
2010. december

III. ÉVFOLYAM  12. SZÁM

Saj szentpØter_2010_12.qxd  12/14/2010  10:53 AM  Page 1



2010. DECEMBER

2

Aktuális

Adventtõl vízkeresztig

Az elsõ szakasz az advent
(kezdetét egykor éjféli harang-
szó hirdette), a Jézus születé-
sére való négyhetes várakozás,
a reménykedés és a szentesté-
re történõ lelki felkészülés
idõszaka. Ezt a nevében is hor-
dozza, latinul „adventus
Domini”, magyarul az „Úr eljö-
vetele”. Üzenete ezen kívül az
ember saját életével kapcsolat-
ban is van: a reménykedés, hi-
tünk megerõsödése. Nevezik
ezt az idõszakot kisböjtnek is,
amely elnevezés a kezdetekre
utal: a 4-5. századtól ilyenkor
szigorú böjtöt gyakoroltak, és
hétköznaponként napfelkelte
elõtt hajnali miséket (roráté)
tartottak, s ez idõ alatt kerül-
ték a zajos mulatságok, eskü-
võk rendezését. Ennek az idõ-
szaknak legjellemzõbb és leg-
elterjedtebb szimbóluma az
adventi koszorú, amelynek
elõfutárai a Keleti-tenger part-
vidékén és szigetvilágában a
fûzfavesszõbõl font és örök-
zölddel becsavart koszorúk
voltak. Európában a 19. szá-
zadban honosodott meg: egy
hamburgi lelkész egy felfüg-
gesztett, fenyõvel borított sze-
kérkeréken elhelyezett hu-
szonnégy gyertyából minden
nap meggyújtott egyet kará-
csonyig. Késõbb, már a VII.
Gergely pápa által meghatáro-
zott adventi vasárnapok szá-
mához is igazodva, csak négy
gyertya maradt a koszorún,
ezeknek mindegyike szemé-
lyekre is utalva szimbolizál
egy-egy fogalmat: 
1. Ádám és Éva: elsõként ne-

kik ígérte meg Isten a meg-
váltást (Hit)

2. Zsidó nép: nekik azt ígér-
te, hogy közülük szárma-
zik a Messiás (Remény)

3. Keresztelõ Szent János: õ
hirdette Jézus eljövetelét
(Szeretet)

4. Szûz Mária: megszülte a
Fiút (Öröm).

A katolikus hagyományok-
nak megfelelõen a gyertyákat
vörös és arany szalagokkal, az
élet és a fény jelképével díszí-
tették, és a meggyújtás sor-
rendjében elsõ, második, ne-
gyedik lila (ez az advent: a
bûnbánat és a megtérés litur-
gikus színe), a harmadik pe-
dig, ami az örömöt szimboli-
zálja, rózsaszín. Minden va-
sárnap egy-egy újabb gyertyát
gyújtottak meg, hogy növekvõ
fénye egyre jobban beragyog-

ja a közeledõ ünnepet.
Szintén német kultúrkörbõl

származik egy másik kedves
szimbólum is: az adventi nap-
tár, amelynek huszonnégy ab-
laka édességet vagy apró aján-
dékot rejt, hogy azoknak örül-
hessenek a gyerekek, amikor
karácsonyig minden este ki-
nyithatnak egy spalettát. 

A második szakasz Jézus
születésének ünnepe, maga a
karácsony, amelyhez szintén
sokféle szokás és hagyomány
párosul. Legelterjedtebb a ka-
rácsonyfa állítása és feldíszíté-
se, ami egyes legendák alap-
ján Luther Márton nevéhez
fûzõdik. Az elsõ történelmi
hitelességû forrás ezt a szo-

kást 1605-ben említi, nálunk
1824-ben Brunswick Teréz
grófnõ, az elsõ magyar óvo-
dák, az Angyalkertek megala-
pítója állította az elsõ kará-
csonyfát. Ma már a díszítés
kissé modernizálódott, de
nem nagyon képzelhetõ el az
ünnep a feldíszített fenyõfa
nélkül, ami vízkeresztig la-
kásaink dísze is egyben. Egyes
vidékeken egykor szokás volt
a szentcsaládjárás, a betlehe-
mezés, s még nem is oly túl
régen - fõleg falvainkban -
szenteste találkozhattunk
kántáló (karácsonyi énekeket
éneklõ) vagy koledáló (éne-
kelve adományokat gyûjtõ)
kis csoportokkal is. Az advent
lezárása és a karácsonyi ün-
nep elsõ szentmiséje és fény-

pontja az éjféli mise, amely
egyben feloldotta az ünnep
vigíliájának böjtjét is.  

Mára ennek az ünnepkör-
nek a szokásai is átalakultak,
vannak olyanok is, amelyek
évszázadokon át mind lazáb-
bak lettek, s
lassan kiha-
lóban van-
nak, mint
például a
böjt gyakor-
lása: napja-
inkban az ünnepnapokat in-
kább a családi összejövetelek,
helyenként más és más ünne-
pi menü alapján elkészített
vacsorák jellemzik. Az adventi
vasárnapok a fogyasztói társa-

dalom számára a nagy bevá-
sárlásokról, a reklámok által
belehajszolva az ötlettelen
pénzköltésrõl, kölcsönök
erõn felüli felvételérõl és saj-
nos sokak számára az anyagi
ellehetetlenülésrõl is szólnak.
Sokszor erõnk felett igyek-
szünk teljesíteni (saját lelkiis-
meretünket csitítani), pedig
tudjuk, hogy a törõdést, a sze-
retetet sohasem lehet pénzzel
megváltani.

A karácsony minden ember
számára egyet kell, hogy je-
lentsen a Földön: a szeretet
ünnepét. Legalább ilyenkor
szakítsunk idõt egymásra, a
gyerekekkel közösen díszít-
sük a fát, legyen ez családi
program és egyben jó alkalom
arra, hogy meg is hallgassuk,
meg is hallhassuk egymás sza-
vát! Aztán este, a gyertyák fé-
nye mellett meghitten énekel-
jük vagy éppen csak hallgas-
suk a szép karácsonyi éneke-
ket a pásztorokról és az an-
gyalokról, hiszen ehhez még
vallásosnak sem kell lenni, az
is elég, ha csupán ember vala-
ki. Az ajándékok közül legin-
kább egymásnak örüljünk, a
jó szándék és ne az érték le-
gyen vezérlõnk, hiszen az
öröm, a boldogság pénzben
nem, érzésekben annál in-
kább mérhetõ. Ne menjünk el
egymás mellett, ne hagyjuk
magára azt sem, aki máskor
magányra vágyna, az ember-
nek szüksége van egy másra.
Egymásra! Ha ezt megfogad-
juk, akkor talán nemcsak az
ünnepeken, hanem azok el-
múltával is érthetjük és ma-
gunkra nézve is igaznak érez-
hetjük Váci Mihály szavait a
Hazatérés címû versébõl:

Kiss B.

A karácsonyi ünnepkör a kereszténység egyik legje-
lentõsebb napját, a karácsonyt (december 25.) megelõ-
zõ negyedik vasárnaptól vízkeresztig (január 6.) tart. Az
advent elsõ napja Szent András apostol napjához legkö-
zelebb álló vasárnap, egyben a keresztény egyházi év
kezdete is. Ez az ünnepi idõszak két nagyobb egységre
osztható.

Az adventi koszorún a gyertyák színének is jelentõsége
van

„Boldog, ki hazára lelt, s hazatalált,
kinek a honban otthon is sugárzik
- világban van hazája, hazában népe,
a népben rokona, rokon közt igaz testvér,
családjában szerelme, szerelmében társa,
ki emberség oltára, fókusza a világnak.”

Saj szentpØter_2010_12.qxd  12/14/2010  10:53 AM  Page 2



III. évf. 12. számAktuális

3

Elérkezett az a hónap, amely
hónapra már az õsz beköszön-
tével gondolni szoktunk. Pár
hét és karácsony lesz, mondo-
gatjuk már október végén, és
ahogy közeledik, egyre több-
ször gondolunk arra, mivel
lepjük meg szeretteinket. Ma
már a karácsony középpontjá-
ban az ajándékozás áll. Ez nem
mindig volt így. A karácsony
eredete közismert, keresztény
ünnep, amely a XVIII. század-
tól változott annyiban, hogy

megjelent a karácsonyfa-állí-
tás, amely mára az ünnep elen-
gedhetetlen kelléke, az ajándé-
kozással együtt. Változott ab-
ban az értelemben is, hogy a
föld nagy részén hívõk és nem
hívõk együtt ünneplik a kará-
csonyt mint a szeretet ünne-
pét, mára már ez lett a kará-
csony üzenete: a béke, a szere-
tet ünnepe. Említettem, a kará-
csony középpontjában az aján-
dékozás áll, meggyõzõdésem:
a legszebb ajándék az egymás

iránt érzett szeretet és megbe-
csülés. Karácsony közeledtével
azt kívánom, hogy ez az aján-
dék legyen ott mindenki kará-
csonyfája alatt, és bízzunk ab-
ban, hogy talán egyszer majd
eljön az az idõ, amikor az em-
berek gondolkodásában min-
dennap karácsony lesz.

Dr. Faragó Péter
polgármester

Mindennap karácsony

Szeretetben szent karácsonyt!

Aranyszavú Szent Péter püs-
pök (+450) Aki szeret, az látni
akarja Istent címû mûvében ír-
ja: „Látván Isten a kétségbeesett
világot, szakadatlanul azon
munkálkodik, hogy ebbõl szere-
tettel kivezesse, kegyelmével ki-
emelje, szeretetével fenntartsa,
és jóakaratával megerõsítse.”

Ezért azután a gonoszságban
megátalkodott Földet elárasztja

büntetõ vízözönével, és Noét
meghívja, legyen az új korszak
atyja. Bátorító szavaival bizalomra
bírja, meghitt kapcsolatra lép ve-
le, kegyelmével bátorítja a jövõt il-
letõleg; és már nem is parancsol,
hanem miután maga is részt vesz
Noé munkájában, az egész világ
állatait bárkába zárja, hogy ez a
munkatársi szeretete megszün-
tesse Noé lelkében a szolgai félel-
met, és hogy e közös szeretet
megõrizze azt, amit közös gon-
doskodásuk megmentett. 

Ábrahámot a pogányok kö-
zül, a nevét is megváltoztatva
hívta. Hitünk atyjává teszi, útján
kíséri, az idegenek között meg-
õrzi, vagyonát gyarapítja, gyõ-
zelmek által dicsõségessé teszi.
Ígéreteivel lekötelezi magát,
megvédi õt a jogtalanságoktól.
Látogatásaival kitünteti, s cso-
dás módon, amikor már nem is
remélte, gyermeket ad neki.

Sok-sok jóval elhalmozva, eny-
nyi segítséggel megtanulta sze-
retni Istent. Szeretetbõl tisztel-
te és nem félelembõl. Jákobot
menekülése közben álmában
megvigasztalja. Amikor Jákob
felébred, harcra biztatja, majd
vele küzdve magához öleli,
hogy Jákob a küzdelem Atyját
szeresse benne.

Mózes és a próféták mind lát-
ni akarták e szeretõ Istent. 

Gyermekként jött. 
Vállalta az anyaméhben való

fejlõdés kilenc hónapját, mert
az szent és sérthetetlen. 

Vállalta a gyermekkor lurkó-
ságát, a testi-szellemi kibonta-
kozást, hogy a szülõk nevelõi
felelõsségét, a fiatal közösségbe
illeszkedését és szolgálatát be-
mutassa. 

Változott a világ? Igen. Látom
Andrást és Piroskát, Istvánt és
Enikõt, Istvánt és Ilikét, Istvánt

és Júliát, meg sok házaspárt,
akik szentségi házasságukban,
családjukban, munkájukban
megtestesítik a Szeretetet.

Életük ragyog Sajószentpéter
lelki karácsonyfáján. Gyönyör-
ködünk gyermekeikben:

- A kicsi hittanosban, aki el
akart menni, mert a többiek so-
kat rendetlenkedtek. Az oltárnál
állva már magasabb, mint én. 

- A pici babában, akinek szü-
letését az édesapa nem is ré-
gen, sms-ben jelezte,s ma már
határozott léptekkel járkál,
mindenkit jól megfigyel, és mo-
solyt küld. 

Sokat változott a világ! Isten
Fiában megmutatta a csodát, a
szeretetét, és mi gyermeke, ba-
rátja, testvére lettünk. Tekint-
sünk így egymásra! 

Áldott, békés újévet kívánok!   
Takács Alajos 

plébános

KEDVES
SAJÓSZENTPÉTERIEK!

Mint legtöbbünknek, úgy ne-
kem is a gyermekkorom kará-
csonyai a legszebbek. A maiak
meg sem közelítik azokat. Ne-
kem nem, csak a gyermekeink-
nek. Mert nekik majd ezek a
mostaniak lesznek azok vissza-
hozhatatlanul szép gyerekkori-
ak. Jól emlékszem a várakozá-

sok izgalmára. Hogy édes-
anyánk készítsen, karácsonyi
történeteket olvasott. Minden
nap egyet, és minden évben
ugyanazokat. Sohasem untuk
meg õket. Miska és a karácso-
nyi nyúl története tulajdonkép-
pen még ma is bennem él. A
történetben a szülõk arra ké-
szülnek, hogy ünnepi vacsorára
legkisebb fiuk kedvenc, húsvét-
ra kapott, azóta már túlnõtt

nyusziját szervírozzák. Nem
kellett volna, mert a fiúcska
hallgatózott. Innentõl kezdve
egyetlen vágy tölti el, kedves
barátjának a megmentése. Így
érkezett meg karácsony, amikor
az apa a gyilkos szerszámmal az
ól felé indul. Nyulat nem talál,
csak egy pár lábnyomot, ami
igen messzire vezet a hóban.
Hamar rájön az okára, és a
csendes karácsonyi készülõdést

Miska és a karácsonyi nyúl
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Képzeljük el azt a helyzetet,
hogy otthon ülünk a jó meleg
szobában, nézzük a 66 mûsor
egyikét, és egyszer csak csön-
getnek. Ott áll az ajtó elõtt egy
férfi, mellette várandós felesé-

ge - bekéredzkednek: nálunk
akarnak megszállni. Vajon tu-
dunk-e igent mondani? Külö-
nösen, ha tudjuk, hogy hama-
rosan elérkezik az asszony szü-
lésének ideje? Bizonyára vala-
milyen ügyes indokkal elhárít-
juk a kérést, és minden jót kí-
vánva becsukjuk orruk elõtt az
ajtót. Ne próbáljuk szépíteni a
dolgot! Mi is minden bizony-
nyal tovább tessékelnénk Jó-
zsefet és Máriát a már majd-
nem megszületett Jézussal
együtt! A pici gyermek jelenlé-
tétõl tartunk. 

A METRO bevásárlóközpont-
ban régebben ki volt írva, hogy
kis gyerekekkel tilos oda be-
menni - hiszen zavarják a fel-
nõtteket! Vajon könnyen talál-
e munkát az az édesanya, aki
karján ülõ gyermekével együtt
megy el leendõ fõnökéhez
megbeszélésre?! Jézus korának

kérdése ma is aktuális: Van-e
helye világunkban a gyerme-
keknek? 

A gyermek: áldás, szoktuk
mondani. Ha gyermek szüle-
tik, akkor is így fogalmazunk:
„gyermekáldásban részesült a
család”. Menynyivel szebb így
fogalmazni, mint azt mondani,
hogy az asszony terhes... S va-
lóban: igen nagy áldás, ha
gyermek van a családban! Újra
meg újra átélni az élet csodá-
ját, újra meg újra megtapasz-
talni az Istentõl kapott nagy
feladat felelõsségét, újra meg
újra megkapni a gyermek ön-
zetlen szeretetét: igen, ez nagy
áldás! 

Az Úr ajándéka a gyer-
mek, mondja a zsoltáros. Mi is
idézzük, amikor keresztelünk.
Most azonban egy igazi kará-
csonyi ajándékot köszönthe-
tünk: Jézust. Az Úr ajándéka ez

a gyermek. Nem csupán azért,
mert benne újra átélhetjük az
élet csodáját, hanem azért,
mert benne felfedezhetjük Is-
ten kegyelmes szeretetét, gon-
doskodását, reánk figyelését;
hiszen miattunk és értünk öl-
tött emberi testet, hogy nála
megtaláljuk igazi békességün-
ket. Õ nem gyenge és nem el-
esett! Nem gyámoltalan és
nem szorul mások segítségére.
Maga az Úr van vele kezdetek-
tõl fogva, aki rajta teljesíti be
irgalmas akaratát a világon. En-
nek vagyunk ma részesei mi is.
Áldjuk szeretetét, és marad-
junk mindig a közelében! Él-
vezzük az Úr áldását most és
mindörökké!  Ámen. Áldott
ünnepeket kívánok minden
Olvasónak!

Major Zsolt 
református lelkész

Lk 18,17 - Az Úr áldása a gyermek

hirtelenjött félelem váltja fel.
Mindenki ruhát kap, mert
mindjárt itt az este, és a család
kis kedvence kint bolyong a
metszõ hidegben, mentve sze-
retett barátját a haláltól... Két-
ségbeesett rohanás kezdõdik
idõvel, hideggel, rémisztõ féle-
lemmel, az út egyre reményte-
lenebb, mert a mentõ szeretet
erõs lábakat adott a kislegény-

nek. Már az erdõnél tartanak,
aztán még beljebb, csak a leg-
rosszabbakra tudnak gondolni,
mikor egy félig betemetett test-
re lesznek figyelmesek. Az apa
rohan, és békésen alvó gyerme-
két találja, mert a halálra ítélt
nyúl, „a jó barát” ott fekszik az
õ Miska fián, szinte védõn ta-
karva, melengetve a testét. 

Számomra, és gondolom so-

kunknak, ez a karácsony: félõs
rohanás… és a megtalálás örö-
me is. Azóta arra is rájöttem,
hogy mi vagyunk azok a félig
betemetett, didergõ lelkek,
akik csak akkor maradhatunk
életben, ha BENNÜNKET IS
MEGMELENGET VALAKI... Már
azt is tudom, hogy ez a valaki a
KARÁCSONYI GYERMEK, aki
nem maradt gyerek, hanem Is-

ten Fiának bizonyult hatal-
masan a halálból való feltá-
madás által, ahogy a mi Károli-
bibliánk fogalmazza olyan szé-
pen. Legyen Mindenkié a me-
legség és a megtalálás! Így kí-
vánunk áldott ünnepeket a
Nagytemplomi Gyülekezet ne-
vében is!    

Borbély János és Dudás Ferenc 
lelkipásztorok

Karácsonyi örömünk elé
A karácsony mindenütt nagy

ünnep, mely során kialakíthat-
juk vallásos szokásainkat ott-
honunkban, Jézus születésére
készülõdve. A katolikusok ad-
venti koszorút készítenek fe-
nyõbõl, melyre négy gyertyát
erõsítenek. Az elsõ héten egy
gyertyát gyújtanak meg, a má-
sodikon kettõt, a harmadikon
hármat, s a negyedik héten
már mind a négy gyertya ég.
Ekkor a család köréje ül, s imá-
val, énekkel, a Szentírás olva-
sásával együtt készülnek az ün-
nepre. Igazi ünnepvárást je-
lent, ha a család együtt készít

betlehemet, s az utolsó napra
minden figura a helyére kerül.

A karácsonyfa, a fény, a csil-
logás mind azt a nagy ese-
ményt juttatja eszünkbe, hogy
Jézus megszületett Betle-
hemben. Örvendjünk!  

Minden születésnapra már
idõben elkezdünk készülõdni,
hogy az ünnep napjára min-
dennel készen álljunk. Minél
inkább távol tudjuk tartani
gyermekeinket a karácsonyi
bevásárlás zûrzavarától, an-
nál inkább elõtérbe léphet
az ünnep gondolata. Ebben
az idõszakban a családi egység

megsejtését fokozzák az egy-
más elõl rejtegetett kis „titkok”
is. Minél nagyobbak lesznek
gyermekeink, annál kevésbé
jelent kielégítõ választ számuk-
ra az, hogy az Úr eljövetelére
való készületet csupán érzel-
mekben és hangulatban éljük
meg. A gyermekek tudják,
hogyan kell készülni annak
születésnapjára, akit szere-
tünk. Mindannyiunk számára
öröm, ha saját magunk készí-
tette ajándékokkal lepjük meg
egymást. A családban a legmé-
lyebb szívbeli ajándékot az je-
lenti, ha anya elhatározza,
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hogy türelmesebb lesz min-
denkivel, apa megpróbál több
idõt tölteni gyermekeivel, a
gyermekek elrakják játékaikat
felszólítás nélkül stb.. A készü-
lõdés estéin több idõt szán-
junk egymás meghallgatására,
mely által a környezetünkbõl
vett történetekkel gazdagíthat-
juk egymást. 

Tegyük fel magunknak a
kérdést: Mi teszi a karácsony
estét ilyen széppé, varázslatos-
sá?

Karácsony estén mindenki
hamarább otthon akar lenni,
felidézni azt az idilli állapotot,
amit az elsõ karácsony szerzett
(paradicsomi állapotot). Ilyen-
kor mindenki jobban otthon
akar lenni! Hol az a besötéte-
dett lelkû ember, aki ne érezné
jobbnak és tisztábbnak magát,
ha átlépi a gyertyafényes ott-
hon küszöbét, a templom éjje-

li csendjét, ahol tárt karokkal
várják. Az apa felolvashatja a
karácsonyi evangéliumot, az
anya összefoglalhatja a kará-
csony ünnepét egy imádság-
gal, a gyermekek mondhatnak
egy-egy odaillõ verset, énekel-
hetnek vagy lemezrõl hallgat-
hatnak egy kis zenét. Az ünne-
pi vacsora, a szépen megterí-
tett asztal, a finom ételek mind
hozzá tartoznak az ünnephez.
Az este nagyon szép és hosszú,
ezért nem kell sietni semmivel.
A kicsinyek is tovább fennma-
radhatnak. A nagyobbakra még
vár egy nagy öröm, hiszen el-
mehetnek a szülõkkel az éjféli
liturgiára (misére). Ott mind-
annyian kiénekelhetjük a kará-
csonyi örömünket. „Mennybõl
az angyal...” Visszagondolva, a
legszebb gyermekkori emléke-
im a karácsonyi éjszakákhoz
kötõdnek: a hideghez, az ál-

mossághoz, az együtt átélt li-
turgiához, a csodálatos éne-
kekhez.

Kitárja karját az Egyház,
hogy magához ölelve meggyó-
gyítson bennünket, helyreállít-
sa az élet rendjét, újból egész-
séges embernek lássuk ma-
gunkat. Nagy és szent dolog
az otthon, nem véletlenül ha-
sonlítja Szent Pál apostol az
Egyház és Krisztus kapcsolatát
a férfi és nõ házasságához. A
legtöbbünk boldogsága vagy
boldogtalansága eldõl egy két-
szobás lakásban, egy asztal kö-
rül, egy tûzhely csendes szög-
letében. Életek milliói múlnak
el a négy fal között, a hétköz-
napok vér nélküli vértanúsága,
kicsi örömök és nagy könnyek
országában. 

Ezért az ünnep az utolsó
sziget a megfáradt, meghaj-
szolt emberi életben. A világ

félelmei, idegromboló kusza-
sága ellen csak úgy küzdhe-
tünk, ha van egy hely, ahol
összhangot, békét, meg-
nyugvást és biztonságot ta-
lálunk. Teremtett ilyen helyet
az Isten, ahol az ég és a föld
összeér, ez a templom, az Egy-
ház. A vallásos élet által nyúj-
tott békességre nagyobb szük-
ség van, mint valaha. Az bizo-
nyos, hogy a legnagyobb viga-
szok egyike, a legnagyobb erõ-
forrás a valakihez tartozás örö-
me. A templom ajtaja nyitva
van, legalább ilyenkor, kará-
csonykor lépjünk be rajta,
mert lehet akármilyen terhes
az élet, borús az ég, ha valaki
mellettünk van: bizakodónak,
reménykedõnek, bátornak érez-
zük magunkat, mert velünk az
Isten. Szeretettel vár: 

Pacsai János 
esperes, paróchus

Kedves 
sajószentpéteri 

Olvasók! 

Sok szeretettel köszöntök
mindenkit a helyi baptista
gyülekezet nevében. Lassan
eltelik az adventi idõszak, és
elérkezik a várva várt KARÁ-
CSONY. Nem mindegy, hogy
miként készültünk az egyik
legfontosabb ünnepre. Igaz,
advent nem a karácsonyra va-
ló készülõdés, hanem az Úr
Jézus második eljövetelének
várása. Mert amiként eljött
2000 évvel ezelõtt, úgy el fog

jönni dicsõségesen újra, de
nem, mint kisded, hanem
mint uraknak Ura, aki számon
kér, hogy miként használtuk
ki a kegyelem drága idejét. A
karácsonyi üzenet arról szól,
hogy egy férfit szólít meg így
az Isten küldöttje: „Nevezd az
Õ nevét Jézusnak, mert Õ sza-
badítja meg az õ népét annak
bûneibõl.” (Máté, 1,21.) Mi-
lyen csodálatos, hogy egy fia-
tal férfit választ ki Isten!
Mennyire kívánatos, hogy mai
társadalmunkban ilyen lelkü-
letû férfiak legyenek! De hol
vannak ma a férfiak, és ho-
gyan viszonyulnak a nemze-
tet, a családot, a nép sorsát, az
istenhitet érintõ dolgokhoz?
Milyen szomorú hallani, hogy
a hajléktalanok 95%-a férfi,
hogy a kocsmák, a szórakozó-
helyek látogatói úgyszintén
nagy számban férfiak. Mi tör-
tént a férfiakkal, miért nincse-
nek az Istentõl rendelt helyü-
kön? József egy igazi férfi volt,
bátor, hõs, akit nem tudott le-
gyõzni a féltékenység, a gya-
nakvás, aki nem az italban ke-
resett megoldást, aki felismer-
te Isten munkáját, és ott állt
felesége és a Gyermek mel-
lett! Vállalta, védte, gondos-

kodott róla, és így vált örök
példaképpé, akit nem alantas,
kicsinyes emberi indulatok
hajtottak, hanem magasztos
eszme és Isten iránti engedel-
messég. Nem saját tekintélyét
védte, hanem alázattal hajolt
meg a Mindenható Isten elõtt
és engedelmeskedett! József
élete hatalmas változáson
ment át, miután alávetette
magát a Mindenható akaratá-
nak.

Jézus Krisztus jelenléte
mindent és mindenkit meg-
változtat. Az egész világ és Eu-
rópa a keresztyénség megjele-
nése által óriási változásokon
ment keresztül. Mindezt Isten
szeretete vitte végbe! Mert az
Õ szeretete öleli át az egész
teremtett világot! De mi nem
a szeretetben, békesség-
ben, jóságban hiszünk, ha-
nem abban, akitõl mindez
származik, JÉZUS KRISZTUS-
BAN!

Karácsonykor bepillantást
nyerünk Isten világába, a
megértés, a szeretet, a béke,
az Istent dicsõítõ angyalkórus
tiszta lelkülete által. Az elsõ
karácsonyt Isten szervezte,
ezért olyan felejthetetlen, tö-
kéletes és hibátlan! Engedjük,

hogy a mi karácsonyi ünnep-
lésünket is Õ szervezze, és ak-
kor nem fogunk csalódottan
visszatekinteni rá!

Áldott ünnepeket kívánok!

Pátkai Béla 
baptista lelkipásztor

Várva várt karácsony
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Új köntösbe „öltözött” a Kossuth Iskola

Ünnepélyes iskolaátadás…

Nem túlzás azt állítani, hogy
minden sajószentpéteri lakos
ismeri a SKÁI Kossuth Lajos Is-
koláját - vagy így, vagy úgy...
Egyesek alma materükként tart-
ják számon, mások jelenleg is
ott tanulnak, tevékenykednek,
és vannak, akik úgy ismerik,
mint „az a régi iskola a fõút
mellett”. Hála a „Bagolyv@r a
Pitypalatty-völgy kapujában…”
elnevezésû projektnek, mind a
jelenlegi és régi tanulók, mind
a járókelõk egy megújult, im-
pozáns külsejû iskolát köszönt-
hetnek városunk szívében, ami-
ben kellemesebb a tanulás, di-
csõbbek az emlékek, és min-
dennapi látványnak is sokkal
szívderítõbb. 

A projekt útja 2009-ben kez-
dõdött. Sajószentpéter Város
Önkormányzata ekkor nyújtott

be pályázatot a SKÁI Kossuth
Lajos Iskola infrastrukturális
fejlesztésére. 2010. március 31-
én sor került a munkaterület át-
adására, és elkezdõdött a ren-
ováció. A munkálatok alapvetõ
célja az intézmény teljes körû
akadálymentes felújítása és bõ-
vítése volt. Az átalakítás során
összekapcsolták az eddigi há-
rom épületet. Létrejött egy mo-
dern számítástechnikai terem,
amely IKT (infokommunikációs
technológiai) eszközök fogadá-
sára is alkalmas, valamint helyet
kapott egy professzionális nyel-
vi labor. A központi épület-
tömbben helyezték el a könyv-
tárat, és kialakítottak egy új
igazgatási egységet is. Az iskola
43 akadálymentes helyiséggel
rendelkezik, miközben korábbi
hasznos alapterülete 2662
négyzetméterrõl 3621 négyzet-
méterre növekedett. Korszerû
világítástechnikát, elektronikus
hálózatot, új kazánt, megújult
gépészeti egységet és a leg-
újabb elõírásoknak megfelelõ
tûz- és vagyonvédelmi rend-
szert kapott az épület. 

A felújítás összesen 327 mil-
lió forintba került, amibõl 230
millió forint volt az uniós támo-
gatás. Az iskola ünnepélyes át-
adására 2010. december 13-án
került sor. Amikor kezembe
kaptam azt a lapot, amely a ki-
tûzött célokat tartalmazta, kí-
váncsian néztem körbe a helyi-
ségben az újítások után kutat-
va. Természetesen már az isko-

lába való belépés elõtt is volt
min csodálkoznom, hiszen alig
ismertem rá az épületre, ám a
belsõ változások is szem-
betûnõek voltak. Az ünnepi
megnyitó gálán a tornaterem
levegõjében szinte tapintható
volt az izgalom és az elégedett-
ség. Dr. Faragó Péter, városunk
polgármestere megnyitó beszé-
dében érzékeltetni próbálta a
beruházásnak a nehézségeit,
buktatóit a kezdetektõl a cél el-
éréséig. A polgármester úr ün-
nepnek nevezte ezt az átadást,
ami a város számára ugyanak-
kora vívmány, mint a többi,
mostanában folyó beruházás. A
gála ünnepi mûsort is tartalma-
zott, amelynek keretein belül
az intézmény tanulói és oktatói
szórakoztatták a vendégeket
szavalattal, zongoraszóval, tánc-
cal és énekkel. A színvonalas
produkciók után többek között
beszédet tartott Ujvári Andor is,
városunk fõépítésze, aki a mû-
szaki megvalósításról világosí-
totta fel a közönséget. Ezt köve-
tõen sor került az ünnepélyes
szalagátvágásra, majd a fõépí-
tész úr sétára invitálta a jelenlé-
võket az épületben. Az általam
tapasztalt, laikusként szemlélt
változás hihetetlen mértékû

volt. Talán úgy tudom magamat
kifejezni legjobban, ha azt
mondom, hogy mindent kicse-
réltek és újjáépítettek, amit
meg nem, azt lefestették és
szebbé varázsolták. Az akadály-
mentesítést is sikerrel oldották
meg a kivitelezõk az épületet
keresztül-kasul átszelõ rámpa-
rendszer segítségével. Mind az
új, mind a régi tantermek im-
pozánsak, megnyerõ kinézetû-
ek és felszereltségûek lettek, és
csak úgy sugárzott belõlük a
renovációra fordított idõ és a
rengeteg munka. 

Amikor Ujvári Andor mérnök
urat arról kérdeztem, hogy hol
történtek a legnagyobb változta-
tások az épületegyüttesben, azt
a választ kaptam, hogy a tornate-
remnek is helyet adó szárnyban
került sor a legtöbb újításra; a
munka legnehezebb része a fõ-
épületben volt, hiszen itt állan-
dóan több munkafolyamat zaj-
lott egyszerre, hogy tartani tud-
ják az egyre közelgõ határidõt. 

Az ünnepélyes projektzáró
rendezvényt egy állófogadás
zárta, ahol mindenki átgondol-
hatta, megbeszélhette a friss ta-
pasztalatokat a finom falatok
társaságában. 

Bájer Máté

„Gyorsuljatok, vonatok, repülõk,
kicsinyüljön a föld,
s nõjön, mely szemünk láttán áll elõ,
az a sorsunkat is kézbe-vevõ
emberi új erõ!”

Illyés Gyula: Óda a gyorsasághoz
(részlet)

„Bagolyv@r a Pitypalatty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelõen”
(ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008) elnevezésû projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Városunk fõépítésze a
mûszaki megvalósulás 

részleteirõl beszélt

A tanárok és a diákok közösen énekelték az erre 
az alkalomra írt ünnepi dalt
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III. évf. 12. számMozaik

Idõsek Napja Sajószentpéteren

„Nem az a fontos, az ember hány éves…”

Mint azt Aleva Mihályné igaz-
gató asszony elmondta: min-
dig nagy szeretettel és várako-
zással szervezik ezt a rendez-
vényt, azonban az idei a szoká-
sosnál egy kicsit nehezebb fel-
adatot jelentett számukra. En-
nek oka, hogy ez idõ alatt kel-
lett elõkészíteniük az intézmé-
nyük átszervezését is, mivel
hamarosan beköltözhetnek a
gyönyörûen felújított új he-
lyükre. Természetesen ennek
már nagyon örülnek és remé-
lik, hogy mindkét kihívásnak
meg tudtak felelni, az idõsek-
nek nem lesz emiatt semmi-
ben hiányérzetük.

Bár az ENSZ közgyûlése az
1991-es ülésén október elsejét
nyilvánította az Idõsek Világ-
napjává, a magyar települések
hagyományt teremtve már ré-
gebb óta, s általában nem ezen
a napon, hanem az év utolsó
két-három hónapjának prog-
ramjai között szervezték és
egyre több helyen szervezik
meg ezt az ünnepi találkozót.
Napjainkban mintegy hatszáz
millió hatvan év feletti ember
él a világon, elõrejelzések sze-
rint számuk 2025-re akár meg
is duplázódhat, elemi fontos-
ságú tehát minden, ami velük
történik. A társadalom számára
sem közömbös, hogy mennyi-
re tudjuk hosszú évek alatt fel-
halmozott tapasztalatukat, tu-
dásukat, alkotó képességüket
hasznosítani. Nekik pedig a
mindennapi megélhetésük
gondjai mellett legalább ennyi-
re fontos, hogy mennyire fon-
tosak a társadalomnak, alkotó-
kedvüket, kreativitásukat, ön-
zetlen segíteni akarásukat mi-
lyen mértékben fogadja el a fi-
atalabb korosztály, meddig
tudnak aktívak maradni. Váro-
sunk, talán ezt is megérezve

mindig a szeretet ünnepéhez
közeli idõszakra, a karácsonyi
rendezvénysorozat szerves ré-
szeként ez évben december
harmadikára hívta meg szép-
korú polgárainkat egy kis fel-
hõtlen szórakozásra, hogy leg-
alább ezzel a néhány órával
visszaadjon valamit nekik
azokból a napokból, évekbõl,
amelyeket - olykor érdemtele-
nül is - ránk pazaroltak.

A kissé régebben született fi-
atalok ezen a napon jelenlé-
tükkel ünneplõbe öltöztetve
zsúfolásig megtöltötték a szín-
háztermet, ahol a rendezõk
nevében Aleva Mihályné kö-
szöntötte néhány kedves szó-
val a jelenlévõket. A házigazda
MSK igazgatója, Sajó Attila pe-
dig örömét fejezte ki, hogy a
tavalyi ígéretéhez híven már a
kultúra megújult otthonában
köszöntheti azokat, akiket sok-
sok mozi, színházi elõadás és
bál emléke köt ehhez a ház-
hoz. A tapasztalatok szerint ma
a mûvelõdési otthonok ren-
dezvényeit látogatók nagy ré-
sze még mindig ebbõl a kor-
osztályból kerül ki. Az ünnepi
mûsor Fodor Ákos: Sose bánd

címû versével kezdõdött, ame-
lyet Kis Luca tolmácsolásában
hallhattuk, majd Geregúr Jó-
zsef alpolgármester ünnepi be-
széde következett. Aztán, hogy
a hallgatóság megõrizze éber-
ségét, rendeltek mindenkinek
egy Dupla Kávét: az est megle-
petés sztárvendége és hangu-
latfelelõse ugyanis a Köteles
István és Váradi Jenõ összeté-
telû duó volt. A csapat - amint
az a frontemberrel folytatott
beszélgetésünkbõl is kiderült -
tizenkét éve játszik együtt, fõ-
ként mulatós és nosztalgia szá-
mokat, ezeknek egy része saját
szerzemény. Ez idõ alatt tizen-
két lemezük jelent meg, szinte
mindegyik rövid idõ alatt
arany- vagy platinalemez lett.

Újdonság a nemrég megjelent
elsõ DVD-jük, amelynek ötlete
a honlapjuk látogatóitól szár-
mazik, ezen korábbi klipjeik,
TV-felvételeik, egy huszonöt
perces sikersztori és egy fotó-
album található.

Alig hangzott fel egy-két dal-
lam az elsõ lemezük, a Se ve-
led, se nélküled címadó dalá-
ból, máris összeverõdött több
száz tenyér, a taps szinte egy
percre sem szûnt meg az egy-
órás koncert végéig. Közben az
énekessel együtt lett minden-
kinek az arca csupa derû, mi-
közben egyszer fenn, egyszer
lenn, de mindig jött valami új
vagy valami régi, és kitombol-
tuk a bánatunkat, s azt, amit,
ha nem tudom, nem fáj. Jár-

hattunk még az énekes szóló-
lemezén szereplõ dalban ott,
ahol zúg az a négy folyó, majd
két számukban is felidézték
nekünk a közelgõ ünnepek
meghitt hangulatát is. Minden
ismert nótát velük együtt éne-
kelt a közönség, bizonyítva,
hogy akinek nótája nincsen,
annak szíve sincs, és még in-
kább azt, hogy mulatni igazán
felszabadultan és nem elszaba-
dultan lehet. A mûsor után a
meghívott vendégek jó hangu-
latban vonultak át a tornacsar-
nokba, ahol már terített aszta-
lok és jó zene várta õket. A fi-
nom vacsora, baráti beszélge-
tések, nosztalgiázások és ter-
mészetesen a kötetlen, jó han-
gulat egy rövid idõre kiszakí-
tott mindenkit a hétköznapok
egyhangúságából. 

Ahogy az arcukat néztem,
éreztem, hogy ezt a rendez-
vényt (történhet bármi) min-
den évben meg kell szervezni,
és õszintén remélhetjük mind-
egyikükkel, hogy „jövõre ve-
led, ugyanitt”. Szívbõl kívá-
nom, hogy így legyen, s azt is,
hogy ne csak megtûrjük, elfo-
gadjuk, de szeressük is az idõ-
seket, és ne csupán azért, mert
mi is azok leszünk egyszer! 

Szeressük Õket, a mi vilá-
gunkat megteremtõket, 
• akik mindenüket a jövõbe

fektették be, 
• akik a nagy idõknek nem

pusztán tanúi, alakítói is le-
hettek,

• akik gerincüket csak a
munkának engedték meg-
törni,

• akik örök tudásukat nem
csupán az átírható köny-
vekbõl szerezték, 

• akik még hiszik, hogy az
ember jó, így áldozataink-
ká válhatnak, 

• akik mindig remélnek,
ezért a politika játékszerei-
vé silányulhatnak, 

• akik ugyanúgy nem hiba
nélküliek, mint mi sem, 

• és akik még bûneinket is
megbocsátják nekünk sze-
retetünkért cserébe!

Kiss Barnabás

… csak a szíve legyen fiatal! A halhatatlan Seress Re-
zsõ számtalan elõadó által sikerre vitt, örök igazságot
hordozó slágere cseng állandóan a fülemben, amíg a
gyönyörûen megújult MSK színháztermébe igyekszem.
Itt rendezi meg ugyanis a Területi Szociális Központ lel-
kes csapata városunk önkormányzatának támogatásá-
val most is, mint oly hosszú ideje minden évben, a már
hagyománynak számító Idõsek Napját. 

Zsúfolásig megtelt az MSK nézõtere

7
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Portré: dr. Péter András

A városépítõ nyugdíjas napjai 

- Sajószentpéteren máig
úgy emlegetik, mint a város-
építõ tanácselnököt. Pedig
erre a pályára nem lehet ké-
szülni, sõt, egykor még pá-
lyázni sem lehetett rá. Ho-
gyan indult az életútja, hogy
végül abban a vezetõi szék-
ben kötött ki?

- Berentén születtem 1942-
ben, és ott töltöttem gyermek-
koromat is szüleimmel és két
lánytestvéremmel. Egyik hú-
gom Sajószentpéteren, a másik
Kazincbarcikán lakik, tehát kö-
zel vagyunk egymáshoz. Édes-
apám egykor bányász volt, és
édesanyám is dolgozott né-
hány évet a bányánál, de több-
nyire háztartásbeliként a csalá-
dot látta el. Szülõhelyemen jár-
tam ki az általános iskolát,
hogy utána - híven a családi tra-
dícióhoz - a Miskolci Bányaipa-
ri Technikumban folytassam ta-
nulmányaimat. Az oklevél meg-
szerzése után a Berentei Bá-
nyaüzemhez kerültem, ahol ak-
koriban végig kellett járni a
szamárlétrát, vagyis az új felvé-
telisekkel megismertették a
szénbányászat minden részle-
tét. Hiába volt meg a középfo-
kú végzettségem, vájárként
kezdtem a munkát, majd 1967-
ig aknász feladatkört láttam el. 

- Közben pedig feladta az
önállóságát. 

- Volt egy sajószentpéteri
munkatársam, akinek egy ifjú-
sági rendezvényen megismer-
tem a lányát. Õt Szabó Gizellá-
nak hívták, akivel 1966-ban
összeházasodtunk, és azóta a
feleségem. Ekkor költöztem
Sajószentpéterre, és itt szüle-
tett két gyermekünk is. Sza-
bolcs Kazincbarcikán fogtech-
nikus, és két gyermekük van,
míg Balázs várostervezõ mér-
nök Németországban, Stutt-
gartban egy tervezõirodánál

dolgozik, ott élnek a feleségé-
vel együtt. Néhány évvel ez-
elõtt városunk rendezési tervé-
nek készítésében is részt vett. 

- A lakóhellyel együtt
munkahelyet is váltott. 

- Volt egy jól mûködõ üveg-
gyár a településen, amiben lát-
tam fantáziát, üzemtechnikus
minõségben kaptam ott állást.
Késõbb aztán voltam huta-
üzem-vezetõ, majd munkaügyi
és tervosztályvezetõ is. Éltem-
haltam a közösségi életért, sze-
rettem a hozzám hasonló ko-
rúak társaságát, a társasági éle-
tet, ezért bekapcsolódtam az

ifjúsági mozgalomba, vagyis a
KISZ-munkába. Onnan egye-
nes út vezetett a pártbizottság-
ba, ahol elsõsorban szakmai
tevékenységet folytattam. Is-
mertek a gyár vezetõi, amit
igyekeztem kamatoztatni. Sike-
rült például a gyár légópincé-
jében kialakítani egy ifjúsági
klubot, amelynek még a bútor-
zatát is saját kezûleg készítet-
tük. Kapcsolatot tartottunk a
hazai üveggyárak KISZ Bizott-
ságaival, rendszeresen talál-
koztunk, és átadtuk egymás-
nak a tapasztalatokat. 

- A szakmai és politikai
munka mellett azonban
gondolt a jövõjére is, hiszen
több oktatási intézményben
koptatta az iskolapadot. 

- Közben képeztem magam,
elvégeztem a Felsõfokú Bánya-
gazdasági Technikumot, amit
még bányász koromban kezd-
tem el. Az ott megszerzett ala-
pokkal aztán beiratkoztam a
Közgazdasági Egyetemre, ahol
1980-ban szereztem diplomát.
Ugyanitt doktoráltam közgaz-
daságtanból summa cum
laude minõsítéssel, amely ta-
nulmányokat a mai napig tu-
dom hasznosítani. 

- A felsõfokú tanulmányok
során, illetve a diploma
megszerzésekor viszont már
tanácselnökként tevékeny-
kedett. Hogy fért meg egy-
más mellett ez a két idõigé-
nyes munka?

- Mindig nyughatatlan termé-
szetû voltam, és több vezetõi
összejövetelen szóvá tettem,
hogy más települések szépen
fejlõdnek, ami azt jelenti, hogy
van pénze az országnak, nálunk
viszont semmi sem történik.
Ezek után kerestek meg 1976-
ban a helyi pártfunkcionáriu-
sok, hogy vállaljam el a tanács-
elnöki állást. Nem sokat gon-
dolkoztam az ajánlaton, pedig
kevesebb fizetéssel járt, mint
amit az üveggyárban kaptam. 

- Mindjárt elkezdõdött az
álmok valóra váltása? A követ-

kezõ 14 évben ugyanis annyi
minden történt Szentpéteren,
amit sokáig emlegetni fognak
az emberek. 

- Sok pótolnivaló volt abban
az idõben. Az iskolákban kevés
volt a férõhely, hiszen egy de-
mográfiai hullám akkoriban ér-
te el a csúcsot, ezért iskolákat
kellett bõvíteni, illetve építeni.
Az 1. Számú Általános Iskolá-
hoz toldottunk, a 4-es felépült,
új óvoda készült a Semmelweis
úton, vagy említhetem a Móra
úti iskola és óvoda beruházása-
it is. A lakhatási feltételek sem
feleltek már meg minden eset-
ben a kor követelményeinek, a
kolóniaházak ideje lejárt. Ezért
nagyarányú lakásépítés indult
el, épültek a bányászlakások,
ekkor készült a Harica úton
3x4 lakás, a Semmelweis úton
16 lakás, és felépültek a Lábas-
házak, a Móra-lakótelep. Az
egészségügyi alapellátás és
szakrendelések fejlõdését je-
lentette az új Gyógyító-
Megelõzõ Intézmény megépí-
tése. Belekezdtünk a közmûbe-
ruházásokba, a gáz- és csator-
nahálózat lefektetésébe. 

- Ilyen nagyságrendû álla-
mi pénzhez akkor sem lehe-
tett könnyen hozzájutni.

- Kellett a jó kapcsolatrend-
szer kiépítése úgy a megyei ta-
nácson, mint magasabb szin-
ten. Ismertségemnek köszön-
hetõ az is, hogy a '80-as évek-
ben beválasztottak a Miniszter-
tanács Tanácsi Kollégiumába,
ami tulajdonképpen az ország
20 tanácselnökébõl álló szak-
mai grémium volt. 

- Ekkor látta elérkezett-
nek az idõt arra, hogy
Sajószentpéter kérvényt
nyújtson be a városi rang
megszerzéséért?

- A várossá válás akkoriban
komoly elõnyökkel, sok ked-
vezménnyel járt, ezért gondol-
ta a nagyközség vezetése, hogy
lépni kell ebbe az irányba. Me-
gyénkbõl Putnok és Szikszó
szerette volna ugyanezt elérni.
A gömöri városnak ott volt tá-
maszként az onnan elszármazó
honvédelmi miniszter. Nem

8

Dr. Péter András ma a Bányai Református Gyülekezet
presbitere

Sajószentpéter az elõzõ politikai rendszer utolsó hó-
napjaiban kapta meg a városi rangot, ami betetõzése
volt az azt megelõzõ 14 év településfejlesztésének. Ab-
ban az idõszakban dr. Péter András közgazdász irányí-
totta a várossá elõlépett nagyközséget, aki nyugdíjas
napjaiban más településen gyakorolja szakmáját, és
amellett a Bányai Református Gyülekezet presbitere. 
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Tisztelt Vállalkozások!
Felhívjuk a figyelmet arra,

hogy változnak a helyi ipar-
ûzési adófeltöltés (kiegészí-
tés) szabályai. Az Art. 32. § (1)
bekezdése alapján a feltöltés-
re kötelezett vállalkozóknak a
helyi iparûzési adóelõleg-ki-
egészítés összegérõl az ön-
kormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatvá-
nyon a tárgyév utolsó hónap-
jának 20. napjáig immár nem-
csak befizetést, de bevallást is
tenniük kell. 

A jelzett nyomtatvány hon-
lapunkról (www.sajoszent-
peter.hu) letölthetõ: önkor-
mányzat / polgármesteri hiva-
tal / nyomtatványok: „Helyi
iparûzési adóelõleg 2010. de-
cember 20-i kiegészítésérõl.”

Változatlanul azoknak kell
az iparûzési adóelõleget ki-
egészíteniük, akik egyébként
a társasági adó tekintetében

is feltöltésére kötelezettek.
Ezeknek a vállalkozásoknak a
helyi iparûzési adóelõleget a
várható éves fizetendõ adó
összegére az adóév december
20. napjáig kell kiegészíteni-
ük. Tekintettel arra, hogy a
feltöltés elmulasztása bírság
szankciót vonhat maga után,
így célszerû az önkormányza-
ti adóhatóságnál egyeztetni a
jelenlegi folyószámla-állapo-
tot.

A befizetést az önkormány-
zat 12046102 - 00219680 -
00100003 számú Helyi ipar-
ûzési adó számla javára lehet
teljesíteni.

Sajószentpéter Város
Önkormányzat 

Adóhatósága

volt könnyû meggyõzni a me-
gyei tanács és a minisztériu-
mok vezetõit, hogy a mi tele-
pülésünk is rendelkezik olyan,
vagy sok esetben jobb feltéte-
lekkel is, mint a másik két
nagyközség. Talán abban volt
szerencsénk, hogy a Miniszter-
tanács Tanácsi Kollégiumának
tagjaként több miniszterrel ta-
lálkozhattam és lobbizhattam.
Így sikerült 1989. március 1-
jén várossá avatni Sajószent-
pétert. 

- Aztán jött a rendszervál-
tozás, amikor a nagy több-
ség inkább valami ellen,
mint valami mellett tette le
a voksát. 

- A hosszabb idejû városve-
zetési munka azért fárasztó is
volt, a rendszerváltáskor már
nem indultam a polgármesteri
posztért. Úgy gondoltam, le-
tettem annyit az asztalra, hogy
még elindulok az országgyûlé-
si képviselõ-választáson. Nem
kaptam bizalmat. Ekkor kivo-
nultam a politikából, és köz-
gazdászként Miskolcon, a
munkaügyi központban he-
lyezkedtem el, ahol a munka-
erõ-piaci osztály vezetésével és

késõbb belsõ ellenõrzéssel bíz-
tak meg. Ebben az idõben sike-
rült Sajószentpéteren nyitni
egy munkaügyi kirendeltséget,
de az már megszûnt. Nyugdíja-
zásomig ez volt a munkám,
majd vállalkozásba fogtam.
Szakközgazdászként pénzügyi
tanácsadó és belsõ ellenõr va-
gyok egy Miskolc környéki ön-
kormányzatnál. 

- Mit nem sikerült az egy-
kor nagy ívû terveibõl meg-
valósítani? 

- Mindig nagy vita volt azon,
hogy mi lenne jobb a telepü-
lésnek: az elkerülõ út megépí-
tése, vagy a városon átvezetõ
jó minõségû út. Elõbbire nem
láttunk sok esélyt, ezért utób-
bit preferáltam inkább, mert az
elkerülõ útra a költségigénye
miatt kisebb, a városi átkelési
szakasz megépítésére a nagy
forgalom miatt nagyobb esély-
lyel lehetett volna lobbizni. Az
élet ezt igazolta, ma már leg-
alább a város közepén szép,
rendezett a fõút. Sajnos az utá-
nam következõ 14 év egy rossz
álom Sajószentpéter történeté-
ben, mert ismét kimaradtunk a
fejlesztésekbõl, miközben má-

sok sorra nyerték a pályázato-
kat. Az utóbbi öt évben látok
ismét fejlesztéseket, de az el-
herdált éveket nem lehet be-
pótolni.

- Utólag hogy érzi: elis-
merték a 14 éves munkáját?

- Kitüntettek a Munka Érdem-
rend ezüst fokozatával, kaptam
Szocialista Kultúráért elisme-
rést, munkahelyeimen pedig fel
sem tudnám sorolni az ifjúsági,
a kiváló dolgozói és az egyéb ki-
tüntetéseket. Számomra vi-
szont sokkal kedvesebb a
Sajószentpéter Díszpolgára el-
ismerés, amivel 2004-ben tün-
tettek ki. Úgy éreztem, a város
képviselõ-testülete ekkor is-
merte el igazán a 14 éves, illet-
ve az azt megelõzõ munkámat. 

- Vállalkozása és családja
mellett mivel tölti a nyugdí-
jas éveket? 

- Szeretek kertészkedni, szõ-
lõt termeszteni, borászkodni,
barkácsolni. Kertes családi há-
zunk ezt igényli, én pedig sze-
retem a szép környezetet alakí-
tani kerítésen belül és elõtte
is. Gyermekkoromban vallásos
neveltetést kaptam, ám a kö-
zépiskolai érettségi után eltá-

volodtam az egyháztól. Nyug-
díjba vonulásom óta - több
éves kihagyás után - ismét
megérintett a vallásos hit,
rendszeresen járok templom-
ba, a gyülekezeti közösségben
is megtapasztalhatom a szere-
tetet, örömet, a békességet, az
egymásért való munkálkodást.
A Bányai Református Gyüleke-
zet presbitere vagyok. Ott is
hasznosítani tudtam szaktudá-
somat, amivel segíthettem a
templomunk idei felújítását.
Itt is köszönöm, hogy a re-
konstrukcióhoz városunk ön-
kormányzata jelentõs anyagi
segítséget nyújtott, így gyüle-
kezetünk régi vágya teljesült,
hiszen megújult a templo-
munk. 

Végezetül mindenkinek sze-
retetben gazdag karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánok. Mint volt városvezetõ,
a mai képviselõ-testület min-
den tagjának kívánom, hogy
egymást tisztelve, elfogadva,
találják meg a város egész la-
kosságát szolgáló együttmûkö-
dést a város fejlõdésében.

Kovács István
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Kakuk Jánosné

- Valahol tiszteletben kellene
tartani, hogy az emberek dön-
tései szabad akaratból szüles-
senek. Abszolút nem tartom
szerencsésnek, ha valaki meg
akarja határozni, hogy milyen
határozatot hozzunk bármi-
lyen bennünket érintõ kérdés-
ben. Felvetõdik az is, ha a saját
pénzemet jó célokra szeret-
ném fordítani, azt közhírré
kell-e tenni, tudatni kell-e a
nagy nyilvánossággal? Arra vi-
szont nagyon kíváncsi lennék,

hogy aki egyáltalán feltette ezt
az érdekes kérdést, az adako-
zók táborába tartozik-e, bármi-
kor is segített-e ki rászorulót?
Egyet biztosan tudok: Isten
szabad akaratot adott az em-
bernek, és azzal kell sáfárkod-
nia. 

Koterla Ferencné 

- Közalkalmazottként dolgo-
zom, és ezért tudom, hogy
szûkös a költségvetés, pedig a
kis keresetû embereknek is jól
jönne így karácsony elõtt egy
kis jutalom. Az ilyen pénzek
odaítélésénél szerintem azt is
mérlegelni kellene, kinek
mennyi a fizetése. Ha viszont a
polgármester mégis felveszi a

jutalmat, szép gesztus lenne,
ha abból valamennyit karitatív
célokra fordítana. Egyébként
pedig a saját pénzérõl minden-
ki maga dönt, még egy közgyû-
lés sem határozhatja meg,
hogy ki mire fordítsa azt az
összeget. Legyen az a jutalma-
zott szíve joga. 

Bíró Ferenc 

- Ha a képviselõ-testületi
üléssel kapcsolatos a kérdés,
akkor képben vagyok, mert lát-
tam a közvetítést. A felvetést
személy szerint azért tartom
érdekesnek, mert tudomásom
szerint Faragó polgármester úr
sajószentpéteri munkássága
során idáig soha nem vett fel
egyetlen forint jutalmat sem.

Ha most kapna egyetlen havi
plusz juttatást, annak az elköl-
tésérõl senki ne döntsön, sen-
ki ne határozza meg, ki hová
teszi a saját pénzét. Egyébként
gondolati szabadság van, min-
denki úgy gondolkodik, ahogy
akar, csak ha a gondolatait né-
ha kimondja, nem biztos, hogy
azáltal népszerûvé válik. 

Árva Ferenc 

- Ha ezután a közjáték után
mégis elfogadná polgármester
úr a jutalmát, azt fordíthatná a
városban eddig elmaradt mun-
kák finanszírozására. Gondo-
lok itt a BÉV-telepen lévõ ár-
kok helyreállítására, mert van,
aki virágágyásokat alakított ki a
feltöltött vízelvezetõk helyén,
és ha esik az esõ, nem tud le-
folyni a csapadék. Nem tu-
dom, a kérdést felvetõ milyen
karitatív célokra gondolt, ami-
kor felvetette az ötletét, de an-
nak szerintem semmiféle hoza-
déka nem lenne. Láthatja min-
denki, hogy van egy egyre sza-
porodó réteg, akik idáig min-
denféle támogatást megkap-
tak, az ország belerokkant,
eredménye pedig egyáltalán
nincs. Ha ilyenféle támogatás-
ra gondolt az ötletgazda, azt
gyorsan felejtse el. Ha pedig vi-
ta övezi ezt a jutalmazást, pol-

gármesterünk szerintem ilyen
körülmények között, de
egyébként is, nincs rászorulva
erre a pénzre. 

Zvelihár Gyuláné 

- Miért lenne csak akkor tá-
mogatható a jutalom megítélé-
se, ha azt jótékonysági célra
fordítja? A polgármester azért
kapná a jutalmat, mert az em-
berek elégedettek a munkájá-
val, márpedig ebben az eset-
ben egyes személyek döntése
vagy felvetése ne befolyásolja a
testületet. Egyébként, ha meg-
kapja és jótékonykodik belõle,
akkor sincs senkinek semmi
köze hozzá, mert arra költi,
amire akarja. Akár fel is ajánl-
hat belõle bármilyen szervezet
vagy akár egy rászoruló sze-
mély támogatására, de ha azt
nem akarja nyilvánosságra
hozni, az már az õ saját dönté-
se. Egyébként messzemenõkig
etikátlannak tartom, ha valaki
a mások zsebében kezd el tur-
kálni, mert az visszataszító és
erkölcstelen. 

Kiss Ferenc 

- Jó elképzelésnek tartom,
hogy ha megítélik számára a
jutalmat, annak egy részét

Egyetért-e azzal, hogy a polgármester jutalmazása csak
akkor támogatható, ha azt jótékony célra fordítja? 

Közélet
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ajánlja fel egy civil szervezet
vagy akár karitatív szervezet tá-
mogatására. Mivel a polgár-
mester közszereplõ, biztosan
megérné neki az anyagi áldo-
zat, mert jól jönne ki belõle,
hiszen tovább nõne a népsze-
rûsége. Az osztogatásnak ezt a
formáját viszont nem lehet kö-
telezõvé tenni, de megismét-
lem, hogy ez sok pozitívumot
hordoz magában. 

Gyõri György 

- Egyértelmûen rábíznám a
polgármesterre a döntést. So-
kat tett a városért, tehát ebben
az esetben nem a státusznak
szólna a jutalmazás, hanem az
eddig elvégzett jó munkának.
Ebben a kérdésben semmi szín

alatt ne fogadjon el semmiféle
tanácsot! Egyáltalán: milyen
dolog az, hogy más ötlete alap-
ján jótékonykodjon? Mindenki
a saját zsebében turkáljon, és
ne a máséban! 

Borsos Sándor 

- Azzal nem vádolhat senki,
hogy a szocialisták közé tartoz-
nék vagy hogy pártolnám õket,
mert az elmúlt nyolc évben ezt
a lehetõséget nálam eljátszot-
ták. Ennek ellenére nem lehet
szó nélkül elmenni Faragó Pé-
ter eddigi tevékenysége mel-
lett, mert Sajószentpéter ug-
rásszerûen fejlõdött polgár-
mestersége alatt, ami nagyon
jó az itt élõknek. Azt mondom
tehát, hogy megérdemli az egy
havi jutalmat, amit a városkép

alakulása és jelenlegi látványa
alátámaszt, megmagyaráz. A
képviselõ-testülettel együtt jó
munkát végeztek, értesülésem
szerint pedig újabb nagyáru-
ház épül hamarosan városunk-
ban, ami tovább javítja majd az
ellátást. Hogy mire fordítsa az
esetleges jutalmat? Az már le-
gyen az õ szuverén joga! 

Kismarton Károly  

- Ha a polgármesternek a
testület többsége jutalmat sza-
vaz meg, akkor kapja is meg, õ
pedig ne ódzkodjon annak el-
fogadásától. Mivel ismerem a
péteri helyzetet, tudom, hogy
korábban Faragó úr már jóté-
konykodott, amikor egy beteg
gyermek gyógyítását nagyobb
összeggel támogatta. Márpedig

minden alkalommal ezt nem
lehet tõle sem elvárni. Ugyan-
akkor arról is tudomásom van,
hogy polgármestersége alatt
minden eddigi jutalmazási
kezdeményezést visszautasí-
tott. Ha valaki jól dolgozik, mi-
ért ne érdemelne érte jutal-
mat? Ha viszont kap, arra költ-
se, amire akarja. Csak szét kell
nézni Sajószentpéteren, láthat-
juk a nagy beruházásokat, az
intézmények és utak felújítását
és számtalan olyan munkát,
amelyek pályázatok elnyerésé-

bõl készültek. Mondhatjuk,
hogy városi szintre emelte a te-
lepülést. Javult az életminõ-
ség, ezért is üzenem polgár-
mester úrnak: megérdemli a
jutalmat, és vegye is fel! 

Kovács

Közönség elé kiállni, a kö-
zönségnek beszélni nem köny-
nyû feladat még akkor sem, ha
azt a verset, prózát már az osz-
tályteremben sokszor elmond-
tuk. Sokaknak nehézséget
okoz a szereplés még anya-
nyelvünkön is, nem még ak-
kor, ha mindezt idegen nyel-
ven kell elmondani.

S talán éppen ezért olyan
népszerû rendezvény a
Szendrõben már nyolcadik al-
kalommal megrendezésre ke-
rülõ „Meséljünk és játsszunk
németül!” fesztivál, amely le-
hetõséget biztosít sok-sok gye-
reknek a szereplésre idegen
nyelven, németül. A szereplõk
egymást biztatva lépnek szín-

padra, és talán az elõzõ cso-
port jó szereplése is ösztönzi
õket: én is meg tudom csinál-
ni, én is el tudom mondani. A
mûsorszámok most is nagyon
változatosak voltak, de a téma
közös volt: az advanti idõszak
bemutatása versek, dalok, jele-
netek, színdarabok és táncok
segítségével. Városunkat közel
ötven tanuló képviselte ezen a
rendezvényen. Mórás és pécsis
5-6.-os tanulók a karácsonyi
idõszakot, az ünnepre való ké-
szülõdést mutatták be versek,
dalok és a tánc segítségével.

A nyolcadikosok vidám kis
jelenetekkel nevettették meg a
zsûrit és a közönséget. A
Freedance tánccsoport tánco-

sai pedig vidám polkájukért
kaptak hatalmas tapsot. A zsûri
elnöke, Kocsa Zoltánné me-
gyei német szaktanácsadó elis-
merõen nyilatkozott a gyere-
kek szereplésérõl, és minden
fellépõt nyertesnek nevezett,
hiszen a memoriterek, a dalok,
versek megtanulása és elõadá-
sa az elsõ fontos lépés az ide-
gen nyelvi kommunkáció elsa-
játításában. 

Köszönet a gyerekeknek,
akik a napi tanulás mellett ké-
szültek a fesztiválra, és a játék
helyett a próbákat választot-
ták! Köszönettel tartozunk a
felkészítõ tanároknak a mun-
kájukért, a Sajószentpéteri Né-
met Kisebbségi Önkormány-

zatnak pedig azért, hogy évrõl
évre biztosítja a fellépõ tanu-
lók utaztatását.

Románné

Meséltünk és játszottunk németül
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Mi lesz veled, közfoglalkoztatás?

Tények és kérdések

Pár nappal késõbb az is ki-
derült, hogy az új program (a
Nemzeti Közfoglalkoztatás
Programja) várhatóan 2011.
március 1-jétõl startol. (Egy
friss bejelentés szerint lehet,
hogy mégis január 1-jén.) De
mi lesz akkor januárban és
februárban? A sajószentpéteri
intézményvezetõk egy része
már vészforgatókönyveket
gyártott arra az esetre, ha
2011 januárjától valóban
egyetlen közfoglalkoztatású
munkavállalóval sem számol-
hatnak. Nos, úgy tûnik, a dön-
téshozók is újra átgondolták a
már-már mûködésképtelenség
határára sodort intézmények,
netán az így „kenyérhez” jutó
családok helyzetét, hiszen az
átmeneti foglalkoztatási fe-
szültségek enyhítésére rövid
idõtartamú (2011. január 1. -
2011. február 28.) közhasznú
foglalkoztatási támogatás el-
nyerésére nyújthatnak be pá-
lyázatot az önkormányzatok,
illetve intézményeik. Ebben a
konstrukcióban a támogatás
mértéke a bruttó munkabér és
járulékai 70%-a, miközben az
Út a munkához programban
ez 95%-ot jelentett. Miután a
pályázatnak legkésõbb 2010.
december 15-éig be kellett ér-
keznie az Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Köz-
pont Kazincbarcikai Kirendelt-
ségére, ezért városunk képvi-
selõ-testülete november 29-én
rendkívüli ülést tartott, ahol
arról döntöttek a városatyák,
hogy 135 fõ foglalkoztatására
nyújt be pályázatot
Sajószentpéter Város Önkor-
mányzata, és ehhez a 2011. évi
költségvetésében 8 832 000 Ft
saját forrást biztosít. Meg kell

jegyezni, hogy a gyors döntés
ellenére sem túl jók a kilátása-
ink, hiszen a Regionális Mun-
kaügyi Központ tájékoztatása
szerint - régiós szinten - mint-
egy 1600 fõ kéthónapos fog-
lalkoztatásának támogatásá-
hoz rendelkeznek forrással.
De mit is jelent a régiós szint?
Természetesen azt, hogy ebbe
a körbe olyan nagyvárosok is
beletartoznak, mint Miskolc,
Kazincbarcika, Ózd vagy ép-
pen Salgótarján. Utópia lenne
tehát azt hinni, hogy a
Sajószentpéter által igényelt
135 fõt maradéktalanul meg-
kapja a város. Óvatos becslé-
sek szerint is csak egy töredé-
ke realizálódhat majd ennek a
létszámnak. A fent említett
135 fõ természetesen nem egy
légbõlkapott szám. Az intéz-
ményvezetõkkel történt kon-
zultáció után derült ki, hogy a
zavartalan feladatellátáshoz
minimum 117 fõre lenne
szükség, s ehhez jön még a vá-
rosõrség 15 fõs állománya, va-
lamint a rendõrség 3 telefon-
központosa. A Városgondnok-
ság munkatársai a pályázat ké-
szítésekor szembesültek azzal
a ténnyel, hogy - ellentétben a
korábbi gyakorlattal - nem
csupán azt kell pontosan meg-
határozniuk, hogy mekkora
közfoglalkoztatotti létszámra
tartanak igényt, hanem azt is
közölniük kell, hogy miként
fest mindez munkakörönkénti
bontásban. Vagyis hány por-
tásra, asztalosra, takarítónõre,
kõmûvesre és egyéb szakem-
berre lesz szüksége a telepü-
lésnek az elkövetkezendõ két
hónapban. A munkavállaló
szemszögébõl nézve is alapjai-
ban változik a rendszer. Meg-

szûnik a rendelkezésre állási
támogatás (RÁT), helyette bér-
pótló juttatást (BPJ) kaphat-
nak azok, akik minimálisan 30
nap munkaviszonyt tudnak
felmutatni. A rászorultságot ez
esetben az önkormányzat álla-
pítja majd meg, s az ellátás fo-
lyósításának feltétele a rende-
zett lakókörnyezet is. Fontos
változás az is, hogy a munka-
ügyi szervezet által felajánlott
munkát végzettségtõl függet-
lenül el kell majd vállalni, így
jövõre könnyen elõfordulhat,
hogy egyes településeken dip-
lomás utcaseprõkkel, ároktisz-
títókkal találkozunk majd.
Czomba Sándor államtitkár
így fogalmazott a szigorítással
kapcsolatban: „Természetesen
egy fõiskolát, egyetemet vég-
zett ember nem köteles ezt a
munkát elvállalni, de ebben az
esetben a magyar állam sem
köteles számára támogatást
nyújtani.”        

Alapjaiban változik tehát a
közfoglalkoztatási rendszer,
egy dolog azonban bizonyos:
néhány sajószentpéteri intéz-
mény mûködõképessége függ
attól, hogy a késõbbiekben is
számíthatnak-e a közfoglalkoz-
tatottak segítõ kezeire. Ennek
érzékeltetésére álljon itt két
intézményvezetõ véleménye
is.

Perényi Barnabás (SKÁI)

- Jelen ál-
lás szerint
d e c e m b e r
végén 23
közcélú dol-
gozó veszíti
el napi 8
órás munká-
ját a SKÁI ke-

retein belül. (A törvényi válto-
zás miatt minden közcélú dol-
gozót le kell számoltatni de-
cember végéig - a szerk.) Gyer-
mekfelügyelõként, pedagógiai
asszisztensként, adminisztrá-
torként, illetve karbantartó-
ként dolgoztak eddig, és csak
reménykedni tudunk, hogy az
önkormányzat által benyújtott

pályázat eredményeként leg-
alább egy-két munkakörben
megõrizhetjük a közfoglalkoz-
tatotti státuszt. Már most lá-
tom, hogy rendkívül nehéz
lesz úgy átszervezni a feladat-
köröket, hogy ne érezzük meg
ezeknek az embereknek a hiá-
nyát. Túlzás nélkül állíthatom,
óriási segítséget jelentenek az
intézmény mûködtetésében,
arról nem is beszélve, hogy
néhányan közülük évrõl évre
visszatérnek hozzánk, így szin-
te saját dolgozóként tekintünk
rájuk.    

Sajó Attila (MSK)   

- Jelenleg
11 közcélú
munkaválla-
lót foglalkoz-
tatunk. Van
olyan intéz-
ményegysé-
günk (dus-
noki Közös-

ségi Ház), ahol mindössze 1 fõ
dolgozik; közcélú foglalkozta-
tásban látja el a gondnoki te-
endõket. Elképzelni is nehéz,
hogy mi lesz akkor, ha január-
tól erre a feladatra sem lesz
emberünk. Említhetném a vá-
rosi könyvtárat is, ahol a taka-
rítást, valamint a postai ügyek
intézését végzi közcélú mun-
kavállaló. Ha õ jövõre kiesik a
rendszerbõl, akkor értelem-
szerûen a törzsállományból
kell átcsoportosítást végrehaj-
tani, de az meg azért nehezen
kivitelezhetõ, mert a saját al-
kalmazottaink a jelenlegi fel-
adataikat is feszített ütemben
végzik. A mûvelõdési házban a
technikai, mûszaki személyzet
egy jelentõs részét ugyancsak
a közcélú foglalkoztatás adja,
így amennyiben rájuk jövõre
már egyáltalán nem számítha-
tunk, válságmenedzselési ter-
vet kell készítenünk arra vo-
natkozóan, hogy a szorosan
vett törzsállománnyal miként
tudjuk továbbra is mûködtetni
a frissen felújított MSK-t.          

Sulyok B.

Ami biztos: a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszere
2011. január 1-jétõl megszûnik. Nagyjából ez volt az el-
sõ hír, amit az átalakuló közfoglalkoztatásról a külön-
bözõ sajtóorgánumok november elején megszellõztet-
tek, kormányközeli forrásokra hivatkozva. Nem csoda,
hogy a bejelentés, finoman fogalmazva is, sokkoló hatá-
sú volt, hiszen az elmúlt hónapban csak városunkban
175 fõ munkavállaló állt közcélú jogviszonyban. Mi lesz
velük, illetve azokkal az intézményekkel, amelyeknél
nap mint nap személyre szabott feladatokat látnak el?
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Aktuális

Jelentõs informatikai fejlesztés a SKÁI-ban

Újabb nyertes pályázat Sajószentpéteren

Ha azt mondom, rohamlép-
tekkel fejlõdik a digitális társa-
dalom, nem tudom kellõkép-
pen érzékeltetni az informá-
ciócsere és a mûszaki evolúció
valódi sebességét, hiszen ami
ezen a területen ma modern-
nek számít, lehet, hogy az hol-
napra már elavult technika. A
most felnövekvõ generáció
csak akkor képes lépést tartani
ezzel a szédítõ tempóval, ha
már az általános iskolában a
legmodernebb eszközök segít-
ségével sajátíthatja el a számí-
tástechnika alapjait. 

Nos, ebben segít majd a Tár-
sadalmi Infrastruktúra Opera-
tív Program (TIOP), melynek
keretében Sajószentpéter Vá-
ros Önkormányzata 56 937
140 Ft-ot nyert a Sajószent-
péteri Központi Általános Isko-
la (SKÁI) informatikai fejleszté-
sére. A projekt 2010. október

22-étõl 2011. június 20-áig
tart, s ez idõ alatt nem csupán
a szükséges szoftverek és hard-
verek beszerzése valósul meg,
hanem a pályázat részeként (a
tantermi csomaghoz kötõdõ-

en) oktatásra is sor kerül. A
projekt 100%-os finanszírozá-
sú, így városunk önkormány-
zatának egyetlen fillért sem
kellett önrészként biztosítania.
A pályázat részeként (a jövõ év

júniusáig) 125 db asztali szá-
mítógép, 125 db monitor, 27
db interaktív tábla, 27 db note-
book, 27 db projektor, 1 db al-
kalmazás szerver, 1 db szerver
szoftver, 5 db WIFI-csomag
(vezeték nélküli internet), va-
lamint 4 db szavazógép szett
kerül a SKÁI-ba. Itt a létszám-
aránynak megfelelõen feladat-
ellátási helyekre bontják az
eszközöket, majd ezt követõen
az egyes tagiskolák is megkap-
ják az új informatikai berende-
zéseket. Az összes beszerzési
költség 51 102 500 Ft-ot tesz
ki, míg a fennmaradó 5 834
640 Ft a projektmenedzsment,
a könyvvizsgálat, a közbeszer-
zés, a nyilvánosságbiztosítás, a
képzés, valamint a menedzs-
ment tevékenységhez kapcso-
lódó anyagköltséget takarja. 

Sulyok

A karácsonyi ünnepek alkalmából a Lovas Travel Kft. 2010.
december 24-én és 25-én, a sajószentpéteri temetõbe való
eljutás megkönnyítése érdekében, autóbusz-közlekedést
biztosít az alábbi idõpontokban:

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
Ibolyatelep - 09.45 Temetõ

10.00 Dusnok - 10,07 Fecskeszög (Zalka M. utca) - 10.15
Temetõ

11.15 Temetõ - 11.25 Ibolyatelep - 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
Ibolyatelep - 13.45 Temetõ

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

Az autóbusz csak a kiépített autóbusz-megállókban áll
meg!

Minden kedves utasának 

kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kíván 

a Lovas Travel Kft!

„Sajószentpéteri Központi Általános Iskola informatikai fejlesztése” TIOP-1.1.1./07/1-2008-0863 elnevezésû projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat eredményeként modern munkaállomások
kerülnek az iskolákba

Tisztelt sajószentpéteri Polgárok!
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A Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium által
elõírt kötelezettség azt a célt
szolgálja, hogy pontos statiszti-
kát tudjon készíteni a cég az
utazásokról, vagyis a megtett ki-
lométerrõl, valamint a fel- és le-
szállás helyérõl, és kevesebb le-
gyen a visszaélés. Idáig csak az
utasszámlálás után tudták ösz-
szesíteni ezeket az adatokat, ám
az nem kevés pénzbe került.
Ezért írták elõ az elektronikus
bérletkártya bevezetését, ami-
nek az elõnye a késõbbiekben
jelentkezik. Minden közlekedé-
si szolgáltatónál alkalmazni kell
ezt a plasztikkártyát az Elektra
Hungária követelményrend-
szerben elõírtak szerint, ami
után az utasok egyetlen kártyá-
val valamennyi személyszállítási
szolgáltató járatain utazhatnak.
Ennek elsõ lépése január elején
kerül bevezetésre, amit majd a
rendszer fejlesztése során

üzembe állított fedélzeti ellen-
õrzõ egység kiépítése követ, a
vállalatok anyagi lehetõségei-
nek függvényében. 

A bérletkártya használatához
bérletjegy váltása szükséges, és
az utazáshoz mindkettõ felmu-
tatása kötelezõ. A bérletszel-
vény váltásához viszont szük-
ség van a bérletkártyára, mert
azon rögzítik, hogy milyen tá-
volsági viszonylatban vásárol-
ták meg az adott bérletszel-
vényt. Ha azonban a jövõben
egy családból egy fõ vásárolja
azokat meg, abban az esetben
bérletváltó kártyát is igényelni
kell, mert csak a vevõ adatai
szerepelnek majd a szelvénye-
ken, és az úgy másokat utazás-
ra nem jogosít. 

A bérletkártya az autóbusz-
állomások pénztáraiban vagy
más árusító helyeken igényel-
hetõ. A megrendeléskor be
kell mutatni a személyi igazol-

ványt, a lakcímkártyát, az eset-
leges kedvezményre jogosító
iratokat, valamint vinni kell
egy igazolványképet. Ha mind-
ez megtörtént, következhet az
igénylõlap kitöltése a szemé-
lyes adatokkal, amin fel kell
tüntetni az utazással kapcsola-
tos információkat is. A Borsod
Volán ezeket az adatokat nem
tárolja, hanem egy vissza nem
fejthetõ kód formájában õrzi
meg a nyilvántartásában. 

Az elsõ bérletkártya ingye-

nes, viszont a további, illetve a
cserére szoruló - akár adatmó-
dosítás miatt is - már 500 Ft +
Áfa összegbe kerül. A kártya a
cég központjában készül el, át-
vétele a megrendelés leadásá-
nak helyén lehetséges az
igénylõlap másodpéldányának
a felmutatásával. Fontos, hogy
utazás elõtt a bérletkártyán
szereplõ kártyaazonosító jelet
- betûk és számok - írjuk rá a
bérletjegyre. 

K.I. 
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Januártól jön az elektronikus bérletkártya  
A jövõ év elejétõl a Borsod Volán Zrt. járatain a bérle-

teseknek a bérletszelvény mellett fel kell majd mutatni-
uk az elektronikus bérletkártyát is. Az új okmány beve-
zetésétõl többek között a bérletigazolványok hamisítá-
sának megszûnését is várják.

A 1996-97-es születésû fiúknál és lányoknál (IV. korcsoport)
„A” és „B” csapa-
tot is neveztünk.
Elõbbi ténylege-
sen a korosztály-
ba tartozó diá-
kokból állt, míg a
„B” csapatunkat
túlnyomó rész-
ben 1998-99-es
születésû gyere-
kek alkották! „A”
csapataink mind-
két nemnél si-
kerrel vették a
megyei döntõt. A
fiúk „A” csapata a

miskolci megyei döntõn a még
továbbjutást érõ harmadik he-
lyezést érte el, de sajnos a szol-
noki elõdöntõre anyagi okok
miatt nem juthattak el. A kicsik
remekül helytállva a 7. helyen
végeztek a 12 csapatos me-
zõnyben. A lányok megyei
döntõjére a Móra Tagiskola
tornatermében került sor, mi-
vel az elõzõ évek eredményes-
ségei miatt elnyertük a rende-
zés jogát. Hazai pályán maga-
biztosan utasította maga mögé
„A” csapatunk a mezõnyt, és
újra megyénk legjobb floorball
csapatává vált. Az 1998-99-es
születésû fiú csapatunkat a III.
korcsoportban is el tudtuk in-
dítani. Nekik a legnagyobb
motivációt az jelentette, hogy
továbbjutás esetén nem kell az
országos elõdöntõre utazni,

mert õk fogadhatják a Dunától
keletre továbbjutott 9 csapa-
tot, hiszen sikerrel pályáztunk
a rendezvény lebonyolítására.
A miskolci megyei döntõben
minden mérkõzést megnyer-
ve, mint a megye bajnoka ju-
tottak a sajószentpéteri orszá-
gos elõdöntõbe.     

Szorítsunk együtt iskolánk-
nak! Legyünk telhetetlenek, és
jusson megint két csapatunk
az országos döntõbe! Lányaink
már bejutottak. Hajrá SKÁI!

(Az országos elõdöntõre lap-
zártánk után, 2010. december
16-án került sor az MSK-ban.)

Máthé László
Román Péterné

Elindult a floorball szezon
A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola idén is

nagy reményekkel vágott neki a floorball diákolimpia
küzdelmeinek. Minden okunk meg volt rá, hiszen az el-
múlt 2 évben 2-2 csapatunk jutott korosztályában az or-
szág legjobb 8 csapata közé.

Nagyjából így fest majd a tenyérnyi plasztikkártya

Máthé László testnevelõ és tanítványai
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III. évf. 12. számAktuális

Nincs ellátatlan ember Sajószentpéteren 

Fókuszban a szociális gondoskodás

- Intézményünk a napokban
osztott szét a Családsegítõ
Szolgálat munkatársainak köz-
remûködésével 550 darab cso-
magot, amelyekben - az öku-
menikus szeretetszolgálat ado-
mányaként - összesen 6000 kg
élelmiszer volt. A csomag szá-
raztésztát, lisztet és konzervku-
koricát tartalmazott. Javaslatot
kértünk az iskolák, óvodák if-
júságvédelmi felelõseitõl, a Vé-
dõnõi Szolgálattól, a Gyermek-
jóléti Szolgálattól, és maga a
Családsegítõ Szolgálat is javas-
latot tett azon személyekre,
akik részesülhettek az ado-
mányban - nyilatkozta Aleva
Mihályné. 

Az év végi ünnepek elõzete-
seként az önkormányzat, a Mû-
velõdési és Sportközpont és a
Területi Szociális Központ kö-
zös szervezésében december
3-án lebonyolításra került az
Idõsek napja, amelyen mint-

egy 330 szépkorú sajószentpé-
teri nyugdíjas vett részt. Sztár-
fellépõ a Dupla Kávé együttes
volt, akik vérpezsdítõ hangula-
tot teremtettek a vendégsereg
számára. A mûsor után vacsora
várta az idõs embereket. Az
Idõsek klubjában december 6-
án mikulás ünnepséget, majd
az ünnep közeledtével kará-
csonyi ünnepséget szerveznek.
Sajnos a hirtelen beköszöntött
tél új helyzet elé állította a vá-
ros fedél nélkül maradt polgá-
rait, hiszen nekik is jó lenne,
ha a mínuszokban meleg he-
lyen húzhatnák meg magukat.
Az önkormányzat egy melege-
dõ helyiséget nyitott számuk-
ra, amit folyamatosan 5-6 em-
ber vesz igénybe. A Családsegí-
tõ Szolgálat a lakossági adomá-
nyokból érkezett ruhákat oszt-
ja szét a rászorulók között, az
Idõsek klubjában a tisztálkodá-
si lehetõséget biztosítják, a

szociális étkeztetés keretében
pedig meleg ételt nyújtanak az
igénylõknek. Ennek térítési dí-
ja minimális, de akik semmifé-
le jövedelemmel nem rendel-
keznek, azok számára ingye-
nes - tudtuk meg az intéz-
ményvezetõtõl.  

Egyébként a potenciális haj-
léktalanok száma a városban
elérheti a 15 fõt is, ám többen
nem vallják annak magukat.
Ilyenkor néhányan hétvégi há-
zakban vagy pincékben tartóz-
kodnak, ott keresnek maguk-

nak védelmet a hideg elõl. 
Aleva Mihályné azt is el-

mondta, hogy kollégái öröm-
mel és egészséges izgalommal
várják a jövõ évet, amikor a
mai kor igényeinek megfelelõ
intézménybe költöznek. Az
egykori 6. Számú Általános Is-
kola épületének átalakítása be-
fejezõdött, és már csak a szak-
hatósági engedélyek hiányoz-
nak ahhoz, hogy birtokba ve-
hessék. Megnyílik a 20 fõs böl-
csõde is, amire régóta valós
igény mutatkozik Sajószentpé-
teren. Az újonnan átalakított
intézményben plusz álláshe-
lyek kerülnek beállításra, 11
fõnek tudnak munkát adni, a
szakmai álláshelyek pályáztatá-
sa pedig már folyamatban van. 

- Az intézmény egy épület-
ben történõ elhelyezésével a
szociális ellátások biztosítása
(Családsegítõ és Gyermekjólé-
ti Szolgálat, Támogató Szolgá-
lat, Idõsellátás) méltó körül-
mények közé kerül, bízunk
benne, hogy a város lakosságá-
nak megelégedésére - tette
hozzá végezetül Aleva
Mihályné. 

Kovács

A beköszöntött hideg napok alaposan próbára teszik
városunk hajléktalanjait, a karácsonyvárás pedig fõként
a gyermekeknek és az idõseknek okoz izgalmat. A he-
lyi önkormányzat lehetõségeihez mérten igyekszik a
nem kötelezõ feladatokat is ellátni. Ezekrõl a kérdések-
rõl is beszélgettünk Aleva Mihálynéval, a Területi Szoci-
ális Központ vezetõjével. 

„Rövidesen az egykori 6.
Sz. Iskola épületében foly-
tatjuk a munkát” - mondja

Aleva Mihályné
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2010. DECEMBER Aktuális, reklám

A Városgondnokság idén nem emeli a kéményseprés árát 

A hibátlan kémény tragédiákat elõz meg

A Városgondnokság kötele-
zõ feladatként végzi a kémé-
nyek ellenõrzését, valamint az
ingatlantulajdonosok tájékoz-
tatását azok állapotáról.
Sarkadi István kéményseprõ
mester - korábban a Város-
gondnokság igazgatója volt -
pályázaton nyerte el ezt a
munkát, és harmadmagával
dolgozik a területen. 

- A városban 3 968 kémény
szerepel a nyilvántartásunk-
ban, melyeket egész évben fo-
lyamatosan ellenõrzünk és

tisztítunk. Összességében el-
mondható, hogy a többség el-
fogadható állapotban van -
összegezte a felmérések ered-
ményét Sarkadi István. 

A '90-es évek elején sokan
rákötöttek a kiépített gázháló-
zatra, kicserélték a régi széntü-
zelésû kazánt, így azokon a he-
lyeken a hagyományos ké-
ménykotró- és seprõ tevékeny-
ség lekorlátozódott a készülé-
kek ellenõrzésére. A gázbekö-
téshez viszont mûszaki hatósá-
gi engedély szükséges, hiszen
a gázkészülékkel fûtött lakóhá-
zak kéményeit egy 1980-ban
született határozat szerint bé-
lelni kell. A gáz- és az olajtüze-
lés mellékterméke ugyanis ag-
resszív munkát végez, gyorsan
korrodálja a kéményeket, ezért
azok hamar életveszélyessé
válhatnak. A kötelezõ érvényû
határozatot azért hozta meg a
kéményseprõ vállalat, mert ad-
dig több halálos baleset követ-
kezett be az égéstermék lakó-
térbe jutása miatt. 

A kéményseprõ mester hoz-
zátette: a mai modern fûtõbe-
rendezések biztonságosak,
azokból nem kerülhet égéster-
mék a lakásokba. 

A kéményseprõ tevékenysé-

get egyébként BM-rendelet
szabályozza. Sajószentpéteren
az a gyakorlat, hogy az ellenõr-
zés, seprés idejét elõre közlik a
háztulajdonossal, de a bizton-
ság kedvéért két idõpontot je-
lölnek meg a munka elvégzé-
sére. Esetenként elõfordul,
hogy a szakembert be sem en-
gedik az ingatlanra, de ha ez
több alkalommal megtörténik,
akkor az I. fokú tûzvédelmi ha-
tóságnak jelzik a problémát. A
jelenleg végzett kéménysepré-
si tevékenység ugyanis az élet-
és vagyonbiztonság megõrzé-
sét szolgálja, amiben egy ta-
pasztalt szakember sokat tud
segíteni, akár tanácsokkal is. A
hibás tüzelõberendezésekre és
kéményekre írásban hívják fel
az ügyfél figyelmét, akinek a ja-
vítást 30 napon belül el kell vé-
geztetnie. Amennyiben ezt
nem hajtja végre, úgy errõl az
I. fokú építési hatóságot -
Sajószentpéter Polgármesteri
Hivatal Építésügyi és Városfej-
lesztési Osztályát -, valamint a
kazincbarcikai Tûzoltóságot
kötelesek értesíteni. Szeren-
csére csak elvétve kerül sor
ilyen intézkedésre, mert a fi-
gyelmeztetést döntõ többség-
ben komolyan veszik az embe-
rek. 

Sarkadi István arra hívta fel a
figyelmet, hogy akár a fürdõ-
szobában, akár a kazánházban
vagy az épület bármelyik helyi-
ségében szokatlanul „nehéz”
szagot érzünk, hirtelen és in-
dokolatlanul kezd fájni a fe-
jünk, különösen, ha ezt töb-

ben is érezzük, akkor szén-
monoxid mérgezésre gyana-
kodhatunk. Ilyenkor ki kell
kapcsolni a kéménybe kötött
készüléket, ki kell szellõztetni
a lakást, és értesíteni kell a ké-
ményseprõket. Végezetül el-
mondta a kéményseprõ mes-
ter, hogy a Városgondnokság
2011-ben is az idei árakon vég-
zi ezt a munkát, vagyis nem
emelnek árat, ami jó hír a hely-
beliek számára. Kitért viszont a
kintlévõségekre is, mert gaz-
dálkodó szervezetként kelle-
metlenül érinti õket, hogy a
díjbeszedést nem tudják meg-
felelõ hatásfokkal végezni,
vagyis sok a behajtásra váró
követelésük. 

Kovács I. 

Néhány tüzelõféleség égésterméke „megeszi” a ké-
ménytéglákat összetartó maltert, más esetekben tiltott
technológia alkalmazása vezethet végzetes balesethez.
Sokan addig bele sem gondolnak, mennyire veszélyes
lehet a meghibásodott kémény, amíg be nem követke-
zik a tragédia. Ennek a megelõzésén dolgozik
Sajószentpéteren a Városgondnokság, illetve az általuk
alkalmazott kéményseprõ vállalkozás. 

A modern mûszerek nem
helyettesíthetik a gyakor-

lati beavatkozást

Sarkadi István úgy véli, a
kémények többsége elfo-
gadható állapotban van
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III. évf. 12. számMozaik, reklám

Megalakult a Városi Tehetségsegítõ Tanács 

A tehetség különös dolog.
Megcsillanhat egy mondatban,
egy gondolatban, sõt, még egy
ecsetvonásban is. Azokat a
gyermekeket, akik nincsenek
tisztában még saját képessé-
gükkel, különleges adottsága-
ikkal, addig kell a tapasztalt ke-
zeknek állandó, felelõsségtel-
jes munkával alakítaniuk, for-
málniuk, amíg gyémánttá nem
csiszolódnak. Ennek a feladat-
nak a támogatását tûzte ki cél-
jául a városunkban megalakult
Tehetségsegítõ Tanács.

2010. november 23-án több
szervezet képviselõje, illetve
magánszemélyek ültek össze,
hogy elõzetesen aláírt Szán-
déknyilatkozatuk alapján létre-
hozzák azt a szervezetet,
amelynek legfõbb célja:
Sajószentpéter tehetséges fia-
taljainak felkarolása, útjuk

egyengetése. Az alakuló ülés
két legfontosabb napirendi
pontja volt: a létrehozandó Ta-
nács céljainak megfogalmazá-
sa, illetve tisztségviselõinek,
vezetésének megválasztása. A
jelenlévõk egyhangúlag úgy
döntöttek, hogy a szervezet el-
nöke Sajószentpéter város
mindenkori polgármestere le-
gyen, a megalakulás idején dr.
Faragó Péter. A társelnök dr.
Tóth Péter, a Miskolci Egyetem
docense, városunk díszpolgára
lett. Vezetõi közé került:
Sajószentpéter Város Önkor-
mányzat Intézményirányító és
Szervezési Osztályának min-
denkori vezetõje, a megalaku-
láskor dr. Guláné Bacsó Krisz-
tina; Kovács Ferenc helyi vál-
lalkozó; Kovács Magdolna, a
Sajószentpéteri Közétkeztetõ
Nonprofit Kft. vezetõje; dr. Gál

Károly, a B.-A.-Z. Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályveze-
tõje; a SKÁI mindenkori igaz-
gatója, aki jelenleg Perényi
Barnabás; az MSK mindenkori
vezetõje, a megalakuláskor Sa-
jó Attila; a SKÁI szülõi szerve-
zetének mindenkori vezetõje,
jelenleg Szabóné Mizser Ilona.
A titkári feladatokat Paróczay-
né Kmeczkó Ildikó látja majd
el. 

A Tanács céljai között megfo-
galmazódott többek között:
városi szinten összefogni a te-

hetségsegítõ kezdeményezése-
ket; egyeztetõ, döntéshozó,
véleményformáló fórumként
kialakítani az optimális együtt-
mûködést a tehetségsegítõ te-
vékenységek között; fejlesztõ
és támogató programok össze-
állítása a tehetségek feltárásá-
hoz és nyomon követéséhez;
tehetségalap létrehozása.

Ezen nemes célok elérésé-
hez, a Tanács munkájához ez-
úton is szeretnénk sok sikert
kívánni!   

Bájer Máté

„Mindenki tehetséges - valamiben. Ha a környezetünk-
ben, a bennünket körülvevõ fiatalok körében szokatlant,
az átlagtól eltérõt tapasztalunk, azonnal szólaljon meg
bennünk a jelzõ csengõ: vajon nem egy tehetséggel van-e
dolgunk?”

/Csermely Péter professzor, a Nemzeti Te-
hetségsegítõ Tanács elnöke/

A Városi Tehetségsegítõ Tanács társelnöke dr. Tóth Péter,
városunk díszpolgára
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Városunk szülöttére emlékeztünk

Lévay-napok 2010

A nyitórendezvény most is,
mint minden évben, a költõ
születésnapján, november 18-
án kezdõdött a nevét viselõ tag-
iskola által szervezett verse-
nyekkel. A versenyzõket és a
résztvevõket Nagy Levente, az
iskola nyugalmazott igazgatója
köszöntötte, felidézve az egyko-
ri Lévay-napok hangulatát. Ezt
az ünnepi mûsor követte, majd
a költõ emléktábláján elhelyez-
ték a koszorúkat. Ezután kez-
dõdtek a hagyományos verse-
nyek, amelyek megszervezésé-
ben és lebonyolításában sok
olyan pedagógus is segédke-
zett, aki már nem a Lévay Tagis-
kolában tanít. Most is megren-
dezésre került a Városi népdal-
éneklési verseny, ahol már az
óvodások is képviseltették ma-
gukat, a Lévay szavalóverseny és

a Kvíz játékos szellemi vetélke-
dõ alsósoknak. 

A programsorozat másnap
délelõtt 11 órakor folytatódott
Lévay József sírjánál, ahol Bor-
bély János református lelkész
mondta el gondolatait. Az elõzõ
napi szavalóverseny gyõztesei
következtek, majd a Sajó Gyön-
gye népdalkör mûsora után el-
helyezték a koszorúkat. Délután
a városi könyvtár udvarán álló
Lévay- mellszobrot koszorúzták
meg, ahol a Lévay szavalóver-
seny és a Városi népdaléneklési
verseny gyõztesei adták az ün-
nepi mûsort. A megemlékezé-
sek záró rendezvényének a
sajószentpéteri református
nagytemplom adott otthont. Az
ünnepi istentiszteletet Borbély
János, a Sajószentpéter-
nagytemplomi Református Egy-

házközség lelkipásztora nyitotta
meg, ünnepi igét Rácsok And-
rea református lelkész, a Lévay
József Gimnázium vallástanára
hirdetett. Az igehirdetést köve-
tõen köszöntõt mondott Jelényi
Lászlóné, a Sajószentpéteri Re-
formátus Nõszövetség titkára,
majd dr. Faragó Péter,
Sajószentpéter város polgár-
mestere és végül Ábrám Tibor
egyházkerületi fõgondnok, a
miskolci Lévay József Reformá-
tus Gimnázium és Diákotthon
igazgatója. „Lévay József és ko-
ra” címmel dr. Tóth Péter törté-
nész, Sajószentpéter díszpolgá-
ra tartott elõadást, melyben a
19. század történelmi hátteré-
nek, gazdasági és társadalmi
helyzetének Lévayt érintõ ese-
ményeinek ismertetését követõ-

en a költõ személyiségének kü-
lönlegességére, korának és utó-
korának példát adó egyéniségé-
re hívta fel a figyelmet. Ismertet-
te Lévay életének legfontosabb
állomásait, mesélt Sajószent-
péterhez való kötõdésérõl, vala-
mint a református vallás korabe-
li szerepérõl. Az ünnepi alkal-
mon a Lévay József Református
Gimnázium és Diákotthon, va-
lamint a SKÁI Hunyadi János
Tagiskola diákjai szolgáltak
megemlékezõ mûsorral, illetve
a Sajó Gyöngye népdalkör
Lévay József megzenésített ver-
seit adta elõ. 

A megemlékezés Fojtánné
Miszkuly Szilviának, a Sajó-
szentpéteri Református Nõszö-
vetség elnökének záró gondola-
taival ért véget, aki megköszön-
te az ünnepséget szervezõ nõ-
szövetség és a református gyüle-
kezetek közremûködését.

Az idei programsorozatból
egyetlen helyszín maradt ki: a
Lévay-ház, amely jelenleg felújí-
tás alatt áll. Hamarosan a kibõ-
vült Lévay-hagyatékkal várja a
nagyközönséget, sõt, a követke-
zõ évtõl várható a Lévay-ha-
gyomány megújulása is váro-
sunkban.  Köztudott ugyanis,
hogy a Lévay Tagiskolába, amely
sok éven keresztül a Lévay-
napok egyik fõszervezõje volt,
egyre kevesebb tanuló jár, így a
hagyományos rendezvényeit
egyre nehezebben tudja meg-
szervezni, de ezek a versenyek a
jövõben sem maradnak el, miu-
tán a Mûvelõdési és Sportköz-
pont szervezésében kerülnek
majd megrendezésre.

Románné

Sokéves hagyományra tekint vissza az a megemléke-
zés-sorozat, amely Lévay József költõ emlékét idézi fel.
A széles körû összefogásnak köszönhetõen minden kor-
osztályt igyekszik megszólítani.

Az egykori igazgatót mindenki nagy érdeklõdéssel hallgatta

A költõ arcképe a róla el-
nevezett tagiskola

aulájában
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Vízszintes: 1. Kellem, báj. 5. "Makrancos" nõi név.  9. Állj! 10.
Citál. 11. Kipusztít. 12. Épületszárny. 13. … an der Thaya, oszt-
rák üdülõhely. 14. Kopasz. 15. A természetes alapú logaritmus je-
le. 16. Pascal. 17. Jótékonykodik. 18. Az ENSZ angol rövidítése.
19. József Attila verse. 22. Történelmi Igazságtétel Bizottság. 24.
Hasadék. 25. Palindrom férfinév. 26. Hatvan perc. 27. Vívófegy-
ver. 

Függõleges: 1. Karácsonyfa egyik dísze. 2. Nyitott fürdõ. 3.
A görög i betû. 4. Nemzeti Párt. 5. Az utcára. 6. Számszerû tény.
7. Karácsonyi témájú amerikai filmvígjáték. 8. Jókai Mór regénye.
20. Téli csapadék. 21. USA-szabványjel. 22. Mûveltetõképzõ. 23.
Múlását az óra jelzi.  

Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a függõleges 1. sorban található. Ezt
kell beküldenie az újság szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon
vagy a szerkesztõség e-mail címére 2011. január 7-éig. A helyes
beküldõk között egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Kossuth
Lajos út 193. E-mail: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@cit-
romail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: Szüre-
tünk. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden rejtvénykedve-
lõt szeretettel várunk minden szerdán 16 órakor a városi könyv-
tárban mûködõ Rejtvényfejtõk klubjába! A december 10-én meg-
tartott sorsoláson Farkas Lajosnak kedvezett a szerencse. Gratu-
lálunk! A nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.

III. évf. 12. szám

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.
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Szabadidõ, reklám
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