolikus temp-
lom felszentelésére készült el,
és akkor volt az életmû kiállítá-
sa is. Az említett képet a bíbo-
ros magával vitte a Vatikánba.
Munkásságát jól jellemzi, hogy
két vendégkönyve megtelt az
elismerõ beírásokkal.  Sajnos,
a harmadikban örökre megma-
radt néhány üres oldal. 

- Mivel töltötte az idejét,
amíg férje a festõállvány mel-
lett dolgozott?

- Házasságunk negyvenhét
éve alatt én sem tétlenkedtem,
megismerkedtem a mandala
készítésével. A keleti vallások-
hoz közel álló mûvészeti ág
megfogott, és sikerült elsajátí-
tanom. Tudomásom szerint
Európában egyedül én készí-
tek búzadarából ilyen jellegze-
tes, színes képeket. Mások kü-
lönbözõ kõfélék zúzalékát,
gyümölcsök és más termések
magjait használják alapanyag-
ként, vagy hímezik a képet.  

- Mit tartalmaz egy alkotó
ember mûtermi hagyatéka? 

- Nem tudom, hány képet
hagyott hátra, de az biztos, né-
melyikért nem tudnának annyi

pénzt kínálni, hogy megválnék
tõle. Életem végéig egyben
marad a már említett bányaso-
rozat, de vannak olyan vászon-
ra vitt közös emlékeink, ame-
lyek szintén nagyon fontosak a
számomra. Egy nagy titkot így
utólag elárulok. Amikor épüle-
tet festett, és az bármennyire
jól sikerült, arról rendre lefe-
lejtette a kéményt. Erre a hiá-
nyosságra mindig én figyel-
meztettem. 

- Korábban több kitüntetés-
sel honorálták a munkáját.
Mennyire várta Sajószent-
péter Elismerõ Plakettjét? 

- Alaposan megtört az utolsó
hónapokban, ám mégis úgy
tervezte, személyesen vesz
részt az ünnepségen. Koráb-
ban a Paál László Kör tagjaként
már vehetett át Pro Urbe Díjat,
és voltak más elismerései is.
Egészségügyi problémái 2007.
szeptember végén kezdõdtek,
amiben véleményem szerint
közrejátszott a bányában eltöl-
tött 32 év és a kis mûterem hí-
gító- és festékszaga. Korábban
megfogadta, hogy élete végéig
alkotni fog, de ezt a vállalását
nem tudta teljesíteni. Utolsó
hónapjaiban már a festészet-
ben sem talált örömet. Ezért
hagyott örökül két befejezet-
len képet. Az elismerés átadá-
sára férjem halála után két
nappal került sor, ahol az ün-
nepségen lányunk, Ildikó rá-
beszélésemre vette át az apjá-
nak megítélt kitüntetést. 

Kovács István

A bányászmunka festõje volt

Amikor az illetékes grémium újabb kitüntetésre jelöl-
te, még senki nem tudhatta, hogy idõközben az posztu-
musszá válik. Tölczéki Ferenc nem élhette meg az elis-
merés átvételét, mert az ünnepség elõtt két nappal eltá-
vozott közülünk a bányászmunkák egyik legismertebb
megörökítõje. 

Néhány alkotás az életmûbõl

Tölczéki Ferenc



Nagy Imre

A 9. számú választókörzet képviselõje

1. Az önkormányzati választások elõtt
megfogalmazódott bennem, hogy egy
olyan testületben dolgoznék szívesen,
amelyben személyeskedés helyett érdemi
munka folyik. Másodszor: ahol a fõ hang-
súly a munkahelyek teremtése és a meglé-
võk megtartására irányul. Harmadszor: a
településünk szebbé, otthonosabbá, azaz
élhetõbbé tételét segíti. 

A választások eredményét látva azt
mondtam, nosza! Hiszen mikor, ha nem
most megvalósulhatnak ezek az elképzelé-
sek. Baloldali a kormány, baloldali az or-
szággyûlési képviselõnk, és baloldali a
polgármesterünk is, sõt ilyen többségû az
önkormányzat is.

Az elsõ elképzelés teljesült - kevesebb a
személyeskedés, egymás sértegetése,
ezért több idõ jut az érdemi munkára. A
városban utak, csapadékvíz-elvezetõk, ját-
szóterek épültek. Többek között virá-
gosítás, díszkivilágítás igyekszik javítani a
helyiek közhangulatát. 

A munkahelyek teremtése, megtartása,
a helyi vállalkozók segítése és ösztönzése
azonban még várat magára. Sok a munka-

nélküli, a segélybõl élõ ember. A posta
elõtt több tucat ember jelzi, hogy azért
nem minden megy rendben ebben a vá-
rosban. Munkahelyek kellenek, vállalko-
zók kellenek, akik a sajátjuk mellett más
családok megélhetését is tudják biztosíta-
ni. A befizetett adójukból gyarapítják az
önkormányzat vagyonát.

2. A régi vízcsöveket kicserélték, több
területen útépítés, kátyúzás történt, és el-
kezdték a csapadékvízet elvezetõ árkok
rendbetételét is. Játszótér épült, fekvõ-
rendõröket helyeztek el a forgalmasabb
utakon, amelyek biztonságosabbá tették a
közlekedést.

3. Szeretném, ha a Gagarin úton meg-
építenék a járdát és megtisztítanák a vízel-
vezetõ árkot. Még nem történt meg az Ist-
ván király út Kazincbarcika felé esõ terüle-
tének bitumenezése és a Berzsenyi Dániel
út felsõ szakaszának rendbetétele sem. El
kell végezni az Erzsébet telepi út melletti
világítás kiépítését, folytatni kell a vízelve-
zetõ árkok javítását és a világítás korszerû-
sítését.

4. Írásom elején már említettem, hogy a
városban élõ polgárok számára elsõsor-
ban a munkahelyteremtést kellene megol-
dani. Közérzetüket javítják a szép virágok
és a karácsonyi díszkivilágítás, de csak ak-
kor érzik magukat jól a városban, ha van
hol dolgozniuk nekik és a hozzátartozó-
juknak is. A munkahelyteremtéshez sok
pénz kell, amit most a baloldali polgár-
mestertõl és a baloldali kormánytól vár
Sajószentpéter. Az ellenzék támogatására
ezekben az ügyekben számíthat a város
vezetése.  

Aki dolgozni szeretne, az kapja meg a
lehetõséget. Azzal is segítjük az itt élõk le-
hetõségeit, ha munkaerõ-választáskor el-
sõsorban a helyieket alkalmazzuk. Beru-
házások esetén helyi, hozzáértõ vállalko-
zókat részesítsünk elõnyben az idegen te-
lepülésekrõl érkezõkkel szemben.

Boldog és Istentõl megáldott békés ka-
rácsonyt kívánok valamennyi sajószentpé-
teri polgárnak. Családjuk ne szenvedjen
hiányt örömben, békességben és földi ja-
vakban.

Schwaitzer Jánosné

A 10. számú választókörzet képviselõje

1. A képviselõ-testület munkájának
megítélése nem az én feladatom. Úgy vé-
lem, hogy ez elsõsorban a választópol-
gárok feladata. Ezért javaslom, hogy a
Szentpéteri Krónika következõ számai-
ban, a szerkesztõség ezt a kérdést tegye fel
a választópolgároknak is!

2. Mint általában mindent, így a kam-
pány során tett ígéreteimet is igyekszem
következetesen betartani. A testületi tá-
mogatáson kívül igen sok segítséget kap-
tam a körzetemben élõ emberektõl, akik-
nek az írott sajtón keresztül is szeretném
megköszönni segítségüket és a hozzám
való bizalmat.

Választási ígéreteim között fõ helyen
szerepelt azoknak az utcáknak az aszfalto-
zása, melyeket még nem fedett szilárd
burkolat. Ilyen volt a Mária út teljes hosz-
sza és a Melinda út egy szakasza. A fent
említett utak aszfaltozása megtörtént, így
most már elmondható, hogy poros, sáros,
földes utca nincs a választókörzetemben.
Sajnos a Sajó-busz megszûnésével utazási
nehézségek merültek fel. Fõként a több-
mûszakos munkarendben dolgozókat
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Szentpéteri Krónika:
1. Hogyan értékeli a 

képviselõ-testület közel 
kétéves munkáját?

2. Választói körzetében 
mennyit tudott meg-
valósítani a kampány 
során tett ígéreteibõl?

3. Körzetében mit 
szeretne mindenképpen
megvalósítani 
még ebben a ciklusban?

4. Hosszú távon milyen 
elképzelései vannak a 
város jövõjérõl?

Megkérdeztük a testületi tagokat

Elérkeztünk az önkormányzati választások félidejéhez. Lapunk úgy gondolta, hogy ebbõl az alkalomból
számvetésre invitálja városunk képviselõ-testületének tagjait. Valamennyiüknek ugyanazt a négy kérdést
tesszük fel, s változtatás nélkül adjuk közre válaszaikat. A megszólalás sorrendjét a választókörzet száma
határozta meg, így ebben a hónapban a 9-es és 10-es körzetben gyõztes képviselõ értékelését olvashatják.
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I. évf. 10. szám

érintette ez a probléma. A lehetõségekhez
képest sikerült egy buszjáratot beindítani
a mûszakváltáshoz igazodó menetrend-
del, igaz, csak hétköznapokon közlekedik.
Ugyanez már nem mondható el a hétvé-
gékre és az ünnepnapokra.

Már a kampány idõszakában sikerült új-
jáéleszteni a közösségi életet. A nõnapi és
a szüreti bálokon résztvevõk a mai napig
emlegetik a jó hangulatban eltöltött esté-
ket. Az idei év kivételével minden eszten-
dõben megrendeztük (nyár derekán) a fa-
lunapot. A délelõtti korosztályos futball-
mérkõzések után számos meghívott ven-
dég színvonalas mûsorán szórakozhatott a
falu apraja-nagyja. A mulatság tûzijátékkal
és utcabállal ért véget. A Közösségi Ház
környékének rendbetétele is lakossági
összefogással készült el az elsõ évben.
Nagy szívfájdalmam, amikor arról szerzek
tudomást, hogy az itt élõk közül szándé-
kosan rongálják a kerítést, az egyébként is
rossz állapotban lévõ épületet, illetve a
nagy gonddal ültetett és nevelgetett tujá-
kat. A rongálók saját társaikat és az itt élõ
embereket fosztják meg attól az örömtõl,
hogy szabadidejüket szép környezetben
tölthessék el.

A tavalyi év volt az elsõ karácsony, ami-
kor advent kezdetén - igaz, hogy szeré-
nyen, de - kigyulladtak a szeretet fényei.
Ez az idén is megvalósult és remélem jö-
võre bõvülni is fog.

Szinte már hagyománnyá vált, hogy vá-
lasztókörzetemben (Dusnokon) kará-
csony elõtt felkeresem a 70 év fölötti idõs
embereket és átnyújtom nekik szerény
ajándékomat.

Elkészült a temetõ környékén a parko-
ló, rendszeres a Sajó TV által készített
szerkesztett mûsorok vetítése.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság
tagjaként, javaslatom alapján, az idén is
sok család részesült az élelmiszersegély-
csomagból. Nagy örömmel tölt el, hogy ha
csak átmenetileg is, de sok embernek se-
gíthettem megoldani a mindennapi prob-
lémákat.

3. A következõ idõszakban nagyon sok
még a tennivaló. Sajnos maradtak el olyan
feladatok is, amelyek még erre az évre vol-
tak tervezve. A következõ év egyik felada-
ta lesz a Katalin utca bevezetõ szakaszának
aszfaltozása. Az elavult és korszerûtlen
közvilágítás felújítása. Az Álmos utca és a
27-es fõút keresztezõdésének kivilágítása.

A Király utca balesetveszélyes járdájának
felújítása, fedett buszvárók, játszótér és vi-
rágszigetek építése. Idõrõl idõre visszaté-
rõ gond a környezetszennyezés és szemét-
lerakás.

Választókörzetemben a közrend és köz-
biztonság sajnálatos módon romlott. A
rendõrséggel és a polgárõrséggel karöltve
- még több önkéntes segítõ bevonásával -
vissza kell állítani a közbiztonságot és
megóvni javainkat a bûnözõktõl. Minden
felelõsen gondolkodó ember, így én is,
csak úgy tudom képviselõi munkámat ha-
tékonyan végezni, ha Önök választók is se-
gítenek ebben. A továbbiakban is várom
javaslataikat, véleményüket.

4. A hosszú távú tervek között az egyik
legfontosabb az itt élõknek esélyt teremte-
ni a boldogulásra, vagyis minél több mun-
kahely teremtése a városban. A jól képzett
fiatalok megtartása. Ha nem létesülnek új
munkahelyek, a magasan képzett szakem-
berek és családtagjaik elvándorolnak. Ha
az oktatás és az egészségügy nem bõvül,
ha iskolák kerülnek bezárásra, akkor
nincs mód arra, hogy bárki is megállítsa az
elvándorlást, az itt maradottak elszegé-
nyedését.

A KERT-STÚDIÓ
MEZÕGAZDASÁGI és

BARKÁCS SZAKÜZLET
kellemes ünnepeket 

és sikerekben gazdag boldog 

új évet kíván minden kedves

régi, és új vásárlójának. 

Ünnepi nyitva tartás:
December 24-én 8:00-12:00-ig     

December 25-tõl január 2-ig zárva

GYERTYAFÉNY
TEMETKEZÉSI BT.

3770 Sajószentpéter, 
Kossuth u. 137.

Tel: 48/ 424-000

Mobil: 20/ 352-7246

09.00 Tüzép - 09.02
Erõmû út - 09.05 Alacskai
út - 09.13 II. Akna - 09.20
BÉV telep (Baross G. út
felé) - 09.35 Ibolya telep -
09.45 Temetõ

10.00 Dusnok - 10.07
Fecskeszög (Zalka M. utca)
- 10.15 Temetõ

11.15 Temetõ - 11.25
Ibolya telep - 11.35 BÉV
telep - 11.45 II. Akna -
11.55 Alacskai út -     11.58
Erõmû út - 12.00 Tüzép

12.15  Temetõ - 12.22
Fecskeszög (Zalka M. utca)
- 12.30 Dusnok

13.00 Tüzép - 13.02
Erõmû út - 13.05 Alacskai
út - 13.13 II. Akna - 13.20
BÉV telep (Baross G. út
felé) - 13.35 Ibolya telep -
13.45 Temetõ

15.00 Temetõ - 15.10
Ibolya telep - 15.25 BÉV
telep - 15.32 II. Akna -
15.40 Alacskai út -      15.43
Erõmû út - 15.45 Tüzép

Temetõi járatok
December 24. - 25. - 26.

Az autóbusz csak a kiépített 
autóbusz-megállókban áll meg!
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Petercsák János

- Szép, ami az utóbbi idõben
nálunk történt, de nem szabad
megállni. Azt hiszem, nem le-
het teljesíthetetlen igény egy
tanuszoda megépítése. Az
unokámat most Kazincbarciká-
ra kell utaztatni úszásoktatás-
ra, de ezt nem teheti meg min-
denki. Nem beszélve arról,
hogy az iskolai úszásoktatás
ma már elengedhetetlen, mert
a gyerekek így nemcsak fiata-
lon tanulnak meg úszni, ha-
nem mindez jó sportolási lehe-
tõséget is jelent számukra. Te-
hát egy uszoda látványtervét
már szívesen látnám a képze-
letbeli közös fa alatt. 

Annak is örülnék, ha több
sétáló rendõrrel találkoznék az
utcákon, vagyis ha rajtam múl-
na, alaposan megnövelném a
rendfenntartók létszámát. Kü-
lönösen a kültelkek vannak ve-
szélyeztetve a bûnözõk által.
Tudom, hogy ez nem helyi
probléma, ezért a törvényalko-
tók és a törvényhozók figyel-
mét hívnám fel a tarthatatlan
helyzetre, mivel a tulajdonos-
nak a paragrafusok nem enge-
dik meg, hogy büntetlenül
megvédje a sajátját. A Belátó-
dûlõben van hobbikertünk, és
gyakran megyünk ki arra a hír-
re, hogy valakinek már megint
feltörték, kirabolták a házát.
Ideje lenne ezen a téren is ren-
det tenni. 

Borsosné Feledi 
Erika

- Ha valami csoda folytán
lenne rá lehetõségem, elõször
a forráshiányt tüntetném el,
hogy nagyobb mozgásteret
kapjanak a képviselõk a város-
fejlesztésre. Ekkor még gyor-
sabb ütemben fejlõdne tovább
a település, bár az utóbbi né-
hány év eredményeivel így is
elégedettek lehetünk, hiszen
jó irányú változások történtek
több városrész életében.
Örömmel tapasztaljuk, az ön-

kormányzati vezetõk észreve-
szik, hogy vannak Sajószent-
péteren vállalkozók, és a kétol-
dalú együttmûködés már ho-
zott eredményeket. Azt kell
mondanom, több cikluson ke-
resztül mindezt nem tapasztal-
tuk. Másik kívánságom az len-
ne, hogy kerüljenek ki az utak
mellé útbaigazítást nyújtó in-
formációs táblák, mert úgy az
ide érkezõ vendégek köny-
nyebben el tudnának igazodni. 

Mivel a kívánságlista háro-
mig nem állhat meg, kívánom
az önkormányzat vezetõinek,
hogy továbbra is csak a város
és az itt élõk érdekeit tartsák
szem elõtt, amikor megnyom-
ják az igen vagy a nem gombot
egy-egy döntésnél. 

Guba Zoltán

- Szolgáltatásban, ellátásban
már túlkínálat van Sajószent-
péteren, hiszen megválogat-
hatjuk, melyik nagyáruházban
akarunk vásárolni. Rengeteget
javul a belsõ területek útháló-
zata és remélem, elõbb-utóbb
az útfejlesztések eljutnak a
külsõ városrészekbe is. A Sajón
túli területen élek, ahol több
mellékutcában alig lehet köz-
lekedni. Az autók fenntartása
emiatt drága, hiszen a futómû
alkatrészei hamar tönkremen-
nek. Így karácsonyi ajándék-
ként megoldódhatna ez a
probléma. 

Örömmel látnék a közeljö-
võben igazi kirándulóhelyeket
a közelben, amire lehetõséget
kínál a Sajó-part, valamint a
horgásztavak környéke. Egy
ilyen turisztikai fejlesztésnek
szerintem mindenki örülne,
mert szép helyekre mozdul-
hatnának ki a családok, és ta-
lán a vízi turizmus is beindul-
hatna. 

Zahorcsák Istvánné
- Elõször is, a dusnokiak ne-

vében nagyon köszönöm,
hogy településünk idén elsõ
ízben ünnepi díszkivilágítást
kapott az önkormányzattól.
Korábban nem volt ilyen, azért
ért bennünket meglepetés-
ként, amikor kigyúltak a kará-
csonyi fények. Jó érzés tudni,
hogy velünk is törõdnek, és ez-
által közelebb kerülünk a vá-
roshoz. Csendes, emberi lép-
tékû település Dusnok, ahol az
emberek mindenkiben meg-
bíznak. Ezt használják ki a bû-

nözõk, akik már világos nappal
bemerészkednek az udvarra,
és minden kézzelfoghatót el-
lopnak. Ezért szeretnénk több
rendõrjárõrt látni. Jó lenne sû-
ríteni az autóbuszjáratokat is,
mert akinek nincs autója, gon-
dot jelent számára a nagyobb
bevásárlás. A legnagyobb óha-
jom viszont az utak megépíté-
se lenne, mert a Katalin úton
és néhány másik mellékutcá-
ban esõs idõben egyáltalán
nem lehet közlekedni, mert el-
süllyednek a jármûvek.

Mit szeretne látni a város karácsonyfája alatt? 



- Valamilyen szempontból
jubileumi ez a mai, sajószent-
péteri koncert, hiszen, ha jól
tudom, születésnapja van.
Egy hölgytõl nem kérdezném
meg, hogy hányadik, de re-
mélem, Ön elárulja nekünk! 

- Megmondom én õszintén,
ma vagyok 71 éves. Ilyen sze-
rencsésen alakult az élet, hogy
éppen itt Sajószentpéteren
ünnepelek, ahol egyébként
nagyon sok ismerõsöm volt,
hiszen én annak idején Mis-
kolcon érettségiztem. Hetven-
egy év tudom, hogy nem ke-
vés, de nem is olyan sok, azt
mondom, hogy rettegjenek az
olvasók és a tévénézõk, mert
még legalább 20 év hátra van
a pályámból. 

- Isten éltesse sokáig! Amikor
nézem a koncertjeit, azt lá-

tom, hogy már nem csupán az
idõsek, hanem a fiatalabb
korosztály is ott ül a nézõté-
ren, és csillogó szemmel hall-
gatják, sõt sokszor együtt ének-
lik Önnel a régi slágereket. Mi
lehet ennek a sikernek a titka? 

- Külföldi példát mondok.
Két név: Frank Sinatra és Bar-
bara Streisand. Olyan mara-
dandó, fülbemászó melódiák-
kal hódították meg a világot,
amelyek mind a mai napig

hallhatók a különbözõ rádiós
és televíziós csatornákon. Mi is
valami hasonlóval próbálkoz-
tunk meg itt Magyarországon.
Most már nagymamák, akik
egykor otthon, fõzés vagy taka-
rítás közben az én dalaimat
dúdolták, énekelték, s így az õ
gyerekeikben, unokáikban is
megragadtak ezek a melódiák.
Talán ez lehet a siker titka. 

- Az életpályájának a dalok
és az éneklés csak egy részét,
egy szeletét jelentik. Mondom
ezt azért, mert számos film-
ben is szerepelt. Elevenítsünk
fel egy-két filmszerepet az el-
múlt évtizedekbõl! 

- Azt gondolom, nem vol-
tam különösebben filmszínész
(inkább színházakban játszot-
tam: Operett Színház, Mik-
roszkóp Színpad), de való
igaz, hogy a filmszerepek is
megtaláltak. Többek között
"Az oroszlán ugrani készül" cí-
mû filmben játszottam fõsze-
repet, de láthattak a "Bûbájo-
sak" és a "Gyilkos a házban
van" címû alkotásokban is. En-
nek ellenére azt mondom, az

én életem sokkal inkább a ze-
ne körül forgott és forog ma
is. Mindig azt tartottam, hogy
nem elég jól énekelni - már,
ha egyáltalán jól énekelek -,
hanem rengeteg humorral
kell fûszerezni az elõadást,
mert a humor az élet sója. 

- Volt egy emlékezetes kon-
cert, amelyet Ön vezényelt
egy televíziós mûsorban. A
környezetemben sokan meg-
kérdezték, hogy miként került
a karmesteri pódiumra. Én
viszont tudom Önrõl, hogy
képzett zenész. Jól emlék-
szem, oboázni tanult?

- Bizony, bizony. Miskolcon

végeztem el a zenei konzerva-
tóriumot, majd felkerültem
Budapestre, ahol a Pénzügyõr
Mûvészegyüttesben lettem el-
sõ oboista. Aztán felvételiztem
a Zeneakadémiára, amit el is
végeztem mint oboista. Miu-
tán tudom, hogy mi a 3/4 és a
6/8 között a különbség, és azt
is tudom, hogy F-dúrban nem
két kereszt, hanem egy b van,
így aztán úgy döntöttem, hogy
egy amerikai mûsor mintájára
én is felállok a karmesteri pó-
diumra. Elõvettem a számom-
ra legkedvesebb klasszikus da-
rabokat és így született meg az
Ön által említett televíziós
mûsor, amit egyébként a Ze-
neakadémián rögzítettünk. 

- Mûvész úr! Engedje meg,
hogy a sajószentpéteriek ne-
vében még sok hasonlóan si-
keres koncertet és jó egészsé-
get kívánjak Önnek!

- Nagyon Köszönöm.  

Sulyok
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November 21-én (pénteken),
több más településhez hasonló-
an, városunkban is megrende-
zésre került az Idõsek napja el-
nevezésû program, amelyre év-
rõl évre egyre többen fogadják
el Sajószentpéter Város Önkor-
mányzata, illetve a Területi Szo-
ciális Központ meghívását. A
mostani alkalom vendégmûvé-
szei Koós János és felesége,
Dékány Sarolta voltak. 

Mint azt Aleva Mihálynétól, a
Területi Szociális Központ ve-
zetõjétõl megtudtuk, lassan
már a 20. alkalomhoz közelít
az Idõsek napja elnevezésû
rendezvénysorozat, mellyel
minden õsszel a szépkorúak
elõtt kívánnak tisztelegni. Az
intézményvezetõ azt is el-
mondta, hogy bár az alapötlet
más településektõl származik,
de Sajószentpéteren is teljes
egyetértéssel honosították
meg ezt a mára már szép ha-

gyománnyá érett rendezvényt. 
A kora délutáni órán váro-

sunk polgármestere, dr. Fara-
gó Péter köszöntötte a megje-
lenteket, s többek között arról
beszélt, hogy az idõsebb em-
berekre gondolva, karácsony-
kor is a sajószentpéteriek ren-
delkezésére áll majd az a busz-
járat, amely megkönnyíti a te-
metõbe való eljutást. Arról is
tájékoztatta az idõs városlakó-
kat, hogy tavasztól egy újabb
egészségügyi szolgáltatás
igénybevételére nyílik lehetõ-
ség. A reumás bántalmak keze-
lésére szolgáló masszázsággyal
díjtalanul egészítik majd ki a fi-
zikoterápiás kezeléseket. 

A forgatókönyv szerint ezt
követõen indult a show. Koós
János és kéttagú zenekara vet-
te birtokba az MSK színpadát.
Egy-két szellemes történet,
egy-két poén amolyan Koós-
stílusban, s máris együtt kacag

a zsúfolásig megtelt nézõtér.
Néhány perc, ami kikapcsol,
pihentet és szórakoztat. 

A showmûsort követõen a
felújított tornacsarnokba vo-
nultak át az idõs emberek,
ahol estebéd, no meg Sanci ze-
nés mûsora várta õket. Miköz-
ben a szépkorúak a már vacso-

rának is beillõ ételeket fo-
gyasztották, a Szentpéteri Kró-
nika stábja Koós mûvész úrral
elegyedett szóba, hiszen úgy
gondoltuk, ha már városunkba
látogatott, nem engedhetjük el
úgy, hogy fel ne köszöntsük a
születésnapján.

S.B.

Nem csak a 20 éveseké a világ…

Vérbeli muzsikus



Városunk képviselõ-testüle-
te már e könyv megjelenése-
kor (2007-ben) világossá tette,
hogy nagyra értékeli és támo-
gatja docens úr kutató munká-
ját, így biztosra vehettük, hogy
lesz folytatás. Szerencsére nem
sokat kellett várnunk az újabb
helytörténeti témájú kötet el-
készültére, miután dr. Tóth Pé-
ter és Szûcs Tamás egy rendkí-
vül izgalmas ötlettel álltak elõ.
Ennek lényege, hogy régi ké-
peslapok segítségével mutat-
ják be az egykori Sajószent-
pétert a ma élõ generációknak.
A nem mindennapi vállalko-
zásról Miskolcon beszélgettem
a szerzõpárossal. 

- Kinek az ötlete volt, hogy
képeslapokon keresztül mu-
tassák be a régi Sajószent-
pétert? - kérdezem dr. Tóth Pé-
tert.

- Természetesen Tamás fejé-
bõl pattant ki az ötlet, hiszen
szenvedélyesen gyûjti a régi
képeslapokat. Talán nem járok
messze az igazságtól, ha azt
mondom, lenyûgözte az a lát-

vány, ami elénk tárult a képes-
lapokról. Nekem nem "korsza-
kom" az az idõszak, amit fel-
ölel a kötetben közzétett ké-
peslapsorozat (középkori ma-
gyar történelemmel foglalko-
zom), de engem is megfogott
az a munka, az a fajta nyomo-
zás, amit például egy-egy régi
épület beazonosítása jelentett. 

- Docens úr említette, hogy
az Ön egyik régi szenvedélye a
képeslapgyûjtés. Miként kez-
dõdött és hány darab képes-
lapra sikerült szert tennie ed-
dig? - fordulok Szûcs Tamás-
hoz. 

- Az igazat megvallva, nem-
csak képeslapokat gyûjtök, ha-
nem sok minden mást is. A ké-
peslap csak egy színes adaléka
annak a helytörténeti gyûjte-
ménynek, amelynek az elsõ
darabja közel 30 éve került
hozzám. Valóban szenvedélye-
sen gyûjtöm a Sajószent-
péterhez kapcsolódó iratokat,
tárgyakat, s mivel ennek a vá-
rosnak nagyon régi és izgalmas

története van, így jelentõs
mennyiségû tárgyi emléket si-
került összegyûjtenem az el-
múlt évtizedekben. Talán meg-
lepõ, hogy a legnagyobb
mennyiségû tárgyi emlékem a
Sajószentpéter területén felfe-
dezett õskõkori lelõhelyekrõl
való, de természetesen a ké-
peslapgyûjtemény is egy érde-
kes szelete ennek a szenve-
délynek. 

- Hogyan kell elképzelnünk
ezt a gyûjtõmunkát? Hol lehet
egyáltalán hozzájutni ilyen régi
képeslapokhoz?    

- Manapság már nagyon ne-
héz képeslapot gyûjteni, csak
aukciókon lehet ugyanis hoz-
zájutni a lapokhoz, ahol egy-
szerre többen is meg akarják
szerezni a ritkaságnak minõsü-
lõ darabokat. Ez értelemszerû-
en azt jelenti, hogy felverik az
árakat, így elõfordult olyan is,
hogy 60 ezer forintot adtam
egy képeslapért. 

- Jól értettem? Hatvanezret
mondott?! 

- Igen. Bár azt hozzá kell ten-
nem, hogy nem mindegyik
ennyire drága. Léteznek olyan
fanatikus gyûjtõk, akik nem ki-
fejezetten sajószentpéteri ké-
peslapokra vadásznak, hanem
mondjuk egy-egy épület a cél-
pontjuk, s minden olyan képes-

lapot meg akarnak szerezni,
amelyen az adott épület látha-
tó, s ha ilyet találnak, gyakorla-
tilag bármilyen összeget hajlan-
dók megadni érte. Régebben
akár évi 3-4 darabbal is sikerült
gyarapítanom a gyûjteményt,
most azonban annak is örülök,

ha egyet sikerül szerezni.
- Csakhogy az arányokat ér-

zékeltessük! - veszi át a szót dr.
Tóth Péter -  Tamásnak 90 da-
rab képeslapja van Sajószent-
péterrõl. Az Országos Széche-
nyi Könyvtár kb. 40 olyan ké-
peslappal rendelkezik, ame-
lyen Sajószentpéter valamelyik
része látható. Ebbõl a 40-bõl 5
olyan létezik, amelyik Tamás-
nak nincs meg, a Tamás 90 ké-
peslapja között pedig mintegy
60 olyat találhatunk, amelyik
az Országos Széchenyi Könyv-
tár gyûjteményébõl hiányzik.
Ilyen arányokról beszélhetünk
tehát. 

- Nyilvánvalóan a könyv ge-
rincét a képeslapok adják.
Emellett azonban egy rendkí-
vül komoly kutatómunka is
kellett ahhoz, hogy összeálljon
a kiadvány. Ki tudott például
segíteni akkor, amikor egy épü-
letet az évek során úgy átépítet-
tek, hogy a felismerhetetlensé-
gig megváltozott a külseje?   

- Tamáshoz hasonlóan én is
sajószentpéteri vagyok (a há-
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Sajnos, városunk nem büszkélkedhet alapos helytör-
téneti munkákkal, így régi hiányt pótolt dr. Tóth Péter
"Válogatott források Sajószentpéter történetéhez" cím-
mel megjelent írása. A kötet tulajdonképpen egy több
kötetre tervezett sorozat elsõ állomása, a benne közre-
adott dokumentumok segítségével bepillanthatunk az
egykori sajószentpéteriek, tehát elõdeink életébe.

SSééttaa  aazz  iiddõõbbeenn  --  aavvaaggyy  mmiitt  mmeessééllnneekk  
aa  kkééppeessllaappookk  SSaajjóósszzeennttppéétteerrrrõõll??

BBeesszzééllggeettééss  ddrr..  TTóótthh  PPéétteerr  eeggyyeetteemmii  ddoocceennsssseell  

ééss  SSzzûûccss  TTaammááss  ttöörrttéénnéésszz  mmuuzzeeoollóógguussssaall

Dr. Tóth Péter Szûcs Tamás
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zunk valahol a mostani egész-
ségügyi központ helyén állt),
bár hosszú ideje már Miskol-
con élek - mondja docens úr.
Édesanyám 1929-ben született
(79 éves), így szerencsére szá-
mos épületre mind a mai na-
pig kitûnõen emlékszik. Példá-
ul a Lévay-házzal majdnem
szemben álló épületre, amely a
30-as években a takarékpénz-
tár volt, ma pedig italbolt mû-
ködik benne. A nagymamám-
mal szinte mindennap odajár-
tak, vitték a napi bevételt a
"Kamató" nénihez, édesanyám
ugyanis gyerekként így nevezte
a pénztáros hölgyet. Nehezebb
feladat volt a bánya beazonosí-
tása, Sajószentpéteren ugyanis
olyan régen bezárt a bánya,
hogy még a ma élõ idõsebb bá-
nyászok is lõszerraktárnak titu-
lálták a sportpálya melletti bá-
nyabejáratot. Segítséget kap-
tunk még Morvaországból is,

egy volt osztálytársamtól
(Hosszú Attila), akinek az
édesapja (Hosszú Zoltán) egy-
kor az üveggyár fõmérnöke
volt. Régi fotókat küldtem neki
az üveggyárról, s számos eset-
ben az õ segítségével sikerült
bizonyos épületeket azonosí-
tani. Emellett pedig a levéltári
kutatómunka adta az alapját a
könyvben olvasható magyará-
zó szövegeknek.        

- Milyen koncepció alapján
dõlt el, hogy mi került a kötet
elsõ, és mi az utolsó oldalára?

- Mielõtt eldöntöttük volna,
hogy milyen koncepció alapján
épül fel a kötet váza, több
olyan könyvet is átnéztünk,
amely - a miénkhez hasonlóan
- képeslapok segítségével mu-
tat be egy települést vagy eset-
leg valamilyen földrajzi terüle-
tet - folytatja Tóth Péter. - Úgy
gondoltuk, nem szégyen tanul-
ni azoktól, akik már otthono-

san mozognak ezen a terüle-
ten. Azt tapasztaltuk azonban,
hogy a legtöbb esetben egysze-
rûen idõrendi sorrendbe rak-
ták a képeslapokat. Ezt az utat
semmiképpen sem szerettük
volna követni, így született
meg az elképzelés, hogy ha
már a múltról beszélünk, akkor
legyen ez a könyv egy idõbeli
és térbeli séta. Ennek megfele-
lõen, ahogy közeledünk a vá-
roshoz, elõször a település lát-
képe jelenik meg, majd beérke-
zünk a Fõ térre (régen a mosta-
ni Kálvin tér volt a város köz-
pontja), s ezt követõen jutunk
el Sajószentpéter más területe-
ire. Mindeközben pedig a vá-
ros történetének egy-egy feje-
zetére is fény derül.

- Ez a könyv sokkal több,
mint egy képeslapos kiadvány -
veszi át a szót Szûcs Tamás. 

- Tanár úrnak köszönhetõen
olyan dolgok is kiderülnek be-

lõle, hogy kétszáz évvel ezelõtt
melyik házban vendégeskedett
például II. Rákóczi Ferenc.
Igaz, az épület már nem léte-
zik, de a telek azonosítható.
Azt reméljük, hogy ez egy való-
ban népszerû kötet lesz, s az a
tudás, ami benne rejlik, sokak
számára elérhetõvé válik. 

- Mostani beszélgetésünk
idõpontjában a könyv még
nyomdában van, tehát a tartal-
mát - Önökön kívül - valójában
senki sem ismeri. A címét el-
szabad árulni? 

- ÜDVÖZLET SAJÓSZENTPÉ-
TERRÕL - mondják mindket-
ten egyszerre, én pedig köz-
ben arra gondolok, hogy mi is
üdvözölhetjük, hogy ismét egy
olyan színvonalas kiadvány lát
napvilágot, amely messzire vi-
szi városunk hírét, ugyanakkor
közelebb hozza elõdeink min-
dennapjait, történelmét. 

Sulyok

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

ÜGYFELÜNKNEK!

Az ingatlan- és hiteliroda 

munkatársai:

Kocsiné Simkó Nikoletta 

hitelügyintézõ

Tarjáni László ingatlanközvetítõ

Teljeskörû ügyintézéssel továbbra is

várjuk ügyfeleinket 

a Bethlen G. u. 1. sz. alatti

irodánkban.

Telefonos elérhetõségünk egész nap:

Hitelügyintézés: 20/458-8528 vagy 30/693-4356

Ingatlanközvetítés, értékbecslés: 30/452-3998



Szenteste a Református Nagy-
templomba megy a család,
majd az istentisztelet és a gyer-
mekmûsor után hazaérve gyer-
tyát gyújtanak. Ezután követke-
zik az ajándékozás, amit a kö-
zös vacsora követ. Az asztalnál
ekkor négy generáció képvise-
lõi ülnek, akik a gasztronómiai
élvezetek után nosztalgiáznak
egykorvolt karácsonyokról. 

Puskás János családjában év-
rõl évre ebben a megszokott
rendben telik el december 24-e.
Négy generáció - kérdeznék
sokan - hogyan tud egy háztar-
tásban élni? Ezt csak azok ért-
hetik meg, akik gyerekként
együtt laktak a nagyszülõkkel,
a dédszülõkkel, és érezték az
idõsebb emberek szeretetét. 

A Puskás és a Szõke család
több évtizede vállal jelentõs sze-
repet Sajószentpéter közéleté-
ben. Együtt említjük õket, ami-
nek a magyarázata: Puskás Já-
nos és Szõke Éva 1968 szeptem-
berében házasságot kötöttek. 

A világháború után Felvidék-
rõl, Rimapálfaláról érkezett
Sajószentpéterre Szõke Gusz-
táv szüleivel, feleségével és na-
gyobbik lányával, hogy új éle-
tet kezdjenek az anyaország-
ban. A jegyzõi lakásban találtak
új otthonra és kreatív emberek
lévén azonnal a jövõképet ala-
kítgatták. A szlovákiai magyar
faluban dohánytermesztõk
voltak, amely mezõgazdasági
kultúra ismeretlen volt a tér-
ségben. Õk viszont már az elsõ
évi termésbõl megalapozták
jövõjüket. A kiváló minõségû
dohányt megvásárolta az Egri
Dohánygyár, az érte járó pénz-
bõl pedig megvették a már em-
lített házat. A téeszesítés után a
háztájiban ráálltak a mákter-
mesztésre, aminek jó ára volt
akkoriban. Szõkéné Piroska
nénit mindenki ismerte Szent-
péteren, hiszen évtizedeken át
árult a helyi piacon. Konyha-
és virágoskertjének csodájára
jártak, férje pedig kosárfonás-
sal, seprõkészítéssel vagy ács-
és kõmûves munkával egészí-
tette ki a családi bevételt. Köz-
ben 1950-ban megszületett
Éva, aki ma azt mondja: nõvé-
rével együtt nagyon boldog

gyermekkoruk volt, szüleik rá-
termettségének köszönhetõen
soha nem szenvedtek hiányt.
Ruhájukat édesanyja varrta, aki
szépen hímzett és horgolt, de
tartottak állatokat is. Az esküvõ
után a szülõi ház egyik épület-
részében éltek, majd jöttek a
gyerekek. Andrea 1970-ben,
Beáta 1977-ben született,
édesanyjuk pedig kiszolgálta
õket, ezért háztartásbeliként
teltek a mindennapjai. 

János építési vállalkozóként
egyre több megbízást kapott a
megyében, de ismerték annak
hátrányát, hogy a divatos ruha-
darabokért Miskolcra kellett
utazni. Ezért 1982-ben meg-
nyitották a település elsõ "ma-

szek" üzletét, az Éva butikot.
Ez az idõszak tíz évig tartott,
ekkor festék- és háztartási áru-
val bõvítették az üzletet, amit
késõbb tapétákkal egészítettek
ki. Andrea érettségi után kós-
tolt bele az üzleti életbe, és
1995-ben átvállalta édesanyjá-
tól a bolt vezetését. Ekkorra
már az addigi üzletasszony ala-
posan beleártotta magát a ter-
mészetgyógyászat rejtelmeibe.
A gyógyteákkal kezdte, majd
tudományos alapokon kutako-
dott, sok könyvet olvasott és
számtalan tanfolyamot elvég-
zett. Megismerte a refle-
xológiát, a különféle masszá-
zsokat, a jógát és többek kö-
zött a táplálkozástudományt is.
Évek óta rendszeresen kap
meghívást a természetgyógy-

ász kongresszusokra és a ha-
sonló jellegû összejövetelekre.
Különösen kedveli a szerete-
ten alapuló gyógymódot, amit
csak azok az emberek ismer-
hetnek, akik már megtapasz-
talták annak pozitív hatását.
Utóbbi irodalmi téren is meg-
jeleníthetõ, ezért 2005-ben ki-
adta száz versbõl álló kötetét
Százszorszépek címmel. Emel-
lett a református gyülekezet
presbitere, énekel a templomi
kórusban és örül annak, hogy
unokái hittanoktatásra járnak. 

Éva 1960-ra teszi a legszebb
karácsonyát. 

- Volt egy Kati nevû babám,
aminek édesanyám két ruhát
varrt, és azok kerültek a fa alá.

Attól nagyobb örömet el sem
tudtam volna képzelni. 

A közös vacsorák hangulata
mindig megható volt, a tyúk-
húsleves, a töltött káposzta és
a zserbó íze viszont ilyenkor
eltért a megszokottól. A bejglit
és a kelt kalácsokat egész év-
ben ettük, ezért ilyenkor kima-
radt az étrendbõl. Karácsony-
fát mindig állítottunk, azt ki-
sebb korunkban a Jézuska hoz-
ta. Szüleink elterelték a figyel-
münket, megszólalt a csengõ,
bementünk a szobába, a fa pe-
dig már ott állt feldíszítve. 

Puskás János 62 éve él a tele-
pülésen, és 18 éves korától
"maszek" festõként dolgozott.
Mivel sok volt a megrendelése,
1980-ban építési vállalkozást
indított, miközben minden ah-

hoz szükséges szakmáról meg-
szerezte a jogosítványt. Volt
idõszak, amikor 52 alkalma-
zottja volt, és több nagy épít-
kezés fûzõdik a nevéhez. Mis-
kolcon és Mezõkövesden cége
építette az autóbusz-pályaud-
vart, de a BorsodChem számos
fejlesztésében is részt vett.
Több cikluson át a mestervizs-
ga bizottság elnökeként tevé-
kenykedett Miskolcon, Kazinc-
barcikán és a Sajószent-
péteren. A jó szakmai múlt
megalapozta számára, hogy
nyugdíjban sem pihenhet,
idén is több megrendelést kel-
lett visszamondania. Gyermek-
kora karácsonyai mindig szere-
tetben teltek négy testvérével
és a szülõkkel. Ünnep elõtt
rendre disznót vágtak, és
ügyeltek arra, hogy mindig
nagy fenyõfát díszíthessenek.
Utóbbi szokását átplántálta
gyerekeibe és az unokáiba is. 

Piroska néni 87 évesen is ki-
váló beszélgetõpartner. Árad
belõle a szó, feleleveníti a
rimapálfalai karácsonyokat,
amelyek legfontosabb mozza-
natai a templomhoz kötõdtek.
Náluk is divat volt olyankor a
disznótor, és amikor átkerül-
tek, ugyanazokkal a szokások-
kal találkoztak. Úgy érzi, befo-
gadták õket Sajószentpéteren.
Mivel ebben a korban már
nem tudja a boltokat járni, így
közvetítõk segítségével oldja
meg a szokásos ajándékozást. 

Unokája, Andrea örömmel
emlékezik vissza arra a decem-
berre, amikor szüleitõl egy két-
személyes, egzotikus kirándu-
lást kapott ajándékba, amelyre
a férjével, Andrással utaztak el.
Az utóbbi években viszont már
nekik kell közbenjárniuk a Jé-
zuskánál, mert két gyermekük
rendre benyújtja a megrende-
lést. A tízéves Liliána rajzoló
bogarat szeretne kapni, míg a
nyolcéves Ábel a Madagaszkár
2. DVD-t nézné meg legszíve-
sebben. A két legfiatalabb csa-
ládtag sem marad ki az ajándé-
kozásból: közösen készítették
el rajzaikat, amelyeket majd a
szentestén titokban helyeznek
a családi karácsonyfa alá. 

Kovács István
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Hová halad a világ. Kérdõ-
vagy felkiáltójel, esetleg mindket-
tõ kellene az elõbbi mondat végé-
re? Döntse el a kedves olvasó.

Elgépiesedünk.
Ülünk a kocsinkban, kívülrõl

átláthatatlan üveg mögül bámul-
juk a világot. Ráförmedünk a sze-
rencsétlenkedõ ismeretlenekre,
szidjuk a közveszélyesen vezetõ
idegent. Onnan irányítjuk a cé-
get, igazgatjuk a családot, benne
eszünk és iszunk, s ha néha lehúz-
zuk az ablakot, akkor intünk az
ismerõsöknek, persze anélkül,
hogy megállnánk egy rövid dis-
kurzusra, legfeljebb rácsörgünk a
mobilon. 

A munkahelyen dolgozunk, ját-
szunk vagy csevegünk a számító-
gépen, néha fölemeljük a telefont,
de talán még a szomszéd szobá-
ban lévõ munkatársunkkal is e-
mailben, esetleg sms-ben vitatjuk
meg a vállalat és az élet dolgait.
Ha nem maradtak el a jó hangu-
latú névnapi bulik, akkor sebté-
ben, széles mosollyal letudjuk a
köszöntést, feltesszük a banális
kérdést: mizújs?, hogy vagy?, a
helyzet?, s a választ meg sem vár-
va lelépünk.

A meleg családi fészekben vár
a tévé, a DVD, az internet, az
MP3, kinek mihez van kedve, s a
felsorolásból kitûnik, egy négyta-
gú család úgy is eltöltheti az esté-
jét, hogy akár egy szót is váltaná-
nak egymással. Legfeljebb néha
gépet cserélnek - ha esetleg nem
lenne mindegyikbõl kettõ-három,
mert akkor még találkozniuk sem
kell. Talán a hûtõnél, hogy legyen
mit majszolni a nyugalom szige-
tének egyik külön szobájában.
Fülhallgatóba burkolózva - hogy
ne zavarják egymást - a másik se-
gélykiáltását sem hallják meg.

Már a táncról is leszoktunk.
Úgy értem, arról a kontaktusról,
amikor hajdanán átfogtuk a lány
derekát, zavart, suta próbálko-
zással kissé magunkhoz vontuk,
hogy érezzük az illatát, beleegye-
zõ vagy az ellentmondást nem tû-
rõ testtartását az összesimulás
kezdeményezésekor. 

Elmaradtak a cukkolós kártya-
partik, mert interneten vívjuk
személytelen csatáinkat a világ
teljesen ismeretlen zsugásaival.
Sakkozáshoz is jobb a legújabb
számítógépes program, mert nem
röhög ki egy rossz lépés után, ha-

nem barátságosan rávezet a leg-
jobb lépéskombináció alkalma-
zására. 

Filmeket is inkább otthon né-
zünk, így nincs mód a mozi utáni
sétára, esetleg beülni egy sörre,
egy fröccsre, hogy felidézzük,
megvitassuk az élményt, szidjuk,
vagy éppenséggel dicsérjük a ren-
dezõt. Tévénk kapcsolgatása és a
mûsor pocskondiázása után bele-
túrunk a DVD-halomba, és kibá-
nyásszuk a kedvünkre valót. A
közös katarzis hiánya már föl
sem tûnik.

Még hosszan sorolhatnám,
mennyi emléktõl, feledhetetlen
pillanattól fosztanak meg ben-
nünket az egyre többet tudó, pre-
cíz, vonzó és ámulatba ejtõ gé-
pek. De, mirõl fogunk majd anek-
dotázni, könnyesre nevetve ma-
gunkat felidézni a mulatságos
helyzeteket, és elérzékenyülve
visszaemlékezni azokra, akikkel
jó volt együtt lenni?

Mindez a saját döntésünk.
Mármint az, hogy mennyire hagy-

juk beleszólni életünkbe a káprá-
zatos masinákat, az elragadó
kütyüket. Engedjük, hogy ural-
kodjanak fölöttünk? Reményke-
dem, ellenállunk annak, hogy
mindennapjaink után a szívünk
is civilizálódjon. Elfogadjuk,
hogy gondolatainkat, ízlésünket
és érzelmeinket gépek formálják?
Reménykedem, együtt élve ugyan
velük, de mi szabjuk meg a játék-
szabályokat, mi határozunk ar-
ról, hogy mennyire alakíthatják
az életünket. Mert csak tõlünk
függ, hogy használati tárgyak,
szórakoztató eszközök és mun-
kánkat segítõ gépek vesznek kö-
rül bennünket, vagy "családtag-
gá", "baráttá", "társsá" fogadtuk a
huszonegyedik század elejének
technikai csodáit. 

Ám családunk két "szélsõ ága",
a gyerekek és a nagyszülõk nem
tudnak beleszólni ebbe a döntés-
be. Kirekesztettek. Számukra
nincs választási lehetõség. Annyi
figyelemmel, szeretettel és törõ-
déssel kell beérniük, amennyit
kapnak tõlünk. Ha, kapnak. Ha
jut rájuk idõ.

Egyik ismerõsöm minden esté-
jét két fia közé feküdve tölti az
ágyban. Mesél nekik. Kilenc óra
tájban elvonulnak - még akkor is,
ha nem sikerült végignézni a leg-
újabb mesefilmet -, elõkerül a fic-
kók éppen legkedvesebb könyve,
és a nyugodt, egyenletes szuszo-
gásig olvas az anyuka, ha közben
õ is el nem alszik. Õk is megvet-
ték a legkorszerûbb szórakoztató
gépeket, mégis, az esti mese, a lel-

ki kontaktus a szülõvel és a mese-
hõsökkel, a fantázia világában
tett közös séta, a simogatások, a
kérdések és a magyarázatok el-
maradhatatlanok a nap zárása-
kor. Sõt, ha a mami fáradt és el-
szenderül, akkor valamelyik lur-
kó mondja el a többieknek ked-
vencét, álomba ringatva a csalá-
dot.

Margó néni is ezt szeretné.
Odabújni az unokákhoz, mesél-
ni, dudorászni nekik, majd óva-
tosan kibogozni magát a kis ke-
zek szorításából, eligazgatni raj-
tuk a takarót, s lámpaoltás után
rápillantani a picikre, hallgatóz-
ni egy kicsit, hogy becsapva a Na-
gyikát nem kuncognak-e a rossz-
csontok, aztán óvatosan behajta-
ni maga mögött az ajtót, lezárva
egy boldog napot. 

Lánya azonban családjával az
ország másik szegletében él, aho-
vá Margó néni nem mer egyedül
elindulni, õk pedig, a sok munka
miatt nem tudnak gyakran jönni.
Nem pénzkérdés, fizetnék az utat.

Szeretik, ragaszkodnak hozzá, ér-
zi ezt Margó néni, hiszen tavaly
ilyenkor telefont is vettek neki.
Egy füzetbe jó nagy betûkkel,
hogy ki tudja olvasni, mindent
precízen fölírtak: mely gombokat
kell megnyomni, ha õ hív, vagy
ha õt csörgetik, és hogyan kell fel-
tölteni a készüléket, mert Margó
néni retteg a telefon lemerülésé-
tõl, ugyanis a kódok beütése -
nem is érti: pin meg puk - már
sok galibát okozott neki.  Termé-
szetesen a telefonálás költségeit a
veje fizeti, aki nem mulasztja el
egyetlen alkalommal sem, hogy
pár mondatot váltson az anyósá-
val. 

Nem ez a szomorúsága Margó
néninek, hiszen gyakran hívja a
lánya vagy az unokája, és azért
sem haragszanak, ha õ csörög rá-

juk. A nagyi a most kapott korsze-
rû, csillogó-villogó "pokolfajzat"
miatt aggódik. Tud ez mindent
Anyukám, mondta a lánya a ma-
roknyi "szörnyûségre", fényképe-
ket lehet vele készíteni, és el is le-
het küldeni. Lefényképezzük a
gyereket, és pár pillanat múlva
már láthatod is, újságolta a veje,
miközben legutóbbi látogatásuk
során - a Nagyika számára követ-
hetetlen mozdulatokkal - beállí-
totta a valóban szuper mobiltele-
font. 

Nem jó ez így Istvánkám, pa-
naszkodott nekem a napokban
Margó néni. Eddig csak-csak el-
jöttek és gyönyörködhettem az
unokámban. Most nézzem ezen a
kis képernyõn? Azt mondták teg-
nap, a karácsonyfát is lefényké-
pezik, hogy én is láthassam, mi-
lyen szép lett. Lacika meg azért
könyörög, hogy én is csináljak fo-
tót magamról, hadd adhasson
puszit a képre a szentestén. Mi-
lyen világ ez, Istvánkám?

Nem hinném, hogy választ várt
a kérdésére. Mit mondhattam
volna neki? Inkább belemerültem
a kockás füzetbe rajzolt-írt sajá-
tos használati utasításba, hátha
megértem a telefonban kihívóan
villogó Multimédia, Web-elérés
meg hasonlók, már számomra is
alig érthetõ, titokzatos világát.

Margó néni aggódva nézte
idõnkénti tanácstalanságomat.  

Maga ért hozzá? Le tudna fény-
képezni? - kérdezte bizonytala-
nul. Legalább képrõl lásson az
aranybogaram.

Kattintottam néhányat, ami-
kor visítani, rázkódni kezdett ke-
zemben a készülék.

Õk hívnak! - röppent a telefon-
hoz Margó néni.

Lacikám! Aranybogaram!...
Mikor?... Jó, bogaram… Sok dió-
val.

Jönnek, Istvánkám…Jönnek -
csuklott meg a hangja. Kedden…
Aranygaluskára vágyik az én
drágám.

Fónagy István
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Fokhagymakrémleves
Hozzávalók 2 személyre: 
- 2 dl fõzõtejszín
- 3 dl tej 
- 0,5 liter alaplé (1db leveskockából)
- 5 dkg vaj
- 2 evõkanál liszt
- só, õrölt bors
- 6-8 gerezd fokhagyma 
Elkészítése:
Vajat olvasztva világos rántást készítünk,

a zúzott fokhagymát beletesszük, kevés ide-
ig hevítjük és felengedjük tejjel és tejszín-
nel, majd az alaplével. Sóval ízesítjük, bors-
sal fûszerezzük, kb. 3-4 percig fõzzük, tála-
láskor pirított zsemlekockát teszünk rá.

Sertésszûz gazdagon
Hozzávalók 2 személyre: 
- 30 dkg sertésszûz 
- 2 szál bacon szalonna
- 4 db gombafej
- 2 lap füstölt sajt
- kakukkfû, só, fûszersó ízlés szerint
- a panírozáshoz: tojás, liszt, 

zsemlemorzsa
Elkészítése:
A húst klopfoljuk és enyhén sózzuk,

majd a tölteléknekvalót a húsra helyez-
zük, fûszerezzük kakukkfûvel és fûszersó-
val, a töltelékkel együtt feltekerjük a húst.
Panírozás után olajban kisütjük, tálaláskor
karikára vágjuk.

Túrógaluska áfonyalekvárral
Hozzávalók 2 személyre: 
- 25 dkg tehéntúró 
- 1 csomag vaníliacukor 
- 1 db tojás
- 2 evõkanál búzadara
- csipet só
- áfonyalekvár
Elkészítése:
A túrót összedolgozzuk az alapanyagok-

kal, kivéve az áfonyalekvárt, majd forrás-
ban lévõ vízbe szaggatjuk. 2-3 percig fõz-
zük, tálaláskor áfonyalekvárral adjuk. Te-
tejére tejszínhabrózsát teszünk.       

Jó étvágyat!
Varga Zoltán (vezetõ szakács)
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