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Múltidézõ

- Ön tõsgyökeres sajó-
szentpéteri, vagy az élet vi-
harai sodorták erre a tele-
pülésre?

- Édesapám a Zsil völgyében,
Petrozsényben született 1910-
ben. Nem sokkal késõbb
(1916-ban) a román hadsereg
elfoglalta a települést. A meg-
szállás idején a nagyapám volt
az egyik sztrájkszervezõ, így - a
családjával együtt, mint nemkí-
vánatos személyt - számûzték a
városból. Több más családdal
egyetemben bevagonírozták
õket a vasútállomáson, s a vo-
nat meg sem állt velük Tatabá-
nyáig. Ott azzal szembesültek,
hogy munkahely nemigen
akadt számukra, így egy év le-
telte után jöttek Borsod me-
gyébe, elõször Szuhakállóba,
majd késõbb Ormosra kerül-
tek. Én magam 1941-ben lát-
tam meg a napvilágot Ormo-
son, pontosabban szólva
Ormospusztán, merthogy ak-
koriban így hívták ezt a parányi
falucskát. Az apám egyébként
csillésként kezdte az ormosi
bányában, majd késõbb (lé-
vén, hogy érettségizett volt) ír-
nok lett a bányairodán, azt kö-

vetõen pedig pénzügyi osztály-
vezetõként dolgozott. A máso-
dik világháború után, 1948-
ban került a családunk Sajó-
szentpéterre, amikor édesapá-
mat az itteni bányához helyez-
ték fõkönyvelõnek, Dusik Lász-
ló pedig az úgynevezett mun-
kásigazgató lett. Jómagam eb-
ben az évben (1948-ban) az ak-
kori 1. Sz. Ált. Iskolában a 2.
osztályt kezdtem, majd 1959-
ben a Földes Ferenc Gimnázi-
umban érettségiztem. Miután
édesapám ekkor már súlyos
beteg volt, úgy döntöttem,
pénzt kell keresnem, így az
érettségit követõen hõtech-
nikai mûszerésztanuló lettem
a Borsodi Hõerõmûben. 1962
volt a következõ állomás az
életemben, amikor felvételiz-
tem a kazincbarcikai Vegyipari
Technikumba. Itt 1965-ben
kaptam oklevelet, s még abban
az esztendõben a Sajószent-
péteri Üveggyárban helyezked-
tem el, mint mûszerész. 

- Miként lett egy ízig-vérig
mûszaki emberbõl pártveze-
tõ?

- Nos, 1966-ban Kovács Józsi
bácsi volt az üveggyár párttit-

kára, aki egyszer odalépett
hozzám, és azt kérdezte: balol-
dali beállítottságú ember lévén
volna-e kedvem részt venni az
üveggyári alapszervezet mun-
kájában. Erre én igent mond-
tam, s ezzel útjára indult egy
hosszú folyamat, minek ered-
ményeként 1979 õszén az
üveggyári pártbizottság, majd
dr. Zelena János távozását kö-
vetõen (1986-ban) a nagyköz-
ségi szervezet titkára lettem. 

- Ebbõl következõen a vá-
rossá nyilvánítás évében
már 3 esztendeje irányította
a sajószentpéteri városi
pártbizottságot. Pártvona-
lon Ön mit érzékelt abból a
felfokozott várakozásból,
ami akkoriban jellemezte a
sajószentpéteriek hétköz-
napjait? 

- Nemes egyszerûséggel azt
mondhatom, nagy tervekkel
indult neki a településünk an-
nak a folyamatnak, aminek a
végeredményeként 1989 már-
ciusában (ismét) városi rangra
emelkedett. Feltétlenül meg
kell említenem azt a progra-
mot, melynek keretében a há-
ború elõtt épült komfort nél-
küli ingatlanok helyén tanácsi
bérlakások épültek. Elkészült
az új elképzeléseknek megfele-
lõ Általános Rendezési Terv
(ÁRT), mely kijelölte a fejlesz-
tések irányát. Ennek keretében
nõtt ki a földbõl a Semmel-
weis utcai, valamint a Petõfi ut-
cai bérházak zöme, alapjaiban
megváltoztatva ezzel a telepü-
lés arculatát. Konkrét tervek
készültek arra vonatkozóan is,
hogy a mostani SPAR áruház
helyén ugyancsak emeletes há-
zak épültek volna, azonban a
rendszerváltással ezek az el-
képzelések is köddé váltak.

Egyébként ezt megelõzõen
sokéves, tudatos településfej-
lesztési munka vezetett el oda,
hogy Sajószentpéter 1989-ben
városi rangot kapott. Akkori-
ban ez úgy mûködött, hogy dr.
Péter András - ma divatos szó-
val élve - rengeteget lobbizott
azért, hogy Putnok, illetve
Szikszó ellenében Sajószent-

péter legyen a befutó a városi
rangért folyó küzdelemben,
miközben én (párttitkárként) a
politikai támogatást biztosítot-
tam ehhez.  

- Apropó, rendszerváltás!
Éppen abban az évben, ami-
kor Sajószentpétert várossá
nyilvánították, október 23-
án kikiáltották a 3. Magyar
Köztársaságot. Ez hogyan
befolyásolta az akkori város-
vezetés terveit, beleértve
természetesen az Ön által
irányított pártbizottságot is?

- Alapjaiban megváltoztatott
mindent. Az eszem nyilván ne-
kem is azt mondja, törvénysze-
rû volt a rendszerváltozás be-
következése, mégis nagyon
sok embert csalódás ért abban
a tekintetben, hogy rövid idõ
alatt százezrek vesztették el az
addig biztosnak hitt állásukat,
megélhetésüket. Másoknak
meg mérhetetlen gazdagságot
hozott az átmenet törvényi sza-
bályozatlansága, hiszen min-
den üzleti lépéshez lehetett va-
lamilyen legális kiskaput talál-
ni. Ennek ellenére azt mon-
dom: a vesztesek voltak nagy-
ságrendekkel többen. Jó né-
hány évre a városban is leálltak
a fejlesztési folyamatok (sze-
rencsére az utóbbi 4-5 évben
óriási változások tapasztalha-
tók), így bizonyos értelemben
egyfajta torzó keletkezett a
rendszerváltást követõen, hi-
szen annak a nagy ívû fejleszté-
si folyamatnak, amely a '80-as
évek elején indult el a telepü-
lésen, csupán egy töredéke va-
lósult meg. Úgy tûnik, most -
az uniós források segítségével -
sikerül mindazt tetõ alá hozni,
amire nekünk annak idején
már nem volt lehetõségünk.
Ezúton is köszönetemet feje-
zem ki a képviselõ-testületnek,
hogy maradéktalanul kihasz-
nálták az uniós pályázatok ad-
ta lehetõségeket. Amely tele-
pülés errõl lemaradt, ott bi-
zony komoly gondjai lesznek a
képviselõ-testületnek az elkö-
vetkezõ években a fejlesztési
források elõteremtésével.       

Sulyok B.

A minap, amikor a Krónika mostani számához próbál-
tam összegyûjteni az illusztrációként számba vehetõ fotó-
kat, több fényképrõl is egy ismerõs arc köszönt vissza.
Egy olyan (egykori) közéleti személyiségrõl van szó, aki
1989. március 2-án, a várossá nyilvánítás ünnepélyes ce-
remóniáján is az elnöki asztalnál ült. Õ nem más, mint
Gyenge Gyula, aki 22 évvel ezelõtt városi párttitkárként
egyengette a település útját. 

Ünnepi ceremónia az MSK-ban 
(Gyenge Gyula jobbról a második)

Aki az emlékeit felidézi: Gyenge Gyula

Múltbéli titkok a várossá válásról
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Gyermeknap az MSK-ban

Minden óriás gyermekként kezdte

A szervezõk célja, hogy ezen
a napon a gyerekek vendégek
legyenek, és minden az õ szó-
rakoztatásukat, felhõtlen bol-
dogságát szolgálja. Külön
öröm, amikor a család, s nem
ritkán generációk együtt vesz-
nek részt a programokon. Dél-
elõtt 10 órától egészen estébe
nyúlóan zajlottak a változatos
programok a mûvelõdési ház

elõtti téren. Mindemellett a
felhõtlen hangulatról körhin-
ta, óriáscsúszda, ugrálóvár és
kirakodóvásár gondoskodott.

Délelõtt a mûvelõdési ház
elõtti aszfalton a rajzolni szere-
tõk rajzversenyen mutathatták
be kézügyességüket és fantázi-
ájukat, amelyet a zsûri értékes
ajándékokkal jutalmazott. A
könyvtár dolgozóinak segítsé-

gével a kézmûves játszóházban
készíthettek bohócot, békát és
katicát. Nagy sikert aratott a
rendõrségi kutyás bemutató,
ahol a sajószentpéteri és ruda-
bányai rendõrõrs tagjai és ku-
tyáik mutatták be, hogy mire
képes egy-egy jól képzett rend-
õrkutya. A tûzoltóság színre lé-
pésével a legnagyobb sikere a
habfürdõnek volt. 

A délután, de talán az egész
nap különlegessége volt az a
kiállítás, ahol a tenger és a ten-
gerpart életképei lufikból kel-
tek életre. Számunkra a lufi
csak egy kis könnyû labda,
amelyre akárhogy is vigyázunk,
elõbb vagy utóbb, de mindig
eldurran. S ezek után tátva ma-
radt a szája annak, aki megte-

kintette ezt a kiállítást, ahol
volt kalózhajó, páva, polip,
pálmafa és persze sok minden
más, természetesen lufiból.
Szert Mariann, a kiállítás meg-
álmodója és elkészítõje a
lufitekerés, -csavarás, -hajto-
gatás fortélyát is megmutatta
az érdeklõdõknek.  

A színpad is kínált érdekes-
ségeket: a Csodamalom Báb-
színház a Mosó Masa mosodá-
ja címû bábjátékát mutatta be
a gyerekeknek, majd a zenebo-
hóc tréfáin nevetett a közön-
ség, azt követõen pedig a gó-
lyalábasok elképesztõ mutatvá-
nyai kerültek sorra. A progra-
mot a Família Trió koncertje
zárta.

Románné

A lufik, a bohócok, no meg a vattacukor képe több ge-
neráció emlékeiben kapcsolódik össze május utolsó va-
sárnapjával, ami Magyarországon több mint száz éve a
gyerekeké. Ilyenkor nemcsak a szülõk ajándékozzák
meg gyermekeiket, de civil szervezetek, önkormányza-
tok és mûvelõdési házak is szerveznek gyermeknapi
programokat. Nincs ez másként városunkban sem, ahol
több éves hagyománya van a gyereknapnak. 

Aprólékos munkával készül a mestermû

Hatalmas sikere volt a rendõrségi kutyabemutatónak

Lufikiállítás Szert Mariann alkotásaiból

FELHÍVÁS
2011. június 21-én 17.00 órakor 

a Rendezvények Házában

MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÕ
3 fõs csapatok részére

„AMIKOR ÉN MÉG KISSRÁC VOLTAM…”

Téma:

A 60-as, 70-es és 80-as évek.

Jelentkezés:
2011. június 20-áig a Lévay József Városi Könyvtárban.
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2011. JÚNIUS Aktuális

Mikor a Kossuth Lajos Iskola
számítástechnika termében ül-
tünk, farkasszemet nézve az
egyre fejlõdõ világ huzalbelû
gyermekeivel, Gólya Zoltán ta-
nár úr a fent említett sorokat
idézte beszédében, és a helyi-
ségben valószínûleg mindenki
egyetértett Teller Ede szavai-
val. A jövõt megjósolták, meg-
tervezték, beprogramozták,
csomagolták és szállították,
hogy most, a jelenben válhas-
son hasznára kicsiknek és na-
gyobbaknak egyaránt.

Mielõtt még valaki arra gon-
dolna, hogy azért koptattam az
iskola padjait, mert újra nya-
kamba vettem a közoktatás ál-
tal kiszabott terheket és lehe-
tõségeket, az per pillanat té-
ved, ugyanis egy projektzáró
rendezvény keretein belül ve-
hettem szemügyre a modern
technikának az oktatásba való
beillesztését. A Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program,
„A pedagógiai, módszertani re-
formot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése”

Sajószentpéteri Központi Álta-
lános Iskola informatikai fej-
lesztése címû, fifikásan bonyo-
lult nevû projekt lezárását dr.
Faragó Péter polgármester úr
köszöntõ beszéde nyitotta. Ez-
után Perényi Barnabás, a
Sajószentpéteri Központi Álta-
lános Iskola igazgatója szólt
pár szót a pályázat létrejötté-
rõl, megvalósulásáról és ered-
ményeirõl. A projekt kereté-
ben a város önkormányzata
mint gesztor 56, 9 MFt pályáza-
ti forráshoz jutott. Ennek ered-
ményeképpen a SKÁI mind az
öt feladatellátási helyén ko-
moly informatikai fejlesztése-
ket hajtottak végre. Az iskola
125 asztali számítógéppel és
monitorral, 27 tantermi cso-
maggal (27 darab interaktív
tábla, 27 notebook, 2 projek-
tor), 1 alkalmazás szerverrel, 1
szerver szoftverrel, 5 WIFI-cso-
maggal, valamint 4 szavazó-
gépszettel gazdagodott. A pe-
dagógusok számára, a gördülé-
keny kezelhetõség érdekében,
10 órás tanfolyamot is tartot-
tak, hiszen tudjuk, jó pap hol-
tig tanul, jó tanár pedig a
nyugdíjig. A tagintézmények
között, létszámnak és az okta-
tásban betöltött szerephez
mérten, szétosztották a készü-
lékeket. Hogy megtudjuk,
ezeknek a dolgoknak az alkal-
mazása hogyan is néz majd ki a
mindennapi használat során,
az iskola diákjai Gólya Zoltán
tanár úr vezényletével digitális
biológia órát tartottak. A tan-
könyv oldalai megjelentek a
táblanagyságú kivetítõn, és a
gyerekek különbözõ oktató
feladatokat oldottak meg rajta.
Lehetõségük volt az egyes ré-
szeket kiemelni és nagyítani,

magyarázattal ellátni. Ezen
felül különbözõ alternatív fel-
használási módokat is bemu-
tattak. Végül a nézõközönsé-
get egy, a padokon elhelyezett
feleletválasztó készülék segít-
ségével bevonták az órába. Ma-
gyarán szólva, dolgozatot ír-
tunk. Mire akár megfordulha-
tott volna a fejemben annak az

eshetõségnek a gondolata,
hogy az egyik kevésbé figyel-
mes diák talán a padban ha-
gyott egy biosz könyvet a be-
csületem megmentésére, már

meg is írtuk a dogát. A gép pil-
lanatok alatt összegezte a beér-
kezõ válaszokat, konzolokra
mérve kijavította, és statisztiká-
kat gyártva feltüntette az ered-
ményeket is. Végül, minden fé-
lelmem ellenére, az osztályát-
lag 99%-os lett, aminél csak
egy szebb eredmény született
azon a napon, mégpedig az új

eszköz teljesítménye, ami egy
százalékponttal túlszárnyalta
még a régi diákokét is.  

Bájer Máté

„Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a
XXI. században analfabétának fog számítani.”

(Teller Ede)

Projektzáró rendezvényen jártam

A hallgatóság pedig árgus szemekkel figyel…

Gólya tanár úr éppen a sza-
vazógép kezelését magya-
rázza a résztvevõknek…

Fotó: Pálinkó Gábor

Fotó: Pálinkó Gábor
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A tehetségrõl nehéz ponto-
san írni, precíz, korrekt megfo-
galmazást adni, hiszen ezerféle
módon és területen nyilvánul-
hat meg. Ám a megfogalmazás-
nál talán még nehezebb fel-
adat kibújtatni, gondozni,
egyengetni azoknak a gyerme-
keknek az útját, akikben maga-
sabb mértékben található meg
ez az adottság. Ez a munka
szakértelmet, odafigyelést és
természetesen türelmet kíván.
Azt pedig, hogy megéri-e a
„gyémántokat csiszolni”, a cikk
alapján ki-ki döntse el maga. 

Lezárult A tehetséggondo-
zás szakmai és infrastrukturális
feltételrendszerének fejleszté-
se, kapcsolatrendszerének
erõsítése Sajószentpéteren el-
nevezésû program. A Rendez-
vények Házában tartott pro-
jektzáró ünnepség keretein
belül sok érdekességet meg-
tudhattunk a témával kapcso-
latban. Perényi Barnabás, a
Sajószentpéteri Központi Álta-
lános Iskola igazgatója köszön-
tõ beszédében kiemelte a te-
hetséggondozás szerepét az
oktatásban, és köszönetet
mondott mindazoknak, akik
munkájukkal életre keltették a
projektet. A pályázat folyama-
tairól, életútjáról Paróczayné
Kmeczkó Ildikó, a projekt me-
nedzsere beszélt.  A projekt-
ben vállalt feladatok fõként há-
rom célcsoportra irányultak:
tanulókra, szakemberekre (pe-
dagógusokra) és szülõkre. En-
nek megfelelõen ötödik és ha-
todik osztályban a mérések
alapján kiemelt tehetséges
gyermekek mûhelymunkák-
ban vehettek részt, kulturális
programon voltak Aggtelek-
Jósvafõn; fejlesztésükhöz

szoftvereket, logikai játékokat,
táblajátékokat, szakkönyveket
vásároltak. Fejlõdésüket kont-
rollmérésekkel vizsgálta dr.
Balogh László, melynek ered-
ményeit megosztotta a szülõk-
kel. Olyan pedagógusoknak,
akik szeretnének részt venni a
tehetséggondozásban, hatvan
órás továbbképzést szerveztek.
A programban résztvevõ szak-
emberek ellátogattak a Debre-
ceni Regionális Tehetségköz-
pontba, kétnapos szakmai
úton cserélték ki tapasztalatai-
kat határon túli partnerükkel,
a Rimaszombati Tehetségpont-
tal; módszertani beszélgetése-
ket folytattak meghívott szak-
értõkkel, és a szakmai napon
több neves elõadótól hallhat-
tak gyakorlatban is hasznosít-
ható információkat. 

A Tehetségnapon bemutat-
koztak városunk tehetségei,
óvodás kortól az egyetemistá-
kig. A kistérségi versenyeken a
helyi és a régió meghívott isko-
lái mérhették össze tudásukat.
A szülõknek is megszervezték
két alkalommal a Szülõk Aka-
démiája elnevezésû rendez-

vényt. A projekt címében a há-
lózatépítés is szerepel, ennek
érdekében kihelyezett mûhely-
munkák valósultak meg, és
több tehetségponttal, tehet-
séggondozást segítõ személy-
lyel, intézménnyel kötöttek
Együttmûködési megállapo-
dást. A tehetségek további fel-

karolása érdekében megala-
kult a Sajószentpéteri Tehet-
ségsegítõ Tanács is.

A tehetséges tanulókkal kap-
csolatos pszichológiai hatás-
vizsgálatok eredményeirõl, ta-
nulságairól dr. Balogh László,
a Debreceni Egyetem Pszicho-
lógiai Tanszékének professzo-
ra beszélt. Mint kiderült, fon-
tos dolog, hogy a gyermekek
több területet is megismerhes-
senek, mielõtt kiválasztják azt,
ami a számukra a legmegfele-
lõbb. A professzor úr szerint
városunk gyermekei nagyon jó
eredményeket produkáltak. A
sajószentpéteri tanulók nem
szorongók, jó közérzettel jár-
nak iskolába, így gyémántcsi-
szoló pedagógusaink talán
még jobb, hasznosabb munkát
tudnak majd folytatni. Így min-
den feltétel adott ahhoz, hogy
csillogjanak a gyémántok!

Bájer Máté

„Keresünk, kutatunk,         

gyémánttá csiszolunk…”

A tehetségprojekt záró rendezvényét a Rendezvények
Házában tartották

VÁROSNAPI KISPÁLYÁS FOCITORNA

VERSENYKIÍRÁS
A verseny ideje: 2011. június 26. vasárnap 09.00-tõl

A verseny helye: Sajószentpéter - sportpálya - füves pálya
(60 x 40 m, 5 x 2 m-es kapu)

Játékidõ: 2 x 15 perc, 5 perc szünettel

Csapatlétszám: 10 fõ: 7 mezõnyjátékos + 1 kapus a pályán + 2 fõ csere

Lebonyolítás: Jelentkezéstõl függõen körmérkõzéses 
vagy kieséses rendszerben.

Döntési sorrend: - pontszám
- egymás elleni eredmény
- gólkülönbség
- több rúgott gól

Egyebek: - Csak edzõ- vagy gumistoplis futballcipõ engedélyezett.
- Minden csapat hozzon saját mezt!
- Öltözõt és zuhanyzási lehetõséget biztosítunk.
- Az öltözõben hagyott tárgyakért felelõsséget nem vállalunk!
- Igazolt játékosok nem szerepelhetnek!

Nevezés: 2011. 06. 23-án 13.00-ig a sportközpontban 
Budai Pálnál. A nevezés díjtalan.

Díjazás: Gyõztes: serleg, 1 - 3. helyezett: oklevél. 

Saj szentpØter_2011_06.qxd  6/15/2011  9:22 AM  Page 5



2011. JÚNIUS

6

Aktuális

Az utóbbi idõben sok pro-
jekt zárul le városunkban,
amelyeknek a többsége szem-
beötlõ, esetenként szemet
gyönyörködtetõ nyomot ha-
gyott Sajószentpéter arculatán.
Beszámoltunk már a bölcsõde
megnyitásáról, a nyugdíjas
klub áthelyezésérõl és az isko-
lák modernizációjáról is. Így
szinte egyetlen lefedetlen kor-
osztály maradt, amirõl ez idáig
kevesebb szó esett, mégpedig
az óvodásoké.

Nem véletlenül használtam
az „ez idáig” kifejezést, hiszen
a „Szivárványos gyermekálom
a Pipiske-domb alján!” elneve-
zésû projekt éppen az óvodá-
sok érdekében kelt életre. A te-
mérdek projektzáró ünnepség
után így egy projektnyitó sajtó-
tájékoztatóra is sor került a
Rendezvények Házában. A pro-
jekt elõzményéül szolgált,
hogy Az Észak-magyarországi
Operatív Program ( „Közokta-
tás térségi sajátosságokhoz iga-
zodó szervezése és infrastruk-
turális fejlesztése”) keretében
Sajószentpéter Város Önkor-
mányzata 99,7 MFt-os uniós tá-
mogatáshoz jutott. Ennek
eredményeként a Sajószent-
péteri Központi Napközi Ott-
honos Óvoda (SKNOÓ) Harica

utcai épülete teljes égészében
megújul, hogy 12 hónap eltel-
tével egy modern, korszerû
épületet vehessenek majd bir-
tokukba a csöppségek.  A ter-
vezõk és kivitelezõk a felújítá-
si, bõvítési folyamatok során
egy takarékos és korszerû óvo-
da kialakításán fognak dolgoz-
ni. A cél egy esélyteremtõ, a
XXI. század igényeinek min-
den tekintetben megfelelõ, in-
tegrált nevelési környezet
megteremtése. A meglévõ, me-
zõpaneles rendszerû épület a
projekt lebonyolítása során új,
ISOTEQ rendszerû épületrész-
szel bõvül. Megtörténik a hom-
lokzatok és a nyílászárók ener-
getikai követelményeket figye-
lembe vevõ felújítása. Sor ke-
rül az elavult épületgépészeti
rendszer és a villamoshálózat
korszerûsítésére. Új burkolato-
kat és természetesen friss fes-
tést kapnak a belsõ helyiségek,
miközben megtörténik az épü-
let teljes körû akadálymentesí-
tése is. A projekt megvalósítása
során logopédiai fejlesztõszo-
ba, óvodavezetõi, illetve
vezetõhelyettesi szoba, nevelõ-
testületi, valamint adminisztrá-
tori iroda, foglalkoztató, szer-
tár, könyvtár, tornaterem, sõt,
fedett, illetve szabad játszóte-

rasz is készül. Az épületben ta-
lálható kiszolgáló egységek (tá-
lalókonyha, vizesblokk) ugyan-
csak felújításra kerülnek. A tá-
mogatás összege 99 720 223
Ft, az összes költség pedig 110
888 888 Ft, amibõl az építési
költség: 99,9 MFt. A felújítá-
sokra szánt idõ tizenkét hó-
nap, így elõreláthatólag 2012-
ben adják át az új épületet. 

A munka hamarosan meg-
kezdõdik: a mérnökök elõve-
szik ceruzáikat, a kivitelezõk
szerszámokat emelnek, ne-
künk pedig nincs más dol-
gunk, mint várni, és bízni ben-
ne, hogy a projekt segítségével
a lehetõ legjobb környezetet
fogják kialakítani a cseperedõ
nemzedék számára.        

Bájer Máté

Szivárványos gyermekálom 

a Pipiske-domb alján 

Városunk fõépítésze a projekt mûszaki tartalmát vázolja
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IV. évf. 6. számMozaik

Testvérvárosok Ifjúsági Sporttalálkozója Sajószentpéteren

Egy évig õrizzük a vándorserleget

Ahhoz azonban, hogy ez a
nagyszerû eredmény megszü-
lessen, hosszú és kitartó mun-
kára volt szükség. A gyõzelem-
hez vezetõ útról beszélgettem
Máthé László testnevelõvel,
aki a rendezvény egyik szerve-
zõje volt.

- Mikor kezdtétek el a
szervezést, hiszen temér-
dek munka várt rátok: a
gyerekeket ki kellett válo-
gatni, fel kellett készíteni?

- A tanév elejétõl (testnevelõ
kollégáimmal) azon voltunk,
hogy a diákolimpiai versenye-
ken felvértezõdve sikeresen
szerepeljünk majd a Testvérvá-
rosok X. Ifjúsági Sporttalálko-
zóján is, melynek harmadszor
adhattunk otthont 2011. má-
jus 20-a és 22-e között. Hat
sportágban kellett 40 gyereket
összeszednünk úgy, hogy a le-
hetõ legjobban szerepelhes-
sünk, esetenként úgy is, hogy
1-1 gyereknek két sportágban
is versenyeznie kellett. 

- Miként választottátok ki
a sportágakat, vagy ennek is
hagyománya van?

- A sportágak mindegyike a
hagyományoknak megfelelõ-

en adott volt. Sajószentpé-
teren a falmászást két tagisko-
lában is gyakorolhatják a gye-
rekek. Mint mindenhol, a lab-
darúgás a legnépszerûbb a fi-
úk körében, míg a lányok nagy
múltú labdajátéka a kézilabda.
A sakkot egyesületi szinten ok-
tatják városunkban. Atlétikai
versenyeket kislabdahajítás-
ból, távolugrásból, 60 méteres
síkfutásból és középtávfutás-
ból (lány 600 m, fiú 800 m)
rendeztünk. Négy éve már a
floorball is szerepel, mint be-
mutatkozó sportág, amit ak-
kor még a fiúk, most pedig a
lányok képviseltek.

- A legjobb szervezésnél is
elõfordul, hogy menet köz-
ben adódnak váratlan hely-
zetek, problémák. Nálatok
történt-e ilyen?

- Az elsõ problémánk ott
kezdõdött, hogy voltak olyan
egykori diákjaink, akik még a
korcsoportba belefértek, de
már nem a mi kezünk alatt
"fejlõdnek" a SKÁI-ban, hanem
középiskolába járnak. Így az õ
mostani szintjüket is fel kellett
mérni, s ezt nehéz volt jelenle-
gi diákjainkkal összeegyeztet-
ni! A legnagyobb problémánk
a nyelvi nehézségek leküzdése
volt, melyet angol szakos kol-
légánk segítségével sikeresen
megoldottunk. A lengyel csa-
pat labdarúgásban és sakkban
is, a versenykiírástól eltérõen,
bevallottan idõsebb gyerekek-
kel szerepelt. Ezt úgy hidaltuk
át, hogy e két sportágban, il-
letve összesített eredmény-
ként FAIR PLAY Díjat kaptak.

- Emlékszem a korábbi
évekre, amikor komoly
gondot okozott, hogy más
az iskolarendszerünk, s
ezért középiskolásokat kell
felkérni ezekre a verse-
nyekre. Ha jól tudom, az

idén a mi iskolarendsze-
rünkhöz igazítottátok a kor-
csoportokat. Hogyan fogad-
ták a testvérvárosok a válto-
zásokat?

- Az elõzetesen elküldött
versenykiírásban a sportágak
szabályainak pontosításán túl
természetesen a korcsoportot
- amit a mi iskolarendszerünk-
höz igazítottunk - is megjelöl-
tük. A lengyelek nem vették
észre a változtatást, ezért for-
dulhatott elõ az, hogy a len-
gyel csapatban idõsebb gyere-
kek is szerepeltek.

- Miként és hol zajlottak a
mérkõzések, milyen ered-
mények születtek?

- Május 21-én délelõtt há-
rom sportág versenyzõi mér-
ték össze tudásukat. A falmá-
szásnak a Hunyadi Tagiskola
tornaterme adott otthont,
ahol iskolánkat két-két kos-
suthos fiú és leány képviselte.
A fiúk versenyét és a lányokét
is mi nyertük. Ezen sportág-
ban összesítésben, csapatban
a második helyen végeztünk.

A tornacsarnokban zajló ké-
zilabda-mérkõzéseket fergete-
ges hangulat, sok érdeklõdõ
nézõ kísérte. Nem is volt más
elfogadható, csak a papírfor-
ma a pécsis lányoktól - mind-
három találkozón - a könnyed
gyõzelem! A labdarúgás a fü-
ves pályán zajlott, ahol a

kobiori túlkoros csapat sorban
nyerte mérkõzéseit, de termé-
szetesen a negyedik helyre lett
rangsorolva. A másik három
csapat 3 mérkõzését olyannyi-
ra egyforma erõt mutató játék
jellemezte, hogy csak egyetlen
gól született, amit mi lõttünk a
szlovákok ellen, de sajnos az
öngól volt! Ezért a harmadik
helyen végzett a hunyadis ge-
rincû sajószentpéteri formá-
ció.

A Hunyadi Tagiskolában el-
fogyasztott jóízû ebéd után
délután a másik három sport-
ág következett. Az atlétikai
versenyeken szereplõ tanuló-
inkat a két héttel hamarabb
megrendezett diákolimpiai
versenyeken elért eredmé-
nyek alapján válogattuk ki a
tagiskolákból. Az egész atléti-
kai csapat nagyon jól szere-
pelt, és az egyéni számokban
több érmet szerezve összesí-
tésben alig lemaradva végzett
a csehek mögött a második
helyen. A helyi sakk egyesület
(SASSE) tagjai, mind a négyen
minden mérkõzést megnyerve
simán hozták a „szokásos” el-
sõ helyezést. 

A tornacsarnokba délután
újra visszaköltözött a fergete-
ges hangulat a mórás lányok
jóvoltából, akik sorra nyerték
floorball-mérkõzéseiket. Újra
sokak ismerkedhettek meg a
játék varázsával. Ellenfeleink
pedig szembesülhettek azzal,
hogy a csapat korábbi negye-
dik helye után, rengeteget fej-
lõdve, minden mérkõzést
megnyerve az elsõ helyen vé-
geztünk. Ha mindezt összesít-
ve is megnézzük, így néz ki az
éremtáblázatunk: három
arany - sakk, kézilabda és
floorball sportágakban; két
ezüst- falmászásban és atléti-
kában; egy bronz- labdarúgás-
ban. Ezek a helyezések azt
eredményezték, hogy összesí-
tésben mi lettünk az elsõk, így
egy évig a miénk lehet a ván-
dorserleg.

Románné

7

Tizedik alkalommal került megrendezésre a testvér-
városok sporttalálkozója, amelynek ebben az évben
Sajószentpéter volt a házigazdája. Mint köztudott, diák-
sportolóink lelkesedése és felkészültsége meghozta a
várt eredményt, hisz összesítésben elsõk lettek, így egy
évig az övék lehet a vándorserleg.

A sporttalálkozó a fiatalok
felvonulásával indult

Távolugrás profi módon
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2011. JÚNIUS Portré

Portré: Béres István

Aki ráérzett a privatizáció veszélyeire 

Krónika: Ecsetelje kicsit a
gyermekkorát! 

Béres István: Szüleim
sajószentpéteriek voltak, de
Miskolcon születtem. Ennek az
volt az oka, hogy édesanyám-
nál a terhesség alatt kompliká-
ciók léptek fel, és ezért az or-
vosa úgy látta jónak, ha kórhá-
zi osztályon hoz a világra. Õ
egyébként háztartásbeliként
nevelt bennünket a testvérem-
mel együtt. Édesapám 41 éven
át dolgozott a környék szénbá-
nyáiban, volt három szakmája,
és úgy ítélem meg, hogy min-
dig a megbecsült dolgozók kö-
zé tartozott. 

Krónika: Ez az érzés irányí-
totta a bányába? 

Béres I.: Sajószentpéteren
az 1. Számú Általános Iskolá-
ban jártam ki az általános isko-
lát, és mivel jó tanuló voltam,
felvettek a már akkor is maga-
san jegyzett Földes Ferenc
Gimnáziumba. Az egyetemi fel-
vételim viszont nem sikerült,
így az 1957-ben megszerzett
érettségi után azonnal munká-
ba álltam a Központi Szénosz-
tályozó Mûben. Jelentkeztem

viszont Miskolcon a Bányaipari
és Bányagépészeti Technikum-
ba, amit esti tagozaton végez-
tem el. Aztán adódott egy má-
sik lehetõségem, amivel éltem. 

Krónika: Nem érezte jól
magát a bányában, vagy inkább
valami újat keresett? 

Béres I.: Inkább az utóbbi-
ról van szó, hiszen nagyon jó
kollektívát hagytam el azért,
hogy az üveggyárban is bizo-
nyíthassak. Mindjárt norma-
technológiai csoportvezetõ let-
tem 1969-ben, ahol késõbb
személyzeti és oktatási vezetõ-
nek neveztek ki. Mintegy húsz
éven át ott is maradtam, majd
a '80-as évek vége felé olyan in-
formációkhoz jutottam, ame-
lyek miatt ismét a változás mel-
lett döntöttem. 

Krónika: Valakik konkrétan
megjósolták az üzem végzetét,
vagy csak vizionálták a felszá-
molást? 

Béres I.: Baráti körbõl érte-
sültem arról, hogy az üveggyá-
rat besorolták a privatizálandó
cégek közé, tehát egyértelmû
volt, hogy magánkézbe kerül.
Amely országokban a történe-
lem során történt valami ha-
sonló, ismereteim szerint (a
munkások szempontjából) az
soha nem hozott jót. A tõkések
ugyanis igyekeznek ilyenkor
piacot vásárolni, ami nálunk is
bekövetkezett. 

Krónika: Így a várható hely-
zet elõl sikerült korrekt mó-
don távoznia?

Béres I.: Már korábban kí-
náltak számomra lehetõséget
Miskolcon az OTP-nél, ám ah-
hoz mindennap utaznom kel-
lett volna. Ezt akkor még nem
vállaltam, 1989-ben viszont
már én jelentkeztem náluk ál-
lásért. Csakhogy akkorra divat-

ba jött a pályáztatás, így én is
megírtam és beadtam a dolgo-
zatomat. Az OTP-t 1991. január
1-jétõl átszervezték, én a sport-
fogadási részleghez kerültem,
ami aztán Szerencsejáték Zrt.
lett. Nyugdíjazásomig ott dol-
goztam belsõ ellenõrként és
instruktorként. 

Krónika: Közben társadalmi
munkában tanácstagként is te-
vékenykedett. 

Béres I.: Négy cikluson át, a
'70-es és '80-as években vettem
részt a nagyközség döntései-
ben, de arra az idõszakra nem
vagyok büszke. Talán az egész
országban nem volt akkora
széthúzás a vezetésben, mint
Sajószentpéteren, ami meglát-
szott a település fejlõdésében
is. Manapság folyamatosan kö-
vetem a helyi híreket, nézem a
városi televízió adásait, és olva-
som a Krónika címû havilapot
is, így jól informált vagyok az
eseményekrõl. Történtek
egészségügyi, oktatási, mûve-
lõdési és városszépítõ beruhá-
zások is, amelyek sokat javítot-
tak a városképen, ezeken ke-
resztül jelentõs értékteremtés
is történt Sajószentpéteren. A
sikerek ellenére azonban né-
hányan azon dolgoznak, hogy
ne legyen felhõtlen az örö-
münk. A testületi üléseken
vannak olyan képviselõk, akik
igyekeznek az elsõszámú veze-
tésnek betartani, keresztbe
tenni. Üzenem nekik: ne te-

gyék, mert azért kaptak megbí-
zást az emberektõl, hogy a vá-
rosért dolgozzanak, és ne a ha-
talmi érdekeket képviseljék. 

Krónika: Úgy értesültem,
közeledik egy ünneplésre okot
adó évforduló. 

Béres I.: Szeptemberben le-
szünk ötven éves házasok a fe-
leségemmel, és ha egészségem
megengedi, megünnepeljük az
aranylakodalmunkat. Szûk csa-
ládi körben tervezzük, amelyre
gyermekeinket és unokáinkat
várjuk. Nagyobbik fiam, Gábor
Summa Cum Laude minõsítés-
sel végezte a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetemet, majd
szerzett három szakvizsgát. Pa-
tológusként a Semmelweis
kórházban kezdte, ahol hét
évet töltött el, majd tüdõ-
gyógyászként tíz évig volt az
edelényi Koch Róbert Kórház
orvosa. Azután háziorvosi pra-
xishoz jutott, és most ebben a
munkakörben tevékenykedik
Edelényben. 

Négy gyermekük van, kor
szerint a bölcsõdéstõl az egye-
temistáig. 

István fiunk is Debrecenben
végzett a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen, õ jelenleg a
Regionális Munkaügyi Köz-
pontban az állami támogatá-
sok koordinálásával foglalko-
zik. Mályiban él, és náluk még
nincs unokám. 

Kovács I. 

8

Dolgozott a térség két legnagyobb foglalkoztatóját
jelentõ szénbányában és az üveggyárban is, ám utób-
biból még idõben eltávozott. Barátain keresztül megtud-
ta, hogy a mintegy 1800 dolgozóval mûködõ üzemet pri-
vatizálni akarja az állami vezetés, ezért kérte áthe-
lyezését az Országos Takarékpénztárba. Így úszta meg
Béres István a létszámleépítéssel járó problémát, és így
teremtett magának új egzisztenciát.  

A várossá nyilvánítási ceremónián 
az MSK-ban 1989 márciusában (jobbról a harmadik)

Húsz évvel késõbb egy jó
hangulatú kiránduláson
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IV. évf. 6. számKultúra

Rendhagyó interjú Réz Andrással

Találkozásunk a mozibubussal

„A Bond-filmek a mindenko-
ri jelen lenyomatai. „A holnap
markában” a hatalmi koncent-
ráció, a hatalmi monopólium
kérdését taglalja. Kimondja
azt, amit talán mindannyian
tudunk, de saját magunknak
sem szívesen mondanánk el: a
média az álságok világa. És ami
nagyobb baj: ezek az álságok
világképet alkotnak, alkalma-
sak lehetnek arra, hogy embe-
rek szakszerûen kiontsák egy-
más belét abban a hitben,
hogy tudják, mi és miért mû-
ködik a világban.”

A Mozibubus címû mûbõl
idézett gondolatok - megítélé-
sem szerint - olyannyira jel-
lemzõek a szerzõjükre, hogy
nem is kell más ahhoz, hogy
olvasóinknak bemutassam a
Lévay József Városi Könyvtár
minapi vendégét: Réz András
filmesztétát, kritikust, írót, mé-
dia- és reklámszakembert, azaz
magát a mozibubust. 

- Szerinted hol húzódik a
mûvészfilm és a közönség-
film közötti határvonal, és
melyikre van ma igazán
szükség?  

- Úgy vélem, hogy az art fil-
mek egy-egy erkölcsi kérdést
inkább csak felvillantanak,
esetleg kissé elvontan filozofál-
nak felette, de megoldásokat
nem igazán keresnek, vagy
nem találnak rá. Egy jó mozi,
vagy akár egy sorozatfilm vi-
szont képes lehet erre. Ezért
mindkettõre szükség van: a
mûvészfilmekre leginkább az
alkotóiknak (néha csak úgy,
l'art pur l'art), akik fesztiválról
fesztiválra járhatnak vele, a kö-
zönségfilmekre pedig minden-
ki másnak (aki egyáltalán eljut
ma moziba). 

- A magyar filmek sikere-
sek tudnak lenni? 

- A filmek sikere a piacon
nyomasztó fölényben lévõ
Amerikában szinte tisztán
pénzügyi kategória. Nálunk
(persze másak a felvevõpiac
adta léptékek) tömegfilm há-
rom-négyszázezer nézõ fölött
kezd el profitot termelni,
emellett még szellemi rentabi-
litása is kell, hogy legyen: el
kell, hogy tudjon jutni az em-
berekhez. 

- Azt tudjuk, hogy az egye-
temes filmtörténethez mi,
magyarok mennyit tettünk
hozzá. A jelen hazai film-
gyártása, a magyar film hon-
nan gyökerezik?

- A rendszerváltás elõtt volt
négy nagy stúdiónk, no, meg
külön a méltán világhírûvé vált
rajzfilmstúdiónk. A szûken vett
filmes szakma már akkor is na-
gyon értette a dolgát, mond-
hatni profi volt (Filmtudomá-
nyi Intézet munkatársaként,
majd a Mûvelõdési Minisztéri-
um Filmfõigazgatóságának
mûvészeti osztályvezetõjeként

belülrõl is láthattam), ám a
menedzselés (reklámozás, ter-
jesztés stb.) természetesen na-
gyon (állami) gyerekcipõben
járt. A rendszerváltás után pe-
dig nem tudtuk eldönteni,
hogy mi legyen a követendõ
irány. Így készülhettek nagy
pénzen ötvennézõs vagy
sosemlátott fesztiválfilmek, de
megjelentek a saját lakásukra
jelzálogkölcsönt felvenni kész
producerek (a megszállott és
az õrült közötti mezsgye meg-
lehetõsen szûk!) is.

- Azt tudjuk már, hogy
merre kellene tartania?

- Andy Vajna kormánybiztos-
sá való kinevezésével (bár nem
vagyunk túlságosan jó viszony-
ban) el kell ismernem, hogy
profi szakember kezében van a
magyar film sorsa. Az a folya-
mat, ami Amerikában sikerre
vihet filmeket, minden szeg-
mensében a kisujjában van, és
remélem, hogy igyekszik ná-
lunk is meghonosítani. Ezzel
az új szemlélettel csak nyerhe-
tünk, annak ellenére, hogy ál-
lami támogatásra nemigen szá-
míthat a szakma.

- Kérdés, hogy a jelen ízlé-
sének készítsünk filmeket,
vagy akkor maradnak fenn
alkotások, ha a jövõhöz is
szólnak? 

- A történelemben általában
a politika úgy hiszi, hogy a „ha-
talomnak van ízlése”, aminél
nem sokkal jobb az ízlés hatal-
ma sem, mert innen már csak
egy lépés az ízlésdiktatúra. Vé-
leményem szerint, aki közíz-
lésrõl beszél, le kell lõni, mert
az más aljasságra is képes.
Ugyanis ahány ember, annyi fé-
lét szerethet, lehet valakinek
igénye egy valóság showra is,
ezért hagyjuk meg mindenki
kezében a távirányító váltó-
gombját! A saját korában sike-
res alkotásnak lehet úgyis csak
esélye a jövõbeni sikerre, már
ha egyáltalán megérti majd az
utókor a benne felvetett kérdé-
seket.

- Kinek szól egy leírt vagy
médiában megjelent film-
kritika: a közönségnek, a

szakmának, az alkotónak?
(Vagy netán idõnként önma-
gának a kritikusnak?)

- Alapelvem: én nem vagyok
kritikus, de ha megkérdeznek,
mindig a mûrõl és nem a mö-
götte álló emberrõl mondok
véleményt, mert például Koltai
Lajosnak, mint elsõfilmes ren-
dezõnek joga volt a Sorstalan-
ságból egy középszerû filmet
csinálnia. „Sutyi” ezt hamar
meg is értette, rendezõdött a
viszonyunk, Vajna viszont emi-
att nem hívott meg olyan film-
bemutatóra, amelyre kereske-
delmi TV betelefonálói is nyer-
hettek tiszteletjegyet.

- Neked is be kellett volna
telefonálnod - vetem közbe
némi éllel. Egy személyes
kérdés: mi a jelentése a nya-
kadban lógó, már-már véd-
jegyednek számító agyar-
nak?

- Ez a nemzeti öntudatom
jelképe, ugyanis ahogyan ma
az emberi viszonylatok állnak,
ez itt most Agyarország! Bár én
ennek egyáltalán nem örülök.

Egy rendhagyó „fazonnal”
készült interjú rendhagyó be-
fejezést igényel. Részlet az író
Réz András Köldök címû regé-
nyének ismertetésébõl: 

„Volt jobb, lesz rosszabb -
ahogy a regény egyik szereplõ-
jének kedvenc szavajárása
mondja. És találgatjuk, mi
lesz velünk, a világgal. Réz
András is ezt teszi. Az általa
elképzelt - megjósolt? - jövõ
nem túl barátságos: olyan,
mint a jelenünk. De bárhogy
forduljon is a világ, a Köldök
hõsei nem adják fel. Az igazi
kérdés számukra, hogy mi
tart össze embereket: a szere-
lem, a szeretet, a megszokás,
a szex, az érdek, a magánytól
való félelem? Hogy képesek
vagyunk-e megérinteni egy-
mást. Mert ha igen, van
remény…”

Kiss Barnabás

„A világról való tudásunk meghatározó hányada ma
már a médiából származik. Egészen a legutóbbi idõkig
a társadalomtudósok úgy ítélték meg, hogy a tömeg-
kommunikációs hatással szemben többféle védelmünk
is van. Emberi közösségeink, neveltetésünk, a valósá-
gos világgal való közvetlen viszonyunk. Persze, ha szét-
forgácsolódnak a közösségek, ha a média magának ne-
vel bennünket, és a világ csak nyomtatásban, hangban,
képben jelenik meg elõttünk, lassan feloldódik a médi-
ával szembeni immunitásunk.”

9

Elõadás közben a Lévay
József Könyvtárban
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Ön hogyan emlékszik vissza a várossá nyilvánítás évére 
és eseményeire? 

Közélet

Buskó Gábor 

- Akkor éppen az 1. Számú
Általános Iskolába jártam, és ta-
lán hatodik osztályos lehettem.
Nem mostanában történt, az
biztos, de ami felrémlik, az az
iskolai készülõdés, a tánc- és
énekcsoportok gyakorlása az
ünnepre. Otthon a szüleim is
sokat beszéltek róla, és örültek
annak, hogy talán azt követõen
jobb lesz az itt lakóknak. Amíg
elvégeztem a különbözõ szintû
iskolákat, nem igazán történ-

tek nagyobb mérvû beruházá-
sok Sajószentpéteren, volt vi-
szont tömeges munkahelymeg-
szûnés és gyárbezárás. Persze a
kettõnek biztosan nincs köze
egymáshoz. Mivel mindig itt él-
tem, tudtam követni az esemé-
nyeket, és az a véleményem,
hogy igazi városfejlesztés csak
az utóbbi 4-5 évben történt. Ha
leírja, ha nem, kimondom Fa-
ragó Péter polgármester úr ne-
vét, mert mióta õ irányítja
Szentpétert, szembetûnõek a
pozitív változások. Most már el
tudom mondani, hogy város-
ban lakom. 

Lukács László 

- Nagyon vártuk 1989-ben a
várossá nyilvánítást, mert azt

gondoltuk, utána mindjárt el-
kezdõdnek az infrastrukturális
beruházások. Akkor még a
Sajóbábonyi Vegyimûvekben
volt a munkahelyem, 1986-ban
kezdtem házépítésbe, és 1988-
ban költöztünk be a kész lakás-
ba. Tehát falun építettem egy
városi családi házat. Aztán ele-
inte nem úgy alakultak a dol-
gok, ahogyan sokan gondoltuk,
mert 1989-ben még aki akart,
az dolgozott, hiszen voltak
munkahelyek. A rendszerválto-
zást követõ évek viszont meg-
rengették Szentpétert és az
egész térséget, mert jött a le-
épülés. El kellett telni közel
húsz évnek, hogy végre kiala-
kulhasson egy városi arculat,
szép virágos területekkel, új üz-
letekkel. Ha néhány cég is bete-
lepülne, akkor nyerné vissza az
igazi értelmét a település. 

Rehor Ferencné 

- Huszonkét éve nagyon vár-
tuk a nagyközség várossá nyil-
vánítását, mert tudtuk, hogy a
hozzánk hasonló kisvárosok-
ban mennyivel másabb az ellá-
tás színvonala, és mennyivel
komfortosabbak. Aztán 1990-
ben leváltották azokat, akik ki-
harcolták ezt a minõsítést, és
új vezetés vette át az irányítást.
A legnagyobb munkáltatók ha-

marosan bezártak, és bizony
túl sokat kellett várnunk a po-
zitív változásokra. A fiam Gyõr-
ben él, és ha mostanában meg-
látogat, mindig mondom neki
a telefonba, hogy el ne téved-
jen, mert már megint épült va-
lami Sajószentpéteren. A kor-
szerûtlen településbõl mostan-
ra szerethetõ kisváros lett,

mert hiába volt meg papíron a
városi cím, ha sokáig senki
nem tett azért, hogy tényleg
igazi várossá válhassunk. Sze-
rencsénkre az utolsó évek ön-
kormányzatai jól teszik a dol-
gukat. Így visszagondolva 1989
talán nem is annyira emlékeze-
tes számomra, mint a követke-
zõ év, amikor megszületett az
elsõ unokám. 

Tóth János 

- Rossz most felidézni azt,
ami akkor természetes volt
mindenki számára. A családok
biztonságban éltek, mert min-
denkinek volt munkahelye, és
kiszámítható volt a jövõ. Ezt
éreztük még 1989-ben is, ami-
kor város lett Sajószentpéter.
Akkorra felépültek a bányász-
lakások, sokan új házat építet-
tek, mert azt gondoltuk, hogy
szénre és üvegre mindig szük-
ség lesz. Munkám egészen

nyugdíjazásomig a bányához
kötött, 1957-ben kezdtem dol-
gozni, Szentpéteren 1960-tól
élek, a várossá nyilvánításkor
pedig a Szeles aknán volt a
munkahelyem. Persze, hogy
ugrásszerû változást, ponto-
sabban minõségi javulást vár-
tunk a cím elnyerésével, de
közbeszóltak a politikai válto-
zások. Jó lett volna, ha koráb-
ban zajlanak le az utóbbi né-
hány év beruházásai, mert ak-
kor azokat hamarabb élvezhet-
tük volna. Ami késett, nem
múlott, és a mai állapotában
már tényleg városnak látszik
Sajószentpéter. 

Király Jánosné 
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- Az én helyzetem igazán
speciális, mert egykor a Cseh-
szlovákiához csatolt Tornaljá-
ról kerültem át Putnokra,
ahonnan 1965 novemberében
ideköltöztünk. Mindig hiányol-
tam a régi magyar városok épí-
tészeti stílusához tartozó vá-
rosközpontot, az igazi bevásár-
ló utcát, ami Tornalján vagy
Rozsnyón megtalálható. Ami-
kor idetelepültem, még macs-
kaköves utcákon közleked-
tünk, és infrastruktúráról nem
igazán beszélhettünk. A Móra
Ferenc Óvodában óvónõként
dolgoztam, ott ért a várossá
nyilvánítás éve is. Arra már
nem emlékszem pontosan, mi-
kor kezdõdött meg a fõ utcán
a régi kis házak szanálása, de
amikor megépültek a tömbla-
kások, mindjárt modernebb
kép fogadta az idelátogatót. Az
üzletek viszont távol voltak
egymástól, és jóformán csak az
alapvetõ cikkeket lehetett
helyben beszerezni. Az ellátás
javítására még sokáig kellett
várnunk, de most már sok
mindent meg tudunk helyben
vásárolni. Sok idõ ez a huszon-
két év, ami eltelt azóta, hogy
Sajószentpéter város lett, ezért
akkori esemény nem igazán
villan fel elõttem. Egy szomorú
viszont igen, mert édesapámat
is áthívtam magamhoz Tornal-
járól, akit 1988-ban a házunk
elõtt ütött el egy autó, és 1989-
ben meghalt. 

Czelláth Mihály 

- Akkoriban az üveggyárban
voltam fõgépész, és a kollégák-
kal sokat beszéltünk a városiaso-
dás lehetõségeirõl. A cím meg-
szerzését a fejlõdés elsõ lépcsõ-
fokaként emlegettük, és azt vár-
tuk, hogy 1989 után hamarosan

elindul néhány nagyobb beru-
házás a városban vagy az üzem-
ben. Csakhogy mindez álom
maradt, mert fejlesztések helyett
jöttek a leépítések. A várossá vá-
lás éve számomra annyiból em-
lékezetes, hogy 1989-ben sze-
reztem meg - több szakmával a
zsebemben - a gépkarbantartó
technikus végzettséget, ami még
akkoriban rangot jelentett. Az
üveggyár bezárása után viszont
itt kellett hagynom lakóhelye-
met, és a fõvárosban találtam
munkát nyugdíjazásomig. Most
már egyébként egyre szerethe-
tõbb Sajószentpéter, a virágok,
parkok látványa feldobja az em-
bert. 

Tóth László

- Akkoriban senki sem volt
közömbös a városiasodási ter-
vek iránt, hiszen voltak kisebb
lélekszámú városok is, és úgy
gondoltuk, azzal csak jobb le-
het. Egyértelmûen az állami tá-
mogatások növekedését vártuk
a címtõl, amibõl majd lehet
építkezni, szolgáltatást bõvíte-
ni. Mindebbõl csak egy kevés
teljesült, mert néhány utat le-
aszfaltoztak, épült az infra-
struktúra, de látványos fejlõ-

désben sokáig nem volt ré-
szünk. Most már a GYÓMI, a
városháza, a mûvelõdési ház, a
Kossuth Iskola a közelmúltban
lezajlott beruházások óta tény-
leg megfelel a városi színvonal-
nak, de említhetném a 26-os
út melletti rendezett területe-
ket, vagy a sok virágot. Sajnos
1989 óta sok év telt el, és csak
most jutottunk el erre a szint-
re, mióta Faragó úr irányít. Az
elõtte regnáló vezetés többet
tehetett volna ezért a települé-
sért, mert akkor most nem itt
tartanánk. Amióta elkezdõdtek

ezek az építkezések, sokkal
jobban érzem magam. Jobb itt
élni, mint a korábbi években. 

Bedécs László

- Nagyon vártuk a városi mi-
nõsítést, mert mégiscsak ran-
got adott Sajószentpéternek.
Az üveggyárban gépkezelõként
dolgoztam akkoriban, és 1989-
ben még látszott a jövõ. Leg-
alábbis azt hittem/hittük. Mi-
lyen volt 22 éve Sajószent-
péter? Mûködött egy szülõott-
hon és egy orvosi rendelõ, sok
volt a földes út, különösen a
Szabadságtelepen tudtunk ne-

hezen közlekedni. Az ellátás hi-
ányosságai miatt, aki tehette,
megtermelte magának a háztáji
zöldséget, gyümölcsöt a gyári
vagy üzemi munka mellett. Ne-
künk állataink is voltak, lovat
és tehenet tartottam, fuvaroz-
tam és szõlõt mûveltem. Így si-
került kiiskoláztatnom három
lányomat. Ha mûszaki cikket
vagy ruhát akartunk vásárolni,
Miskolcra utaztunk. Lényeg,
hogy sokkal gyorsabb fejlõdés-
ben reménykedtünk, mint ami
lezajlott, az azóta bekövetke-
zett foglalkoztatási problémák-
ról már ne is beszéljünk. Talán
1987 körül történt egy komo-
lyabb építkezési hullám, meg-
épültek a városképet most is
meghatározó bányászházak, de
ha jól emlékszem, a mûvelõdé-
si ház is akkoriban készült el.
Utána viszont mintha megállt
volna az idõ, mert évekig alig
történt változás. A közelmúlt-
ban aztán valami beindult,
mert bõvültek intézmények,
megújultak a város mérvadó
épületei, az infrastruktúra szin-
te százszázalékosan kiépült, és
összességében sokkal jobban
néz ki Sajószentpéter, mint 5-
10 évvel ezelõtt. 

Kovács

Te szedd!
2011. május 21-én Sajószent-
péteren is voltak önkéntesek,
akik a környezetük tisztasága
érdekében kesztyût, szemetes-
lapátot fogtak, és a település
szebbé, tisztábbá tétele érde-
kében tevékenykedtek. A
Sajószentpéteri Központi Álta-
lános Iskola Kossuth Lajos Is-
kola 11 diákja az iskola udva-
rát, környékét és egy játszóte-

ret „fésült át”. A „Thury Farkas
Pál Alapítvány a sajószentpé-
teri nagytemplomért” aktivistái
- Paszternák István koordinálá-
sával - a Bánkút névre hallgató
forrás kiömlõjét tisztították
meg a több éve burjánzó gaz-
tól, a forrás nevét jelzõ kõtáb-
lát pedig pótolták. Környe-
zetünk élhetõbbé tétele érde-
kében nagyon fontos munkát
végeztek az önkéntesek ezen a
napon. 

Gólya Z.
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Avagy: ha az életünk még nem is, a címerünk már édes!

Dolce Crista 

Ebbõl már kitalálhatja a ked-
ves Olvasó, hogy osztálytalál-
kozón, pontosabban három
osztály ötvenhat éves általános
iskolai évfolyam-találkozóján
jártunk. A fõszervezõ Gál Ká-
roly elárulta: azért nem ötven-
ötödik, mert meg akarta várni
az iskola megújulásának befe-
jezését, hogy majd olyan léte-
sítményben tudja fogadni egy-
kori diáktársait, amitõl még a
lélegzetük is eláll. Ez sikerült
is: egy ultramodern iskola adta
meg az emlékezéseik képeihez
a kontrasztot. Mert bizony, a
régvolt diákkoruk emlékei ha-
mar a felszínre törtek, és eze-
ket nyomban meg is osztották
egymással. Bennük - bár tud-
ják, hogy a mával összehason-
líthatatlan - ugyanolyan kedves
kép jelenik meg az egykori „ló-
istállóról”, vagy az asztalok
melletti hosszú lócákon egy-
mást lökdösõ hat-hétéves ön-
magukról. Az aligmúlt világ-
égés romjain megélt gyermek-
éveik eseményeit a messzeség
mellett megszépíti a mostani,
második ifjúkoruk is. Az akko-
ri száz nebuló közül ma -
Lojekné Huszti Ilona örökifjú
tanító néni vigyázó szemei
elõtt - harmincnégyen ugyanis
ismét gyermekké válhattak.
Emlékeiket átélve újra szo-
rongva várták a beígért matek
négyest a bizonyítványban, mi-
után javítás helyett (egy lány
kivételével) megoldatlan fel-
adatot hagytak maguk után a
táblán, s most újra fellélegez-
tek, hogy mégis megkapta

mindenki a jelest. Az egykor jó
jegyért kívülrõl fújt orosz vers-
nek minden szava ismerõsen
formálódott, a szájakat eltöl-
tötte a Kopcsik Lali által készí-
tett krémesszélek (amelyekbõl
mindig jutott a cimboráknak
is) ma is édes íze. Igen, ezek az
emlékek éltetik az embert,

ezek a találkozók - a mai is jó
példa erre - kigyógyítanak testi
vagy lelki betegségekbõl, új
életkedvre derítenek megfá-
radtakat is. Persze, vannak kö-
zöttük örök fáradhatatlanok,
akik most is ajándékkal érkez-
tek: Ernyey Gyula könyveket
küld az iskola könyvtárának,
Sebõk János verseskötetét (eb-
bõl fel is olvasott egy aktuális
gyöngyszemet), Király István
pedig egy Sajót ábrázoló fest-

ményét hozta el városának. A
számunkra legismertebb „di-
ák”, Kopcsik Lajos pedig ezen
a találkozón adta át dr. Faragó
Péter polgármester által szülõ-
városának az „édes” városcí-
merét. 

A program megkezdése elõtt
egy rövidke idõre elrabolhat-
tam a régi "játszótársak" közül
a cukrászmestert. Kihasználva
az alkalmat, a jelenrõl és a jövõ
terveirõl váltottunk néhány
szót. 

- Engedje meg, hogy váro-
sunk polgárai nevében meg-
köszönjem ezt a lenyûgözõ
ajándékot. Kevés település
büszkélkedhet hasonlóval,
ezért is szeretnénk sokáig
gyönyörködni benne. Ké-
zenfekvõ a kérdés: mennyi-
re idõtállóak ezek az alkotá-
sok?

- Nem titok, hogy mai lakó-
helyem mellett szülõvárosom
áll legközelebb hozzám, s úgy
gondolom, díszpolgárként tar-
tozom annyival az itt élõknek,
hogy elkészítem Sajószentpé-
ter városcímerét is. Ez a nagy-
méretû kép (80 X 80 cm) is -
csakúgy, mint sok más korábbi
alkotásom - õsrégi cukrászati
eljárással, cukortésztából ké-
szült. Míg a marcipán alap-
anyaga, a mandula bizonyos

idõ elteltével tönkremegy,
ezek a készen szinte porcelán-
keménységû képek és dom-
bormûvek pedig reméljük,
hogy az idõk végezetéig eláll-
nak majd.

- Anélkül, hogy tippadásra
merészkednék: nem gon-
dolt még arra, hogy megal-
kossa Lévay József vagy Pé-
csi Sándor portréját, netán
városunk valamelyik emble-
matikus épületét? 

- A megrendelések szinte
minden idõmet lekötik, s úgy
tervezem, hogy az idei lesz az
utolsó alkotó évem, ebbe már
ezek nem hiszem, hogy bele-
férnek. Még sok terv megvaló-
sítása vár rám: egy Gárdonyi-
portré (székével, amiben az
Egri csillagokat írta, a könyv
nyitott példányával és az író pi-
pájával), Eger várának metsze-
te, egy Corvina elkészítése.
Ám, hogy mit hoz a jövõ, azt
csak ott fenn tudhatják - moso-
lyodik el, s közben szemével az
égiektõl kér megerõsítést.

- Akkor már egy itteni mú-
zeum vagy állandó kiállítás
létrehozásában - ami ide-
genforgalmi szempontból
sem lenne elhanyagolható -
nem is reménykedhetünk. A
vándorkiállítását azért,
ugye, mi is megcsodálhat-
juk a közeljövõben?

- Terveim szerint ebben az
évben már összeáll a kiállítás
anyaga, s talán jövõre több
idõm marad arra, hogy elõké-
szíthessem a kollekciót. Azt
már most megígérhetem, hogy
egyik legfontosabb állomás
Sajószentpéter lesz.

- Ha már a befejezést emlí-
tettük - amit én kétkedve fo-
gadok, mert szerintem,
amíg él és egészsége engedi,
mindig alkotni fog! - megke-
rülhetetlen a kérdés: lesz
utánpótlás, aki továbbviheti
a lángot?

- Sok fiatal képzését, szakmá-
ra való nevelését segítettem,
közöttük egy nagyon tehetsé-
ges orosházi cukrászban látom
most azt a spirituszt, ami a mû-

Sajószentpéter, Kossuth Lajos Iskola, 2011. május 21.
délelõtt… Hetven éve született öregdiákok gyerekes iz-
galommal fürkészik a bejáratot. Majd feszengve szoron-
gatják az újabb érkezõ kezét, miközben agyukban ci-
káznak a kétségek: tudod, ki vagyok, s én vajon rád is-
merek? Ne mondd meg a neved, ki kell, hogy találjam!
Egyesek arcán ennyi év után már bizony elhalványultak
a régi ismerõs vonások, mások talán felnõttként még
nem is találkoztak, ilyenkor nem marad más, mint a
kissé félszeg bemutatkozás. Ami után, az emlékek szár-
nyán egy pillanat alatt visszarepülnek ötvenhat évet az
idõben, és - ha csupán erre az egyetlen napra is - min-
denki „az marad, ami volt: nemes, küzdõ, szabadlelkû
diák.” 

A mester és mellette a mestermû, jelen esetben
Sajószentpéter város címere, természetesen 

cukortésztából
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Mozaik

vészt kiemelheti a mesterek
közül.

- A múlthoz visszatérve:
önnél diákkorában már
megmutatkozott ez a képzõ-
mûvészi hajlam, ami nélkül
az alkotásai nem születhet-
tek volna meg?

- Abban az idõben (sajnos
már közel hatvan éve) én sem
emelkedtem ki a többiek közül
rajztudásommal vagy más
ilyen irányú érdeklõdésem-

mel. Ez csak késõbb alakulha-
tott ki bennem, a szakmámban
viszont már az elejétõl fogva
kreatívnak számítottam.

- Van olyan élménye a kis-
diák évekbõl, amit a társak
mellett szívesen megosztana
velünk is?  

- Ha volt is ilyen, az már az
emlékezetünk ködébe veszett,
de reméljük, hogy a mai na-
pon még ezekbõl is feldereng
valami. A legnagyobb élmény

számomra ez az egész mai nap,
amikor viszontláthatjuk egy-
mást olyan gyerekkori ismerõ-
sökkel is, akikkel ötvenhat éve
nem találkoztunk.
Ezt kapom én aján-
dékba, de ugyan-
olyan öröm szá-
momra, hogy én is
megajándékozhat-
tam szülõföldemet. 

Végezetül álljon
itt a véndiákok köszönete, me-

lyet legszebben Ady Endre
Üzenet egykori iskolámba cí-
mû versének sorai tolmácsol-
nak:

Kiss B.

„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erõt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hûn állni meg Isten s ember elõtt.”

Kisgergely József (II. rész)

Egy majdnem elfeledett péteri szülött

1980-ban a két gyerekkel vég-
leg visszajöttünk Pestre, ahol
párhuzamosan voltam a Blaha
Lujza tér melletti Akácfa utcá-
ban a nagyszerû szakember,
Barna István keze alatt 12 éven
át a legendás Maxim Varieté
táncosa (félidõtõl szólistája), és
mellette 15 éven át az Állami
Bábszínház sokoldalú ügyelõje.
A Maximban napi két közön-
ségnek adtunk mûsort a 220
személyes nézõtér elõtt, így kb.
12 ezer elõadáson táncoltam!

A Fészek Mûvészklub mellet-
ti gyakorló zeneiskola tanárá-
nál, Forrai Zsuzsánál (aki
Gyurkovics Mária egykori ko-
loratúrszoprán és Forrai Mik-
lós karmester lánya) tanultam
énekelni, majd Pécsett folytat-
tam, késõbb ebben szünet kö-
vetkezett, amikor 1990-ben be-
választottak a Németh Sándor

által igazgatott Budapesti Ope-
rettszínház készülõ musical re-
mekébe, a Vámos László ren-

dezte Õrült nõk ketrece címû
kétrészes amerikai csodába. Itt
a tánckari feladatok mellett
(41 évesen ugrabugráltam a fi-
atalok között!) enyém lett egy
hálás szerep, az avignoni
Chantal figurája, ami némi
prózából, valamint a 10 perces
nyitószámban és a 10 perces fi-
náléban egy-egy énekszólóból
állt. Négy év alatt 215 elõadást
adtunk ebbõl, már 46 éves vol-
tam, amikor levették mûsor-
ról. E 4 év alatt Gencsy Sári
egykori operaénekesnõ taní-
tott énekelni, akirõl késõbb
könyvet is írtam. Közben e si-
ker hatására 1992-ben énekes-
táncosként alapító tagja lehet-
tem a Zsadon Andrea és Szol-
noki Tibor operettszínész há-
zaspár által életre hívott
Operettvilág Együttes nevû
magántársulatnak, akikkel
nemcsak a fõvárosban, de ren-
geteg magyar városban-falu-
ban parádéztunk, s Japántól a
dél-amerikai Kolumbiáig,
Olaszországtól Párizsig, Svájc-
tól Németországig számtalan
külországban is szerepeltünk.
A video jóvoltából ezek a sze-
replések itt-ott láthatók, de
egyik legnagyobb büszkesé-
gem, hogy a magyarból nem-
zetközi sztárrá vált Bársony
Rózsi (1909-1977) oldalán tán-
colhattam 1973-ban a Magyar
Televízió Ez is operett, az is
operett címmel Rátonyi Róbert
által vezetett sorozatban. Sze-
rencsére sokszor ismétli a mû-
sort a televízió.

K.J.

Kõbánya egyik kis utcája sokáig csak számmal volt jelölve,
aztán a szomszédos Gergely utca miatt ezt a 60-as évek-

ben Kisgergely utcának nevezték el

Második könyvemet 
egykori énektanárnõmrõl,

az Operaház briliáns
koloratúrszopránjának

életérõl-pályájáról írtam

Az egykori Maximban ilyen
„körítéssel” léptem fel

esténként elõbb napi 2,
aztán 3, késõbb 

4 elõadáson
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2011. JÚNIUS Sport

Bajnok focistáinknál jártunk

Vissza a megye élvonalába

A feljutás már korábban el-
dõlt, így az utolsó fordulóban
a Dédestapolcsány elleni mér-
kõzésre csapatunk behozhatat-
lan, négy pontos elõny birto-
kában állhatott ki. Minden
adott volt tehát szombaton a
megérdemelt ünnepléshez:
bajnokcsapat, aranyérmek, il-
lusztris vendégek, apró focista
palánták, ízelítõ a freestylefut-
ballból, mazsorettes lányok,
szép számú közönség és ter-
mészetesen fieszta hangulat. A
mérkõzés kezdõrúgását az
egyesület legnevesebb vendé-
ge, az egykor VB-döntõt is diri-
gáló Puhl Sándor végezte el,
akit 1994-1997 között négy-
szer választottak meg a világ
legjobb futballbírójának.

Az ünneplés mellett a szur-
kolókat természetesen a dol-
gos hétköznapok is érdeklik,
ezért - miközben olvasóink ne-
vében gratuláltam a bajnokság
megnyeréséhez - megkértem a
szakosztály vezetõjét, Márkus
Lajost, hogy avasson be a csa-
pat mindennapjaiba. 

- Csapatunk célja a kiesés
után nem lehetett más, mint az
azonnali visszakerülés, hiszen
a péteri hagyományok erre kö-
teleznek bennünket. Ezt az el-
várást egy nagyon jó szellemû
játékosokból álló közösséggel
sikerült is teljesíteni, amit ez-
úton köszönök elsõsorban ne-
kik, de mindenkinek, akinek
bármilyen kis része is volt a kö-
zös sikerben - hárítja tovább a
gratulációmat. 

- Nem lehetett egyszerû,
hiszen szinte már egy botlás
is a bajnoki címbe kerülhe-
tett, annyira kiélezett volt a
verseny.

- Igen, csak az lehetett a baj-
nok, aki végig egyenletesen jó
teljesítményt tudott nyújtani.
Ez nekünk sikerült, amit az
alábbi számsor is bizonyít: 28
mérkõzésen 23 gyõzelem, 4
döntetlen és csak 1 vereség, 73
pont. A 112 lõtt gólunkra csak
18-cal válaszoltak az ellenfe-
lek, ami szintén önmagáért be-
szél.

- Ilyen nagy gólkülönbsé-
get talán egy csapat sem
mondhat magáénak az or-
szágban. Ezek alapján úgy
tûnhet, hogy gondtalan év
van mögöttünk. 

- Az anyagi hátterünket néz-
ve már nem ilyen kedvezõ a
kép. Az önkormányzat - mint
fõ támogatónk - erejéhez mér-
ten igyekszik biztosítani a mû-
ködésünk alapjait. Az idén a
labdarúgásra jutó 3 millió fo-
rint elsõ látásra soknak tûn-
het, de az utaztatás és a verse-
nyeztetés költségei (nevezési
díj, játékengedélyek, sportor-
vos, játékvezetõk) ennek nagy
részét el is viszik. És még ak-
kor a hat utánpótlás és a fel-
nõtt csapat játékosainak egy
pár cipõt sem vettünk, ami

mai árakon tízezer forint fö-
lött kezdõdik.

- Az egyéb saját bevételek,
mint pártoló tagsági vagy
bérletes rendszer kiépítése,
rendezvények szervezése is
hozhatna a konyhára!

- A labdarúgóbálokból ha-
gyományt szeretnénk teremte-
ni, gondolkodunk egy „fogadd
örökbe a csapatot” akción is, a
pártolótagsági rendszer sem
tûnik rossz ötletnek, bár ko-
rábban a bérletekbõl nem so-
kat tudtunk eladni. Terveink
között szerepel egy városi fut-
ballfórum megszervezése,
amelyre ezúton is elõre meghí-
vom a bármilyen módon segí-
teni tudó és akaró sajószentpé-
teri vállalkozókat, valamint
sportszeretõ polgárokat. Egy
ilyen fórumnak akkor lehet

majd konkrét eredménye, ha
ismert lesz az új sport(finan-
szírozási)törvény.

- Véleményem szerint a
magyar foci felemelkedésé-
nek egyik pillére az után-
pótlás-nevelés támogatása.
Ez nálam nem az "elit akadé-
miák" milliárdos kistafírozá-
sát jelenti, annak jó részét -
az eredmények ismeretében
- kidobott pénznek tartom.

- Sajnos az olyan kiscsapa-
tok, mint mi is, ahol hat után-
pótlás csapatban neveljük a
gyerekeket, ebbõl a pénzbõl
nem láthatunk egy fillért sem,
ezáltal nem lesz több igazolt
játékosa a sportágnak. Pedig
ezek az apróságok, ha nem is
válnak profi focistává, legalább
egészségesebbek lesznek moz-

gásszegény kortársaiknál. Eb-
ben viszont az államtól még
normatív támogatásként sem
kapnak anyagi segítséget az
önkormányzatok vagy a neve-
lõegyesületek.  

- Ezzel el is jutottunk a
másik pillérhez, a széles ala-
pokon nyugvó iskolai- és tö-
megsporthoz. Minél na-
gyobb egy sportág hátorszá-
ga, annál jobb lehet az élvo-
nala is. Az említett magas
költségek miatt sok kis tele-
pülés egyesülete ellehetetle-
nedik.

- Ennek jelei már korábban
is mutatkoztak, a következõ
bajnokságban anyagiak miatt
több csapat el sem tud indulni,
emiatt átszervezések várhatók,
amely érinti a megyei egyet,
sõt, a magasabb osztályokat is. 

- Mi lehet ezek után a csa-
pat célja a megyei elsõ osz-
tályban? 

- A legfõbb célunk, hogy a
csapat gerincét együtt tartsuk,
minden poszton egy játékossal
erõsíteni tudjunk, a támogatá-
sok legalább ezen a szinten
maradjanak, vagy inkább növe-
kedjenek. Ha ezek teljesülnek,
akkor hosszabb távon is a ki-
esés rémét elkerülõ, tizedik
helyezett körüli, stabil közép-
csapat lehetünk. Amit a me-
zõnyrõl most biztosan tudni
lehet, az alapján ez tûnik reali-
tásnak. 

Miközben megköszönöm a
beszélgetést, érezzük, hogy
szép számmal maradtak még
mindkettõnkben megválaszo-
landó kérdések. Úgy gondo-
lom, hogy ezek lényege rövi-
den így foglalható össze: Mi
lesz veled, vidék labdarúgása,
mi lesz veled, amatõr futball?
Amennyiben ez a beszélgetés
kissé ünneprontóra sikeredett,
mentségemre szolgáljon egy
közhely: „a hiba nem (biztos,
hogy) az ön készülékében
van!” (A kérdés már csak az,
hogy bízhatunk-e a hiba elhárí-
tása érdekében a szervizben
tevékenykedõk szakértelmé-
ben…)

Kiss B.

Világ életemben lételemem volt a mozgás, az általam
megismert sportágak mindegyikébõl igyekeztem elmé-
letben és készségszinten is a lehetõ legtöbbet elsajátíta-
ni. A futball mindennél közelebb került a szívemhez:
hosszú éveken át versenyszerûen mûveltem, játékveze-
tõi és edzõi képesítésemen pedig hamarabb száradt
meg a pecsét, mint az érettségi bizonyítványomon.
Most pedig egy olyan csapat elleni mérkõzéssel teljese-
dett be sok sajószentpéteri focidrukker álma - visszake-
rülés a megyei elsõ osztályba -, amelynek fiatal korom-
ban játékosa és edzõje is lehettem. 

Íme a bajnokcsapat

Fotó: Heiszman Adrienn
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Vízszintes: 2. Városunk történetérõl szóló egyik kiad-
vány címének elsõ része. 9. Jótékonykodik. 11. … Vilander,
veterán svéd teniszezõ. 12. Búcsúzik a baba. 13. Vátesz. 15.
Agyagmárga-réteg. 17. Állatokat a legelõre hajt. 20. A szilícium
vegyjele. 22. Régi tömegegység. 23. Othello népébõl való. 25.
Kölcsön biztosítékául szolgáló vagyontárgy. 27. Gurítós sportág.
28. Rézötvözete a bronz. 29. Eredmény, népiesen. 30. A nátrium
vegyjele. 32. Üdv, római! 34. A máj termeli. 35. Tízen Túliak Tár-
sasága (egykori TV-mûsor). 37. Egyiptom. 39. Kis értékû ókori
pénz.

Függõleges: 1. A könyv címének második része. 3. Deci-
méter. 4. Nagy átmérõjû. 5. Tipp. 6. Hájból sül ki. 7. Európa Par-
lament. 8. Konyhai edény.  10. Szolmizációs hang. 14. Saját kezû-
leg. 16. Magányosan élõ ember. 18. Kosztolányi-vers címe. 19.
Kezdetleges mezõgazdasági eszköz. 21. Bõg a szamár. 24. Toló-
zár. 26. Paripa. 27. Hosszú morzejel.  29. Mitológiai király.  31. Az
ámítás görög istennõje. 33. Ütlegel. 36. Modellvasút-méret. 38.
Építõanyag. 

Készítette: Kiss Barnabás

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 2. és a függõleges 1.
sorban található. Ezt kell beküldenie az újság
szerkesztõségébe nyílt levelezõlapon vagy a szerkesztõség
e-mail címére 2011. július 15-éig. A helyes beküldõk között
egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó
Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca
9. E-mail: sajotv@parisat.hu; szentpeterikronika@citro-
mail.hu. Az elmúlt havi rejtvényünk helyes megfejtése:
májusi esõ aranyat ér. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és
minden rejtvénykedvelõt szeretettel várunk minden
szerdán 16 órakor a városi könyvtárban mûködõ
rejtvényfejtõk klubjába! A június 13-án megtartott sorsolá-
son Balogh Árpádnak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A
nyeremény átvételérõl késõbb értesítjük.
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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, mozaik

RRaajjzzooss  ssiikkeerreekk  aa  KKoossssuutthh  IIsskkoolláábbaann

1994 óta mûködik a Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény kihelyezett tagozata Sajószentpéteren, a Kos-
suth Iskolában. A grafikai tanszak vezetõje Alvári Dóra.
Az eltelt idõszakban számos diák ismerkedett meg a különbö-
zõ képzõmûvészeti mûfajokkal, technikákkal, eszközökkel.
Az egyik legfontosabb cél, hogy napjaink egyre jobban elõre-
törõ vizuális kommunikációjának nyelvét, kifejezési módját
jól értsék és jól beszéljék az itt tanuló diákok. Természetesen
õk ezt úgy élik meg, hogy jó hangulatú, játékos formában, re-
mekül telik a rajzolásra, festésre, grafikára szánt idõ.
Az idei tanév is hozott szép sikereket, amelyekre méltán
büszke az iskola. 15 diák alkotása jutott el a finnországi
Turkuba, egy uniós kiállításra. Nemzetközi Grafikai Verse-
nyen elért eredményeik is elismerésre méltóak. A verseny fõ-
díját és „Gyémánt tollhegy” címet kapott Tóth Viktória 8
éves, „Bronz tollhegy” címet Tündik Edina 7 éves és Miklós
Marcellina 12 éves, különdíjban részesült Diczházy Ákos 7
éves diákunk.

Tündik Edina: Tavasztündér

Tóth Viktória: NyárMiklós Marcellina: Nyár

Diczházy Ákos: Tavasz

Tisztelt Olvasóink!

A Szentpéteri Krónika következõ száma (a nyári szünet után) 
szeptemberben jelenik meg.
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