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Városnapok 2010

InvitálóInvitáló

Kikapcsolódni hívom
Önöket, kedves sajószent-
péteriek. Eltölteni egy vagy
több napot a vásári forga-
tagban, szórakozni a köny-
nyedebb és az igényes mû-
vészi produkciókon. Baráti
találkozóra invitálom Önö-
ket, ahol a rohanó hétköz-
napok sodrásából kikerülve
a családdal, a szomszédok-
kal, a rég nem látott ismerõ-
sökkel leülhetnek egy kicsit
beszélgetni, kikapcsolódni.

Egy képzeletbeli meghí-
vót nyújtok át ezzel a rövid

írással a város minden pol-
gárának, hogy folytassuk
azt, amit tavaly elkezdtünk:
a Sajószentpéteri Városna-
pokat. Mint tudjuk, az ön-
azonosság átélésének örö-
mére vágynak nemzetek és
kisebb közösségek az egész
világon. Ez többek között
múltjuk megismerésével,
hagyományaik ápolásával és
újabb közösségi élmények
megteremtésével lehetsé-
ges. Ezt kínáljuk Önöknek a
II. Sajószentpéteri Városna-
pokon, június 22. és 27. kö-
zött.

Az elmúlt napokban, he-
tekben a természet erõi ala-
posan próbára tették a
sajószentpéteriek tûrõké-
pességét is, így most a vá-
rosnapok rendezvénysoro-
zata arra is jó lehetõséget
kínál, hogy a nehéz napokat
feledve a szórakozásnak is
teret adjunk. Biztos vagyok
abban, hogy az igényes mû-
vészi produkciók (Berki Ta-

más, Fenyõ Miklós, Kovács
Kati, Republic) feledtetni
tudják azokat a nehéz pilla-
natokat, amikor az itt élõk
az értékeiket próbálták
menteni a víz fogságából.

Amikor tavaly (a képvise-
lõ-testülettel közösen) elha-
tároztuk, hogy hagyomány-
teremtõ szándékkal útjára
indítjuk a Sajószentpéteri
Városnapok eseménysoro-
zatát, már akkor az lebegett
a szemünk elõtt, hogy a te-
lepülés vezetésének kezde-
ményezése, jó szándéka
csak akkor ér valamit, ha azt
a polgárok is támogatják.
Nyugodt szívvel kijelenthe-
tem, hogy a II. Sajószent-
péteri Városnapok prog-
ramja gazdag, színes és vál-
tozatos, bármelyik kisváros-
ban megállná a helyét, mert
mindenki megtalálhatja
benne a kedvére való szóra-
kozási lehetõséget. Ez a
szervezõk munkáját dicséri,
akik a szûkös keretbõl a ma-

ximumot hozták ki. Köszö-
net és elismerés nekik
ezért.

A rendezvény sikere azon-

ban csak Önökön múlik.

Részvételükkel Önök dön-

tik el, hogy hagyományt tu-

dunk-e teremteni a Sajó-

szentpéteri Városnapokból,

s lesz-e néhány évtized múl-

va is egy olyan sajószentpé-

teri kulturális esemény,

amelyet az egész országban

jegyeznek. Utódaink annak

alapján is megítélnek majd

bennünket, hogy a megszé-

pített, fejlõdõ és egyre ren-

dezettebb városon kívül mi-

lyen hagyományokat, kultu-

rális értékeket hagyunk ne-

kik örökül. A kikapcsolódás

mellett ezért is invitálom

Önöket jó szívvel a városna-

pi rendezvényekre.

Dr. Faragó Péter 

polgármester

- Mielõtt ténylegesen felele-

venítenénk a várossá válás fo-

lyamatát, meséljen egy kicsit

arról, hogyan került egykor a

nagyközségi tanácshoz!

- A Sajószentpéteri Üveggyár-
ban dolgoztam, amikor 1983-
ban elkezdtem a jogi egyete-
met. Komoly cél lebegett a sze-
mem elõtt, hiszen az üveggyár

jogtanácsosaként szerettem vol-
na kamatoztatni a tudásom. Ez
volt az én elképzelésem, aztán a
sors másként döntött. Kiderült,
hogy a nagyközségi tanácsnál
addig vb-titkárként dolgozó
elõdöm a megyei tanácsnál foly-
tatja pályafutását, a helyére pe-
dig egy olyan jogi végzettségû
szakembert keresnek, aki lehe-
tõleg sajószentpéteri. Így kerül-
tem én a képbe, aki akkor már
ötödéves voltam az egyetemen.
Személyesen dr. Péter András
(az akkori tanácselnök) keresett
meg, aki nekem szegezte a kér-
dést, vállalnám-e a vb-titkári te-

Ma sikeres ügyvéd, azonban 1989 márciusában

Sajószentpéter Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsá-

gának titkára volt, ami gyakorlatilag a mai jegyzõi mun-

kakör megfelelõje. Mint a település második embere,

aktív részese volt annak a folyamatnak, amely 1989.

március 2-án egy ünnepi tanácsülésben csúcsosodott

ki, ahol dr. Ladányi József, a B.-A.-Z. Megyei Tanács ak-

kori elnöke átadta dr. Péter Andrásnak a várossá nyilvá-

nítást jelképezõ díszoklevelet. Ezzel a momentummal

egy hosszú korszak lezárult Sajószentpéter históriájá-

ban, miközben egy új elkezdõdött.

Múltbeli titkok a várossá válásról

Az emlékeit felidézi: dr. Zsíros Sándor

Dr. Zsíros Sándor 

1987 szeptemberétõl látta

el a vb-titkári feladatokat
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endõket. Talán mondanom sem
kell, de ezt olyan hatalmas lehe-
tõségként értékeltem, hogy
szinte azonnal igent mondtam.
Így történt, hogy miközben az
utolsó évet végeztem az egyete-
men, 1987 szeptemberétõl már
kinevezett vb-titkárként dolgoz-
tam a Sajószentpéteri Nagyköz-
ségi Tanácson. 

- Amikor egyik napról a
másikra a település második
embere lett, mit érzékelt
azokból a folyamatokból,
melyek eredményeként két
évvel késõbb városi rangra
emelkedett Sajószentpéter?

- Az a folyamat, amibe én be-
lecsöppentem, már hosszabb
ideje tartott, hiszen a település
irányítói azon munkálkodtak,
hogy valahogyan visszaállítsák
Sajószentpéter régi rangját. El
kell mondanom, nem volt köny-
nyû feladat, hiszen Miskolc és
Kazincbarcika közelsége háttér-
be szorította az akkor még nagy-
községként jegyzett települést.
Akkoriban a várossá válás felté-
teleit külön jogszabály határoz-
ta meg, így a lakosságszám, a
közmûellátottság, az infrastruk-
turális háttér és sok egyéb más
paraméter mellett még a zöldte-
rület nagysága is meghatározó
volt abban a tekintetben, hogy
megkaphatja-e a városi rangot
az adott település. Az akkori ta-
nácsi vezetõknek, de leginkább
dr. Péter Andrásnak köszönhe-
tõen Sajószentpéter számos fel-
tételt teljesített, sõt, bizonyos
esetekben (iskolák, óvodák szá-
ma) túlteljesített ezek közül, az
elbírálásnál mégis rendkívül
fontosnak bizonyultak a szemé-
lyes kapcsolatok, amit ma diva-
tos szóhasználattal élve lob-
bitevékenységnek nevezünk.
Igaz, azt feltétlenül ki kell hang-
súlyozni, hogy a különbözõ mi-
nisztériumokhoz eljuttatott je-
lentésekben egyetlen adatot
sem kozmetikáztunk annak ér-
dekében, hogy pozitív elbírálás-
ban részesüljön a várossá nyil-
vánítási kérelem. 

- Hogyan reagáltak az em-
berek arra a tanácstestületi
döntésre, amellyel eldõlt,
hogy Sajószentpéter városi
címre pályázik? Volt-e egyfaj-
ta eufória az itt élõkben, vagy
inkább az érdektelenség do-
minált?

- Ha jól emlékszem, az akkori
tanácstestület 40 fõbõl állt, s a

tanácstagok többsége pozitív fo-
gadtatásról számolt be. A lakos-
ság jelentõs része úgy vélte, vá-
rosként jóval több lehetõsége
lesz Sajószentpéternek az elõre-
lépésre. Mire gondoltak? Töb-
bek között arra, hogy lesz majd
helyi autóbusz-közlekedés,
hogy olyan vonatok is megáll-
nak majd itt, amelyekkel átszál-
lás nélkül el lehet jutni Buda-
pestre, de sokukban az is meg-
fogalmazódott, hogy újabb, vá-
rosi színvonalú üzletek, boltok
nyílnak majd. Persze azt sem
szabad elhallgatni, hogy bár-
mennyire is hihetetlen, de a vá-
rossá nyilvánítással kapcsolat-
ban is voltak kétkedõk, ellenlá-
basok. Ez persze természetes,
hiszen mindig lesznek olyanok,
akiknek semmi sem jó, bármit is
teszünk. Õk azzal érveltek, hogy
ez a döntés csak a településve-
zetõk presztízsérdekeit szolgál-
ja, így felesleges erre költeni
egyetlen fillért is. A valóság per-
sze teljesen más. Az, hogy be-
nyújtottuk a várossá nyilvánítási
kérelmet, egyetlen pluszforin-
tot sem vitt el a nagyközség
költségvetésébõl, hiszen az a te-
lepülésfejlesztés, amely a '70-es
évek elején elindult Sajószent-
péteren, akkor is folytatódott
volna, ha esélyünk sincs a váro-
si rang elnyerésére. Az pedig
szintén nem fedi a valóságot,
hogy csupán presztízskérdés
lett volna a településforma-vál-
tás, hiszen jóval magasabb fej-
kvóta járt egy városi, mint egy
nagyközségben élõ lakos után.
Magyarul: a városi cím elnyeré-
se elvileg komoly pluszbevételt
hozott volna a „konyhára”.
Azért mondtam, hogy elvileg,
mert a rendszerváltás alapjaiban
felborította az állami finanszíro-
zás szabályait. Vb-titkárként és
persze tõsgyökeres sajószentpé-
teriként engem is gyakran meg-
állítottak akkoriban az utcán, s
szinte kivétel nélkül mindenki
azt kérdezte, milyen pozitívu-
mokat eredményez számunkra
a városi cím elnyerése. Minden-
kinek azt mondtam, hogy ezt
nem úgy kell elképzelni, hogy
egy hónap múlva átadják ne-
künk a város kulcsát, és attól a
pillanattól kezdve minden más
lesz. Ez egy esély, amely a to-
vábblépés lehetõségét kínálja,
de elsõsorban nekünk, sajó-
szentpéterieknek kell tennünk
azért, hogy lakóhelyünk megíté-

lése megváltozzon. 
- Ha az emlékeit felidézi,

mi jut eszébe 1989. március
2-ával kapcsolatban, amikor
egy ünnepi tanácsülés kere-
tében beteljesedett a hosszú
évekig, évtizedekig tartó
munka?

- Elõször is az, hogy maga az
ünnepség egy rendkívül méltó-
ságteljes és maradandó élmé-
nyeket hozó esemény volt. No-
ha akkoriban az információ-
áramlás még nem volt ilyen
gyors, mint manapság (nem
volt Sajó TV és helyi újság sem),
de ennek ellenére nagyon so-
kan eleget tettek a nagyközségi
tanács meghívásának, fõként
olyanok, akiknek valami kötõ-
désük volt Sajószentpéterhez.
Az ünnepség megszervezése a
szakigazgatási szerv feladata
volt. A díszoklevél átadására a
megyei tanács akkori elnökét,
dr. Ladányi Józsefet kérték fel,
aki nem csupán régóta irányí-
totta azt a testületet, hanem
rendkívül jól ismerte települé-
sünket is, hiszen a szomszédos
Alacskáról származik. Õ maga is
részt vett a várossá nyilvánítási
folyamatban, mivel összeszá-
molni sem tudnám, hány alka-
lommal járt Sajószentpéteren;
hol hivatalos tanácsülésekre,
hol pedig egyszerûen látogató-
ba érkezett, s bizony kellõ ala-
possággal ellenõrizte azokat az
adatokat, paramétereket, me-
lyeket különbözõ kérdõíveken
szolgáltattunk a megyének. 

- Miután hivatalosan is vá-
ros lett Sajószentpéter, meny-
nyi idõ telt el addig, amíg az
itt élõk szemlélete is átfor-
málódott?

- Szerintem mind a mai napig
formálódik. Úgy gondolom,
hogy 21 év is kevés volt ahhoz,
hogy az emberek tudatában egy

igazi lokálpatrióta szemlélet ve-
gye át a régi szellemiség helyét.
Elég csak olyan hétköznapi dol-
gokat említenem, mint a meg-
rongált játszóterek, buszmegál-
lók, szemétgyûjtõ-edények, de
mondhatnám a frissen kiültetett
tuják és virágok esetét is, ame-
lyek már másnap reggelre el-
tûnnek a közterületekrõl. Per-
sze, emellett azt is le kell szö-
gezni, hogy már két évtizeddel
korábban is volt egy réteg a vá-
rosban, amely konkrét igények-
kel állt elõ. Ilyen igény volt pél-
dául egy városi uszoda megépí-
tése, vagy egy olyan ruházati
áruház létesítése, amely a helyi
lakosokon kívül a Pitypalatty-
völgyet is kiszolgálhatja. Önma-
gában akár azt is mondhatnánk,
hogy jogos igényeket fogalmaz-
tak meg, a település irányítói-
nak azonban (anyagi források
hiányában) azt kellett mérlegel-
niük, hogy az ivóvíz- és a csator-
nahálózat kiépítését, az utak
pormentesítését, aszfaltozását
folytatják-e, vagy esetleg bevál-
lalnak egy olyan beruházást
(például uszoda megépítését),
amelyet nem elég csak tetõ alá
hozni, hanem hosszú távon mû-
ködtetni is kell. Nos, ennyi év
távlatából is úgy tûnik (fõként
Szendrõ és Rudabánya esetét
látva), jól döntöttünk, amikor a
közmûhálózat kiépítését, kor-
szerûsítését helyeztük elõtérbe.
Persze, léteztek olyan tervek is,
amelyek kifejezetten a városi
jelleg hangsúlyozása érdekében
születtek meg. Ilyen volt példá-
ul annak az üzletsornak a kiala-
kítása, amelynek a mai Korona
étterem is szerves részét képezi. 

- A várossá nyilvánítást kö-
vetõen Ön mennyi idõt töl-
tött még a vb-titkári székben?

- Az ünnepélyes ceremóniára
1989. március 2-án került sor,
én pedig 1990 decemberéig
dolgoztam a polgármesteri hi-
vatalban, amikor is kiírásra ke-
rült a jegyzõi pályázat. Mindent
mérlegelve úgy érzem, óriási
megtiszteltetés volt számomra,
hogy pont egy olyan idõszak-
ban irányíthattam Sajószent-
péter Nagyközségi Tanács Vég-
rehajtó Bizottságát, amikor
településünk ismét városi rang-
ra emelkedett, miközben orszá-
gos szinten rendszerváltás
zajlott hazánkban. 

Sulyok Barnabás 
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A város kultúrát, a kultúra várost épít

Történt egyszer, hogy egy if-
jú, társával és két apró cseme-
tével letelepedéshez alkalmas
helyet keresett, a sors és némi
családi segítség egy kisvárosba
sodorta õket. Aztán, ahogyan
az történni szokott: az egész
napos küzdelem az anyagia-
kért, pusztán szálláshellyé
degradálta otthonukat. Ebben
az idõszakban nem igazán ke-
reste a várossal a kapcsolatot
(valljuk be: a város sem õve-
le), baráti kérdésre csak egy
válasz jöhetett: nem vagyok
szentpéteri, csak ott lakom.
Késõbb jöttek olyan évek is,
mikor már ennyit sem szíve-
sen vállalt fel, majdhogynem
szégyellnie kellett lakóhelyét.
Ám egyszer csak valami kez-
dett megváltozni: az átutazó
településbõl lakható - és nem
csupán nevében - város lett, a
szellemi állóvizet is egyre több
kulturális rendezvény kavarta
fel, s egy olyan élhetõ kisvá-
rosban kezdte magát otthon
érezni, melyet mindinkább
bátran fel lehet, fel kell vállal-
ni. Történetem nem a képze-
let szüleménye, az élet írta,
ahogy mondani szokás: ha va-
laki magára ismer, az nem a
véletlen mûve. Sokakkal
együtt én azt szeretném, ha
ilyen és hasonló mesékben
egyre többen magunkra is-
merhetnénk.

A hétköznapok monotóniája
közben idõnként szüksége
van minden embernek egy kis
feltöltõdésre, lazításra, kikap-
csolódásra, és erre az ilyen
rendezvények, mint a Város-
napok, kiválóan alkalmasak.
Egyesek ilyenkor ismert mûvé-
szeket, mások inkább ismerõ-
seiket, családtagjaikat szeret-
nék színpadon látni, és van,
akiket egyszerûen csak a for-
gatag, a kavalkád vonz. Ez így
is van rendjén, legyen színes a
paletta, legyünk ott minél töb-
ben, adjunk esélyt, hogy erõ-

södhessen összetartozásunk! 
A város arculatát most kissé

rontja ugyan a több helyen is
zajló, a Mûvelõdési és Sport-
központot sem elkerülõ kivi-
telezési munka, de azt remé-
lem, hogy a mostani apróbb
kellemetlenségekért bõven
kárpótol majd a végeredmény.
A befektetett pénzzel a város
most kultúrát, késõbb pedig -
meggyõzõdésem szerint - a
kultúra várost fog építeni.

A jövõ alakításához minden
korban szüksége van a kisebb
és nagyobb  közösségeknek
olyan emberekre, akik munká-
jukkal kivívják a jelenkor elis-
merését, a fiatalok számára pe-
dig példaképek lehetnek. Az
utóbbira, valljuk be, napjaink-
ban egyre égetõbb szükség
van. Ha mi itt nem tudunk ne-
kik példát mutatni, õk majd

máshol keresnek maguknak,
és sajnos nem biztos, hogy
mindig jó helyen találják azt
meg. Szeretném hinni, hogy a
város által adományozott ki-
tüntetések ezt a célt is képe-
sek szolgálni. Emellett termé-
szetesen ott kell lenniük a
képzeletbeli gátakon a hétköz-
napi példáknak, az érdekek
nélkül tenni akaró, önzetlenül
lelkes embereknek is, akiket
legalább ennyire meg kell be-

csülnünk, mert nélkülük a jö-
võ bizonyosan nem, de még a
jelen sem építhetõ. Igen, a gá-
tak! A természet a napokban
több alkalommal kegyetlen
tükröt tartott elénk: fájdalmas
segítséget nyújtott ahhoz,
hogy felismerjük mind egyéni,
mind közösségi korlátainkat.
Szerencsére nálunk nem ala-
kult ki olyan tragikus helyzet,
mint néhány közeli települé-
sen, én személyesen azt ta-
pasztaltam, hogy a város a kö-
rülményekhez képest jól vizs-
gázott (természetesen lehet-
nek olyanok is, akik ezt más-
képpen élték meg). Nagy árat
fizettünk és fizetünk azért,
hogy szembesülhessünk
mindazzal, amit a közelmúlt-
ban nem vettünk eléggé ko-
molyan, vagy egyszerûen el-
mulasztottunk saját magunk
és mindannyiunk érdekében,
védelmében megtenni. Le-
gyen ez minden szempontból
intõ jel, szigorú figyelmezte-
tés: összefogás, együtt-gondol-
kodás és közös akarattal, azo-
nos irányban történõ cselek-
vés nélkül mit sem érünk,

nemhogy építeni, gyarapodni,
de még meglévõ értékeinket -
fizikaira és szellemire egyaránt
gondolok - megõrizni sem le-
hetünk képesek! Én féltem vá-
rosunkat (idõnként
még önmagunktól
is!), és reményke-
dem, hogy nem va-
gyok ezzel egyedül.

Ahhoz, hogy itthon legyünk
Sajószentpéteren, saját terüle-
tén mindenkinek, tudása és le-

hetõségei szerint hozzá kell já-
rulnia, városalapító csak a ti-
zennégyezer ember együtte-
sen lehet. Egy város ereje kö-
zösségeiben rejlik, amelyek,
mint nevük is jelzi, közös él-
mények által kovácsolódnak.
Bennük a sport, a kultúra, a
hagyományok ápolása vagy
újak teremtése lehet az össze-
tartó kapocs. Úgy gondolom,
értelmes kompromisszumok
vállalásával szükségünk van
ilyen rendezvényekre, és olya-
nokra, mint a Városnapok,
azokban az idõszakokban is,
amikor szûkösebbek az anyagi
lehetõségeink, a kultúrára for-
dított összeg sohasem kido-
bott pénz.  Ezek az összejöve-
telek ugyanis közelebb hoz-
hatnak egymáshoz embereket,
itt meg tudjuk mutatni a töb-
bieknek saját értékeinket,
mert ahányan, annyi félék va-
gyunk, s a világ ilyen színesen
szép, így egész, így kerek. Se-
gítségükkel jobban el tudjuk
fogadni a másikat - annak elle-
nére, hogy esetleg sem a nyel-
vét, sem a gondolatait, sem a
kultúráját nem ismerjük, nem
értjük igazán -, amirõl Váci Mi-
hály is írt a Tiszta és jó címû
versében:

Kiss Barnabás

Bár az idõjárás nem mindig ezt érezteti velünk, a nap-
tárra pillantva kétségtelen tény: június van, újra itt a
nyár, a hónap vége felé pedig az egy évvel ezelõtt

(nem titkoltan hagyományteremtõ szándékkal) elin-
dított Sajószentpéteri Városnapok. A tavalyi rendez-
vénysorozat sikere azt hiszem, a kétkedõk számára is
bebizonyította, hogy folytatni kell, hiszen van rá igény.

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy;
s egy tekintetük elhitesse véled:
- szép dologért élsz - és érdemes élned!”

Egy pillanatkép a tavalyi ünnepi testületi ülésrõl

2009-ben Mága Zoltánra
voltak a legtöbben 

kíváncsiak
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Berki Tamás

1946. május 16-án született Budapesten. A Bartók Béla Jazz Konzervatórium ének szakának
elvégzése után ugyanott 5 évig volt tanár, majd a Magyar Mûvelõdési Intézet fõmunkatársa; ké-
sõbb külsõs rádiószerkesztõ, televíziós szerkesztõ, újságíró, majd ismét tanár. Számos ország
fesztiváljain szerepelt különbözõ formációkkal - nagy sikerrel. Jelenleg is gyakran énekel és ta-
nít a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jazz Tanszékén és az MZTSZ Mûvészeti Szakiskolájá-
ban. 2004-ben Szabó Gábor-életmûdíjat kap. Berki Tamás azon kevés jazz-zenészek egyike, aki
közvetlen kontaktust tud teremteni hallgatóságával: rajongói is szuggesztív és õszinte hangula-
tú koncertjeiért szeretik, ahol a közönséggel szinte együtt lélegzik. Berki rengeteget tett azért,
hogy a jazz mûfaját megszerettesse, közelebb hozza az emberekhez. Városunkban a Miskolc Di-
xieland Band vendégeként lép színpadra.

Fenyõ Miklós 

1947. március 12-én született Budapesten. Gyermekkorában éveken át élt az Amerikai Egyesült
Államokban, 12 éven keresztül tanult zongorázni. 1962 és '64 között a Sztár, 1964-ben a Syconor
tagja volt, 1967-tõl a Hungária együttes vezetõje. A break fénykorában Miki zenekarával készített
el két albumot, és a Budai Táncklubban amerikai breaktáncosok oktatták a magyar fiatalokat
breakelni. 1980-ban létrehozta az Új Hungária formációt, 1983-85 között a Miki Team tagja volt,
majd a stílus letûnése után újból életre keltette a Hungáriát - az 1986-os feloszlásig. 1986-89 kö-
zött a Modern Hungária vezetõje volt. 1989-tõl menedzseléssel, mûsorvezetéssel és szólókarrier-
rel foglalkozott. Segítségével és menedzselésével olyan mûvészek népszerûsítésében mûködött
közre, mint Barta Tamás (Locomotív GT), Fekete Gábor (Skorpió), Szûcs Antal Gábor (Skorpió,
Dinamit, Bikini), Szikora Róbert (R-Go), a Dolly Roll, Szandi és a Cherry nevû tiniegyüttes.

Kovács Kati

Élete elsõ húsz évét Egerben töltötte. Pályafutása során sok szép dalban emlékezik vissza erre
az idõszakra. Középiskolás korában kezdett ismerkedni a zenével. A gimnázium amatõr zeneka-
rával gyakorolt Little Richard-dalokat énekelve. Mivel akkoriban fõleg a jazz érdekelte, ezért ott-
hon Ella Fitzgerald elõadásmódját próbálta utánozni, de szívesen hallgatta Maria Callast vagy
Louis Armstrongot is. Aztán eljött az 1965-ös esztendõ, amikor egész Magyarország elõtt ismert-
té vált. Ugyanis abban az évben õ volt az Év hangja, vagyis õ nyerte meg az egész országot tele-
vízió elé ültetõ, nagyszabású „Ki mit tud?” elnevezésû vetélkedõt, a mai Megasztár akkori megfe-
lelõjét. Ez a gyõzelem egész életét meghatározta, hiszen bármerre járt az országban, mindenütt
felismerték, szeretettel fogadták, hallatlan népszerûségre tett szert, amely a mai napig is tart. 

Republic
1990 februárjában (innen az ismert „Hal” jelük), de több forrás szerint 1989. augusztus 20-án

alakultak. Boros (ex-Citrom, ex-Känguru), Tóth (ex-Balatonszelet), Bali (ex-Denevér), Szilágyi (ex-
Cipõfûzõ, ex-Balatonszelet) és Cipõ (ex-Andante, ex-Cipõfûzõ) könnyen értelmezhetõ, szókimon-
dó és hihetetlenül dallamos zenéjükrõl váltak híressé. Az együttes nem sokkal megalakulása után
megnyerte a rockfesztivált. 1990 szeptemberére Szilágyi „Bigyó” (dobok, ének) helyett Nagy került
a zenekarhoz. 1991-ben a zenekar úgy döntött, hogy új kiadó után néz. Szerzõdésük azonban még
egy albumra szólt a Hungarotonnál, így nem volt kiút. Mivel új dalaikat már új kiadójuknál szeret-
ték volna megjelentetni, megszületett az a legendás ötlet, hogy egy teljes lemezanyagnyi dobszóló-
val állítsanak be a Hungarotonhoz, így teljesítve a szerzõdésben foglaltakat. 1991 végére Környei
Attila helyett Abella Miklós a menedzser, ekkor Bali Imre (gitár, ének) helyére Patai került. 1991-
ben elnyerték a Magyar Rádió eMeRTon-díját, 1993-ban pedig a MAHASZ Arany Zsiráf-díját. 
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Gyermeknap az MSK-ban 

Sokszor elõfordul az ember-
rel, hogy a mindennapi sürgés-
forgás izzasztó kavalkádjában,
fáradtan hazaérve, már csak pi-
henésre vágyik, és nem marad
ereje annyit foglalkozni a csa-
ládjával, mint amennyit szeret-
ne. Pedig egy szülõ számára ta-
lán nincs is kedvesebb hang,
mint gyermekének boldog, csi-
lingelõ kacagása. Ebbõl az egy-
szerû okból találták ki 1920-
ban Törökországban a gyer-

meknap gondolatát, aminek
célja, hogy a szülõk, éves fára-
dalmaikat félretéve, egy egész
napon át dédelgethessék, szó-
rakoztathassák csemetéjüket. A
gyermeknap hagyományát ha-
mar átvette sok más ország is,
és így vált nemzetközivé ez a
rendezvény. Hazánkban a gye-
reknapot 1931-tõl ünneplik, és
akkoriban még Gyermek Hét-
ként tartották számon. Csak
1950-tõl lett egynapos, és azóta
május utolsó vasárnapján ün-
neplik. Városunk idén, tiszte-
legve a gyermeknap hagyomá-
nya elõtt, számos érdekes, mu-
latságos és játékos programmal
kedveskedett a családoknak,
ahol boldogan és önfeledten
szórakozhattak együtt kisebbek
és nagyobbak is.

Sajószentpéteren május 30-
án megelevenedett az MSK
környéke. Az idelátogató csalá-
dokat, de fõként a gyermeke-
ket vásári forgatag, ugrálóvár,
édességes bódék hada várta, és
mindezek mellett az a sok vi-
dám program, amivel a Mûve-
lõdési és Sportközpont mun-
katársai kedveskedtek. A gyer-
meknappal együtt néhol az
árak is gyerekcipõben marad-
tak, hiszen az óriáscsúszdát és

a fagylaltost kedvezményes
áron látogathatták meg az ap-
róságok. Bár a napsugarak
minden melegségükkel együtt
elõbújtak rejtekükbõl, hogy
megcsillanjanak a boldog arco-
kon, a szervezõk azonban fel-
készültek arra az esetre is,
hogy a tavasz ismét tréfás olda-
lát mutatja felénk. A progra-
mok esõ esetén sem maradtak
volna el, hanem az épületen
belül folytatódtak volna, min-
denki örömére. Ám délelõtt ez
a veszély még nem fenyegette
a rendezvényt, így mindenki
átadhatta magát az önfeledt
szórakozásnak. 

A délelõtti órák a vetélkedés
jegyében teltek. A gyerekek
összemérhették kreativitásukat

és kézügyességüket az aszfalt-
rajzversenyen, és kipróbálhat-
ták reflexeiket, kétkerekû ta-
pasztalataikat a kerékpáros
ügyességi vetélkedõn. Közel
negyven induló rajzolt a be-
tonra híres mesefigurákat, tar-
ka lovakat és különbözõ színes

figurákat, így díszítve fel a mû-
velõdési ház parkolóját az ese-
ményekre. Ezek után a
Sajószentpéteri Rendõrõrs, a
Rudabányai Rendõrõrs és a
Miskolc Fazekas Utcai Bünte-
tés-végrehajtási Intézet mun-
katársai örvendeztették meg a
közönséget egy rendõrségi ku-
tyás bemutatóval. A rendõri
munkában használatos eszkö-
zöket, jármûveket, fegyvereket
is megvizsgálhatták az érdeklõ-
dõk, akár testközelbõl is. Fõ-
ként a fiúkat örvendeztette
meg a pajzsok, gázálarcok és
persze a lõfegyverek látványa,
de a lányoknak sem volt idejük
unatkozni, hiszen nemsokára
már a mindenki által kedvelt
négylábúak kerültek a figye-
lem középpontjába.

A rendõrségi munka során
fontos, hogy a kutya pontosan
teljesítse gazdája parancsát, és
hatékonyan óvja ezáltal annak
biztonságát. Ezeknek az álla-
toknak a rátermettségébõl, bá-

torságából, higgadtságából lát-
hatott a közönség szemkápráz-
tató ízelítõt. A kutyák, hála a
kitartó nevelésnek és a törõ-
désnek, hihetetlen precizitás-
sal hajtottak végre minden fel-
adatot, a támadó hatástalanítá-
sától kezdve az elrejtett tár-

„Itt a gyermek, ki még félénk mozdulattal kapaszkodik belém,
Piros ajka némán megremeg, és apró karját nyújtja felém.
Szemében már serken a tûz, lobog benne a jövendõ lángja. 
Ezt a lángot õrizem én, míg nem lesz forró, izzasztó máglya.
S mikor meggörbül a gerincem, hajam õszül, bõröm felreped,
Te kacagj, kacagj, tündökölj, s én együtt mosolygok akkor veled!”

A kerékpárverseny díjazottjai 

Barátnõkkel az óriáscsúszdán

Hajmeresztõ
mutatványokat láthattunk

az acélbékáktól
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gyak megkereséséig. Vállalko-
zó kedvû szülõk kipróbálhat-
ták magukat a bûnelkövetõ
szerepében, és saját bõrükön
érezhették meg egy rendõrku-
tya erejét. A balesetek elkerü-
lése érdekében természetesen
a védõöltözet kötelezõ kelléke
volt a bemutatónak. Végül a
rend derék õrei, a fiatalok leg-
nagyobb örömére, azt is pre-
zentálták, hogy milyen is lehet
az életben egy fegyveres bûnö-
zõ elfogása kutya segítségével. 

Kicsit késõbb a kutyák ugatá-
sát felváltotta a jókedvû, vidám
kacagás, hiszen a következõ
bemutatót tartó tûzoltók sem
érkeztek üres kézzel. Gyer-
meknap alkalmából kivétele-
sen nem vizet lövelltek a fecs-
kendõikbõl, hanem fürdõha-
bos mókával lepték meg a gye-
rekeket, akik az egyre növekvõ
habban pancsolva boldogan ki

is használták ezt a lehetõséget.
A szervezõk nem hagyták fi-

gyelmen kívül az apró hölgyek
igényeit sem. A lányok a baba-
szépségverseny keretein belül

dönthették el, hogy kinek a
játékbabája a legszebb. A dél-
után kezdõdõ akadályverseny-
ben az ovis és iskolás résztve-
võk dartsban, zsákbanfutás-
ban, hullahoppozásban és
egyéb más feladatokban mér-
hették össze az ügyességüket.
A verseny részvevõi közül ke-
rültek ki azok a gyerkõcök,
akik végsõ próbaképpen in-
dulhattak az édesszájúak leg-
kedveltebb viadalán, a pala-
csintaevõ versenyen.

A fiatalok és az idõsek egy-
aránt szájtátva figyelték a so-
ron következõ produkciót, hi-
szen az Iron Frogs csapat tag-
jai, a fizika törvényeit megha-
zudtolva, fergeteges triálbe-
mutatóval kápráztatták el a
publikumot. Aki ült már bicik-
lin, az jól tudja, hogy néha a
kerékpár szokásos használata
is megizzasztja az embert. A

három fiú ezzel szemben olyan
mutatványokat és látványos
trükköket hajtott végre, ame-
lyekkel maradéktalanul elnyer-
ték a közönség tetszését. A

bringás srácok különbözõ ma-
gasságú akadályokon egyensú-
lyozva kacagták ki a gravitáció
minden szabályát. 

A küllõgyilkos showmûsor
után a Csiribiri együttes dalai
csendültek fel, kellemes idõ-
töltést ígérve a gyerekeknek.
Az együttes tagjai a hallgatósá-
got is bevonták a mûsorba, hi-
szen a színpadra a kicsik is fel-
léphettek egy-egy nóta erejéig. 

A dalokat követõen a Kala-
majka Bábszínház társulata re-
pítette el nézõseregét a mesék
világába. A kedves bábok segít-
ségével a színészek újra fel-
idézték Fazekas Mihály hõsé-

nek, Lúdas Matyinak a harcát a
korabeli elnyomás és önkény
ellen. Akik még ennél is varázs-
latosabb szórakozásra vágytak,
azok örömmel fogadták
Szemerei László bûvész pro-
dukcióját, aki töb-
bek között két kis-
kutyát is eltûnte-
tett, majd újra elõ-
varázsolt - két cso-
dadoboz, egy va-
rázspálca és két kis
önkéntes segítsé-
gével. Ez a mûsor,
pár komisz felhõ-
nek köszönhetõ-
en, már a színház-
teremben került
megrendezésre. 

A következõ
programban, a vár-
va várt palacsinta-
evésben, az aka-
dályverseny gyõz-
tesei közül kisor-
solt gyerekek ve-
hettek részt. A megmérettetést
természetesen az nyerte, aki a

megadott idõ alatt a legtöbb
nyalánkságot tudta behabzsol-
ni. Miután kiürültek a tányé-
rok és megteltek a pocakok, a
színpadon is elkezdõdött a
nap utolsó programja, a Kin-
cses Színház mûsorával. Akik
megvárták ezt a koraesti prog-
ramot, kitartásukért cserébe
egy kedves bohócparádé ré-
szesei lehettek, amely méltó
lezárása volt ennek a mókázás-
ban és vetélkedésben eltöltött
vasárnapnak. A Mûvelõdési és
Sportközpont igazgatója, Sajó
Attila is elégedetten nyugtázta
az eseményeket: munkatársai-
val együtt sok szórakoztató,

látványos és kedves produkci-
óval sikerült meglepniük a
gyerkõcöket azon a napon,
amit világszerte sok helyen a
kicsik ünnepeként tartanak
számon.

Bájer Máté

Színpadon a Csiribiri együttes

A Kalamajka Bábszínház a mesék birodalmába repítette a
közönséget

Ki a szebb? Én vagy a babám?

Egy bátor ifjú a nézõk közül
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Újra gyermekzsivajtól hangos 
a Semmelweis Utcai Tagóvoda

Az óvoda 1981-ben épült,
panelszerkezetének állaga, va-
lamint az óvodai neveléshez
szükséges helyiségek és az aka-
dálymentesítés hiánya tette
szükségessé az épület felújítá-
sát, bõvítését. A kivitelezéshez
szükséges pénzt sikeres pályá-
zattal és önkormányzati segít-
séggel sikerült elõteremteni. A
tagóvoda az Önkormányzati
Minisztérium rendeletben ki-
írt, „A bölcsõdék és közoktatá-
si intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztése, valamint közös-
ségi buszok beszerzésével kap-
csolatos költségvetési támoga-

tás” pályázat keretében 14 780
000 Ft egyszeri, vissza nem té-
rítendõ támogatást kapott,
amelyhez a képviselõ-testület
1 642 221 Ft saját erõt, 18 357
779 Ft pályázaton kívüli ön-
részt, valamint további 5 000
000 Ft többletforrást biztosí-
tott. A projekt megvalósításá-
hoz így összesen 25 000 000 Ft
saját forrást szavazott meg a
grémium. A felújítás idején há-
rom különbözõ feladat-ellátási
helyen mûködõ csoportok egy
felújított, korszerû épületbe
költözhettek vissza, amelyben
kialakításra került: a foglalkoz-

tatási szárnyban a nevelõtestü-
leti és az orvosi szoba, a gazda-
sági egységben logopédiai szo-
ba, tornaterem és szertár, szo-
ciális blokkok, a melegítõ
konyha és hozzátartozó helyi-
ségei, a kazánház és a karban-
tartó mûhely és annak szociá-
lis helyisége. Ezek a helyiségek
belsõ átalakítással, a külsõ és
belsõ nyílászárók cseréjével,
valamint bõvítéssel kerültek
kialakításra. A villamoshálózat,
valamint az épületgépészet is
felújításon esett át. Új kazán és
radiátorok beépítésével ké-
szült el a fûtéskorszerûsítés, s
a megújult épület akadálymen-
tesített WC-vel is rendelkezik. 

A gazdasági részen és a bõ-
vítményen téglaburkolat, felü-
leti hõszigetelés és színezett
vakolat készült, a foglalkozta-
tókban tisztasági festés történt.
Az akadálymentes megközelí-
tés érdekében biztosított lett a
közlekedést segítõ rámpa a
hozzá tartozó korláttal. Az át-
alakítás után az óvoda tovább-
ra is 100 férõhellyel rendelke-
zik, a foglalkozásokat 4 cso-
portban tartják.

Az ünnepélyes megnyitóra
2010. május 25-én került sor,
amelyen részt vettek a város
vezetõi, az intézményvezetõk,
a szülõk és az óvoda korábbi
irányítói is.

Dr. Faragó Péter, városunk
polgármestere köszöntõjében
elmondta, hogy ez a beruházás
hosszú távon biztosítja a gyere-
keknek, a szülõknek és termé-

szetesen az itt dolgozóknak is
azt a pozitív és kellemes körül-
ményt, ami ma, a XXI. század-
ban elvárható egy oktatási in-
tézménytõl, egy óvodától.

A szalag átvágása után a gye-
rekek népi játékokkal, versek-
kel, dalokkal vették birtokba a
megújult épületet. Az átadás-
sal egyidõben egy kiállítás
megnyitására is sor került,
ahol Szekeres Erzsébet textil-
mûvész Benedek Elek meséi-
hez készült illusztrációit te-
kinthették meg a vendégek és
a gyerekek. Az óvoda vezetése
úgy gondolja, hogy fontos a
hagyományápolás, bár az ösz-
szevonás után a tagóvoda már
nem Benedek Elek nevét vise-
li, de az óvónõk szeretnék, ha
gyerekek tudatában tovább él-
ne a nagy meseíró neve. 

Románné

Az idén 3. alkalommal került
megrendezésre a Regionális
Német Kisebbségi Fesztivál,
amelyet a Miskolci Német Ki-
sebbségi Önkormányzat szer-
vezett meg. A sváb hagyomá-
nyokat a fellépõk a Diósgyõri
várban mutathatták be június
5-én délután, szervesen kap-
csolódva a Borsodi Fonó ren-
dezvényeihez. A Borsodi Fonó,
a magyar népmûvészet szépsé-
gét és sokszínûségét bemutató

fesztivál néptáncbemutatókkal,
bor- és pálinkaudvarral, ízes,
magyaros ételekkel várta a ven-
dégeket, s ezt a sokszínûséget
csak tarkította a sváb hagyomá-
nyokat és gasztronómiát be-
mutató „sváb utca”.

A nemzetiségi fesztivál célja a
sváb hagyományok bemutatása
mellett a sváb konyha ízvilágá-

val, ételkülönlegességeivel
megismertetni a vendégeket.

Városunkban ugyan nem
mûködik sváb népdalkör vagy
néptánccsoport, de az idén is
sikerült színvonalas mûsorral
készülni: a Móra Tagiskola né-
met nyelvet tanuló diákjai vi-
dám gyermekdalcsokrot ad-
tak elõ népviseleti ruhákban,

a Freedance tánccsoport pol-
kával és chelstonnal kápráz-
tatta el a közönséget. Havasi
Renáta musicaldalokat adott
elõ német és magyar nyelven.
Nagy sikere volt az itthon el-
készített hagyományos sváb
ételeknek, amit az bizonyított
legjobban, hogy nagyon ha-
mar kiürültek az edények, és
elfogytak a sütemények a tál-
cákról.

Románné

2010 tavaszától városunk a látható fejlõdés útjára lé-
pett, azaz elkezdõdtek a nyertes pályázatok kivitelezési
munkálatai, illetve olyan beruházások is vannak, ame-
lyek már be is fejezõdtek. Május végén a legkisebbek
vehették birtokukba a Sajószentpéteri Központi Napkö-
zi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodájának
felújított épületét.

Az épület külsõ megjelenése is sokat változott

Az avatási ceremónia 
aprócska segítõi

SSvváább  hhaaggyyoommáánnyyookk  

aa  BBoorrssooddii  FFoonnóóbbaann
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Óvodai tanévzáró
A Központi Napközi Otthonos Óvodában május végén a két alkalommal rendezett évzáró és ballagási ünneppel fejezõdött be a

tanév. Mûsoraink híven tükrözték óvodai mindennapjainkat. Egész évben tanult versek, mesék, dalok és táncok sokszínûsége bizo-
nyította a gyermekek tudásának gyarapodását, az iskolai életre való felkészülést.

„Mi vár rám az iskolában,
úgy szeretném tudni,

Legjobb volna mégis mindig itt 
maradni!”

Gyermeknapi rendezvényeink a móka,
a játék, a kacagás és a meglepetés 
jegyében zajlottak. A vetélkedõket 

a gyermekek és a szülõk együtt izgul-
ták végig. Volt ugrálóvár, csúszda, fagyis,

csokievõ és lufifújó verseny, 
ahol mindenki jól szórakozott.

Köszönjük a szülõk egész évben 
nyújtott segítségét, együttmûködését! 

Kívánunk kicsiknek és nagyoknak kellemes nyarat, szeptemberben jó iskolakezdést, 
a régi és új ovisokat pedig szeretettel, érdekes programokkal várjuk!

Óvodai dolgozók

AZ ÓVODÁK NYÁRI NYITVA TARTÁSA
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Báder Noémi (21) 

- Körülbelül 3 éves korom-
ban költöztünk vissza a szüle-
immel Sajószentpéterre.
Gyermekkorom nagyon kelle-
mesen telt, sok emlékem van
a városhoz kapcsolódóan,
amit szerintem képtelenség
leírni, vagy legalábbis nagyon
soknak tûnik. Rengeteg ked-
venc helyem volt, például az
egyik szupermarket helyén lé-
võ nagy tér a hatalmas diófá-
val, ahol rengeteget játszot-
tam, bicikliztem. A nagyma-
mámmal kijártam piacozni,
fagyizni, és sokat voltunk a
hegyen is. A mûvelõdési ház-
ban moziztam, rendezvénye-
ket látogattam, amire nagyon
szívesen emlékszem vissza.
Amíg gyermekként izgalma-
sabbnak tûnt Sajószentpéter;
felcseperedve már kevésbé
akadtak számomra (is) érde-
kes elfoglaltságok. Szórakozás
szempontjából nem igazán is-
merem a települést, mivel az
általános iskolát és késõbb a
gimnáziumot sem Sajószent-
péteren végeztem, így itthon
nem igazán vannak barátaim.
Remélhetõleg 2011-ben szer-
zem meg a diplomámat az esz-
tergomi Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Vitéz János Ka-
rán andragógia szakon, ame-

lyen belül mûvelõdésszerve-
zésre szeretnék szakosodni a
jövõ évtõl. Ezt követõen Gyõ-
rött szeretném folytatni a ta-
nulmányaimat HR-szakon a
párom mellett, aki ugyanott
gyógypedagógiát tanul. A jö-
võképem? Reményekkel teli
pályakezdõ fiatalként bízom
benne, hogy akár itthon is
lesz lehetõségem elhelyezked-
ni rendezvényszervezõként
vagy személyügyi szervezõ-
ként. A jövõ Sajószentpétere
számomra egy modernebb, fi-
atalosabb város, teli lehetõsé-
gekkel, és ez alatt nem csak a
szórakozást értem. Mindenfé-
leképpen jót tenne a város-
nak, ha az emberek igényei-
nek megfelelõ dolgokat nem-
csak a környezõ nagyvárosok-
ban lehetne elérni, hanem itt-
hon is. Örülök, hogy e téren a
város a pozitív irányba moz-
dult, és fejlesztések kezdõd-
tek. Ez már mindenfélekép-
pen ráfért Sajószentpéterre,
és bízom benne, hogy elõbb-
utóbb elérjük a szomszédja-
ink szintjét, és a jövõben kí-
nálkozó lehetõségek még
több fiatalt és felnõttet fognak
idecsalogatni akár letelepedés
céljából is.

Dörnyei Katalin (21)
- A Hunyadi Mátyás Általános

Iskolában tanultam nyolc évig,
majd a putnoki Serényi Béla
Gimnáziumban szereztem
érettségit. Ezután a miskolci
rendészeti szakközépiskolában
folytattam tanulmányaimat, és
ebben az évben végeztem.
Kecskeméten találtam munka-
helyet, ahol két hónapja rend-
õrként dolgozom. Utóbbi dön-
tésem nem a véletlen mûve
volt, hiszen úgy érzem, hely-
ben, ismerõsök között nagyon

nehéz lenne gyakorolni ezt a
hivatást. Mivel 14 évesen elke-
rültem Sajószentpéterrõl,
ezért talán törvényszerû, hogy
az egykori baráti kapcsolatok

megszûntek, bár szívesen em-
lékszem vissza az atlétikai
edzésekre, az erdei iskolákra
vagy a varbói iskolai táborozás-
ra. A következõ idõszak Sajó-
szentpéterén el tudnék képzel-
ni egy komplex bevásárló köz-
pontot, de folytatni kell a tele-
pülésrendezést is. Hiányolok
egy igazi nagy parkot, ahol az
emberek összejárnak pihenni,
beszélgetni, ami csökkentené
a fásultságot, bezártságot.
Kecskeméten ugyanis - bár
még csak rövid ideje élek ott -
mindez adott, és az emberek
egymás iránti viszonya is sok-
kal barátságosabb. 

Kacsándi Zoltán (21) 
- 1989. július 1-jén születtem

Miskolcon. Szüleimmel - akik
orvosok - 1989 novemberében
költöztünk Sajószentpéterre.
Így hamar megismertem a vá-
ros bölcsõdéjét, amire persze
csak elmondásokból emlék-
szem. A bölcsõde után az 5-ös
számú, Semmelweis úti óvodá-

ba jártam. Nagyon szerettem
az óvodás kort, és ha utolér
egy kis nosztalgia, talán még
mindig visszavágyom. Néha jól
jönne egy kis délutáni alvás! Ez
után a 4. Számú, késõbb Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskolá-
ba kerültem. Ekkor indult az
elsõ testnevelés tagozatos osz-
tály, aminek én is tagja voltam.
Tanító nénink Vass Lajosné,
Zsóka néni volt, a testnevelõ
tanárunk Barta József tanár úr,
fociedzõnk, a „mester” pedig
Soltész Imre. Az iskolát ebben
az idõszakban Csáki Károly
igazgató úr vezette, aki a felsõ
tagozatban volt testnevelõnk.
Szabadidõmben sokat model-
leztem, figyelmem egyre in-
kább az építészet felé irányult.
Ezért jelentkeztem a miskolci
Kós Károly Szakközépiskola
építész tagozatára. Sikeres
érettségi után a Debreceni
Egyetem mûszaki kar építész-
mérnök szakra jelentkeztem,
melynek jelenleg 3. éves hall-

gatója vagyok (eddig sikerrel
vettem minden akadályt). Épí-
tészmérnökként szeretnék
Sajószentpéteren dolgozni, ez
persze függ az itteni lehetõsé-
gektõl. Szeretem a várost, szí-
vesen járok haza Debrecenbõl,
mindig örömmel látom, amint

Sajószentpéter 21 éve kapott városi rangot, ezért mostani, rendhagyó
körkérdésünkben azokat a fiatalokat kérdeztük eddigi életükrõl 

és városunk jövõképérõl, akik 1989-ben születtek. 

Közélet

Saj szentpØter_2010_06.qxd  6/15/2010  1:15 PM  Page 10



III. évf. 6. számKözélet

11

szépül, és már odafigyelnek az
apróságokra is. Gyerekkorom-
ban ilyen szép és biztonságos
játszóterek nem voltak. A helyi
szórakozási lehetõségek mos-
tanra bõvültek, így a fiatalok-
nak helyben is van lehetõsé-
gük a szabadidõ eltöltésére. 

Kasza Ivett (21)

- Ebben az évben töltöttem
be a 21. születésnapomat, va-
gyis a várossá avatás évében
születtem. Általános iskolai ta-
nulmányaimat a sajószentpé-
teri Pécsi Sándor Tagiskolában
végeztem. Érettségit a Miskolci
Kossuth Lajos Evangélikus
Gimnázium és Szakközépisko-
la pedagógiai szakán szerez-
tem. Álmom, vágyam mindig
az volt, hogy gyermekekkel
foglalkozzam, és ha a lehetõ-
ség úgy hozza, akár sérült gyer-
mekekkel is. Tanulmányaimat
tudatosan ebbe az irányba foly-
tattam. Elõbb gyógypedagógiai
asszisztensi bizonyítványt sze-
reztem, hogy jobban megért-
sem ezeket a sérült gyermeke-
ket, és még több segítséget
tudjak számukra nyújtani. Eb-
ben az évben elkezdtem egy
kezdõ szintû jelnyelvi tanfolya-
mot, melyet el is végeztem a
Siketek és Nagyothallók Orszá-
gos Szövetségében. Jelen pilla-
natban is tanulok. Kisgyermek-
gondozói és nevelõi (2 éves)
tanfolyamot végzek. Mivel pá-
lyakezdõ vagyok, a Városgond-
nokság által vezényelt közcélú
foglalkoztatás keretében egy
helyi óvodában, óvodások kö-
zött sérült gyermekkel foglal-
kozhattam, segítve az óvoda-
pedagógusok munkáját. Mit
szeretnék, hogyan tovább? Jó
lenne, ha sikerülne fõiskolán
folytatni ez irányú tanulmánya-
imat.

Szeretném, ha adódna olyan
lehetõségem, hogy stabil állás-
helyet találok, amely a késõb-
biekben elõsegítheti egy biztos
anyagi háttér kialakítását. Te-
kintettel arra, hogy városunk
ilyen fejlõdésnek indult, így fi-
gyelemmel kísérem az esetle-
ges lehetõségeket. Talán sike-
rül itt dolgozni és itt élni, én
legalábbis ezt szeretném! 

Perván Gábor (21)
- Szüleim Sajószentpéteren

születtek, és azóta is itt élnek.
A települést 1989-ben, a szüle-
tésem évében és hónapjában
nyilvánították várossá, tehát
együtt nõttem fel vele, és folya-
matosan nyomon követhettem
a fejlõdését. Itt jártam óvodá-
ba, majd a Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskolában folytattam
tanulmányaimat. Tanáraim, ta-
nítóim nagyon sok programot
szerveztek a városban, mely-
nek mindig aktív résztvevõje
voltam. Sajnos gimnáziummal
nem büszkélkedhetünk, így a
miskolci Herman Ottó Gimná-
ziumban tanultam tovább. Je-
lenleg a Miskolci Egyetem jo-
gász szakos hallgatója vagyok.
Nem kell albérletet vagy kollé-
giumot igénybe vennem, mert
naponta haza tudok utazni. Az
utóbbi években látványos fej-

lõdés kezdõdött nálunk. A fõ
utca arculata is pozitív változá-
son ment keresztül, esztétiku-
sabb lett a városkép. Megújul-
tak az utak, járdák, játszóterek
létesültek, a virágos parkok
pedig szép látványt nyújtanak
az itt élõknek és az átutazók-
nak egyaránt. Nagyon örülök
annak, hogy a kulturális ren-
dezvények száma is egyre nõ,
és minden korosztály megta-
lálhatja a számára megfelelõt.

Ezeken a családommal együtt
én is szívesen részt veszek, ha
idõm engedi. Az I. Városnapok
rendezvényeit örömmel üdvö-
zöltem, a programok nagyon
tetszettek, de még lehetne bõ-
víteni a választékot. Remélem,
hogy a következõ évek kulturá-
lis eseményei is sokoldalúak
lesznek, és egyre több látoga-
tót vonzanak majd. Szeretem
ezt a várost, ragaszkodom hoz-
zá, bár még nem tudom, hogy
mit tartogat számomra a jövõ,
és az egyetem elvégzése után
hol sikerül majd elhelyezked-
nem.

Schwaitzer Zsuzsa (21)

- Dusnokon élek a szüleim-
mel, és onnan jártam a Kos-
suth Lajos Általános Iskolába.
Onnan sikerült felvételiznem
Miskolcra a Zrínyi Ilona Gim-
názium angol szakára. Az érett-
ségit követõen a Nyíregyházi
Fõiskola mûvelõdésszervezõ
szakán folytattam a tanulmá-
nyokat, és ezekben a napok-
ban államvizsgázok. Ha min-
den a terveim szerint alakul,
június 26-án a kezemben lesz a
diplomám. Közben már jelent-
keztem mesterképzésre, ame-
lyet levelezõ szakon fogok el-
végezni. A fõiskola befejezése
nálam azt is jelenti, hogy mun-
kahelyet kell keresnem. A vizs-
gák után kezdek majd érdek-
lõdni - lehetõleg helyben - a
mûvelõdési házban vagy ren-
dezvényszervezõ cégeknél. Ha
Sajószentpéteren nem találok
állást, akkor a közeli Miskol-
con vagy Kazincbarcikán foly-
tatom a keresést. Lényeg, hogy
az otthonomhoz minél köze-
lebb dolgozhassak. Szüleim-
nek ez idáig sikerült, miért len-
nék én a kivétel?

Mivel életem nagy részét
Dusnokon éltem le, ezért eb-
ben a városrészben alakult ki a
baráti köröm is. Városunk jö-
võképéhez a mostanitól lénye-
gesen több munkahelyet és
több szórakozóhelyet képze-
lek el, na, és sok születendõ
gyereket, hogy többé szóba se
kerülhessen az iskolabezárás. 

Vig Erika (21)

- A Pécsi Sándor Általános Is-
kolában tanultam nyolc évig, a
középiskolát pedig Kazincbar-
cikán a Surányi Endre Szak-
képzõ Iskolában végeztem. Ott
szereztem érettségit kereske-
delmi szakon. Mivel a szak-
mámban nem igazán találtam
megfelelõ állást, ezért a Móra
Ferenc Utcai Tagóvodában he-
lyezkedtem el dajkasegítõként.
Jelenleg tehát kisgyermekek-
kel foglalkozom, ám ezt csak
átmeneti állapotnak tekintem.
A közeljövõben be szeretnék
iratkozni egy biztonságiõr-tan-
folyamra, majd megpróbálko-
zok bejutni a rendõr szakkö-
zépiskolába. Úgy érzem, az a
szakma közel áll hozzám. 

Jelenleg még a szüleimmel
élek egy háztartásban. Édes-
apám a polgármesteri hivatal-
ban dolgozik, míg édesanyám

sajnos most munkanélküli.
Nincs párkapcsolatom, amit át-
meneti állapotnak tekintek. 

Sajószentpéteren az utóbbi
néhány évben valami erõsen
megmozdult, elkezdõdött a vá-
rosfejlesztés, és optimistaként
bízok a folytatásban. Szeretnék
minél több betelepülõ vállal-
kozást, munkahelyet látni,
mert ez jelentené a megtartó
erõt. 

Kovács
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Portré: Perjéssy Márta

Két korszakban munkálkodott az egyházban

A Nemesbikken született,
majd szüleivel 1944-ben
Sajószentpéterre került
Perjéssy Márta és a Budapes-
ten született, de családjával
négyévesen az õsei falujába,
Mádra költözött Horváth Bar-
nabás ismeretsége a sárospata-
ki gimnáziumban kezdõdött,
ahol osztálytársak voltak. Né-
hány szemeszterre a Debrece-
ni Teológiai Akadémián is kö-
zel hozta õket egymáshoz a
sors, ahol az érettségi után to-
vábbtanultak. Aztán Horváth
Barna átkerült a budapesti teo-
lógiára, ahol húszévesen a fel-
kelés is találta. 1956 októberé-
ben a forradalmi központból
vidékre küldték, hogy telepü-
lések vezetõivel egyeztessen az
erõszakmentes átmenet érde-
kében. Pár nap múltán azon-
ban hazament a szüleihez, s az
elsõ világháborút megjárt,
nyugalmazott budapesti város-
házi hivatalnok édesapja, Hor-
váth István határozott kérésére
ott vészelte át a nehéz idõket.
1957 õszén aztán néhány ba-
rátjával a szabadságharcban el-
esett fiatalokra emlékeztették
a közvéleményt. Röplapok ter-
jesztése miatt elfogták, és szer-
vezkedés vádjával négy hónap
börtönbüntetésre ítélték. A te-
ológiát eminens hallgatóként
befejezhette, s 1959-ben Bar-
nát Szerencsre helyezték se-
gédlelkésznek, így egy egyház-
megyébe kerülve ismét talál-
koztak. Márta akkor a sárospa-
taki nagykönyvtárban dolgo-
zott. 1961-ben házasságot kö-
töttek. Ezután Perjéssy Márta
Ond községben esperesi se-
gédlelkészként tevékenyke-
dett. A Zemplén kapujának is
nevezett, akkor még nagyköz-
ségben, Szerencsen éltek, ott
született meg elsõ gyermekük,

Ádám, aki ma ügyvédként
praktizál a fõvárosban, és van
egy lánya és egy fia. A követke-
zõ állomáshelyük 1964-tõl a
dél-borsodi Igrici volt, kiseb-
bik fiuk, Barnabás Dávid már
itt látta meg a napvilágot.

1975-ben Perjéssy László lel-
kipásztor 31 év sajószentpéteri
szolgálat után nyugdíjba vo-
nult, a nagytemplomban meg-

üresedett helyét pedig lányá-
nak férje tölthette be. Felesége
Alacskán kapott beosztott lel-
készi állást. Palástot akkor még
nem viselhettek a nõk, annak
ellenére sem, hogy elvégezték
a teológiai tanulmányokat. A
palástjogot (bizonyos szolgála-
tokat csak palástban lehet elvé-
gezni: keresztelés, esketés, te-
metés, úrvacsoraosztás) 1981-
ben kapták meg a nõi lelké-
szek. Az addig végzetteket
1986-ban a miskolci Kossuth
utcai templomban ünnepélye-
sen felszentelték, így õt is.
1983-tól már püspöki kineve-
zéssel szolgált a sajószent-

péter-bányai gyülekezetben,
1987-ben pedig beiktatása is
megtörtént.

A Pro Urbe-díjas lelkész asz-
szony azt mondja, hogy a hat-
vanas-hetvenes években az ak-
kori egyházellenes politika
ahol csak tudta, nehezítette
munkájukat. Mindezt elvisel-
hetõvé tette azonban a fiatalsá-
guk, a hívek szeretete és a
szomszédos kollégáikkal és
másokkal való kapcsolattartás
és barátság.

A puhuló diktatúra idején
már kissé képletesen is kinyílt
a templom ajtaja, s az egyhá-
zak már a társadalom széle-
sebb területén fejthették ki
építõ munkájukat. Az igazi át-

törést azonban a rendszervál-
tozás hozta el az õ számukra is.
Csakhogy az azt megelõzõ évti-
zedek politikája nem múlt el
nyomtalanul, ezért nem követ-
kezett be nagy fellendülés az
egyházközségek életében.
Mégis sok minden újrakezdõ-
dött, megelevenedett Sajó-
szentpéteren, például ökume-
nikus énekkar alakult, amelyet
református és római katolikus
hívek alkottak, ebben õ is éne-
kelt. A két református gyüleke-
zet nõtagjaiból 1992-ben el-
kezdte a nõszövetség újjászer-
vezését is, amelyet édesanyja,
Kiss Irén Albertina már a hábo-

rú elõtt vezetett.
Szinte napi elfoglaltságot je-

lentett számára a hitoktatás,
amit eleinte a parókián, ké-
sõbb az általános iskolákban
tartott. A Pécsi, a Hunyadi és a
Kossuth iskolák református di-
ákjai a lelkésznõtõl tanulhat-
ták meg a bibliai történeteket
és a tízparancsolatot. Valami-
lyen szinten része volt a foglal-
kozásoknak az erkölcstan is,
ami régóta nagyon hiányzik a
fiatalok életébõl. Úgy emlék-
szik, hogy voltak lelkes diákok,
akik valóban érdeklõdtek a val-
lás dolgai iránt, ám olyanok is,
akik csak szülõi unszolásra ül-
tek be az iskolapadba. Több
évtizedes vallásoktatás után
úgy érzi, addig nem várható
látványos megújulás a gyüleke-
zetekben, amíg hivatalosan
nem helyezik be az órarendbe
a hittan tanítását. A morális
válságba jutott országnak is
nagy segítség lehetne ez, s az
szintén, ha a nem hívõ csalá-
dokból iskolába kerülõ gyere-
kek számára is kötelezõ lenne
az erkölcstan óra. Szolgálata
idején új parókia épült a bá-
nyai kistemplom mellett, a
kertben pedig szép parkot ala-
kítottak ki. Volt azonban, ami
folyamatosan, megszakítások
nélkül mûködött: a lelki vonal.
A gyászolóknak és a krízishely-
zetbe került embereknek sok-
szor kellett lelki vigaszt nyújta-
ni, amire mindig készen állt.
Úgy érzi, a Pro Urbe-díjat is el-
sõsorban azért kapta, mert val-
lásra való tekintet nélkül szíve-
sen elbeszélgetett bárkivel.
Mindenütt szükség van olyan
emberekre, akikhez bizalom-
mal fordulhat bárki bajaival,
örömeivel.

Beszélgetésünk során in-
kább férje érdemeit méltatta
Perjéssy Márta, hiszen dr. Hor-
váth Barna hazai és határon tú-
li egyházi körökben nagy elis-
mertségnek örvendett. Tíz évig
volt óraadó tanár a sárospataki
teológián, számos hazai és kül-
földi konferencián tartott elõ-
adást. Részt vett a kántorkép-
zésben, és mintegy tíz könyvet

A református hitélet fenntartása, erõsítése és a hitok-
tatás töltötte ki évtizedeken keresztül mindennapjait.
Sajószentpéteren férjével, dr. Horváth Barnabással köz-
tiszteletnek örvendenek, életmûvükért a város vezetõi
is elismerésben részesítették õket. A tavaly elhunyt es-
peres úr munkásságát 2003-ban Sajószentpéter Város
Díszpolgára címmel, Perjéssy Mártáét pedig ugyanak-
kor Pro Urbe-díjjal jutalmazták.

Perjéssy Mártát 2003-ban Pro Urbe-díjjal jutalmazták
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írt, fordított, illetve szerkesz-
tett. Feltérképezte Sajószent-
péter mûemlékeit, sokat tett
Lévay József „ébresztéséért”,
de egy prédikációs kötet elké-
szítése is fûzõdik a nevéhez.
Szakmunkákban máig idézik
Igrici önkormányzatának kez-
deteirõl a hetvenes évek elején
írt dolgozatát, amit Szabad
György lektorált. Tanulmányi
munkáját díjazták az egyház-
ban, a genfi és a zürichi egyete-
men is eltöltött egy-egy félévet.
Az Egyesült Államokban pedig
két elõadói körúton vett részt,
az egyiken jelentõs pénzügyi

támogatást szerzett a szentpé-
teri nagytemplom felújításá-
hoz. Érdekességként említhe-
tõ, hogy 1987-ben megkapta a
Kentucky állam tiszteletbeli
polgára címet. 1989-tõl 2002-
ig töltötte be a legnagyobb re-
formátus egyházkerület, a bor-
sod-gömöri esperesi posztját.
Ezenkívül egyik alapítója és
bibliaismereti tanára volt a
Miskolci Bölcsész Egyesület
egyetemének. A Magyarországi
Református Egyház Zsinatának
és Zsinati Tanácsának is tagja
volt, valamint az ökumenikus
tanácsnak és számos egyházi

fórumnak. A Theologiai Szem-
le szerkesztõbizottságának el-
nökeként pedig az ökumeni-
kus szellemi együttmûködést
egyengette. Nagy örömet je-
lentett számára, amikor 2009-
ben átvehette a Károli Gáspár
Református Egyetem aranydip-
lomáját.

Közösen járták be Kálvin Já-
nos és Luther Márton munkás-
ságának állomáshelyeit és szá-
mos európai várost. A 2003-as
nyugdíjba vonulásuk után Mis-
kolcra költöztek. Tavaly január-
ban jelentkeztek az esperes úr
egészségügyi problémái, szep-

tember 15-én pedig váratlanul
távozott közülünk. Özvegye
egyedül, illetve gyermekei és
unokái segítségével igyekszik
megbirkózni a mindennapi ne-
hézségekkel. Kisebbik fiával
rendszerezi és kiadásra készíti
elõ több kötetben az esperes
úr hátrahagyott kéziratait. A
tiszáninneni nõszövetség elnö-
ki tisztébõl „nyugdíjba ment”,
ám részt vesz a miskolci szerve-
zet munkájában. Bízik abban,
hogy valamilyen formában
mindig szolgálhat Istennek és
az embereknek, amíg él.

Kovács I.

Úton, útfélen burkolatjavítás 

Forgalmi dugó a városban

Még az esõs hetekben láttak
munkához az útépítõk, amin
akkor a sajószentpéteriek cso-
dálkoztak. Több ilyen észrevé-
tel is érkezett szerkesztõsé-
günkbe, ezért a részletekért
megkerestük a közútkezelõ
megyei igazgatóját. Stoll Gá-
bor elmondta: a 2010-re elké-
szült és elfogadott üzleti ter-
vükben kétmilliárd forint érté-
kû munkával számoltak, ami-
ben az útburkolat hibáinak ki-
javítása mellett a híd- és át-
eresz-felújítások, valamint az
útpadka-javítások is szerepel-
nek. Ebbõl az összegbõl jutott
600 millió forint a Sajó-völgy
fõútjaira. Megyénkben össze-

sen egymillió négyzetméter út-
felület cseréjét tervezték be,
amit most már nem a hagyo-
mányos módon végeznek.
Amíg korábban megszokott
volt egy-egy útszakaszon a tel-
jes aszfaltcsere, idén a legrosz-
szabb részeken szakaszosan
fejtik le az elhasználódott útfe-
lületet, majd a lemart részt te-
rítik le új anyaggal. Ezzel az el-
járással dolgoztak a 26-os úton
Putnok és Bánréve között, va-
lamint Kazincbarcika és Sajó-
szentpéter térségében, illetve
a két város belterületén. Arra
ügyeltek, hogy ne okozzanak
nagy fennakadást a forgalom-
ban, ezért egyszerre csak az

egyik sávban dolgoztak. Stoll
Gábor hozzátette: a közbeszer-
zési eljárás nyerteseivel négy-
zetméterre vetítve kötöttek
szerzõdést, ám ezúttal a kitû-
zött határidõ kérdésében ru-
galmasak voltak. A rendkívüli
idõjárási viszonyok, a folyók
áradásai ugyanis sok esetben
még a telephely elhagyásában
is akadályozták a gépjármûve-
ket, a jókora záporok pedig az
aszfaltozást is gátolták. A sza-
kaszos útjavításra az igazgató
szerint a szûkös anyagiak miatt
kényszerültek, aminek elõnye,
hogy így a 3-4 kilométer útsza-
kasz teljes burkolására szánt
aszfalt 11-12 kilométerre is

elegendõ. Beszélt az árvízi út-
károkról is, ami fõként
Ócsanálos térségében jelen-
tõs, ahol a víz több száz méter
utat elmosott. Leszakadt az út
egyik oldala Sajókaza és
Felsõnyárád között, valamint
Sajóvelezd folyóparti oldalán.
Utóbbi útszakaszt lezárták a
forgalom elõl. A helyreállítást
önerõbõl már elkezdték, ám a
legtöbb helyen még a kárfel-
mérés zajlik. Az ilyen plusz fel-
adatok költségei viszont nem
szerepeltek az üzleti tervben,
ezért a legnagyobb munkák
csak az állam támogatásával vé-
gezhetõk el. 

K.I. 

Több hete zajlik a városunkon átvezetõ 26-os számú
fõút burkolatjavítása. A foltozgatást a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Állami Közútkezelõ Kft. végezteti saját
keretébõl. Stoll Gábor megyei igazgató ígéri: ebben a
hónapban megszûnik Sajószentpéteren a forgalomkor-
látozás.

Idõközben az Alacskai útnál már helyreállt a rend
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Fertõtlenítés árvíz és belvíz után

A fertõzõ megbetegedések
megelõzéséhez a lakosság helyes
magatartása nagy mértékben
hozzájárulhat. Ennek érdekében
az ÁNTSZ ajánlásával ezúton sze-
retnénk felhívni az ár- és belvíz
által sújtott lakosság figyelmét az
alábbiak betartásának fontossá-
gára, saját maguk és a környeze-
tükben élõk egészségének meg-
õrzése, a veszélyek csökkentése
céljából. 

Az árvizek és belvizek után fer-
tõtlenítésre a leggyakrabban
klórmész- vagy neomagnolos ol-
datot készítünk. 

A klórmészoldat elkészítési
módja: 250 gr klórmészhez 2 li-
ter vizet öntünk fokozatosan, ál-
landó keverés mellett teljes felol-
dódásig. Csak frissen készített ol-
dat használható! 

Figyelem! A klórmészpor hasz-
nálata fokozott elõvigyázatossá-
got igényel, belégzését, szembe,
nyálkahártyára való jutását kerül-
ni kell! A bõrfelszínt védõkesztyû
használatával, illetve testfelszínt
takaró ruházattal védeni kell! 

A neomagnolos oldat elkészí-
tési módja: szennyezettségtõl
függõen 1 liter vízhez 10-20 db
Neomagnol tablettát adunk,
majd ezt maradék nélkül felold-
juk. 

Hol és milyen fertõtlenítésre
használjuk ezeket az oldatokat?

1. Kézfertõtlenítés: szennye-
zett tárgyakkal, anyaggal történõ
munkavégzés után, illetve ételké-
szítés, étkezés elõtt, WC haszná-
lata után. 

Fertõtlenítõ oldat: vízben lite-

renként két tabletta Neomagnol
feloldva+egy evõkanál ecet. A
kezet 1 percig tartsuk benne! Az
oldat 4 óráig használható. 

2. Szennyezett használati
tárgyak fertõtlenítése: fõzõ-
edények, evõeszközök, játékok
tisztítás utáni 30 perces áztatása
javasolt, hypós oldatban (10 liter
vízhez 6 dl hypó) vagy
Neomagnolból készített oldat-
ban. 

3. Bútorok, egyéb mosható

lakberendezési tárgyak fer-
tõtlenítése: a fertõtlenítéshez 10
db Neomagnol tablettát 1 liter
vízben oldjunk fel, majd a vízbõl
kiemelt és megszikkadt felülete-
ket ezzel az oldattal mossuk át!
Az oldatot hagyjuk a felületre rá-
száradni! 24 óra elteltével a ke-
zelt felületeket puha textíliával
töröljük át! 

4. Mosható textíliák fertõt-
lenítése: egy órás vizes vagy mo-

sószeres áztatást követõen az 1 li-
ter vízhez adott 5 db Neomagnol
tablettát tartalmazó oldatban to-
vábbi 2 órán át történõ áztatással
végezhetõ el. 

5. Nem mosható textíliák,
kárpitozott bútorok, szõnye-
gek fertõtlenítése: 1 liter vízhez
20 tabletta Neomagnolt adunk,
megvárjuk, míg feloldódik, majd
az oldattal a fertõtlenítendõ tex-
tíliát alaposan átkeféljük! (Vigyá-
zat! A Neomagnololdat színelvál-

tozást okozhat!) 
6. Lakóházak, helyiségek

fertõtlenítése: a fertõtlenítést
csak akkor indokolt végrehajta-
ni, ha a víz a helyiségbõl már visz-
szahúzódott. Ebben az esetben a
helyiség padlózatáról - amennyi-
ben azt nagyobb mennyiségû
iszap és egyéb szennyezõ anyag
borítja - a szennyezõdést egy er-
re a célra kijelölt helyre távolít-
suk el, majd a padlózatot, a mos-
ható felületeket (pl. padozat,
csempeburkolat stb.) a neomag-
nolos oldattal mossuk át, és az
oldatot hagyjuk rászáradni a felü-
letre! A nem mosható felületeket
(pl. meszelt fal) klórmészoldattal
kell bemeszelni.

7. Talajfertõtlenítés: mezõ-
gazdaságilag mûvelt területeket
klórozni nem szabad, ki kell vár-
ni a talaj természetes öntisztulá-
sát. A talaj fertõtlenítése (pl. ud-
var) csak akkor indokolt, ha az
észlelhetõen fekáliával, egyéb
fertõzõ anyaggal szennyezõdött.

8. Vízóraaknák fertõtleníté-
se: kitisztítása után (víz kiszivaty-
tyúzása, iszapeltávolítás) a falak,
a csõvezeték, a szerelvény 10 %-
os klórmészoldattal történõ me-
szelése javasolt. 

9. Ólak fertõtlenítése: az elõ-
zõek szerint 10 %-os klórmésszel
történjen. 

Ásott kutak fertõtlenítését csak
a talajvíz teljes visszavonulása és
a kutak többszöri kiszivattyúzása
után lehet elvégezni. Ezért for-
duljanak a helyi önkormányzat-
hoz!

Románné

Szerencsére Sajószentpéter nem tartozik azon telepü-
lések közé, ahol az áradó folyók hatalmas pusztítást
okoztak, ennek ellenére számos családnak a megáradó
Nyögõ-patak, illetve néhány utcában a lassan visszahú-
zódó belvíz okoz gondokat, fertõzésveszélyt. 

Ekkora vizet még az idõsebbek sem láttak Sajószentpéter
belvárosában

Irodák és gazdasági épületek kialakításával, raktárak építésével alakítják új ipari köz-
ponttá a volt Sajószentpéteri Üveggyárat. A tizenegy éve bezárt komplexum teljes te-
rületét a Sajó-Glass Ingatlanhasznosító- és Üzemeltetõ Kft. fejleszti egy 666,4 milliós
projekt révén, amelybõl 311,4 millió forint az Európai Unió és a magyar állam támo-
gatása. A feleslegessé vált épületrészek bontását már meg is kezdték. Május 18-án
(kedden) reggel 8 óra 15 perckor az egykori fehér huta két kéménye is a múlté lett,
amikor irányított robbantással ledöntötték a 60, illetve 40 méter magas építménye-
ket, melyek egykor büszkén hirdették a város ipari jellegét. 

S.B. 

Robbantás az üveggyárban,
avagy két kémény története
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Szigorítás a közlekedésbiztonság érdekében

Jogosítványt csak nyolc általánossal?

Sokan álltak értetlenül a
meghozott intézkedést követõ-
en, miszerint erõsen alulkép-
zett embereket szabadítanak rá
a közúti forgalom résztvevõire.
Márpedig - vélték a kritikusok -
egy bizonyos szellemi szint
mégiscsak kell ahhoz, hogy a
gépjármûvezetõ átlássa a for-
galmi szituációkat, és tudjon
jó döntéseket hozni. Aki vi-
szont bármilyen okból képte-
len a nyolc általános befejezé-
sére, hogyan tud egy viszony-
lag komoly felkészültséget
igénylõ vizsgát letenni, ami
után jogosítványhoz jut? Nem
titok, hogy a fiatalok egyik leg-
nagyobb álma a jogosítvány és
az autóvezetés, ezáltal pedig
nem nehéz rávenni õket az
alapfokú képzés befejezésére
és a továbbtanulásra. A jogosít-
vány egyébként egy státusszim-
bólum, amiért sokan hajlan-
dók anyagi áldozatot is hozni -
ha a helyzet úgy kívánja. Tör-

téntek már ezen a területen or-
szágos visszhanggal járó vissza-
élések, amikor vizsgabiztosok

ellenszolgáltatás fejében segí-
tették hozzá az okmányhoz a
többször megbukott tanuló-

kat. Ebben az évben Dél-Ma-
gyarországon kaptak el egy
csaló bandát, akik Romániából
érkezõ analfabétákat segítettek
vezetõi engedélyhez. A trükk
egyszerû volt: mivel azok a sze-
mélyek nem beszéltek magya-
rul, tolmácsot kellett melléjük
kirendelni. A tolmács viszont
jól felkészült a KRESZ-bõl, és
levizsgázott helyettük. Me-
gyénk rendõrei is tudnak
olyan ügyeskedõkrõl, akik töb-

ben használnak egy jogosít-
ványt. Igazoltatáskor derül ki,
hogy a gépjármûvezetõnél

nincs semmiféle papír, a rend-
õrnek viszont azt mondja,
minden rendben van, csak ép-
pen a tárcáját felejtette otthon.
Aztán bemondja az adatokat,
amelyek természetesen a jogo-
sítvánnyal rendelkezõ barát
vagy családtag adatai, aki majd
beviszi az illetékes kapitány-
ságra az igazoló dokumentu-
mokat, és minden rendben. 

Somogyi Zsolt, a kazincbar-
cikai Génius Trió Kft. ügyveze-
tõje megkeresésünkre el-
mondta: gépjármûvezetõ isko-
lájukban még nem találkozott
olyan jelentkezõvel, aki ne
rendelkezett volna az alapvetõ
iskolázottsággal. Ahol viszont
ismerõsi körében néhány ilyen
eset elõfordult, ott a tanulóve-
zetõ alaposan megfizette a ta-
nulópénzt, mert képtelen volt
megfelelni a vizsgakövetelmé-
nyeknek. Akit ugyanis a gépjár-
mûoktatónak kell megtaníta-
nia az írás és olvasás tudomá-
nyára, az nem sok eséllyel vág
neki a KRESZ-teszt megoldásá-
nak. Egyébként egyetért a szi-
gorítással, mert mégiscsak ve-
szélyes tevékenység a gépjár-
mûvezetés, ahol még akár a
diplomás emberek is hibázhat-
nak. 

Kovács I. 

Mintegy 2-3 évvel ezelõtt született egy máig meg-
magyarázhatatlan változtatás a jogosítvány meg-
szerzésében, miszerint elég, ha a gépjármûvezetõi
oktatásra jelentkezõ írni és olvasni tud. Korábban
ehhez szükséges volt a nyolc általános elvégzése, hiszen
a közúti közlekedést a legveszélyesebb üzemek között
tartják számon. A legújabb információk szerint
hamarosan újra alapfeltétele lesz az általános iskolai
végzettség a tanfolyamra való jelentkezésnek.

Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a közlekedés
veszélyes üzem

A BÛNMEGELÕZÉSI 
ÉS VAGYONVÉDELMI

EGYESÜLET FELHÍVÁSA

Várunk sorainkba minden 
sajószentpéteri polgárt, 

aki tenni akar 
a város közbiztonságáért!

Polgárõrség 
(06 20/520-0342)  
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2010. JÚNIUS Sport

Egy legenda újjáéled

A legenda …

Nem telt el hosszú idõ a
szakosztály alapítása után, ami-
kor a befektetett hatalmas
mennyiségû szervezési és szak-
mai munka gyümölcse fokoza-
tosan beérni látszott: a magyar
sportélet egyre szélesebb kör-
ben kezdte megismerni és elis-
merni az azóta már legendává
vált Borsodi Bányász nevet.
Olyannyira, hogy a '60-as évek-
ben az ökölvívó sport évadnyi-
tó versenyeinek helyszíne
rendre Sajószentpéter lett.
Ezeken a rendezvényeken ál-
landó vendégként fogadhattuk
a sportág méltán világhírû
alakjait is, mint Adler Zsiga bá-
csi vagy  Papp László (van, aki
e nevet ne ismerné?). A hõs-
korban a klub szakmai munká-
ját olyan edzõk és sportolók
nevei fémjelezték, mint a már
említett Haris László, Csabai

László, Gyõry József, Takács
Gábor, Nagy Imre. Itt váltak or-
szágosan és nemzetközileg is
ismert versenyzõkké még - a
teljesség igénye nélkül - Szõke
László, Szûcs László s a leg-
eredményesebb: Isaszegi Ró-
bert, hétszeres magyar bajnok,
az 1988-as szöuli olimpia har-
madik helyezettje, amatõr Eu-

rópa-bajnoki ezüst-és bronzér-
mes is. Országra szóló sikerét a
nagyközség sportélete akkor
érte el, amikor ökölvívó csapa-
ta magyar bajnoki címet szer-
zett. Késõbb aztán a világ for-
dulásával 1992-ben ezt a klu-
bot is, mint oly sok másikat,
szép csendben elérte szomorú
végzete: az agónia, majd a
megszûnés.

… újjáéled?...
A minap az a kósza hír jutott

el hozzám, hogy újra ökölvívó
szakosztály alakul  Sajószent-
péteren. A Szentpéteri Krónika
sportszeretõ olvasóinak nevé-
ben ennek igyekszem most, az
információ megerõsítését re-
mélve utánajárni.

- A hír, ha nem is pontosan,
de lényegét tekintve igaz! -
mondja nagy örömömre Farkas
László edzõ, akivel a Pattantyús
Szakképzõ Iskola tornatermé-

ben beszélgettem.  - Ez a törté-
net ott kezdõdött, hogy egy fia-
tal fiú - Bihari Ákos - néhány év-
vel ezelõtt elhatározta, hogy
amatõr versenyzõként, komo-
lyan szeretne foglalkozni az
ökölvívással, és ismerõsei köz-
vetítésével megkeresett, hogy
foglalkozzam vele, versenyzõi
tapasztalatommal segítsem.

Nem sokat haboztam, ha boxról
van szó, még mindig dobog a
Bányász-szív, hiszen én is itt
kezdtem és itt is fejeztem be az
aktív sportolást. Aztán egy
bokszzsákkal, egy-két pár kesz-
tyûvel, a terembérletre össze-
dobva a pénzt, elkezdtük a
munkát, és hamarosan, baráti
alapon egyre több érdeklõdõ
csatlakozott hozzánk. Ma már
ott tartunk, hogy tíz-tizenöt kü-
lönbözõ korú srác rendszere-
sen, heti két alkalommal pró-
bálja elsajátítani ennek a szép
sportnak az alapjait. Idõközben
régi ismerõseim segítségével
igyekeztem igazi versenykörül-
mények között is kipróbálni
azokat, akik már eljutottak arra
a szintre, ezzel mérve le fejlõdé-
süket, biztosítva újabb motiváci-
ót, célt a további kemény mun-
kához. Ez csak úgy volt lehetsé-
ges, hogy a mezõkövesdi klub
biztosította nekünk is a verseny-
és védõfelszereléseket, az uta-
záshoz azonban szükségük volt
a fiúknak a családok áldozatvál-
lalására is. Az örömteli fordulat
nemrég következett be, amikor
Faragó polgármester úr hatha-
tós támogatása és közbenjárása
lehetõvé tette, hogy a közössé-
günk ez év második felétõl a
Sajószentpéteri Városi Sport-
egyesület önálló szakosztálya-
ként mûködhessen, biztosítva
ennek anyagi feltételeit is.

- Nem akarok ünneprontó
lenni, ám mindenki elõtt is-
mert, hogy egy ilyen szakosz-
tály fenntartásához nem ke-
vés pénzre van szükség. A mai
magyar valóság ismeretében
aggódva kérdezem: lesz eb-
bõl elég, és ha igen, honnan?

- A fõ támogatónk a város ön-
kormányzata, azonban az álta-
luk biztosított keret (bár az ed-
digiekhez képest nekünk hatal-
mas) csak a nélkülözhetetlen
feltételeket biztosíthatja. Miu-
tán a város is magáénak kezdi
érezni a kis csapatot, van re-
mény és ígéret arra, hogy egy-
két vállalkozó ismerõsöm is be-
száll majd. Amit kapunk, abból
fontossági sorrendben lépésrõl
lépésre haladva a legszüksége-
sebbeket be fogjuk szerezni,
közben a versenyeken akarjuk
bebizonyítani, hogy megérde-

meljük a támogatást. Az ered-
mények pedig a szakmai elis-
meréseken túl, újabb kapcsola-
tokat, támogatási lehetõségeket
is hozhatnak magukkal.

- Ez aztán az igazán szim-
patikus hozzáállás, sokan
tanulhatnának belõle! Az
ökölvívás talán még a többi
sportágnál is nagyobb fegye-
lemre, önfegyelemre, kitar-
tásra nevel, ezeknek pedig a
mai fiatalok jó része, úgy ta-
pasztaljuk, híján van. So-
kuknak szükségük lehetne
a felsorolt emberi értékek-
re, mégis, kiket várnak leg-
inkább soraikba?

- Mindenkit, kicsiket és na-
gyobbakat egyaránt, aki meg
akarja ismerni ezt a sportot,
aki rendszeres mozgásra és
munkával (nem pedig ismeret-
len vagy kétes eredetû és hatá-
sú szerekkel) megszerzett,
egészséges izomzatra vágyik.
Szeptemberben szeretnénk az
iskolákban is toborzókat tarta-
ni, amihez ezúton is szeret-
ném kérni a testnevelõk segítõ
együttmûködését. Vannak
ugyanis visszajelzéseink, hogy
nehezebben kezelhetõ gyere-
kek iskolai és otthoni magatar-
tása is megváltozott a klubnál
eltöltött idõ alatt. Aki pedig ki-
tartó és tehetséges, vele együtt
mindent elkövetünk, hogy si-
keres sportoló váljon belõle,
ugyanis szeretném, ha elõbb-
utóbb újra lenne valamelyik
korcsoportban válogatott ök-
lözõnk. Természetesen a legki-
sebbektõl az idõsebbekig szí-

Ma már történelem…  A naptárak 1958-at mutatnak,
az ország és a magyar sport is csak nagyon lassan kezdi
kiheverni az elszenvedett hatalmas vérveszteségeit,
amikor egy borsodi nagyközség sportkörének Mezõ
Jenõ nevû elnöke nagyot mer álmodni: ökölvívó szak-
osztályt fog alapítani. Az álmokat gyorsan tettek
követik, a toborzóra jelentkezett tucatnyi gyerekkel,
no, meg az Ózdról idecsábított Haris Lászlóval beindul
az ökölvívóélet Sajószentpéteren.

Egy elveszített bajnoki mérkõzés a ’80-as években

Farkas Lászlónak
ma is szívügye az

ökölvívvás

Saj szentpØter_2010_06.qxd  6/15/2010  1:16 PM  Page 16



17

III. évf. 6. számSport, totó

2010-ben június 22-étõl 27-
éig kerül megrendezésre a II.
Sajószentpéteri Városnapok. A
rendezvénysorozathoz kapcso-
lódva többfordulós vetélkedõt
indítottunk útjára az áprilisi
számban. A TOTÓ-t városunk
díszpolgára, dr. Tóth Péter tör-
ténész állította össze. A májusi
helyes megfejtõk közül dr.
Tóth Péter: Sajószentpéter tör-
ténete I. címû könyvét nyerte
Bacsó István. A játék folytató-
dik. A fordulókban legtöbb
pontot elért versenyzõket is
meghívjuk a 2010. június 23-ai
(szerda) helytörténeti vetélke-
dõre. A 3. forduló kérdései a
következõk:

1. Mikor égették fel a török
és tatár csapatok a sajószent-
péteri prépostsági templomot?

1: 1552-ben, 2: 1664-ben, X:
1684-ben

2. Mi a címe annak a könyv-
nek, amelyet a városunkban
született Sajószentpéteri Ist-
ván prédikátor írt 1697-ben a
részegeskedés ellen?

1: Hangos trombita, 2: Ör-
dög szigonya, X: Ördög szára-
bordája

3. Melyik földtörténeti kor-
szakban keletkeztek a Sajó-
szentpéter környéki széntele-
pek?

1: miocén, 2: holocén, X:
devon

4. Mikor foglalta írásba Mádi
János jegyzõ Sajószentpéter
törvényeit?

1: 1596-ban, 2: 1743-ban, X:
1848-ban

5. Milyen állatok láthatók a
Lévay család címerében?

1: sólyom és leopárd, 2:
griff, egyszarvú és oroszlán, X:
farkas, sas és daru

6. Melyik vár uradalmának
volt jelentõs mezõvárosa
Sajószentpéter Nagy Lajos ki-
rály uralkodása alatt?

1: Ónod váráé, 2: Dédes vá-
ráé, X: Diósgyõr váráé

7. Milyen világtörténeti je-
lentõségû eseményen vett rész
a nádor jegyzõjeként Szent-
péteri János mester?

1: az iglói lengyel-magyar
béketárgyaláson,  2: a kons-
tanzi zsinaton, X: Zsigmond
császárrá koronázásán Rómá-
ban

8. Hány kocsma volt 1843-
ban Sajószentpéteren?

1: 35, 2: 8, X: 17

9. Mikor szerepel
(Sajó)Szentpéter neve elõször
írott forrásban?

1: 1281-ben, 2: 1196-ban, X:
1305-ben

10. Milyen rangot viselt
Szentpétery Imre II. Rákóczi
Ferenc fejedelem hadseregé-
ben? 

1: fõhadnagy, 2: számvevõ
tiszt, X: brigadéros

11. Milyen árucikket hoztak
bártfai kereskedõk 1520-ban a
szentpéteri Gergely-napi vá-
sárra?

1: posztót, 2: heringet, X:
mézeskalácsot

12. Hogy hívták az elsõ név
szerint ismert sajószentpéteri
papot?

1: Szentpéteri Demeter, 2:
Hamar Miklós, X: Simon

13. Mikor választották Bor-
sod vármegye alispánjává
Lévay Józsefet?

1: 1867-ben, 2: 1906-ban, X:
1894-ben

14. Hol terült el a középkor-
ban a Kiskassa nevû utca?

1: a mai edelényi elágazás és
a római katolikus templom kö-
zötti részen, 2: a mai Sajó-híd
környékén, X: a Sajókápolna
és Sajószentpéter közötti terü-
leten

A helyes megfejtõk között
Bagyinszky Zoltán: Magyar vá-
rak c. fotóalbumát sorsoljuk
ki. Beküldési határidõ: 2010.
június 30.

Sajószentpéteri História - TOTÓ 3. forduló

vesen látunk mindenkit, már
most is várjuk az érdeklõdõket
kedd és csütörtök délután öt-
kor itt, az edzéseken!

… vagy új születik?!
Én szívbõl szurkolok ennek

a megszállott embernek és a
reményeim szerint gyarapodó
és sikereket elérni képes csa-
patának, lesz munkájuk bõ-
ven, nem irigylem a stábot!

Mert jelenleg ugyan (állítása
szerint) egyszál maga van, ám
bízom benne, hogy egyre töb-
ben állnak majd mellette, akik
segítik a munkájában. Szemé-
lyemben egy szurkolót máris
szereztek maguknak.Kívánom,
hogy szülessenek új legendák
városunkban, melyekbõl ter-
mészetesen minél többet sze-
retnénk bemutatni olvasóink-
nak, hiszen mi is azt valljuk,

amit de Coubertin (a modern
olimpiai játékok megálmodó-

ja) az Óda a sporthoz címû
versében:

Kiss B.

„A béke vagy te, Sport!
a népeket egymáshoz fûzõ szép szalag:
és testvérré lesznek mind általad,
önuralomban, rendben és erõben.
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tõled,
s más népek jellemét is éppúgy megértik,
és nagyra tartják, hogy te tanítod õket
túlszárnyalni egymást:
mert versenyed a béke versenye.”

GGyyoorrss!!  

OOllccssóó!!

HHaattéékkoonnyy!!
Hirdessen a  Sajó TV képújságjában!

Telefon: 06-20-667-5711

e-mail: sajotv@parisat.hu
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2010. JÚNIUS Programajánló, reklám

2010. július 3. - nyári játszóház 
2010. július 13-ától - 17-éig - játékbörze 
2010. július 24. - nyári kézmûvesfoglalkozás

A LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR
NYÁRI RENDEZVÉNYEI

2010. JÚLIUS

Minden érdeklõdõ gyermeket szeretettel várnak a könyvtár dolgozói.

TT  ÁÁ  JJ  ÉÉ  KK  OO  ZZ  TT  AA  TT  ÓÓ
A SÍRHELYMEGVÁLTÁS MEGVÁLTOZOTT RENDJÉRÕL

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT SÍRHELYTULAJDONOSOKAT, HOGY A REFORMÁTUS ÚJTEMETÕBEN (RAVATALOZÓ MELLETTI
TEMETÕ) LÉVÕ SÍROK MEGVÁLTÁSÁNAK DÍJA

2010. JÚLIUS 1-JÉTÕL

KIZÁRÓLAG A NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETNÉL FIZETHETÕ BE (KÁLVIN TÉR 13).

A REFORMÁTUS ÚJTEMETÕ A NAGYTEMPLOMI GYÜLEKEZET KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÁBAN VAN, EZÉRT A MÁS
SZEMÉLYNÉL TÖRTÉNÕ BEFIZETÉST TELJESÍTÉSKÉNT NEM TUDJUK IGAZOLNI.

JELEN INTÉZKEDÉS  A FENTI, AZAZ AZ ÓTEMETÕBEN LEVÕ SÍROK MEGVÁLTÁSÁT ÉS A MÁR BEFIZETETT
SÍRHELYMEGVÁLTÁSOKAT NEM ÉRINTI. 

NAGYTEMPLOMI GYÜLEKEZET PRESBITÉRIUMA

Saj szentpØter_2010_06.qxd  6/15/2010  1:16 PM  Page 18



19

III. évf. 6. számSzabadidõ

Vízszintes: 
1. Városcímerünk feliratának magyar jelentése, elsõ

rész. 
9. Menetrendi rövidítés. 10. Az irul ikerszava. 11.

Közlekedési vonal része. 13. … megvénülünk (Jókai). 14.
Német helyeslés. 15. Szabálytalanság a fociban. 17. Bolgár
hegy. 18. Díszes uralkodói épület. 20. Az üzemi nyomás
elavult egysége. 22. Költõi mutatószó. 23. Házõrzõ állat.
24. Csinos, nett. 26. Kukoricalisztbõl készült amerikai
szeszes ital. 28. A Himnusz kétszáz éve született zenesz-
erzõje (Ferenc). 30. Értékes bútorfa. 

Függõleges:
2. Gárdonyi regényhõse. 3. Határõr egység. 4. Hangsor.

5. Készpénz. 6. Mobiltelefon kártyája. 7. Ugratás, bizal-
masan.  8. Kontinensünk valutája. 11. A felirat jelen-
tésének második része. 12. Társaságában. 16. Bánk bán
és Melinda fia. 18. Neves könyvkiadó (Sándor). 19. Bajt
súlyosbít. 21. Plánum. 23. Férfinév és békési település. 25.
Gambrinus itala. 27. A kimonó öve. 28. Daloló szócska.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. és a függõleges
11. sorban található. Ezt kell beküldenie az újság szerkesz-
tõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség e-mail
címére 2010. július 15-éig. A helyes beküldõk között egy
5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televí-
zió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út
193. E-mail: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citro-
mail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése:
Feledy Gyula. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden
rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden szerdán 16
órakor a városi könyvtárban mûködõ Rejtvényfejtõk klub-
jába! A június 11-én megtartott sorsoláson Nyitrai
Jánosnénak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyere-
mény átvételérõl késõbb értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.; 
Telefon: 48/521-037, Ügyvezetõ igazgató: Sulyok Barnabás

Fõszerkesztõ: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Gólya Zoltán; Tördelés: Német Sándor

Szerkesztõség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 193.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Német Nyomda Kft.

Cím: 3527 Miskolc, Baross Gábor út 17. Telefon: 30/943-4210 Fax: 46/347-086
E-mail: nemetnyomda@nemetnyomda.hu

Megjelenik havonta 4300 példányban. ISSN 1789-7807

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelõsséget nem vállal! A lapban megje-

lenõ cikkek, képek bármilyen formában történõ felhasználása a kiadó írá-

sos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem

küldünk vissza.

KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY

A sajószentpéteri Mûvelõdési és Sportközpont 
2010. június 27-én (vasárnap) 
9 órai kezdettel megrendezi 

a

VVIIIIII..  SSaajjóósszzeennttppéétteerrii
BBoorrvveerrsseennyytt

fehér, vörös szõlõbor és gyümölcsbor 
kategóriákban

A versenyre csak saját készítésû borral lehet
nevezni.

A fehér borokat zöld hosszúnyakú 0,75 l-es rajnai
palackban, a vörös borokat zöld rövidnyakú 

0,75 l-es bordói palackban kell leadni 
fajtánként 2 üveggel: 

június 26-án 
a Sportközpontba 9 és 18 óra között.

A borokat 5 tagú zsûri értékeli, és kategóriánként
minõségük szerint nagyarany-, arany-, ezüst-, 

és bronzéremmel, valamint emléklappal díjazza.

Zsûri elnöke: dr. Farkas Attila

Eredményhirdetés (szakmai tanácsadással) 
június 27-én, az elbírálást követõen a helyszínen.

Érdeklõdni lehet: 
Sportközpont, Sajószentpéter, Sport út 21.

Tel:  48/521-052
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