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Tisztelt Sajószentpéteriek!
Ismét eltelt egy év. Városunk újra ünnep-
lőbe öltözött, karácsonyi fények ragyognak 
az utcákon, tereken. Őszintén remélem, ez 
a különleges hangulat nemcsak települé-
sünket öltözteti ünnepi díszbe, de bennün-
ket is megváltoztat. Békesség, együttlét, fe-
nyőfa, adventi koszorú, gyertyaláng, fe-
nyőillat, lágyan omló mákos kalács, feje-
delmi halászlé, ajándék, szeretet, mind-
mind a karácsony elengedhetetlen kellé-
kei. Az ünnep valódi szépségét mégsem az 
alkalomhoz illő menüsor gondos elkészí-
tése vagy a díszes terítés adja. Sokkal in-
kább a meghitt együttlét. Ezért gyűjtjük 
magunk köré családunkat ünnepekkor, 
születésnapokon, valamilyen kedves emlé-
kezetes évfordulón, de legfőképp kará-
csonykor. Talán Önök is tapasztalták, hogy 
karácsony közeledtével jobban vágyunk 
szeretteink közelségére. Legszebb, legben-
sőségesebb ünnepünk lehetőséget nyújt 
arra, hogy rohanó világunkban megpihen-

jünk, egy kis szünetet tartsunk, s a szá-
munkra legfontosabbak (szüleink, gyer-
mekeink, unokáink) körében eltöltsünk 
egy-két felejthetetlen órát, napot. Miköz-
ben a karácsonyra készülünk, gondoljunk 
azokra is, akik bármiben nélkülöznek. Fi-
gyeljünk a magányosokra, a lelkileg és 
anyagilag kiszolgáltatottakra! Azokra, 
akiknek csak az utcán felállított kará-
csonyfa hoz fényt, melegséget a hideg tél-
ben. Az adott pillanatban talán nem is gon-
dolunk rá, de amikor kérés nélkül segítsé-
gére sietünk a bajba jutottaknak, akkor 
tesszük a legjobbat, legnemesebbet. E gon-
dolatok jegyében azt kívánom minden 
sajószentpéteri lakosnak, hogy a szeretet és 
a vele együtt járó békesség tegye varázs-
latossá ünnepüket, segítse Önöket testi és 
lelki felfrissüléshez, hogy a 2013-as esz-
tendőt közösen, újult erővel kezdhessük 
el! 

Karácsony, Jézus anyja

Szűz Mária az angyali üdvöz-
letkor a legteljesebb ószövet-
ségi áldásban részesült, amely 
öt ígéretből áll: 1. Isten oltal-

mazni fogja élete minden út-
ján. 2. Isten jóságos lesz hozzá. 
3. Arcával ráragyog az Úr. 4. 
Ragyogó arcával feléje fordul 
az Úr, tehát nemcsak pilla-
natnyi élményben lesz része. 
5. Végül üdvösséget szerez ne-
ki az Úr, és részesül a legtöké-
letesebb újszövetségi áldásban 
is, hiszen méhébe fogadja 
minden áldás forrását, az Isten 
Fiát, hogy emberi testet adjon 
neki. Mária hitt abban, amit az 
angyal mondott neki, ezért az 
áldások szent örömmel töltik 
el a szívét, és azonnali, szent 
szolgálatra ösztönzik. Sietve 
elindult az áldott állapotban 
lévő rokonához, Erzsébethez, 
de szívében egyre nőtt az aggo-
dalom, hogy hogyan fognak 
vélekedni róla, ha meghallják 
az ő nagy titkát. Vajon nem 
fogja őt félreérteni az idős há-
zaspár? Az angyal kegyelem-
mel teljesnek mondta őt, ami-
kor köszöntötte, most pedig 

Erzsébet válaszol Mária kö-
szöntő szavaira: „Áldottabb 
vagy te minden asszonynál, és 
áldott a te méhednek gyümöl-
cse!” (Lk 1,42) Mária tiszta, 
szent örömét csak az árnyékol-
ta be, hogy vajon miként fo-
gadja rokona, hogy ő a Szent-
lélektől van áldott állapotban, 
hogy ő az Isten fiát, a világ 
megváltóját hordozza méhé-
ben. Mária öröme egyre csak 
fokozódott, amikor Erzsébet 
szavaiból kiderült, hogy min-
dent tud. Mária megtapasztal-
ta, hogy mit jelent Isten áldása 
életén, hiszen jóságos volt 
hozzá, megoltalmazta minden 
félreértéstől. Így Isten még 
egyszer megerősítette Mária 
kiválasztását egy olyan embe-
ren keresztül, aki egyáltalán 
nem tudhatta, hogy Isten mit 
mondott neki, és nem tudha-
tott arról, hogy milyen titkot 
hordoz aggodalommal vegyes 
boldogsággal. Máriának meg 

kell tanulnia, hogy bár Isten 
egészen a kegyelmébe fogadta, 
megáldotta, de ez nem töltheti 
el őt hamis biztonságtudattal, 
hogy Isten mentesíti minden 
bajtól, szenvedéstől, kísér-
téstől. Erről szó sincs. Inkább 
azt kell észrevenni, hogy min-
den kegyelem és áldás védő-
pajzsa alatt el tudjuk viselni az 
élet megpróbáltatásait, tud-
junk ellenállni a kísértések-
nek, és a legszörnyűbb igaz-
ságtalanság se legyen képes 
összetörni minket. A világ le-
het elutasító, meg nem értő, 
ellenséges, halállal fenyegető, 
de Isten áldása oltalmat nyújt, 
a minket körülvevő bűn sötét-
ségében Isten ránk ragyog, s 
ha mindenki el is fordulna tő-
lünk, Isten felénk fordítja ar-
cát, és jóságos lesz hozzánk. 
Áldott ünnepeket és boldog 
újévet kíván az Olvasónak és 
szeretteinek Takács Alajos 
plébános.

Dr. Faragó Péter
   polgármester 
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Karácsonyi levél 2012
Melyek a karácsony ajándékai?

A legelterjedtebb karácsonyi 
énekekben és dalokban meg 
kell éreznünk azt a csendet, 
melyen keresztül személyesen 
üzen nekünk az Isten.

Karácsonykor kapunk egy 
meghívást: vonuljunk vissza a 
világ hangoskodásától, és egy 
meghitt környezetet alakít-
sunk ki magunkban – a szent 
csendet. Isten anyja a felül-
múlhatatlan mintáját mutatja 
a karácsonyi csendnek: „és 
Mária szívébe rejtette ezeket, 
és el-elgondolkodott rajtuk” 
/Lk 2,19/. Mária karácsonykor 
csendben van. Ez több mint 
egy egyszerű csend, ez imádás: 
a „vallásos csend” e világ való-
ságán túlmutat. A legigazibb 
értelmezése Mária csendjének 
az ősi bizánci ikonok, ahol az 
Isten anyja mozdulatlan, a sze-
me tágra nyílt, mint aki látta a 
dolgokat, amelyeket nem le-
het szavakkal kifejezni. Az Úr 
azt mondta: „szeressétek el-
lenségeiteket”, és ha nem sze-
retjük a mi ellenségeinket, 
nem lesz béke a lelkünkben. 
Ha egy testvér megbánt téged, 

Kegyelem, béke és irgalom a Betlehemben született 
Megváltónktól, Jézus Krisztustól!   

és abban a pillanatban fellob-
ban gondolataidban a harag és 
a gyűlölet, és hergeled magad 
ellene, akkor úgy érezzük, 
hogy a kegyelem elhagyott, és 
elvesztettem a békét, a lelki 
nyugalmat. A lélek békéjének 
érdekében meg kell tanul-
nunk szeretni a személyt, aki 
megsértett, és imádkozni kell 
azonnal érte, akit a sátán fel-
használt, hogy kizökkentsen a 
békességből, még ha család-
tagjainkról van is szó. Hirte-
len és váratlanul avatkozott be 
Isten az emberiség életébe két-
ezer évvel ezelőtt, amikor szü-
letésével megfordította az 
egész történelem menetét. 
Pontosan így születik meg új-
ra és újra emberek ezreinek 
lelkében, megváltoztatva, át-
alakítva, megújítva egész éle-
tüket, hitetlenből hívővé, bű-
nösökből szentekké, elveszet-
tekből üdvösségre menőkké 
téve őket.
Legyen Krisztus születésének 
ünnepe annak az ünnepe, 

hogy Krisztus megszületik 
lelkünkben, és mi újjászüle-
tünk Krisztusban. Csendesed-
jünk el a világ számára, hogy a 
lelkünkben megszülessen az 
isteni ige, és betöltsön ben-
nünket istenségével, világos-
sággal és szentséggel…
 Az a személy, aki valóban 
részt vesz karácsony ünneplé-
sén, aki képes megtenni ma, 
évszázadokkal később, amit 
Mária tett, olyan, mintha jelen 
volna azon a napon. Az, aki 
Mária példáját követi ezen az 
éjszakán, térdeljen le, imádja 
Krisztust, és hallgasson! „Jöjj 
el Krisztus, és a sötét eltéve-
lyedés éjszakájának cselekede-
teiért légy irántunk könyörü-
letes, hiszen éberen zengjük 
neked, Jótevőnknek a szent 
éneket: Mutasd meg a szűk ös-
vényt, melyen haladnunk kell, 
hogy elnyerjük a dicsőséget!”

Pacsai János 
esperes, parókus 

Bizonytalanságok és bizonyosságok

Azt talán senki sem hiszi, 
hogy Jézus december 24-én, 

25-én vagy 26-án született. 
Az is lehet, hogy igen, de lehet, 
hogy máskor.  Nem folyt még 
a mai értelemben vett anya-
könyvezés. Karácsony nem is 
az ő születésnapja, hanem a 
SZÜLETÉSÉNEK ÜNNE-
PE. Így, csupa nagybetűvel. 
Azt viszont bizonyára sokan 
nem tudják, hogy Jézus nem is 
0-ban vagy 1-ben született. 
(A napokban hallottam, hogy 
a történészek nem is számol-
ják a 0. évet.) Nagy Heródes, az 
emlegetett betlehemi gyerek-
gyilkos már Kr. e. 4-ben meg-
halt! Vagyis Jézusnak 0-ban 
(1-ben) legalább 4 évesnek 
kellett lennie. Sem a napot, 
sem az órát, de még az évet 
sem? Ennyire sok a bizonyta-
lanság? Bizonyos tekintetben 
igen. De hogy a bizonytalan-

ság uralkodna a lényegen, azt 
már senki sem mondhatja. 
Születésének rendkívülisége, 
tetteinek ereje, halálának, fel-
támadásának üzenete örökre 
megkerülhetetlenek. Akkor, 
2000 évvel ezelőtt, egy szá-
munkra felfoghatatlan hata-
lom megragadta a világ szelle-
mi tengelyét, és egy határozott 
mozdulattal megbillentette. 
Az egész úgy kezdődött, hogy 
egy piciny gyerek megszüle-
tett. Senki nem figyelt a szüle-
tésére, csak a mennyei seregek 
tudták, hogy valami rendkívü-
li történik. Sokáig nem is le-
hetett tudni semmit. A szoká-
sok szerint nevelték, mintegy 
harminc éves volt, mikor kilé-
pett az ismeretlenségből. 
Munkálkodása, tettei már szé-
les indulatokat kavartak. Az-

tán a halála után három nappal 
terjedni kezdett a hír: feltá-
madt. Sokan csak ekkor kezd-
ték értegetni: talán nem is 
csak egy emberről van szó. De 
vannak, akik már a születés-
kor is titkokat sugdostak: 
megszületett a Megváltó. 
Azóta más ez a világ: itt járt 
benne Jézus, az Isten Fia.  Van, 
akiben csak egy sejtés mun-
kálkodik, van, akiben már 
egészen bizonyossággá érett: 
valóban az Isten Fia volt. 
Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok áldott karácsonyt, boldog 
új évet, boldogabb időket a 
Nagytemplomi Református 
Gyülekezet nevében is. 

Borbély János 
református lelkipásztor 
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Megvalósult gyermekálom
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Ünnepi üzenet

Gyerekekkel beszélgettünk a 
hittanóra előtt: minek az ün-
nepe a karácsony. Sokféle vá-

lasz hangzott el: a családé, az 
ajándékozásé. Valaki határo-
zottan állította: a szereteté. 
Folytattuk a találgatást: kinek 
a szeretetéé.
A Biblia szerint Jézus testet 
öltésében Isten irántunk való 
szeretete lett nyilvánvalóvá: 
"Abban nyilvánul meg Isten 
hozzánk való szeretete, hogy 
egyszülött Fiát küldte el Isten 
a világba, hogy éljünk őáltala." 
(1Jn. 4,9). Az emberré lett Jé-
zus Krisztusban nyúlt utá-
nunk Isten, hogy kimentsen a 
halál állapotából, ahova bűne-
ink miatt kerültünk. Azt akar-
ja, hogy éljünk - a szó többféle, 
gazdag értelmében. Ezért szü-
letett és ezért halt meg Jézus. 
Karácsony és nagypéntek mé-
lyen összefügg egymással. 
Karácsony célját így fogal-
mazta meg a Biblia: "Mert úgy 

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a 
földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”(Lk 2,14)

szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen." (Jn. 
3,16)
Aki azonban valóban hisz ő-
benne, az csodálkozva tapasz-
talja, hogy ugyanolyan szere-
tettel tud szeretni másokat, 
mint amilyennel Isten szeret-
te és szereti őt: "Mert szívünk-
be áradt az Isten szeretete a ne-
künk adatott Szentlélek által." 
(Róm. 5,5)
Isten szeretetének a célja tehát 
egyrészt az, hogy minket ki-
mentsen a halálból, másrészt 
az, hogy átáradjon rajtunk má-
sokra. Hogy miután minket 
újjáteremtett, használjon ben-
nünket mások javára. Hogy le-
gyünk az ő szeretetének hor-
dozói. 
Azt kívánjuk minden kedves 
sajószentpéteri lakosnak, 
hogy tapasztalja meg egészen 
személyesen, mit jelent Isten 

szeretetének a melegében más 
emberré lenni, és milyen nagy 
öröm személyválogatás nélkül 
szeretni másokat - Isten men-
tő és gyógyító szeretetével. 
Legyen mindnyájunk szívből 
jövő imádsága ez az ének:
Nem vagyok más, csak üres 
edény, 
Tölts meg hát Lelkeddel engem,
Igédnek áldott szent ereje
Hadd munkálkodjék már 
bennem.
Rajtam keresztül áradj, Uram,
Ragyogjon fényed szerte, 
Hogy általam sok-sok árva szív
Békéjét Benned meglelje!
A Sajószentpéter-Bányai Re-
formátus Egyházközség nevé-
b e n  Á L D O T T  KA R Á -
CSONYT,ÉS ISTENTŐL 
G A Z DA G O N  M E G Á L -
DOTT BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK!
                        

Major Zsolt
lelkipásztor

Újraértelmezett kézművesség… 
Kiállítás az MSK-ban

Ha azt mondaná valaki, hogy 
egy forma egyes pilóta úgy 
nyerte meg a monacói nagy-
díjat, hogy előtte sohasem ült 
volánnál, minimum kételked-
nénk. Pedig nem sokkal ki-
sebb dolog az sem, ha egy köl-
tő az érzelmeit úgy önti vers-
be, hogy nem tanult verstant, 
vagy egy festő elképesztő erő-
vel, minden sallangtól mente-
sen színezzen életet a vászon-
ra, annak ellenére, hogy soha-
sem ismerkedett meg a mini-
malista irányzattal. Városunk 
művelődési központja arra 
tett kísérletet, hogy ezeknek 
az apró, ösztönös csodáknak a 
tárházát bemutassa a nagykö-
zönségnek, mikor megrendez-
te az Újraértelmezett kézmű-

vesség- szociális design a Mis-
kolci Autista Alapítványnál 
elnevezésű kiállítást. Aho-
gyan a címből is kiolvasható, 
ez a tárlat autista emberek kü-
lönböző művészeti munkáiba 
enged betekintést az érdeklő-
dők számára. Három szakem-
ber, Nagymáté Eszter grafi-
kus, Szabados Rita építész és 
Szalkai Dániel formatervező 
koordinálásával alakult meg a 
kiállítás, akik felkarolták a 
Miskolci Autista Alapítvány 
művészetek iránt fogékony 
fiataljait. Azt gondolhatnánk, 
az autisták a rajzolásban, a ké-
pek elkészítésében az alkotás 
örömét és sikerét ismerik fel 
elsőként, de többnyire még-
sem ez adja a motivációt. 

Értékes dolog az emberi ösztönök világa. A tehetség és a 
testünkbe kódolt érzelmek olyan fantasztikus formában 
törnek felszínre általa, hogy gyakran nem is vagyunk 
képesek egyből felfogni azok értékét. 

A program vezetői szerint az 
autisták, bár nem tudatos ki-
fejezési szándékkal, de olyan 
markánsan következetes for-
manyelvvel rendelkeznek, 
amely többre enged következ-
tetni. A rajzolás művelete a 
biztonság és a kiszámítható-
ság megélésére ad lehetőséget. 
A számukra nehezen érthető 
világ kiszámíthatatlanságával 
szemben egyfajta védettséget 
találnak benne. A legfonto-
sabb az önálló cselekvés bizto-
sítása az alkotó folyamatban, 
tehát hagyni kell, hogy szaba-
don alakítson, formáljon a fi-
atal úgy, ahogy szeretne. Mi 
pedig ezáltal azzal az egyedi, a 
világ történéseire ösztönösen 
reagáló perspektívával talál-
juk magunkat szembe a mun-
kák láttán, amiben a minden-
napok a legtermészetesebb 
formában nyilvánulnak meg. 
A kiállítás megnyitására no-

vember 29-én került sor, és 
egészen 2013. január 4-éig lá-
togatható azok számára, akik 
kíváncsiak arra, hogy az autis-
ta fiatalok életében milyen 
szerepet tölthet be a művészet 
mint kifejezőeszköz. 

Bájer M.

A látogatók érdeklődve 
szemlélték a különleges 

alkotásokat 
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Emlékezés (Pamiec)
Egy könyv margójára

A fenti kérdés megválaszolásá-
ban Gonda Ferencné volt segít-
ségünkre, akitől sok érdekessé-
get és részletet megtudhattunk 
Krystyna LubczykGrzegorz 
Lubczyk: Emlékezés II. cím-
mel megjelent művéről. A kö-
tet alcíme sok mindent elárul: 
Lengyel menekültek Magyar-
országon 1939-1946. Néhány 
mondatban érdemes a történel-
mi hátteret összefoglalnunk. 
1939. szeptember 1-jén Német-
ország megtámadta Lengyelor-
szágot. A magyar kormány a 
nagy német nyomás ellenére 
sem akart háborúba keveredni 
az akkor szomszédos lengye-
lekkel (erről Teleki Pál híres le-
velében értesítette Hitlert is). 
Szeptember 17-én, a szovjet 
csapatok bevonulásával a len-
gyel hadsereg két tűz közé ke-
rült, a visszavonulás útja a ma-
gyar területek felé vezetett, így 
indult meg a lengyel katonai és 
polgári menekültek áradata ha-
zánk felé. 
Két évvel ezelőtt jelent meg a 
könyv első kötete, amely a hi-
vatalos levéltári dokumentu-
mok alapján részletesen, törté-

nelmi hitelességgel dolgozta 
fel ezt a korszakot. 
- Hogyan született meg ez a 
második kötet?
- Nem sokkal a könyv megjele-
nése után felmerült a történész 
házaspárban a gondolat, hogy 
csak akkor lehet történelmi hű-
séggel bemutatni ezt a témát, 
ha összegyűjtik és feldolgozzák 
azokat a leveleket, korabeli 
fényképeket, magándokumen-
tumokat is, amelyek még fellel-
hetők a kor élő tanúinál. 
- Azt a szerzők is tudják, hogy 
a történelem emlékezete sze-
mélyes sorsokon keresztül 
kelthető életre igazán, de mit 
kell tudnunk nekünk a szer-
zőkről? 
- A lengyel menekültek sorsá-
nak alakulásáról szóló kutatá-
sok elkötelezettjei, több köny-
vük is megjelent már ezt a té-
mát feldolgozandó. A Magyar-
országon ideiglenes otthonra 
lelt lengyelek életének, az em-
lékeknek a feldolgozásában 
nagyot lendített az 1997-2001 
közötti időszak, amit az újság-
író, diplomata férj nagykövet-
ként töltött Budapesten.
- Úgy tudom, hogy ő rendezte 
a Magyar szív című doku-
mentumfilmet is, ami egyfaj-
ta köszönet volt a lengyel nép 
részéről.
- Igen, ezt a filmet nemzeti ün-
nepünk alkalmából mutatta 
be a Religia TV, Lengyelor-
szág ezzel tisztelgett a magyar 
nép előtt a második világhábo-
rú alatt a mintegy százhúsz-
ezer menekültjének nyújtott 
segítségért. A film a túlélők és 
befogadók visszaemlékezései, 
valamint a könyv gazdag fény-
képanyagán keresztül mutatja 
be közös történelmünk fájó és 
keserédes pillanatait.

Szeptember 25-én a Budapesti Történeti Múzeumban 
egy szép könyv bemutatóján vehettek részt az érdeklő-
dők. Egy könyv megjelenése mindig ünnep, de mi köze 
van ehhez Sajószentpéternek egyáltalán? Remélem, 
hogy a cikk végére tisztelt Olvasóink választ kapnak erre 
a kérdésre is!

- Magyarországon hová ve-
tette szomorú sorsuk ezeket 
az embereket?
- A mintegy kétszáz település 
közül Sajószentpéter volt az 
egyik, amelyik befogadott me-
nekülteket. Ismereteim sze-
rint 1939 szeptemberétől 100-
120 fő töltött itt hosszabb-rö-
videbb időt. Leopold Duzniak 
katonatisztet, feleségét a há-
rom és ötéves kislányukkal 
együtt az én nagyszüleim fo-
gadták be a bányatelepen. 
A tiszt hamar csatlakozott a 
Franciaországban szerveződő 
lengyel ellenállási mozgalom-
hoz, a család még egy ideig 
nagyszüleimnél maradt, amíg 
a történelem vihara őket is 
tovább nem sodorta. 
- Hogyan került Ön kapcso-
latba ezzel a könyvvel? 
- Egy alkalommal a Kész helyi 
szervezetének vendége volt Te-
resa Worowska lengyel irodal-
már, műfordító. Mi évtizedek 
óta nem hallottunk a családról 
semmit, ám most eszembe ju-
tott, hogy a családi ereklyék kö-
zött őrizzük két kislány fényké-
pét és az akkor tizenhét éves 
édesanyám emlékkönyvében 
három lengyel nyelvű bejegy-
zést. Ezeket magammal vittem, 
és az előadás után átadtam neki, 
hátha ő fel tudja használni. 
Amikor elmeséltem neki ezt a 
régi történetet, azonnal eldőlt a 
relikviáink sorsa. Azt én csak 
később, a Magyarországon élő 
lengyel  grafikusművész,  
Krzysztof Ducki (a könyv társ-
szerzője) telefonhívása után 
tudtam meg, hogy családunkra 
három oldalt szentelnek a 
könyvben.  
- A könyv amiatt nagyon em-
beri, hogy nem csupán szo-
morú, hanem vidám történe-
teket is bemutat, elmesél. 
Az Ön emlékeiben felbukkan 
valami hasonló? 
- Édesanyám sokat mesélt egy 
karácsonyi vacsoráról, amit a 
kultúrházban rendeztek a len-
gyel menekülteknek. Ezen az 

esten megtetszett neki egy fiú, 
akibe aztán szerelmes is lett. Ez 
a fiú lett később az én édes-
apám.

„Ősz elején hagytuk el Len-
gyelországot. Nálatok keres-
tünk menedéket. A magyar 
nép minket szeretettel foga-
dott.  Így őrizzük ezt az emlé-
ket. A Tiszteletreméltó Ga-
ramhegyi Családnál eltöltött 
kellemes napok emlékére.
S.1939. XI. 15.” Leopold 
Duzniak 
„A Tiszteletreméltó Garam-
hegyi Családnak emlékül 
azért a szívélyességért, ame-
lyet irántunk, a Haza időleges 
elvesztése miatt idegenbe sza-
kadt menekültek iránt tanúsí-
tottak: Sajószentpéter, 1940. 
IV. 6.” Ela Duzniak
(Részletek Garamhegyi Gizel-
la emlékkönyvéből)

Ezek a beírások ékes bizonyíté-
kai a két nép évezredes barát-
ságán túl annak is, hogy ezeket 
az embereket milyen kemény 
próba elé állította a balsorsuk, 
de ők – ahogyan a szerző is írja 
– „a sok-sok magyar embernek 
hála, nem a sors martalékául 
odavetett hajótörötteknek 
érezték magukat, hanem bajba 
jutott testvéreknek".

Kiss B.

2012. október-november-december

A könyv borítója 
sem mindennapi

Az egykori fotón a menekült 
lengyeleket támogató 

Garamhegyi család látható 
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Szentpéteri sikerek 

Az ünnepek közeledtével mindenki igyekszik mérleget 
vonni a mögöttünk hagyott esztendőről. Teszi ezt azért, 
hogy mind a sikerekből, mind az esetleges balsikerekből 
a jövőre nézve okulni tudjon, és építkezni belőle. A ku-
darcokat természetesen magában kell először feldol-
goznia, a sikereknek viszont együtt lehet és kell is örül-
nünk a megszületése pillanatától. Szerencsére a közel-
múltban részünk lehetett szentpéteri sikerekben, ezeket 
szeretném most ajándékként a Krónika olvasóinak ka-
rácsonyfája alá tenni.  

 Érik a gyümölcs
A következő siker bár egyálta-
lán nem ennyire hangos – és 
sokan nem is tudják, hogy lé-
teznek még ilyenek –, a szent-
péteri ökölvívóké. Talán az 
sem véletlen, hogy Steinbeck 
regényének címét kölcsön vé-
ve természetesen a munka 
gyümölcsére gondoltam. A 
Hunyadi Tagiskola tornater-
mében a húsz-huszonöt öklö-
zővel két korcsoportban Far-
kas László edző foglalkozik 
heti két alkalommal. Amikor 
azt kértem, hogy mesélje el a 
legnagyobb sikert, amit ver-
senyzője elért, nem tudott 
(vagy nem is akart) kiemelni 
egyet, hanem gondolkodás és 
szinte megállás nélkül büsz-
kén sorolta a kisebb-nagyobb 
versenyeken elért helyezése-
ket. Mert ők minden győze-
lemnek őszintén és nagyon 
tudnak örülni, bizonyítva, 
hogy az idők folyamán össze-
tartó közösséggé kovácsolód-
tak. A magam részéről ezért is 
szeretném, ha ez a sok apró 
győzelem egyszer csak egy 
szép sikertörténetté állhatna 
össze. Az edző számára egyéb-
ként is minden megnyert me-
net felér egy magyar bajnoki 
címmel. A klub megalakulása 
után fél évvel érkezett el az 
idő, hogy a nagy hagyomá-

nyokkal rendelkező Matyó 
Kupán már részt vettek szent-
péteri öklözők is. Tavaly Me-
zőkövesden kívül több hazai 
és nemzetközi (Losonc) meg-
hívásos versenyen indultak, 
ezekről  minden alkalommal 
győzelmekkel, helyezésekkel 
tértek haza. A rendszeres ver-
senylehetőség biztosítására 
ebben az évben már megszer-
vezték a régiók egyéni és csa-
pat bokszbajnokságát, s a mi 
északi régiónkban több egyéni 
győztes mellett csapatunk a 
harmadik helyen végzett. A 
mérkőzéseken mérhetik le 
igazán a bunyósok, hogy hol 
tartanak, miben kell még fej-
lődniük. Ők pedig fejlődnek, 
mert ebben az évben már or-
szágos szintű eredményeket is 
magukénak mondhatnak: 
• A tizenhárom éves Miklósi 
Erik a Magyar Serdülőbajnok-
ságon úgy lett ötödik helye-
zett, hogy a tavalyi bajnok 
győzte le, akit nagy tehetség-
nek tartanak. 
• Az Egyetemisták és Főisko-
lások Országos Bajnokságán 
Pácza Norbert (75 kg) és Vígh 
Dávid (91 kg) bajnok lett, míg 
Pásztor Ádám (+91) ezüstér-
met szerzett. 
Arra a kérdésre, hogy lesz-e 
valamelyik szentpéteri ver-
senyzőnkből magyar bajnok, a 

Újra a világ tetején
Az első ajándék mindjárt egy 
igazán világsiker: Szász Kitti 
szeptember 22-én Leccében, 
ebben az olasz csizma sarká-
ban elhelyezkedő városban 
idén megvédte a freestyle foci 
női világbajnoki címét. Azt 
persze mi tudjuk, hogy ő a leg-
jobb, már-már hozzászokta-
tott bennünket a győzelmek-
hez, de a sport egyik örök igaz-
sága, hogy a címet megvédeni 
mindig nehezebb, mint meg-
szerezni. Így volt ez „Dél Fi-
renzéjében” is, ahol az amfite-
átrumban két napon át igazi 
gladiátorharc folyt, és min-
denki a „bajnok fejét köve-
telte”. A selejtező napon a vi-
lágdöntőbe jutottak nyolcas 
mezőnyében négy párbajt kel-

lett vívnia Kittinek, s minden 
alkalommal győztesen hagyta 
el a küzdőteret. A szombati zá-
rónapon igazi show-műsor 
folyt: dugig megtelt aréna; a 
zsűriben olyan futballcsilla-
gok, mint Cannavaro, Inzaghi 
vagy (a mostanra már a free-
style foci nagykövetévé vált) 
Edgar Davids. Az elődöntő-
ben a közönség (és a zsűritag 
Inzaghi egyetlen szavazata) ál-
tal támogatott olasz Laura 
Biondo igyekezett útját állni a 
mi lányunknak – sikertelenül, 
majd a döntőben újra az akro-
batikában nagyon erős Melo-
dy Donchet következett. A 
francia lányt előzte meg ta-
valy, az első VB-n, a mostani 
selejtező körben is legyőzte, s 
nem történt ez másképp dön-
tőben sem: az ökölvívó cere-
mónia szerinti eredményhir-
detéskor Kitti keze lendült a 
magasba. Ezt szerinte annak 
köszönheti, hogy bár mind-
ketten hibáztak is, de ő töké-
letesítette a kézenállását, és 
ezekkel a trükkökkel lepte 
meg ellenfelét.
A győzelem megérdemelt ju-
talmaként nemrég egyhetes 
túrán vettek részt Brazíliában, 
ahol megnézték a Sao Paulo 
vs. Corinthians brazil „der-
byt”, majd találkoztak a játé-
kosokkal, közöttük a világhí-
rű (és nem mellesleg a világ 
legszebb góljáért járó Puskás-
díjat elnyert) Neymarral is. 
Reméljük, hogy Kittit ugyan-
úgy lenyűgözték a hatalmas 
ország látványosságai, mint a 
brazil futballistákat az általa 
bemutatott trükkök.

2012. október-november-december

Szász Kitti nevét (és tudását) 
az egész világ megismerte

A „mester” és tanítványai



Aktuális Szentpéteri
Krónika

7

Sajó Gyöngye népdalkör már CD-n is
A mindennapi életben már jó 
ideje szerepet kap egy ismerős 
irányzat, a retró. Nagyszüle-
ink korának divatos hajvise-
letei, tárgyai, szüleink ked-
venc slágerei, megszokott éle-
tük elfeledettnek hitt mozza-
natai visszaköszönnek a mai 
kor színeiben, formáiban, 
ízeiben és hangjaiban. A nép-
zene sem mai találmány, gyö-
kerei az elmúlt századokba 
futnak vissza, és szintén soka-
dik virágkorát éli, mégis más 
kategóriába tartozik, mint a 
retró.
Az önigazolást kereső, múlt 
felé forduló magyarság számá-
ra, noha keresett kultúrcikk a 
népiesség, mégsem említhető 
egy lapon az újfent népszerű 
vastag csípőövekkel, megun-
hatatlan tánczenékkel, keleti 
rajzfilmekkel, még keletibb 
autókkal vagy a csatos bambi-
val. Bár ezek a dolgok is egy-
fajta értéket, tegnapokba ve-
sző életérzést adnak, a népze-
ne mégis több, mint vissza-
visszatérő divathóbort, hiszen 
a nemzeti múltunknak egy 

egyedi, utánozhatatlan darab-
ja.     
Szerencsére városunkban is 
működik olyan egyesület, ami 
őrzi ezt a fajta népi hagyo-
mányt. A Sajó Gyöngye nép-
dalkör 2007-ben Orosz Mari-
anna énektanár vezetésével 
alakult a művelődési központ 
szakköreként, abból a célból, 
hogy összegyűjtse azokat a sa-
jószentpéterieket, akik szí-
vükben hordozzák a népdalok 
szeretetét. A közel kétszáz dal-
ból álló repertoárjukban akad 
ízelítő más tájegységek dalla-
maiból is, de az anyag lelkét a 
Borsodban gyűjtött népdalok 
alkotják. A művészeti csoport 
eleinte csak női tagok részvé-
telével indult, de az idő múlá-
sával nótás kedvű férfiak is 
csatlakoztak a kerethez a ma-
gyaros virtus égisze alatt. Je-
lenleg a népdalkör 27 fővel 
működik. A lelkes amatőrök-
ből álló csoport nagy utat tett 
meg azóta, hiszen ebben az 
esztendőben 3. helyezettek 
lettek a megyei Röpülj páva 
versenyen, most pedig első 

CD-lemezüket mutatják be. 
Emellett a kórus állandó szín-
foltja volt a városi rendezvé-
nyeknek. Mondhatnánk, 
fennállásuk öt éve alatt igazi 
városi kuriózummá értek, sa-

játos ízt adva minden ese-
ménynek, ahol felléptek, és 
dalaikkal becsempészték a né-
pi kultúrát a mindennapjaink-
ba. 

Bájer M.

A CD egyelőre kereskedelmi forgalomban nem kapható

2012. október-november-december

két fiatalt (Sztupák Gergőt és 
Miklósi Eriket) emeli ki, akik 
töretlen fejlődéssel alkatilag 
és fejben is érettek lehetnek 
arra, hogy legalább dobogóra 
kerüljenek súlycsoportjuk-
ban. Megemlíti még, hogy ter-
veik szerint a következő évben 
a fiúk mellett már a női ver-
senyzőnek, Tóth Zitának is 
szeretnének biztosítani ver-
senyzési lehetőséget. 

Újra felszállott a páva
A harmadik sikert is nyugodt 
szívvel besorolhatnánk a 
„sport” kategóriába, hiszen 
ehhez a tevékenységhez is ha-
talmas állóképesség, ritmus-
érzék, kitartás szükséges. 
Emellett úgy gondolom, hogy 
nevezhetjük szentpéterinek 
is, hiszen az egyik sikerko-
vács, Körmöndi Tamás a Szin-
vavölgyi táncegyüttes tagja vá-
rosunk iskolásait tanítja, 
igyekszik a fiatalokkal meg-

szerettetni a néptáncot. 
Valamikor, még a nyár elején 
„Fölszállott a páva” címmel a 
köztelevíziók támogatásával 
népzene- és néptáncversenyt 
hirdettek meg 16-32 év közötti 
hagyományápoló énekesek, 
zenekarok és néptáncosok szá-
mára. A vetélkedő megszerve-
zésében jelentős szerepet ját-
szott, hogy a magyar táncház-
mozgalom idén ünnepli meg-
alakulásának 40. évfordulóját. 
A módszer értékét bizonyítja, 
hogy 2011-ben az UNESCO a 
szellemi kulturális örökség 
megőrzési gyakorlatok regisz-
terébe is felvette. (Az örökségi 
reprezentatív listára eddig a 
mohácsi busójárás és a napok-
ban a matyó hímzés került 
fel.) A vetélkedőre benevezett, 
s a középdöntőbe, a legjobb 24 
produkció közé jutott szóló-
tánc és táncospár kategóriá-
ban a Bárdos Zsuzsa-Kör-
möndi Tamás páros is. A sze-

replés értékét növeli, hogy a 
döntő kapujába jutott huszon-
négy program között mind-
össze négy volt táncospár. Úgy 
látszik tehát, hogy a diákjaink 
jó kezekben vannak, és egy-
szer talán közöttük is lesz, aki-
nek tehetségét az egész ország 
megcsodálhatja majd.  
Gratulálunk az elért eredmé-
nyekhez, amelyek mögött ki-
vétel nélkül rengeteg munka 
van, s amiket nem kell meg-
magyarázni, mert önmagu-
kért beszélnek. Sportszerető 
emberként én a magam részé-
ről legalább ekkora teljesít-
ménynek gondolom a sakko-
zóink, valamint labdarúgóink 
szereplését is. Az ismert anya-
gi körülmények, anyagi ne-
hézségek miatt ma már az is 
hatalmas siker, hogy egyálta-
lán fenn tudnak maradni, el 
tudnak utazni a mérkőzéseik-
re. A Krónika olvasóinak ne-
vében kívánunk nekik kelle-

mes ünnepeket és legalább 
ennyire sikeres következő 
esztendőt!

Kiss B.

Zsuzsa és Tamás nem csupán 
a tévénézőket, a zsűrit is 

elkápráztatta
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Egyre nagyobb a teher a szociális dolgozókon
Portré: Galambné Bucsi Angéla

Galambné Bucsi Angéla nem 
tartozik Sajószentpéter szüle-
tett lokálpatriótái közé, hiszen 
szülei révén sokáig minden 
Fulókércshez kötötte. Ott vé-
gezte el a nyolc általánost, 
majd Miskolcon folytatta a ta-
nulmányait az egészségügyi 
szakközépiskolában. Az érett-
ségit követően 1980-ban a 
debreceni kórház tüdőklini-
káján helyezkedett el ápolónő-
ként, és a Hajdúság fővárosá-
ban ismerkedett meg férjével 
is. Mivel Angélának éltek ro-
konai Sajószentpéteren, úgy 
döntöttek, Miskolc és Kazinc-
barcika közelében biztosítani 
tudnak maguknak munkahe-
lyet, ezért 1985-ben lakást vá-
sároltak az akkori nagyköz-
ségben. Miskolcon a Honvéd 
Kórház kardiológia osztályán 
helyezkedett el, három mű-
szakban végezte az ápolónői 
teendőket. Első gyermekük, 
Gábor 1986-ban született, ő a 
Miskolci Egyetem magyar- 
kulturális antropológia-peda-
gógia szakán szerzett diplo-
mát, és ma párjával együtt Bu-

dapesten él. 
Ezt követően nem tudta vál-
lalni a váltóműszakot, viszont 
kapott munkát a GYÓMI-
ban, ahol Almási doktor úr 
rendelőjében helyettesítő 
asszisztensként dolgozhatott. 
Onnan módosított pályát, mi-
vel 1989 februárjában a Gon-
dozási Központban volt egy 
megüresedett állás, átigazolt, 
és azóta a szociális szférában 
tevékenykedik. Először az I. 
Számú Idősek Klubjában ka-
pott feladatot, majd úgy dön-
tött, vállal még egy gyermeket. 
Gergővel 1992-ben bővült a 
család, ő jelenleg a Miskolci 
Egyetem egészségügyi tanszé-
ke képalkotó orvosi diagnosz-
tika szakának a hallgatója. 
Az új munkakör új végzettség 
megszerzését is magában hor-
dozta, ezért a korábban elvég-
zett felnőtt szakápolói papírok 
mellé 2000-ben felsőfokú szo-
ciális asszisztens szakmát 
szerzett. Aztán ettől is többre 
vágyott, ezért 2005-ben beirat-
kozott a Nyíregyházi Főisko-
lán a szociális munka szakra, 
ahol 2009-ban kapott diplo-
mát. Innentől felfelé ívelt 
szakmai pályája, munkája so-
rán pedig ötvözni tudta az 
egészségügyben és a szociális 
területen megszerzett tudását. 
Sok esetben viszont a magas 
szintű képzettség és a teljes 
odaadás is kevés a problémák 
megoldásához. A szociális 
központ helyettes vezetője na-
ponta azzal szembesül, hogy 
egyre több az elszegényedett 
ember, akik már a közüzemi 
számlákat sem tudják kifizet-
ni. Mostanában már nemcsak 
a szociális ellátásra szorulók 
kérnek tőlük segítséget, hi-
szen munkahely hiányában 

Ez egy nehéz, egész embert igénylő munka, ahová az ott-
honi gondokat nem szabad bevinni. A feladatok az em-
berek folyamatos elszegényedésével egyre nőnek, a rá-
szorulókra pedig oda kell figyelni – foglalta össze tö-
mören a szociális feladatellátás lényegét a Területi Szo-
ciális Központ intézményvezető-helyettese.

munkaképes emberek is ke-
rülnek nehéz helyzetbe. A ko-
rábban folyósított 28 600 Ft 
foglalkoztatást elősegítő tá-
mogatás például 22 800 Ft-ra 
csökkent, ami rendkívül kevés 
a megélhetéshez, így a család-
segítős kolleganők munkája 
jócskán megnőtt, mert az 
adósságkezelésre jelentkező 
ügyfelek száma folyamatosan 
emelkedik.
A városban 228 fő igényel szo-
ciális étkezést, egy részüknek 
kiszállítják az ebédet. Telt ház 
van a 8 fős melegedőben, így a 
nagy hidegben az érintettek, 
vagyis a hajléktalanok bizton-
ságban érezhetik magukat. 
Házi gondozást 72 ember igé-
nyel, a gondozónők a jövede-
lem arányában megállapított 
térítés ellenében elvégzik a ta-
karítást, fürdetést, pelenká-
zást, gyógyszerfelírást vagy 
éppen a bevásárlást. Többsé-
gük idős, magányos ember, 
akiknek a hozzátartozói tá-
volabb találtak munkát. Itt 
említette meg Galambné Bu-
csi Angéla a segítségkérő jel-
zőrendszert, ami nagy bizton-
ságot jelent a rászorulók szá-
mára a nap 24 órájában. Most 
16 fő vár ilyen készülékre, te-
hát kijelenthetjük: van rá 
igény. Nagy és nehéz terület a 
gyermekjóléti szolgálat is, hi-
szen az elszegényedést a gyer-
mekek is megérzik. A terüle-
ten dolgozók nagyon leterhel-
tek.
Idén volt 25 éves a Területi 
Szociális Központ. Szerény 
keretek között emlékeztünk 

az elmúlt időszakra, egyhetes 
rendezvénysorozattal készül-
tünk az Idősek Klubjában. 
A gondozottak által készített 
kézimunkákból kiállítást ren-
deztünk, orvosi felvilágosító 
előadást tartott dr. Pető Ta-
más, a tréfás vetélkedő nagyon 
jó hangulatban telt, és régi íz-
világot elevenítettünk fel: a 
klubtagokkal közösen krump-
lizsámiskát készítettünk. 
- Segíteni mindig jó dolog – 
vallja Angéla, aki jól tudja, 
hogy a magányos, idős embe-
reknek fontosak a lelki ténye-
zők is. Az évek során sok gon-
dozottal épített ki bensőséges, 
bizalmi kapcsolatot, sokan 
osztották meg vele a leginti-
mebb problémáikat is. Ez a 
lelki segély különösen a szere-
tet ünnepe környékén jelent 
sokat, amikor a szokásosnál is 
érzékenyebbek a magányos 
emberek. Ezért készültek idén 
is a karácsonyra a szociális 
központ munkatársai, hogy 
kis ajándékkal, süteménnyel 
örömet szerezzenek azoknak, 
akiknek egész évben segítet-
tek. 
- Amit végzünk, az nem mun-
ka, hanem hivatás. Komoly 
feladat, ami a 72 ezer forint 
havi bérrel nincs megfizetve – 
tette hozzá.
Galambné Bucsi Angéla a szo-
ciális területen végzett kiváló 
munkája elismeréséért 2012 
nyarán a Városnapok kereté-
ben vette át Sajószentpéter 
Város Egészségügyi és Szociá-
lis Díját. 

Kovács I.

„A TSZK dolgozói egy nagy családot alkotnak” 
– mondja Galambné Angéla (guggolók közül balról az első)

2012. október-november-december
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A szülőföld megtisztelő köte-
lessége, hogy Lévay József em-
lékét ápolja, és méltó módon 
átadja az utódoknak. Nemcsak 
azért, mert hosszú élete során 
irodalmi munkásságán túl 
példás közéleti tevékenységet 
folytatott, hanem azért is, 
mert ő szülőföldje szerelmé-
ben a hazáját szerette. Bár éle-
te nagy részét Miskolcon töl-
tötte, soha nem feledkezett 
meg szeretett városáról, és ha 

csak tehette, szívesen időzött a 
családi fészekben. 
Közel 20 éves hagyományra 
tekint vissza, hogy városunk-
ban Lévay emlékét ápolják. A 
két évtized alatt kialakultak a 
születésnapjához, november 
18-ához kapcsolódó rendezvé-
nyek. Hosszú éveken keresz-
tül a rendezvények egyik fő 
szervezője a róla elnevezett is-
kola volt, de szerencsére az is-
kola bezárásával a rendezvé-
nyek nem szűntek meg, ha-
nem szervezésüket átvette a 
művelődési és sportközpont. 
A Lévay-hagyományok ápolá-
sában nagy szerepe van a Lé-
vay- emlékhelyek felkeresésé-
nek. Az idén az emlékhelye-
ken kerültek megrendezésre a 
hagyományos versenyek: a 
népdaléneklési és a szavaló-
verseny. A Lévay József Városi 
Könyvtár adott helyet novem-
ber 13-án a felsős tanulóknak 
meghirdetett népdaléneklési 
versenynek. A verseny előtt a 
könyvtár udvarában elhelye-
zett szobránál rövid műsorral 
emlékeztek meg a költőről, és 
helyezték el az emlékezés virá-
gait. A rendezvények másnap 
a művelődési és sportközpont-

ban folytatódtak az óvodások, 
illetve délután a kisiskolások 
népdaléneklési versenyével. 
Csütörtökön, 14-én rendezték 
meg a szavalóversenyt a Lé-
vay –házban, illetve a Rendez-
vények Házában. A reformá-
tus temetőben álló síremlékét 
is felkeresték az emlékezők. A 
költő munkásságát Sajó 
Attila, az MSK igazgatója és 
Borbély János református lel-
kész méltatta.
Az utolsó rendezvényre az 
„Öreg templomban” került 

sor a költő születésnapján, no-
vember 18-án. Az ünnepi is-
tentiszteleten műsort adtak a 
miskolci Lévay József Refor-
mátus Gimnázium diákjai. 
Az istentiszteletet követően a 
résztvevők megkoszorúzták a 
költő szülőházánál elhelyezett 
emléktáblát.
„Körödbe akkor visszaszállnak
Rokonszenvvel a régi árnyak
S ott lesz közöttök szellemem.” 
Lévay József: Régi árnyak

Románné

Az ismert portré a költő 
szülőházának falát díszíti

A felújított Tájház és Lévay-ház

2012. október-november-december

Egy példás életútra emlékeztek

Mondd, hová tűnt a régi álmom,

világ-megváltó lángolásom,

hová a félénk tiszta gyermek,

hová az első, szép szerelmek,

hol van a szelíd rajongásom, 

miért múlt el az ifjúságom?

Mondd, hová tűnt a lobogásunk,

üvöltő dühünk, lázadásunk,

hová szent hitünk, ébredésünk, 

tán ha volt vétkünk, tévedésünk, 

hol van az ösvény, amin jártunk, 

miért lett Júdás sok barátunk?

Mondd, hová tűnt a boldogságunk,

utunkon társunk, kit bevártunk,

vágyaink, őrlő kétkedésünk, 

házaink, hazánk, ölelésünk?

Oda a jussunk, igazságunk, 

van még e földön maradásunk?   

Mondd, hová tűnt az ifjúságom?

Béklyóba verve régi álmom,  

hajnalok csöndje őrzi léptem, 

néma vallomás a hűségem,

örök a hitem, imádságom 

nem eladó az ifjúságom!

                                                       K.B.

Mondd, hová tűnt …
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rkérdésk
Ön szerint mi a célja a kormánynak 

az általános iskolák államosításával? 
Sándor József 

Ferenc

Mostanában többször hallot-
tam, hogy több iskolában 
„szénszünet” lesz, mert nincs 
pénz az intézmény fűtésére. 
Ez azt jelenti, hogy vagy kevés 
pénzt kaptak az érintett veze-
tők, vagy rosszul gazdálkod-
tak. Szerintem a cél az ilyen és 
hasonló esetek megelőzése 
lenne, mert egy nagy központi 
kalapból biztonságosabb a 
működés. Lehet, hogy az ál-
lam jobban tud finanszírozni, 
ahogyan sok-sok évtizeden át 
is tette. Más kérdés, hogy az 
egyházi fenntartású iskolákat 
nem akarják államosítani, ami 
talán a vallásos nevelést vetít-
heti előre. 

Liptákné Tódor 
Renáta

 
Érintett vagyok a kérdésben, 
mert nagyobbik gyermekem 
ötödikes, a kisebbik pedig 
szeptemberben ül be az iskola-

padba. Ha a jelenlegi helyzet-
ről beszélek, elmondhatom, 
hogy nem igazán vagyok elé-
gedett a helyi viszonyokkal, 
mert sok szülővel együtt azt 
érezzük, hogy a Kossuth Isko-
lát túlságosan kiemelték a má-
sik kettőhöz képest. A Móra 
például érezhetően háttérbe 
szorult. Az államosítás talán 
segít majd ezen a problémán, 
arról nem beszélve, hogy 
esélyegyenlőség várható a fia-
tal pedagógusok elhelyezke-
désében is. Bízok egy új szem-

lélet kialakításában, ahol mo-
dern gyerekek, modern okta-
tásban részesülnek a mai kor-
nak megfelelő taneszközök 
segítségével. Ettől függetlenül 
nem várok csodát, sőt, inkább 
amiatt aggódok, hogy a poli-
tika az eddigieknél jobban je-
len lesz az iskolák falai között. 
A tankörzetek felállításánál 
ugyanis úgy tűnik, kellett né-
hány pártkatonának jól fizető 
állás, még ha ez azzal is járt, 
hogy létszámot, azon keresz-
tül pedig kiadást növeltek az 
oktatási szférában. 

Vécsi Barna 

Egyáltalán nem vagyok elra-
gadtatva ettől az intézkedés-
től. Miközben megtörténik az 
államosítás, hagynak bőven 
feladatot az önkormányzatok-
nál is, pedig azok többsége 
már a saját működtetését sem 
tudja maradéktalanul biztosí-
tani. Ha egyszer átveszik, vál-
lalják a tatarozást, korszerűsí-
tést, rezsiköltséget, munkabé-
rek kifizetését, vagyis a komp-
lett működtetést. Úgy ítélem 
meg, ez az intézkedés beleillik 
abba a sorba, amit az Orbán-
kormány végrehajtott az el-
múlt 1-1,5 évben, illetve ter-
vez végrehajtani a közeljövő-
ben. Az átgondolatlan, terv-
szerűtlen intézkedések korát 
éljük, ami meglátszik az or-
szág állapotán. Hogy mi lehet 
az iskolák államosításának a 
kihatása? Már most érzékel-
hető az idáig mindenki által 
elfogadott magyar költők és 
írók mellőzése az irodalom 
órákról, helyüket átveszik a 
Szálasit dicsőítő, istenítő em-
berek, akiknek sok esetben 

nemcsak a műveik, de a sze-
mélyiségük is megosztja a tár-
sadalmat. Van egy másik 
szempont is, mert akik ma a 
Parlamentben ülnek, egykor 
ingyen tanultak, most pedig 
már tandíj bevezetését terve-
zik. Elértük azt a pontot, hogy 
ezután már nem csupán a jól 
képzett szakemberek hagyják 
majd el az országot, hanem a 
tanuló fiatalok is, hogy aztán 
már csak látogatóba térjenek 
vissza szülőhazájukba. 

Orosz László 

Az elmúlt két évben azt ta-
pasztaltam, hogy újabbnál 
újabb szervezeteket állítottak 
fel, amelyek élére rokonok 
vagy pártkatonák kerültek, 
nem egy esetben 5-9 éves kine-
vezéssel mesés fizetésekért. 
Úgy tűnik, a jelenlegi hata-
lomnak még nem csillapodott 
az étvágya, még több vezetőt 
akar jól fizető állásokba be-
dugni az oktatásban is. Attól 
tartok, ezen kívül nem lesz 
semmiféle változás, pedig rá-

2012. október-november-december
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férne erre a mai magyar okta-
tásra egy átfogó reform. Most 
abba az irányba tartunk, hogy 
a szegények gyereke, legyen 
akármilyen tehetséges, jól ta-
nuló, nem tud majd bejutni a 
felsőfokú oktatási intézmé-
nyekbe, mert otthonról nem 
tudják finanszírozni. Így kal-
lódnak majd el a tehetségek. 
Egy miniszterelnök néhány 
éve azt hangoztatta, hogy el le-
het menni ebből az országból, 
majd úgyis visszajönnek. Ez 
utóbbi ma már nem biztos, 
mert aki a tisztességes fizeté-
sekbe és az európai életszínvo-
nalba belekóstol, százszor 
meggondolja,  érdemes-e 
olyan országba visszatérnie, 
ahol minden támogatást a gaz-
dagok kapnak meg. 

Feledi Jánosné 

Én inkább támogatom az isko-
lák államosítását, hiszen ami-
kor még iskoláztam, egységes 
volt az állami oktatási rend-
szer. Működésének minőségét 
az jelezte, milyen sok nemzet-
közi hírű tudóst tudott kiter-
melni, és akkoriban nem vol-
tak hiányszakmák sem. Van 
egy nagy központi alap, ahon-
nan leosztják a pénzeket, és 
akkor nem lesz különbség ab-
ban, ami idáig gondot jelen-
tett, vagyis hogy gazdag vagy 
szegény önkormányzat üze-
melteti az intézményt. Így a 
tantervet is központilag készí-
tik el, és az oktatás menete is 
egységes lesz. 

Majkó László 

Badarság az egész, nincs rá 
semmi szükség! Az egész ötlet 
szemetes kukába való. Sajnos, 
az országban az a helyzet, hogy 
amit a miniszterelnök diktál, 
az alattvalók pedig, így az ok-

tatási államtitkár is, végrehajt. 
Írja le, hogy a szavazójuk vol-
tam, mert sokan azt hittük, 
Gyurcsánytól már nem lehet 
lejjebb jutni, de hamar bebizo-
nyosodott ennek az ellenkező-
je. Most az egész politika nem 
szól másról, minthogy zsíros 
állásba juttatni a haverokat a 
lehető leghosszabb időtartam-
ra. Abnormális, amit művel-
nek, mert az oktatás színvona-
la nem javul, a pedagógusokat 
pedig állandó bizonytalanság-
ban, rettegésben tartják. 

Nagy Imre 

1945 előtt az iskolák 60 száza-
lékát az egyházak működtet-
ték, majd bekövetkezett az ál-
lamosítás. Most hasonló a 
helyzet azzal a különbséggel, 
hogy az egyházi iskolákat nem 
vonják be az intézkedésbe. Az 
intézkedés előnyét abban lá-
tom, hogy a pedagógusok fize-
tését az állam adja, vagyis ez-
után az biztosnak tűnik. Jó 
lenne, ha a változtatás érződne 
az oktatásban is. Üdvözöltem 
a mindennapi testnevelés órák 
bevezetését, mert a fiatalok 
többsége keveset mozog. A tá-

jékoztatás szerint a pedagógu-
sok ezután is a megszokott is-
kolájukban tanítanak, de re-
mélem, másképpen. Nem tu-
dom például elfogadni, hogy 
egy tanuló úgy kerüljön ki az 
iskolából, hogy ne ismerje 
tényszerűen a trianoni béke-
diktátum meghozatalának 
körülményeit és utóhatását. A 
tankörzetek létrehozásával 
egyetértek, ha a kívánt célt 
fogják szolgálni. Régen is vol-
tak tanfelügyelők, akik ellenő-
rizték, segítették a pedagógu-
sok munkáját, és ha szükség 
volt rá, intézkedtek. 

Németh István 

Érintett vagyok a kérdésben, 
mivel iskolában dolgozok. 
Egyelőre kollégáimmal nem 
tudjuk eldönteni, jobb lesz-e a 
működtetés feltételrendszere. 
Az biztos, hogy a munka meg-

marad, azt valakinek el kell 
végeznie. Az is a jövő titka, 
lesznek-e változások a vezetői 
posztokon. Azt a középkorú és 
idősebb korosztály tagjai tud-
ják, hogy valamikor jól műkö-
dött az állami oktatás, csak az a 
kérdés, most is hasonlókép-
pen akarják-e működtetni ezt 
a szektort. 

Suller János 

A döntés megszületett, de 
hagytak az önkormányzatokra 
is bőven feladatot. Márpedig 
azokhoz pénzt kell társítani, 
de nem tudom, honnan, ami-
kor a legtöbb önkormányzat a 
csőd szélén van. Különösen 
igaz ez a kistelepülésekre. A 
helyi vezetők mindenhol job-
ban átlátták a települési okta-
tást, így ha szükségét érezték a 
változtatásnak, tudtak intéz-
kedni. Most ezt a lehetőséget 
kiveszik a kezükből. Félő, 
hogy a politikai befolyás túl 
erős lesz az oktatási intézmé-
nyekben, miközben nem biz-
tos, hogy alkalmas embereket 
fognak kinevezni az igazgatói 
és más vezetői posztokra. Nem 
lehet megjósolni, milyen 
irányba akarják elmozdítani 
az oktatást, mekkora helyet 
kap benne az ideológia, de sze-
rintem érdemi javulás nem 
következik majd be az oktatás 
színvonalában. 

Kovács I.

2012. október-november-december
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Irányadó
Változások a helyi adózásban

Először a helyi adókat érintő 
országos változásokat szeret-
ném ismertetni néhány mon-
datban, hiszen ezek a változá-
sok automatikusan, a helyi 
adórendeletek módosítása 
nélkül is alkalmazandók a 
sajószentpéteri vállalkozók, 
lakosok esetében is. Mint az 
már a sajtóhírekből ismert, a 
parlament két új adónem be-
vezetését is elfogadta 2013-tól. 
Ez a KATA, azaz a kisvállal-
kozók tételes adója és a KIVA, 
mely a kisvállalkozói adó né-
ven szerepel az adótörvények-
ben. Mindkét adónem bizo-
nyos adók, közterhek kiváltá-
sára jött létre. A kisvállalko-
zók tételes adója választható 
év közben is, nem kötelező azt 
év elejétől alkalmazni, és ki is 
lehet lépni bármely hónap vé-
gével, de vigyázni kell, hiszen 

aki egyszer kilépett, vagy bár-
milyen okból kiesett a KATA 
hatálya alól, az két évig nem 
választhatja ezt az adózást új-
ra. Az új adózási formát vá-
lasztók számára nemcsak a 
központi közterhek esetében 
jelentkezik adózási változás, 
hiszen a Helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény módosí-
tása értelmében a 2013. évi 
helyi iparűzési adóalap meg-
állapítása is új módon történ-
het. 
A kisvállalkozók tételes adója 
adózási formát választók 
dönthetnek arról, hogy a helyi 
adó esetében az adó alapját mi-
ként kívánják megállapítani. 
Lehetőségük van ugyanis az 
általános szabályoktól eltérő-
en megállapítani a helyi ipar-
űzési adójukat, úgynevezett 
HIPA-KATA adózást válasz-
tani. Ebben az esetben mind a 
székhely, mind a telephely vo-
natkozásában 2,5 – 2,5 millió 
forint lesz az adóalapjuk tele-
pülésenként. Természetesen 
ennek időarányos része lesz az 
adóalap, ha a településen az 
adókötelezettsége nem egész 
évben áll fenn. Fontos tehát, 
hogy ezt az adózási formát vá-
lasztók esetében akár székhe-
lye, akár telephelye, akár 
mindkettő van egy HIPA-
KATA alá bejelentkezett vál-
lalkozásnak Sajószentpéteren, 
az adó alapja 2,5 millió forint, 
a fizetendő adó ennek 2 %-a, 
azaz 50 000 Ft! A HIPA-
KATÁ-t választókat admi-
nisztrációs könnyítések is 
megilletik, hiszen nincs adó-
előleg-bejelentési, - bevallási, 
-fizetési kötelezettsége és adó-
alap-megosztása sem, amíg az 

Az elmúlt időszakban az adózás, ezen belül a helyi adó-
zás területén is számos változást hagyott jóvá az Ország-
gyűlés, és néhány fontos módosítás a helyi adórende-
letben is történt. Ami azonban továbbra sem változik, az 
a polgármesteri hivatal adócsoportjának szigora, a helyi 
„adóhatóság” ugyanis 2013-ban is kiemelt figyelmet 
fordít a tartozások behajtására. 

adózási formája nem változik. 
Szeretném felhívni a vállalko-
zók figyelmét arra, hogy a 
HIPA-KATA adózási formát 
választóknak ezt a tényt a kis-
vállalkozások tételes adójának 
hatálya alá tartozás napjától 
számított 15 napon belül az 
önkormányzathoz is be kell je-
lenteniük. Szintén új adózási 
formát jelent a kisvállalati 
adó, a KIVA. Ez is egy kedve-
zőbb adózási lehetőség lehet 
az arra jogosult vállalkozók 
esetében. A helyi iparűzési 
adó tekintetében szintén le-
hetséges egy újféle adóalap-
megállapítási módot alkal-
mazni, melyet HIPA-KIVA 
néven emlegetünk. Ha vala-
mely vállalkozás emellett az új 
helyi adózási forma mellett 
dönt, akkor a helyi iparűzési 
adóalapját a kisvállalati adójá-
nak 120 %-ában állapítja meg.
Az egyszerűsített vállalkozói 
adó hatálya alá tartozó vállal-
kozót is megilleti a választás 
joga a helyi iparűzési adó ese-
tében 2013-tól. Ha az EVÁ-s 
vállalkozó úgy dönt, akkor a 
helyi iparűzési adóalapját az 
egyszerűsített vállalkozói adó-
alapjának 50 %-ában is megál-
lapíthatja, az általános szabá-
lyoktól eltérően. Az adóható-
ságot az adóévről szóló beval-
lás benyújtására előírt határ-
időig kell tájékoztatni az 
EVÁ-s és a KIVÁ-s vállalko-
zóknak arról, hogy ezen adó-
zási formák valamelyikét vá-
lasztották. 
Az iparűzési adó tekintetében 
a törvény módosítása miatt az 
iparűzési adóalapot csökkentő 
összegek 2013. évtől csak sávo-
san érvényesíthetők. Sajnála-
tos, hogy Sajószentpéteren 
nincs olyan vállalkozás, 
amelyet ez az új szabály érinte-
ne, hiszen a rendelkezést az 
500 millió forintot meghaladó 
árbevétel  esetében kel l  
alkalmazni. Változott az 
építményadóra vonatkozó 

szabályozás is. A törvény alap-
ján az ingatlan tulajdonosá-
nak mögöttes felelőssége áll 
fenn 2013. január 1. napjától. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy ha az adófizetésre kö-
telezett (például haszonélve-
ző) nem fizeti meg az adót, és 
azt vele szemben végrehajtani 
nem tudjuk, akkor az adótar-
tozást az építmény tulajdono-
sának kell megfizetnie.
A helyi rendelkezések módo-
sítására szeretném még felhív-
ni mindenki figyelmét. Az 
építményadó rendeletünkben 
meghatározott mentességek 
közül a földbe ásott pince, a 
magánszemély tulajdonában 
álló gépjárműtároló és a ma-
gánszemély tulajdonában álló 
külterületi, nem vállalkozási 
célt szolgáló építmény 20 m²-e 
után járó mentességeket csak 
akkor lehet érvényesíteni, ha 
az adózónak nincs az önkor-
mányzattal szemben 90 napon 
túli lejárt adótartozása, melyre 
fizetési felszólítást kapott. Ha 
valakinek van ilyen adótarto-
zása, akkor ezen ingatlanok 
után a törvény szerinti legma-
gasabb adókulccsal állapítjuk 
meg az adót. Ez a rendelkezés 
az adótartozások csökkentése 
érdekében került a rendeletbe, 
hiszen aki nem fizeti meg az 
adóját, az ne részesüljön to-
vábbi adókedvezményekben. 
A külterületen elhelyezkedő 
adóköteles építmények vonat-
kozásában megállapított adó-
kedvezmény mértéke az ed-
digi évente és m²-enkénti 300 
forintról 200 forintra csökken 
jövőre. 
A képviselő-testület – bár a 
költségvetési egyensúly meg-
teremtése indokolta volna – a 
város lakosságának jövedelmi 
viszonyaira tekintettel új adók 
bevezetését 2013. évtől sem tá-
mogatta. Így jövőre sem lesz 
ingatlanadó, kommunális 
adó, garázsadó, valamint eb-
rendészeti hozzájárulás a 

„A meg nem fizetett 
szemétszállítási díjakat a jövőben 

a NAV hajtja majd be” 
– mondja osztályvezető asszony

2012. október-november-december
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Október 21-én került megrendezésre a III. Regionális 
Formációs Táncgála az MSK sportcsarnokában. A ren-
dezvény színvonaláról sokat elárul, hogy bár nem volt 
úton-útfélen reklámozva, mégis teltház fogadta a fellé-
pőket. Az est házigazdája a Freedance-2008 TSE társas-
tánccsoport volt, amely a művelődési ház keretein belül 
működik immár negyedik éve.

Szép hagyomány a művelő-
dési házban, hogy az itt tevé-
kenykedő művészeti csopor-
tok házigazdái lehetnek egy-
egy rendezvénynek, amelyre a 
térségből vagy a régióból hív-
hatnak meg vendégfellépőket, 
előadókat. A rendezvények 
célja a bemutatkozás mellett a 
megmérettetés és a tapaszta-
latcsere. A közönség számára 
pedig a felhőtlen szórakozás, 
kikapcsolódás mellett egy 
pompás élmény, mert úgy érzi 
magát, mintha legalább a Sa-
varia Nemzetközi Táncverse-
nyen ülne, hisz a táncosok itt 
is profik, s a ruhák csodaszé-
pek.
Kicsik és nagyok, csoportok és 
párok színes koreográfiájában 
gyönyörködhetett a közönség.  
Miskolcról érkezett a Kaffka 
Általános és Művészeti Iskola, 
a Miskolcz –Revital , a Ten-
dance TSE, valamint a Köd-
mön TSE. Már visszatérő ven-
dégként lépett színpadra a Bo-
tafogó táncegyüttes Budapest-
ről.  No, de ne feledkezzünk 
meg a házigazda csapatról se, 

akik még nagyon fiatalok, de a 
tevékenységük annyira nép-
szerű a városban, hogy már 
négy csoportban dolgoznak, 
és készültek a fellépésre. 
A műsor rendkívül változatos 
volt, hiszen standard és latin 
táncok váltották egymást, a 
csoportokat egyéni bemutatók 
követték. Az estet, mint min-
dig, most is a Gyöngyszem 
mazsorettcsoport nyitotta, és 
ők voltak az első fellépők a 
szünet után is.
A közel kétórás program alatt 
több mint húsz produkciót 
láthatott a közönség. Zárás-
ként mind a 130 táncos felvo-
nult a színpadra, ahol a meghí-
vott vendégek, Dalotti Tibor, 
a Botafogó táncegyüttes ko-
reográfusa és művészeti veze-
tője, valamint Bay Judit, a 
Műemlékek Nemzeti Gond-
nokságának munkatársa kö-
szönte meg a csoportoknak a 
káprázatos produkciókat, és 
további szép sikereket kíván-
tak.

Románné

Az elmúlt 5 évben a város egyik meghatározó értékévé vált 
a Sajögyöngye népdalkör

2012. október-november-december

településen, bár a környező 
városokban, például Kazinc-
barcikán, Miskolcon már több 
adót is bevezettek, vagy jelen-
tősen emeltek a korábbi évek-
ben.
A talajterhelési díjjal kapcso-
latos változásról már koráb-
ban tájékoztattuk a lakossá-
got, az érintetteket levélben is 
megkerestük, de most is 
szeretnék élni a lehetőséggel 
és elmondani, hogy a talajter-
helési díj mértéke hozzávető-
leg a tízszeresére nőtt.

Fontos információ lehet a tele-
pülésen élők számára az is, 
hogy a szemétszállítási díjak 
meg nem fizetése esetén a be-
hajtás a jövőben a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz 
(NAV) fog tartozni.
A helyi adók esetében 2013. 

évben is kiemelt figyelmet for-
dítunk a behajtásokra, mely 
foglalásokat, jövedelemből 
történő letiltásokat is jelent. 
Adóhatóságunknak lehetősé-
ge van az adóslista közzététe-
lére is. A mindenki számára 
kellemetlen eljárás megelőz-
hető azzal, ha a fizetési kö-
telezettségüknek határidőben 
eleget tesznek az adózók.
Amennyiben bárkinek kérdé-
se merül fel az új adókkal, az 
adóbevallások, fizetési határ-
időkkel kapcsolatban, a pol-
gármesteri hivatal adócso-
portját keresheti. Minden se-
gítséget megadunk a hozzánk 
fordulóknak a helyi adózással 
összefüggő problémáik meg-
oldásában. 

Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető

A hagyomány folytatódik
III. Regionális Formációs Táncgála

Így csinálják a profik…

Az idén immár tizedik alka-
lommal kaptunk meghívást a 
„ M e s é l j ü n k ,  j á t s s z u n k  
együtt!” címet viselő német 
nyelvi fesztiválra. Az előző 
évek jó tapasztalatai alapján 
elfogadtuk a meghívást. A Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzatot három csoport 
képviselte színvonalas pro-
dukciókkal. A Városi Musical 
Stúdió Mozart- és Bach-dalo-
kat adott elő, melyeket a nyári 
német napköziben tanultak, s 
amelyeket egy CD-re is rögzí-
tettek. A Freedance társas-
tánccsoport tagjai a keringő és 
polka mellett latin táncokkal 
kedveskedtek a szervezőknek. 
A Móra Tagiskola 4. osztályos 
németes csoportja pedig egy 

Márton-naphoz kapcsolódó 
játékot mutatott be. Lampio-
nokkal, zenével, versekkel és 
táncokkal elevenítettük fel a 
hagyományokat. 

Rné

Szendrőben jártunk
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BVMK
KFT

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 
minden kedves vásárlónknak!

Várjuk Önöket 2013-ban is.

Sajószentpéter, Élmunkás út 5.
Tel./Fax: 48/521-001; 48/521-133
web: www.bvmk.hu; e-mail: bvmkkft@gmail.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő-Szombat: 05-21-ig 
Vasárnap: 06-20-ig

FANTÁZIA PÉKSÉGFANTÁZIA PÉKSÉG
Sajószentpéter, Kossuth u. 170. sz.Sajószentpéter, Kossuth u. 170. sz.

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves vásárlónknak!
Várjuk Önöket 2013-ban is.

Sajószentpéter Kossuth u.210. /a rendõrséggel szemben/

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag 

boldog új esztendõt kívánunk!

Várjuk Önöket 2013-ban is 
új üzletünkben, 

a Kossuth u. 210-ben.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag  új esztendőt 
kívánok minden meglévő 
és leendő vásárlómnak!
Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal. 

S
a
jó

s
z
e

n
tp

é
te

r 
K

o
s
s
u
th

 u
 .

17
2

. 
  

  
  

  
  

 

Csimbi 
Bálakuckó    

Sepseiné Bárdos Mária
üzletvezető

Várom Önöket 2013-ban is.

Sajószentpéter Deák F. u. 2.  Tel: 06-30/973-50-07 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag 

boldog új évet kíván 
a pizzéria csapata! 

Adjon Isten

Pizza-különlegességek, 
hamisítatlan magyar ízek.

Legyen vendégünk 2013-ban is!  

GYÚRÓ és TÁRSA Kft. 
Sajószentpéter, Kossuth u.118. Tel. 48/ 423-910

Kertstúdió mezőgazdasági, festék és barkácsszaküzlet

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánunk 
minden régi és leendő 
vásárlónknak!

Várjuk Önöket 2013-ban is.

WEIMAR TRADE KFT.
Sajószentpéter Kossuth u. 110.

Tel./fax: 48/345-855, 48/345-026 Mobil: 06-20/972-0555

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag 

boldog új esztendőt kívánunk 
minden üzleti partnerünknek 

és vásárlónknak!

Várjuk Önöket 2013-ban is.

Vágási Mátyás 
ügyvezető igazgató

A Sajószentpéteri 
„Móra 1986” Alapítvány 

tisztelettel megköszöni mindazoknak a segítségét,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták.

Az összeget, 87 643 Ft-ot a tanulók jutalmazására, 
versenyeztetésére és fejlesztésekre fordítottuk.

Reméljük, a jövőben is támogatják alapítványunkat!

Adószámunk: 18418835-1-25

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma.
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Keresztrejtvény
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Vízszintes: 1. Karácsonyhoz kötődő esemény. 10. Latin 
eredetű férfinév, jelentése: Istentől adott. 11. Szarvasfajta. 
12. Ereszt. 13. A nevezett személytől. 14. Végső végső! 15. 
Titkon ránéz. 18. Bacchus itala. 19. Polietilén, röviden. 20. 
Katonai szervezet névbetűi. 22. Fémdísz bőrön, fán, 
ruhán. 24. A yang párja az őselemek szimbólumában. 25. 
Erdélyi hideg szél. 26. Illatos, zamatos.

Függőleges: 1. Az egyik szülő (ma már sajnos ritkán 
használt) megszólítása. 2. Magyar törzs neve. 3. Rágó-
szerv. 4. SP polgári neve (Krisztián). 5. Fa rekeszekkel el-
látott. 6. Infotechnológia, röviden. 7. Koros. 8. Téli nyak-
melegítő. 9. Több szintes. 13. Operettszínésznő (Trixi). 
16. Aládob. 17. Előtagként: néppel kapcsolatos. 19. Lima 
a fővárosa. 21. … mail (légiposta). 23. Rénium és kálium 
vegyjele. 25. Biztató szó.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt 
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2013. 
február 15-éig. 
A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutalványt 
sorsolunk ki. 
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter 
Hunyadi u. 11. 
E-mail: sajotv@gmail.com, 
szentpeterikronika@citromail.hu. 

Szeptember havi rejtvényünk helyes megfejtése: Mária 
Terézia. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden 
rejtvénykedvelőt szeretettel várunk minden szerdán 16 
órakor a városi könyvtárban működő Rejtvényfejtők 
klubjába! 
A november 30-án megtartott sorsoláson Barcsákné 
Almádi Erzsébetnek kedvezett a szerencse. Gratulálunk! 
A nyeremény átvételéről később értesítjük. 

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

Főszerkeszető: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Litoplan Kft. – Design Studio

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Litoplan Kft.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
E-mail:  Megejelenik negyedévente 4300 példányban.  info@litoplan.hu;

ISSN 1789-7807 (nyomtatott); ISSN 2063-482X (Online)

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban meg-
jelenő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó 
írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza.

2012. október-november-december

Sajószentpéter, Kossuth út 145. 
Tel: 06-48/820-711

email: futesmester@parisat.hu

FŰTÉS-MESTER
SZAKÜZLET

Kellemes karácsonyi  
 ünnepeket és sikerekben 
  gazdag boldog új évet 
   kívánunk minden régi 
    és leendő vásárlónknak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk kedves vevőinknek!
Legyen vásárlónk 2013-ban is!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk kedves vevőinknek!
Legyen vásárlónk 2013-ban is!

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM & ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

(A POSTÁVAL SZEMBEN LÉVŐ UTCÁBAN)

BEMUTATÓTEREM:

SAJÓSZENTPÉTER, KOSSUTH ÚT 156.

www.thermo.mzy.hu

TEL.:48-407-166 
06-20-3550-920

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánunk minden régi és leendő ügyfelünknek!

Várjuk Önöket 2013-ban is.



Szentpéteri
Krónika 2012. október-november-december


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12
	Oldal 13
	Oldal 14
	Oldal 15
	Oldal 16

