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„Nem dőlhetünk hátra a karosszékben”
Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

- Polgármester úr az elmúlt
időszakban rendkívül sokat
tárgyalt a város működőké-
pességének megőrzése érde-
kében, a novemberi képvise-
lő-testületi ülésen mégis azt
mondta: „Ha nem kap kor-
mányzati segítséget a telepü-
lés, rövid időn belül a csőd-
biztos veheti át az irányítást
Sajószentpéteren”. Mintha
most kevésbé lenne gondter-
helt.
- Nem árulok el nagy titkot az-
zal, ha elmondom: a város idei
működési hiánya már a
350MFt-ot is meghaladta,
amit rendkívül szigorú és kö-
vetkezetes gazdálkodással si-
került nagyságrendekkel le-
szorítani, azonban még így is
akkora lyuk tátongott a költ-
ségvetésben, amely hosszabb
távon kezelhetetlen lett volna.
Örömmel mondhatom, hogy
az elmúlt napokban kis híján
112MFt-ot kapott a város,
ezzel mind a működőképessé-
get, mind a likviditást sikerül
megőriznünk. A korábban
csak ÖNHIKI-ként (Önhibá-
jukon Kívül Hátrányos Hely-
zetbe Került Önkormányza-
tok kiegészítő támogatása)
e m l e g e t e t t p á l y á z a t o n
100 977 000 Ft-ot, a júniusi
esőzések okozta károk mér-
séklésére, Vis maior támoga-
tásként, 3,6MFt-ot, míg a

22/2013. (VI.11.) BM-rende-
letnek megfelelően, normatív
mutatók (a település adóerő-
képessége, a SKÁI-ba járó ta-
nulók, illetve bejáró tanulók
száma) alapján 7,2MFt-ot
könyvelhettünk el. Úgy gon-
dolom, ez utóbbi összeg min-
denképpen magyarázatra szo-
rul. A képviselő-testület még
tavaly döntött arról, hogy a
Sajószentpéteri Központi Ál-
talános Iskola (SKÁI) fenn-
tartása mellett az intézmény
működtetését is az államra
bízza, ennek ellenére – műkö-
dés i hozzá járulásként –
51MFt-ot emelt le a központi
költségvetés a város számlájá-
ról. Tulajdonképpen most
ebből az összegből kaptunk
v i s s z a 7 , 2 M F t - o t . A z
ÖNHIKI-vel kapcsolatban
pedig feltétlenül köszönetet
kell mondanom Demeter Zol-
tán országgyűlési képviselő
úrnak, hiszen az ő segítségével
nőtt ez a tétel több, mint
100MFt-ra. Többször tárgyal-
tam képviselő úrral ez ügyben,
s amint az összeg nagysága is
mutatja, teljes mértékben
megértette, átérezte a problé-
mánkat.
- A legnagyobb jóindulattal
is azt mondhatjuk, 2013-ban
rendkívül szűkös anyagi for-
rások álltak rendelkezésre.
Látható, érzékelhető módon

Akik a televízió képernyőjén keresztül nyomon követik
Sajószentpéter város képviselő-testületének üléseit, az
elmúlt hónapokban gyakran hallhattak arról, hogy a
város anyagi helyzete – finoman szólva – nem éppen
rózsás. Olykor parázs viták tanúi lehettek a működési
hiány lefaragása kapcsán. Érvek ütköztek pro és kontra,
egy dologban azonban mindenki egyetértett: több mint
300MFt-os hiánnyal nem tartható fenn a város működő-
képessége, még úgysem, hogy a kötvény 70 százalékát át-
vállalta az állam, sőt, 2014 első negyedévében a maradék
30 százalékot is jóváírják. Miután a település adóbevéte-
lei rendkívül alacsony szintűek, az államtól kapott nor-
matívák pedig a kötelező feladatok ellátását sem fede-
zik, Damoklész kardja – a csőd képében – folyamatosan
a fejünk felett lebegett. Az elmúlt napokban jelentős vál-
tozás történt ez ügyben, többek között erről is beszélget-
tem városunk polgármesterével.

a fejlesztések mégsem álltak
le.
- Nem, hiszen több olyan
„adósságunk” is volt, amit fel-
tétlenül pótolni kellett. Ilyen
adósság volt például a Major
közi gyaloghíd megépítése,
melynek hiánya elsősorban a
Bocskai és a Benedek utca la-
kóinak okozot t gondot ,
ugyanakkor azok is jelentős
kerülőre kényszerültek, akik
csak alkalmanként használták
a korábbi átkelőt. Szintén eb-
ben az évben valósult meg az
egykori Kristály étterem fel-
újítása, melynek keretében sor
került az épület hőszigetelésé-
re, külső színezésére, valamint
a tető szigetelésére és bádogo-
zására is. Ugyancsak megújult
az épületet körbevevő kerítés
is, sőt, a Sajószentpéteri Köz-
étkeztetési Nonprofit Kft. (sa-
ját forrásból) az évek óta nem
üzemelő páraelszívó rendszert
is felújíttatta, valamint elké-
szült a biztonsági kamera-
rendszer is. Szintén az idei
esztendő fejlesztései között
kell megemlítenem a Területi
S z o c i á l i s K ö z p o n t h o z
(TSZK) vezető út, illetve a
Harica úti ABC mellett lévő
bérház előtti útszakasz felújí-

tását, valamint az is ide kíván-
kozik, hogy elkezdődött a Mó-
ra Ferenc Utcai Tagóvoda re-
konstrukciója is. A START
közmunkaprogram keretében
elindult a városban az illegális
szemétlerakók felszámolása,
illetve szintén e program ré-
szeként erdőtelepítésre is sor
került, ami jelenleg is zajlik. A
végére maradt a legfontosabb
fejlesztés, ami nem más, mint
a csapadékvíz-elvezető rend-
szer felújítása, egyes helyeken
kiépítése. Sajnos a településen
léteznek olyan utcák, ahol
egyszerűen eltűntek az árkok,
így ezeken a helyeken nem
felújításról, hanem kiépítésről
beszélhetünk. Ezen munkála-
tok is a már korábban említett
START közmunkaprogram
keretében indultak el.
- Úgy gondolom, feladatok
maradtak még jövőre is.
Milyen prioritások szerint
haladnak majd?
- Aki engem ismer, az tudja,
soha nem fogok elégedetten
hátradőlni a karosszékben, hi-
szen egy közel 14 ezer lakost
számláló városban mindig
akad tennivaló. A legfonto-
sabb feladat, hogy folytassuk a
korábban említett csapadék-

Két városrészt köt össze a Major közi gyaloghíd
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víz-elvezető rendszer kiépíté-
sét, melynek első fázisában az
„alvégen” lakók gondjain
kívánunk enyhíteni, de ter-
mészetesen a későbbiekben a
város többi pontja is sorra ke-
rül. Terveink szerint tovább
folytatódik a Móra Ferenc Ut-
cai Tagóvoda felújítása, illetve
a Semmelweis Utcai Tagóvo-
dában is akad még munka an-
nak ellenére, hogy annak az
épületnek egy részét már ko-
rábban átalakítottuk. Sajnos a
városban még mindig vannak
olyan utcák, melyeknek a fel-
újítása elkerülhetetlen, így
anyagi lehetőségeinktől füg-
gően ezt is meg kell oldanunk
jövőre, illetve régi adósságot
szeretnénk törleszteni a hulla-
dékudvar megnyitásával.
Megállni tehát soha nem le-

het, hiszen újabb és újabb ten-
nivalók várnak ránk, s az is be-
vett gyakorlat, hogy így, az
ünnepek és az év vége közeled-
tével egyfajta számvetést ké-
szít az ember a maga mögött
hagyott időszakról. Ha ez el-
készült, egy kicsit meg lehet
pihenni, s a munka helyett
előtérbe kerülhet a család. A
család, amelyre a rohanó hét-
köznapok során sajnos nincs
elég időnk. Azt kérem hát
Önöktől, tisztelt Sajószentpé-
teriek, hogy a szeretet ünne-
pén tegyék félre a munkát és a
mindennapi gondokat! Le-
gyen ez a család és az összetar-
tozás legbensőségesebb ünne-
pe! Egy ünnep, amikor a sze-
retteink mindennél és min-
denkinél fontosabbak szá-
munkra. E gondolatok jegyé-

ben kívánok városunk min-
den polgárának boldog, meg-
hitt ünnepeket és sikerekben,

eredményekben gazdag új
évet!

Sulyok B.

A név maradt a régi, a megjelenés új

A mai ember karácsonya
A kérdésre, hogy „Mit jelent a
mai embernek a karácsony”? -
ezt válaszolták „mai” embe-
rek:

Paszternák István régész,
történész, gyülekezeti gond-
nok:
- Szakmámból kifolyólag én
mindent a történetiségen ke-
resztül látok. Bár még nem
vagyok öreg, de már fiatal sem.
Az eltelt életkoromban, 10, 20,
30 évvel ezelőtt, mást és mást
jelentett. 30 évvel ezelőtt, az
ateista diktatúra idején, mikor
megkereszteltek, de a hitün-
ket nem gyakoroltuk, a tiszte-
let megvolt az értékek iránt, ez
iránt is, a valódi hitbeli háttér
azonban hiányzott. Hiányzott
az evangélium, mint a legtöbb
embernek Sajószentpéteren.
10 évvel ezelőtt nagyjából jól
voltam, sikeres voltam, nem
voltak anyagi gondjaim, és
mint akinek nincs igazán
g o n d j a , n e m i s i g a z á n
kerestem. Mostanra azt látom:
NINCSEN MÁS MEGOL-
DÁS. Mindenki megpróbál
ezt, azt. Odajutottam a csalá-
dommal, a magánéletemmel,
ahol akkor voltam, mikor el-

kezdtem templomba járni:
Igazságot – az egész világon –
csak a templom falain belül le-
het hallani. Annak idején ér-
deklődéssel figyeltem, ki mit
állít élet, halál, az élet legfon-
tosabb kérdései dolgában. Azt
gondoltuk, ha a szocialista
diktatúra kényszere lemászik
a mellkasunkról, szabadon
lehet hozzájutni az igazság-
hoz. Az elmúlt 20 év ebből a
szempontból teljes fiaskó (fel-
sülés) volt. Továbbra is a
templom falain belül hangzott
az igazság. Ennek az igazság-
beszédnek, evangéliumi figye-
lemfelhívásnak a legfontosabb
alkalma karácsony.

Dudráné dr. Czók Timea
jogtanácsos, gyülekezeti
presbiter:
- Azt hittem, hogy valami jogi
üggyel kapcsolatban hívsz.
Várjál!.... Mi nekem a ka-
rácsony?.... Nekem a kará-
csony a béke, a sablonok nél-
küli szeretet. Hogy ilyenkor az
adventi koszorú felgyulladó
fényei mellett a 9 éves nagy-
lányom a Bibliából olvassa a
karácsonyi történetet, a két-
éves kicsi pedig csodálkozva

néz, hogy mi ez az ünnepélyes
csend. Jelenti a finomságokat
és persze nagyon sok munkát.
Hogy adhat az ember, de nem-
csak az ismerősöknek, hanem
ismeretleneknek is, ahogy
ilyenkor tesszük a gyülekezet-
ben. Örömet szerezni, ahol
lehet. Mindezt és még nagyon
sok mindent.

Borbély János, szintén „mai”
ember:

- Ünnepet. Ünnepet, igazi
nagy ünnepet a gyülekezet-
ben, és otthon, ha lehet, még
ettől is nagyobbat. Amire
készül az ember, amire készül-
ni öröm, és ami egy kicsit fá-
rasztó is. De benne lenni:
IGAZI ÜNNEP (mert Krisz-
tus megszületett, mert Isten
Emberré Lett.)
Mindenkinek áldott ünnepet
kívánva a Nagytemplomi Re-
formátus Gyülekezet tagjai.
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Mit jelent számunkra a karácsony a XXI. században?
Első ránézésre sablonosnak
tűnhet ezen írás címe. Viszont
úgy gondolom, rohanó vilá-
gunkban teljesen átértéke-
lődött a karácsony jelentősége,
és egyáltalán az ünnepeké.
Jézus Krisztus születése az
emberiség történelmét meg-
határozó események közé tar-
tozik. Némelyek izgalommal,
mások közönnyel ünneplik, a
legtöbbször azonban szem elől
tévesztik a Főszereplőt. Az
ünnep vallásos jelentősége ho-
mályban marad, míg kereske-
delmi szempontjait bármi
áron előnyben részesítik. Egy
tavaly decemberi felmérés
szerint – amelyben négyszáz,
városi környezetben élő ál-
lampolgár vett részt – igen
kevesen kapcsolják össze a ka-
rácsonyt Isten Fia születésé-
vel. Arra a kérdésre, hogy „Mi
jut eszedbe legelőször, amikor
a karácsonyra gondolsz?”, a
válaszadók 24 százaléka a fe-
nyőt és a fenyőillatot említet-
te, 15,6 százaléka a családra
gondolt, csupán a megkérde-
zettek 2 százaléka utalt Jézus
születésére. A karácsony fon-

tos ünnep a ma élők számára,
viszont a felmérés szerint a la-
kosság már nem tartja vallásos
ünnepnek.
Változik a világ körülöttünk,
ez a régi értékrend megválto-
zásával is jár. Én azonban egé-
szen biztos vagyok benne, és a
tapasztalataim is azt igazolják,
hogy ezek az értékek megvan-
nak az emberekben. A kará-
csony ugyanazt jelenti most is,
mint évszázadokkal ezelőtt,
hiszen a szeretet, az összetar-
tozás mindig ugyanakkora ér-
ték kell, hogy legyen. Azt gon-
dolom, hogy ezek a dolgok
soha nem tűnhetnek el. Az a
legfontosabb, hogy ki-ki talál-
ja meg az értelmét az ünnep-
nek. Sok család nem vallásos,
nem gyakorolja a hitét. Nekik
is megvan azonban a lehetősé-
gük, hogy önmaguk számára
megfogalmazzák, hogy miért
is vannak együtt, mi is ez a ka-
rácsony, hogy miért is állítjuk
ezt a fát. Míg egy-két évszá-
zaddal ezelőtt a karácsony
szinte minden embernek
egyenlő volt Jézus születésé-
nek ünnepével, addig a XXI.

századdal elérkeztünk oda,
hogy a karácsony ma már min-
denkinek mást jelent: van,
akinek csak egy családi ünnep,
van, aki a hagyományt tartja
fontosabbnak, mások Isten
keresését. Bárhogy is gondol-
kodunk róla, a cél, hogy eljus-
sunk oda, hogy a Megváltó
születése is eszünkbe jusson a
feldíszített fenyő mellett állva.
A karácsonynak arra kellene
bennünket rávezetnie, hogy
van Valaki, aki szeret, akinek
igazán fontosak vagyunk, aki
meghallgatja a mi kérésünket.

És ha elfogadjuk Megváltónk-
nak, akkor életünkben fogjuk
érezni gondviselő kezét, sze-
retetét!
"És mi ismerjük és hisszük azt a
szeretetet, amellyel Isten szeret
minket. Isten szeretet, és aki a
szeretetben marad, az Istenben
marad, és Isten is őbenne." (János
első levele 4:16)
Áldott karácsonyi ünnepeket
kívánok minden kedves olva-
sónak!

Major Zsolt
református lelkipásztor

2013. október-november-december

Sok ember keresett ajándék-
tárgyat, szükséges élelmiszert
az ünnep előtt a bevásárló
központokban. Volt, aki a rek-
lámújságból otthon kiválasz-
totta a megvásárlandót, sok
más árucikk mellett elhaladva

döntött.
Mit üzen a mai embernek a
karácsony? Bevásárlást, majd
hullafáradtan alvást és lako-
mázást? Mást üzen annak, aki
most először tölti egyedül a
szeretet ünnepét. Ismét mást

annak, aki családjával ottho-
nuk „békeszigetén” Isten Igé-
jétől, az eucharisztiában és a
keresztényközösségtől meg-
erősödve tud ünnepelni.
Karácsony üzenetét Isten há-
romezer éve mondatta el
Izaiás prófétával: „A Szűz fo-
gan, fiút szül, és Emmánuel-
nek nevezi el.” (7,14) A Szűz
Jézus Krisztus édesanyja. A
fiú Jézus Krisztus, aki a
számlánkat rendezni tudja. A
név a személy vagy dolog lé-
nyegét akarja kifejezni. Az
Emánuel név je lentése :
VELÜNK az ISTEN. Kará-
csony ünnepével ma is min-
den embernek azt üzeni Isten:
VELED VAGYOK!
Attila hun fejedelem betört
Itáliába. Nagy Szent Leó pápa
452-ben elérte, hogy ne dúlják
fel Rómát. E pápa karácsonyi

beszédéből: „Szeretteim! Ma
született a mi Üdvözítőnk, ör-
vendezzünk! Nem szabad szo-
morkodnunk akkor, amikor
az élet születését ünnepeljük;
annak az életnek a születését,
aki kioltotta belőlünk a halál-
tól való félelmet, és ígéretével
az örök élet örömét oltja be-
lénk. Senki sincs ebből az
örömből kizárva, egyformán
mindannyiunknak megvan a
közös okunk arra, hogy örven-
dezzünk. A mi Urunk ugyanis
mint a bűnnek és a halálnak a
legyőzője jött közénk. Senkit
sem talált bűntelennek, így
minden ember megváltására
jött.” (IL.I.341) Az ünnep
lényegének - VELÜNK az
ISTEN - megtalálási szándé-
kával kívánok örömteli, bol-
dog karácsonyt!

Takács Alajos plébános

2013 karácsonyára
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A karácsony ünnepének van-e üzenete a mának?

időt az imádságra és elmélke-
désre, a Szentírásból elolvas-
suk azokat a részeket, amik
összefüggnek Krisztus eljöve-
telével.
A karácsony akkor lesz ré-
szemre is különleges nap, ha
részt veszek a szent liturgián,
és az áldozásban hittel és sze-
retettel fogadom Istent. Ma is

ugyanazt az örömöt érezhet-
jük, mint a didergő pásztorok,
Mária és József.

Krisztus születik!
Dicsőítsétek!

Pacsai János parókus,
esperes, püspöki tanácsos

Jézus Krisztus születésének
valódi jelentőségét gyakran el-
homályosítja az ajándékozás
üzleti jellege. Ezekben a na-
pokban őrült ütemben járjuk
az üzleteket, és keresünk va-
lamit, amivel a másikat meg
tudnánk ajándékozni. Hete-
kig csábítanak, hogy ezt vagy
azt vásároljunk, s ez könnyen
elszemélytelenít bennünket,
és elveszi a képességünket az
örömre. Néhányan karácsony
helyett már csak, mint szabad-
napról beszélnek, „nyaralni”
mennek. Előfordul, hogy
óvodai, iskolai ünnepségeken
nem szabad Isten, az angyalok
nevét mondani, csak fenyők,
manók vannak, s igyekeznek
elfelejtetni velünk, hogy a
karácsonyi ünnepek közép-
pontjában Krisztus eljövetele
van.

Azok számára, akik hittel, szí-
nes fények, feldíszített fenyő-
fák, szép szertartások, szimbó-
lumok között várakoznak,
valódi örömmé válik a kará-
csony. Krisztus jön, hogy ta-
núságot tegyen az Atya irán-
tunk való szeretetéről. Mi is
igyekezzünk szeretetünk ré-
vén megosztani ezt a szerete-
tet, különösen a szegényekkel
és a kevésbé szerencsésekkel.
Legyünk érzékenyek azokkal,
akiket különösen nagy veszte-
ség ért, és nem tudnak ünne-
pelni. Legyünk nagykövetei
Isten emberszeretetének, és
osszunk azokból a kincsekből,
amelyeket mi is Istentől ka-
punk. Engedjük, hogy Isten a
mi szívünket is megnyissa,
mint a pásztorokkal és böl-
csekkel is tette. Ez azt is
jelenti, hogy megtaláljuk az

- az öröm képessége -

Igazgató úr 2014 első hetére
datálja a hulladékudvar

megnyitásának időpontját

VI. évfolyam 4. szám

Kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk minden Olvasónknak!
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2013. október-november-december

Címlapsztori

A háromkirályok történetét valószínűleg a legtöbb ember
ismeri. A Megváltó születése és ennek az eseménynek a
misztériuma a hétköznapi élet igen sok elemében vissza-
köszön, főleg így, karácsony tájékán. A leggyakoribb, és ta-
lán legszebb példája ennek, a karácsonyi betlehemjátékok
és a történet szereplőit megjelenítő jászol építése. Ebben
az évben Sajószentpéter is csatlakozott e hagyomány őr-
zőinek táborához, hiszen ünnepi keretek között átadásra
került egy jászol, amely a Megváltó születését illusztrálja.
A nemes kezdeményezés ötlete a Városüzemeltetési és
Beruházási Osztály munkatársától, Szabó Anikótól
származik, akitől beszélgetésünk során sok kérdésemre
választ kaptam.

állás, amit a megkeresettek ta-
núsítottak. Bárkivel beszél-
tem, mindenki mosolyogva
egyezett bele, hogy támogassa
a projektünket, sőt, a legtöb-
ben megköszönték, hogy ők is
részt vehetnek benne. Így ha-
mar túl is teljesítettük a célun-
kat.
- Mi volt a terv? Kik azok,
akik ajándékra számíthattak
ebből az alkalomból?
- Mindenki. A hivatal állás-
pontja az volt, hogy az összes
szentpéteri iskola és óvoda
minden tanulója kapjon vala-
mit. A gyűjtéssel kapcsolatban
felkerestük a Kossuth Lajos
Iskola Tanulóiért Alapítvány
munkatársait, és ők működtek
közre a feladatban. Emellett az
intézmények pedagógusai is
igen sokat segítettek.
- Ha jól tudom, a gyerekek is
közrejátszottak a jászol épí-
tésében. Mi volt az ő felada-
tuk?
- Az én tervem az volt, hogy
mindenki kicsit a sajátjának
érezze ezt az egész dolgot. Mi-
vel a betlehem hat szereplős: a
háromkirályok, Mária, József
és a kis Jézus alakja formá-
lódik meg benne, városunk-
ban pedig három iskola és há-
rom óvoda van, így az tűnt a
legkézenfekvőbb megoldás-

nak, hogy minden intézmény
készítsen el egy figurát. Így
mindenki egyformán hozzájá-
rulhat a jászol kialakításához.
- Hogyan zajlott az átadó
ünnepség? Hogyan fogadták
a gyerekek az új látványos-
ságot?
- A megnyitó remekül zajlott.
Polgármester úr is megjelent
rajta, és beszédében megkö-
szönte mindenki munkáját.
Az ünnepség alkalmából a
gyermekek dalokkal készül-
tek, és a hideg ellenére is úgy
tűnt, élvezik a programot. A
megnyitó óta is minden nap
egy-egy óvodáscsoport látogat
ki a betlehemhez, és énekük-
kel varázsolnak igazi ünnepi
hangulatot az utcára.
- Meddig fogja a betlehem dí-
szíteni a városközpontot?
- A jászolt a karácsonyi kivilá-
gítás kezdetével egy napon
állítottuk fel, és azzal együtt
fogjuk elbontani. Ám ez az
építmény nemcsak egy évre
szól! Reméljük, az emberek
vigyázni fognak rá, hogy még
sok éven keresztül mosolyt
csaljon majd az ünnepi idő-
szakban a gyerekek és a felnőt-
tek arcára!

Bájer Máté

- Nagyon kedves gondolat-
nak tartom azt, hogy Sajó-
szentpéteren is meghonosít-
suk a betlehemezésnek ezt a
formáját. Honnan jött az
ötlet?
- Nemrégiben a szülőhelyem-
ről, Komádiról nézegettem
fotókat, és találtam egy képet,
ahol a református templo-
munk látható, előtte egy kis
betlehemmel. Ez a kép igen
kellemes hangulattal töltött
el. Arra gondoltam, Sajószent-
péteren is nagyon jó lenne egy
ilyen jászolt építeni. Másnap
ezzel a hangulattal jöttem be
dolgozni. Először a kollegáim-
mal beszélgettem az ötletről,
majd a vezetőséghez fordul-
tam, akik azonnal támogatták
a felvetést.
- Hogyan sikerült életre hív-
ni a kezdeményezést?

- Fontos, hogy megemlítsem
kolléganőm, Páll Sándorné
nevét, aki a tervezésnél vállalt
nagy szerepet. Miután beszél-
tem neki a dologról, egyből
hozzálátott a megvalósítás elő-
készítéséhez: hogy nézzen ki a
jászol, miből készüljön, ho-
gyan lehetne minél több han-
gulatot belecsempészni. Bon-
tott anyagokból épült a váz, az
összeszerelést a közmunkap-
rogram keretein belül mű-
ködő asztalos brigád végezte,
így a városnak nem került
pénzébe az elkészítése. A bet-
lehem gondolatával együtt
született a felvetés a gyerme-
kek megajándékozását ille-
tően. Így felkerestem a kör-
nyékbeli vállalkozókat, hogy
támogatnák-e ezt a kezdemé-
nyezést. Őszinte örömmel töl-
tött el az a készséges hozzá-

Az óvodások minden nap énekelnek a betlehemi kompozíció előtt

Betlehemi csillag Sajószentpéter fölött

A gyerekek rajzokon is megörökítették a betlehemi jelenetet
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Igazi közösségi ember volt

Erős, kemény ember hírében állt, aki hosszú évtizedeken
át számtalan kollégája, munkatársa érdekét képviselte a
különböző munkahelyeken. Ugyanezt tette szakszervezeti
vezetőként is, hiszen mindig az igazság pártján állt.
Hosszú éveken át búcsúztatta elhunyt bányásztársait, de
eljött az a nap, amikor tőle kellett elbúcsúzni. Szirmay
László 2013. október 22-én, 82 éves korában örökre
eltávozott.

rá feladatokat.
Nála a nyugdíj nem a pihenés-
ről szólt, hanem a további pör-
gésről. Elvállalta a helyi nyug-
díjas bányászszakszervezet
120 fős csoportjának vezeté-
sét, ahol évente több progra-
mot szervezett, és elmaradha-
tatlan volt a bányásznap kör-
nyéki nyugdíjas összejövetel
is. Kiváló kiállását és szónoki
képességét gyászszertartáso-
kon kamatoztatta, közel ezer –
elsősorban bányász - temeté-
sen mondott búcsúbeszédet.
Az összegzésből akkor nem
maradhatott ki a feleség, Mar-
gitka néni sem, akire jelentős
teher hárult férje feladatválla-
lásai közben. Azt mondta: kö-
szönettel tartozik neki, hiszen
biztos pont volt a mindenna-
pokban, a gyermeknevelésben
és a konyhában egyaránt.
Büszkén mesélt négy unokájá-
ról és dédunokáiról, vagyis
összességében nagyon boldog
embernek vallotta magát.
A gondok mintegy tíz éve kez-
dődtek, amikor egy tüdőszű-
rőn valamit kimutatott a rönt-
gen. Akkor a gyógyszeres
kezelés eredményt hozott, és
az egykori bányász szervezete
tünetmentessé vált. Aztán
idén október elején úgy érezte,

hogy fáj a karja, a válla, ezért
orvost hívtak, aki gyógysze-
reket írt. A fájdalom erősö-
dött, újabb gyógyszerek, majd
beutaló a megyei kórházba,
ahonnan a vizsgálatok után
Edelénybe szállították. Az
egész folyamat három héten át
tartott, ami október 22-én vé-
get ért. Margitka néni el-
mondta, férje az utolsó napig
magánál volt, így volt idejük
mindent átbeszélni. Közösen
döntötték el, hogy a hamvasz-
tás után nem rendeznek teme-
tést, ezért az urnát hazavitték,
és csak akkor tartanak búcsúz-
tatót a gyermekeik, ha már két
urna lesz. Hatvanegy év házas-
ság után ebben is közösen
akarnak osztozni. Egyébként
az orvosok megnyugtatták az
özvegyet, hogy Laci bácsi
szervezete elöregedett, a kö-
zelmúltban kimutatott prob-
léma pedig csak a folyamatot
gyorsította fel. Ezért nem tud-
ta megélni a napokban érkező
ötödik dédunoka születését.
Végezetül Margitka néni hoz-
zátette: nehéz egyedül, de a
közelben élő Tamás a fiával
együtt naponta látogatja, így
valamivel talán könnyebb el-
viselnie a gyászt.

Kovács István

Nagycsaládban nőtt fel szülő-
falujában, Alberttelepen, ahol
hét gyermek élte mindennap-
jait. Édesapja bányász-aknász-
ként volt elismert dolgozó, így
evidens lett volna számára is a
jól fizető szénbányászatban el-
helyezkedni, de mivel iskolai
eredményei nagyon jók vol-
tak, szülei Egerbe, a Dobó Ist-
ván Gimnáziumba íratták be.
A világháború után Miskol-
con, a Lévay József Reformá-
tus Gimnáziumban folytatta
tanulmányait, de látta, anya-
gilag mennyire megbecsülik a
bányászokat, és bátyjával úgy
döntöttek, leszállnak a mély-
be, ezért az iskolapadot csá-
kányra cserélte. Becsületesen
dolgozott, ezért a pártvezetők
katonatiszti iskolába küldték,
amit Budán, a Petőfi laktanyá-
ban végzett el. Egerben hír-
adósként szolgált, majd meg-
nősült, és jöttek a gyerekek.

Nóra és László 1953-ban,
majd Tamás 1955-ben szüle-
tett, édesapjuk pedig nagycsa-
ládosként már kevesellte a ka-
tonatiszti fizetést, ezért vissza-
kérte magát a bányába. A szak-
mai képzések után a Pitypa-
latty-völgyben, a Harica bá-
nyában csapatvezető vájár-
ként tevékenykedett, majd fej-
tette a szenet a Szentpéter II-
es aknán, Berentén és Her-
bolyán is.
Laci bácsi közel három éve
mesélte el a Szentpéteri Kró-
nikának élete történetét, ami-
kor büszkén mondta, hogy
mindig ki merte nyitni a szá-
ját. Érték ezért hátrányok is,
de azokon túltette magát. A
bányász szakszervezetnek
1947-től volt a tagja, majd pro-
pagandistája, és nem tagadta
pártaktivitását sem.
Elismerte, néha talán a kelle-
ténél keményebben lépett fel
egy-egy ügyben, amiért elő-
fordult, hogy kihúzták a nevét
a bányásznapi jutalmazottak
közül. Úgy gondolta, baloldali
emberként ez belefér a mun-
kásságába. Munkájára azon-
ban nem lehetett panasz, hi-
szen ahogy fogalmazott:
„egymilliónyi” oklevelet ka-
pott, közöttük van a Kiváló
Munkáért Miniszteri Kitün-
tetés is. Szakszervezete már
nyugdíjasként ismerte el a
Szent Borbála Érdemérem-
mel, 2000-ben pedig Sajó-
szentpéter Város Önkormány-
zatától a Pro Urbe Díjat érde-
melte ki. Előtte egy választási
ciklusban, 1994-98 között ön-
kormányzati képviselőnek is
megválasztották, ekkor a szo-
ciális bizottságban osztottak

Eltávozott a Pro Urbe díjas Szirmay László
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Szirmay László
1931 – 2013

Karácsony ma
Karácsony ma zajos
készülés, csillogás.

Zárt szívekben ma sem
jöhet a Messiás!

Karácsonyfát állít
ma, sok milljó család,
s nem kell az ajándék,
mit Isten ingyen ád.
Úgy néznek Jézusra,
mint kis csecsemőre,
Jézuskát s a jászolt,

elteszik jövőre.
Gyermekeik újra

játszhatnak majd véle,
Isten áldott Fiát,

így teszik ma félre.

Pedig Ő hatalmas
Úr a világ felett!
Szava hozta létre
a földet, az eget.

Hogy állsz meg Előtte,
te parányi ember,
ha majd ítéletre

von mint Bíró, egyszer?!
Még hozzá fordulhatsz,

születése napján,
bűnbánó szívvel, hogy

üdvösséget kapjál.
Csak ott: ahol a szív,
Jézust rejtő jászol,

lehet ma igazi
boldog, szép, karácsony.



PortréSzentpéteri
Krónika

8

A kitartás jutalma, avagy 1979 óta talpon
Portré: Borbély Lászlóné

Megpróbálhatnám összefog-
lalni különböző statisztikák
alapján Ágota munkásságát, és
száraz életrajzi adatok leköz-
lése után az olvasó fantáziájára
bízni azt, hogy összeáll a vé-
gén ez az arculat vagy sem, de
ezek a tények jelen esetben
csak hangsúlytalan szavak
lennének. Így inkább megfor-
dítva a képletet, a szavakra bí-
zom, hogy tényekké, vonások-
ká, felismerhető arcéllé neme-
süljenek. Ezek a szavak termé-
szetesen nem az én szavaim
lesznek, hanem Borbély Lász-
lóné szavai, akit kérdeztem a
munkáról, a családjáról és
egyéb dolgokról, abban a re-
ményben, hogy a betűk mögül
sikerül életre hívnunk azt az
embert, aki kiérdemelte ezt a
megtisztelő kitüntetést.
- Először is szeretnék gratu-
lálni a kitüntetéshez! Mit
jelent az Ön számára ez a díj?
- Ez az elismerés nagyon meg-
lepett engem. Nem számí-
tottam rá, hogy én kapok egy
ilyen díjat, hiszen nem tettem
semmit érte, csak végeztem a
dolgomat, becsületesen, leg-
jobb tudásom szerint, de nem
a dicséretért, hanem azért,
mert szerintem csak így érde-
mes a munkánkat végezni.
1979-ben kerültem a hivatal-
ba, és azóta nagyon sok válto-
zás történt itt. Új kollégák jöt-
tek, régiek mentek el, és a
munka területén is számos do-
log átalakult. Rugalmasnak,
alkalmazkodónak kellett len-
ni, de sikerrel vettem minden
akadályt. Ezért is esik jól ez a

díj, hiszen az ember ilyenkor
még inkább érzi azt, hogy
megérte kitartani.
- Hogyan tudná megfogal-
mazni a hivatásának az ars
poeticáját? Mik egy jó köz-
tisztviselő előnyei, egyálta-
lán mi szükséges ahhoz, hogy
az ember sikeres legyen ezen
a területen?
- Türelem és empátia. Fontos,
hogy megpróbáljuk megérteni
az embereket. Én adózással
foglalkozom, ezen belül is a
gépjárműadóval. Ez nem a leg-
kedveltebb köztisztviselői
munkakör az emberek sze-
mében, ezért fontos, hogy tü-
relemmel és kellő megértéssel
forduljunk hozzájuk. A becsü-
let is lényeges számomra és az
emberek tisztelete. Ezt tanul-
tam a szüleimtől. Volt egy régi
kolléganőm, aki azt mondta,
az embereket meg kell hallgat-
ni, mert félig mindig igazuk
van. Én is magaménak érzem
ezt az elvet. Vannak jobb és ke-
vésbé jó adózóink. Próbálom
megérteni őket, és megértetni
velük a szabályokat.
- Mi ösztönözte erre a pályá-
ra? Kapott-e a szüleitől pá-
lyaválasztással kapcsolatos
instrukciókat, tanácsokat?
- Nem gondoltam soha, hogy
erre a pályára fogok lépni, nem
volt eltervezve. Édesanyám
mindig azt szerette volna,
hogy pedagógus legyek. Egy
évig tanítottam is képesítés
nélküli tanárként az akkori 3-
as számú iskolában. De nem
tudtam azonosulni azzal a
munkakörrel. Nem igazán tet-

Egy újságcikk megírása mindig komoly feladat. Az
írónak törekednie az objektivitásra. Fontos, hogy az
olvasó minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy a
feltálalt részletekből saját meglátása és szemlélete
szerint tudja leszűrni a tanulságokat. Még nagyobb a
felelősség abban az esetben, ha egy ember élete, arculata
rajzolódik ki a szavakból. A betűk egyéniséget, identitást
formáló képpé állnak össze. Ennek a cikknek az a
feladata, hogy Borbély Lászlóné portréját fesse meg,
akit hosszú ideje tartó, kiváló munkájáért idén kitün-
tettek „Sajószentpéter Város Közszolgálatért” díjjal.

szett. A főiskolára sem sike-
rült bekerülnöm, bár igazság
szerint nem is nagyon akar-
tam. Aztán a BVK-nál kezd-
tem dolgozni, mert valahol
azért kellett. Utána kaptam azt
a lehetőséget, hogy idejöjjek a
polgármesteri hivatalba, és
éltem vele. Végül megszeret-
tem ezt a munkát. Bár az adó-

zás és az ehhez kötődő ügyin-
tézés az emberek számára álta-
lában nem egy szimpatikus
dolog, főleg mostanában. Ke-
vesebb a munkahely, nehe-
zebb az élet, még inkább meg-
terhelővé vált az, ha fizetni
kell. De ha valaki a megfelelő
módon kezeli az ügyfeleket,
érződik rajta a segítő szándék,

2013. október-november-december

2013 júniusában az ünnepi képviselő-testületi ülésen
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azzal nemcsak az adózók, de a
saját dolgát is megkönnyít-
heti.
- Említette, hogy sokszor kel-
lett alkalmazkodnia a változó
körülményekhez. Mi volt a
legnehezebb időszak a karri-
erje során?
- Az adózás mindig egy nehéz
dolog, főleg amikor az adóne-
mek váltják egymást. A rend-
szerváltás után, 1992-ben be-
vezették az iparűzési adót, va-
lamint a gépjárműadót. A gép-
járműadó ekkor már nemcsak
a dízeles autókra vonatkozott,
hanem az összes gépjárműre.
Bevezetésre került az épít-
ményadó is, ami sok munkát
hozott nekünk. Bevallásokat
kellett adni az embereknek.
Akkor még négyen voltunk az
adózáson, és az megmaradt
bennem, hogy egyszerűen

nem győztük fogadni az ügy-
feleket, mert szegények szá-
mára teljesen új volt az eljárás,
nem tudták, mit hová kell írni,
mit kell kitölteni, és sok segít-
séget igényeltek.
- Természetesen a munkán
kívül is van élet. Mesélne ki-
csit magáról, a családjáról?
- Van két felnőtt, diplomás fi-
am. Mindig is jó magavisele-
tűek és szorgalmasak voltak,
főleg a nagyobbik fiam, aki ki-
tűnő tanuló volt. Ő most
Pesten dolgozik, ott él, a
kisebbik itt él velem, és a Bor-
sodChemben dolgozik. 1984-
től lakunk Sajószentpéteren.
Előtte Sajókápolnán éltem, a
gyerekkoromat is ott töltöt-
tem, és kicsit még ma is oda-
húz a szívem. Ott lakik a testvé-
rem is és az egész rokonságom.
- Mivel tölti szívesen a sza-

badidejét?
- Szeretek olvasni. Érdekelnek
a történelmi témájú könyvek,
emellett könnyebb regénye-
ket is szívesen olvasok. Van-
nak házi kedvenceim is, ku-
tya, macska, velük foglalko-
zom. Szívesen internetezek,
ha van időm rá, bár nem az töl-
ti ki a napjaimat. Tévét nézni
viszont nem szeretek. Ezekre
persze csak akkor jut már
időm, ha az egyéb otthoni kö-
telességeimet elláttam. Ide
tartozik a főzés, mosás, takarí-
tás. Ha a munkahelyről haza-
megyek, kezdődik a második
műszak.
- Mire van szükség ahhoz,
hogy az ember bírja ezt a ket-
tős terhelést?
- Elszántságra és szeretetre. A
munkahelyen a munka szere-
tetére, otthon a család szerete-

tére. A két dolgot nem szabad
összemosni. Ami a hivatalban
történik, nyűg, probléma, azt
soha nem viszem haza.
- Mire a legbüszkébb a mun-
kájában és mire a magánélet-
ben?
- Az elmúlt tíz évben hat mun-
katársam volt, főleg fiatalok.
Büszke vagyok arra, hogy aki
innen elkerült, az még maga-
sabbra tudott jutni az itt meg-
szerzett tapasztalatokból. És
még arra is vagyok büszke,
hogy kitartottam. Jó érzés
ennyi év után is itt lenni. És
most már erre a kitüntetésre is
az lehetek. A magánéletben
pedig a fiaimra. Bár még büsz-
kébb lennék akkor, ha már
unokám is lenne, de reméljük,
ez kívánságom is hamarosan
teljesül!

Bájer Máté

VI. évfolyam 4. szám

GYÚRÓ TÁRSA Kft.és
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 2014-ben is.

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!

K A L Á S Z

T E R M É N Y - TÁ P

Megköszönöm egész évi vásárlásukat, kellemes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok!

A PARASZNYAI

ELÁGAZÁSNÁLLÁNGOSSÜTO

„Lángos csak frissen sütve!”

Kellemes karácsonyi

ünnepeket és sikerekben

gazdag boldog

új évet kívánunk

minden kedves

vendégünknek!

Lángos-különlegességek
széles választékával

várjuk Önöket
2014-ben is!
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rkérdésk

Ön hogyan teremti meg
a karácsony meghitt hangulatát?

Tasnádi Bernadett

-
- Először is leszögezném,
hogy nálunk a karácsony nem
a pénzről szól, hiszen nem az
ajándék értéke határozza meg
a szeretetet. Az anyagiaktól
fontosabbnak tartom, hogy
családi körben, közösen tölt-
sük el az ünnepet, amire ebben
a rohanó világban, a tempós
életmód mellett máskor alig
kínálkozik esély. Most a szűk
családdal ünnepelek, és régi
jól bevált menüsort igyekszek
majd vacsorára feltálalni, ami-
ben biztosan helyet kap a sült
kacsa és valami nagyon finom
édesség. Az ilyenkor semmi
mással össze nem hasonlítha-
tó hangulat az étkezés után
már várakozással lesz teli, hi-
szen készülünk az éjféli szent-
misére. Ezt nálunk, Dusno-
kon mindig nagy érdeklődés
övezi, mert ilyenkor a mise ki-
egészül a pásztorjátékkal, amit
mindenkinek látnia kell!

Köves Hajnalka

- Szenteste a szüleimnél le-
szünk, ahová a rokonságból is
érkeznek gyerekek. Ilyenkor
mindig vásárolnak vágott fe-
nyőt, és amíg a felnőttek a dol-
gukat végzik, például főznek,
a legfiatalabb korosztály tagjai
feldíszítik a karácsonyfát.
Amikor rákerül az utolsó dísz,
elkezdődik az ajándékozás.
Fölösleges ajándékot soha
nem veszünk, hiszen a köz-
munkás béremből egyébként
sem futná drága holmikra. Di-
vatos ruhára viszont van igé-
nye a kislányomnak, így őt
ezúttal azzal lepjük meg. Köz-
ben egész nap szólnak a ka-
rácsonyi dalok, amelyek meg-
teremtik az ünnep alaphangu-
latát. Az év végi események so-
rát nálunk a mikulás nyitotta
meg, egy kollégánk beöltözött,
és körbejárta a gyermekes csa-
ládokat, majd tartottunk egy
közös partit. Az egész évben

felhalmozódott problémák
ilyenkor kicsit oszlanak, mert
inkább arra koncentrálunk,
hogyan szerezzünk örömet
családtagjainknak, és mivel
lepjük meg őket. Már decem-
ber elején elkezdtem a bevá-
sárlást, mert az alapanyagok
egy részét a boltból kell be-
szerezni. A húsleves, töltött
káposzta, rántott hal, fasírt,
rizibizi ilyenkor elmaradha-
tatlanok a vacsorából.

Balogh Gabriella

- Szerencsére négy gyerme-
künknek nincsenek rendkí-
vüli igényeik, ők már kis aján-
déknak is tudnak örülni. Ka-
rácsony előtt néhány nappal
kezdődik nálunk a tényleges
rákészülés, ekkor díszítem fel
a lakást, kipróbálom az égőso-
rokat, és felszerelem a kará-
csonyfára. Utóbbira biztosan
nem lesz idén sem gondunk,
hiszen a férjem erdész. Hogy

mégis emlékezetes legyen a
szenteste, igyekszem finom
ételeket az asztalra tenni. Ná-
lunk ilyenkor a kolbásszal töl-
tött karaj az első számú kíná-
lat, amit töltött káposzta kö-
vet, majd mindezt sütemény-
nyel egészítem ki. Gyermeke-
inknek a vacsora után próbál-
juk elmagyarázni az ünnep lé-
nyegét, ők kibontják az aján-
dékokat, és mindenki boldog.
Ezért is szép ez a nap.

Láng Andrásné

- Igazi nagy családunk van,
ezért én nagyon boldog ember
vagyok. Három gyermekünk
és hét unokánk jelenti a csa-
ládot, és most várjuk a nyolca-
dik unokánkat. Annak is örü-
lök, hogy mindnyájan Sajó-
szentpéteren élnek, ahogyan a
80 éves anyukám is. A kará-
csonyi ünnepeket egymás kö-
zött szoktuk beosztani, a
szentestén mindenki hozzánk

2013. október-november-december
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jön, majd utána minden nap
másnál találkozunk. Örülök
annak, hogy a családom na-
gyon összetartó. Természete-
sen a hat iskolás és egy óvodás
unokám rendezvényeire, ün-
nepségeire is eljárok, mert ott
is kíváncsi vagyok rájuk. Köz-
tudott, hogy a szeretet ünnepe
ajándékozásról is szól, ilyen-
kor azt vesszük meg, amit a
gyermekek kérnek, és persze
amire a nyugdíjunkból telik.
Már december elején elkezd-
tem a gyűjtögetést, mert leg-
alább tízfélét kell vennem, és
készülni kell az ünnepi vacso-
rára is. Ez utóbbi legyen meg-
lepetés, mert nálunk nincs ál-
landó, megszokott ünnepi me-
nü.

Bányász Béla

- Ketten maradtunk felesé-
gemmel Sajószentpéteren. Lá-
nyunk Martfűn talált pedagó-
gus állást, a fiam pedig család-
jával Sajószögeden lakik,
egyetlen unokánknak ő az
apja. A családunk tehát eléggé
szétszóródott, de ez nem aka-
dálya annak, hogy a kará-
csonyt mindig együtt töltsük.
Sajnos, most úgy jött ki a lé-
pés, hogy a fiamnak karácsony
másnapján dolgoznia kell,
ezért ő hamarabb elmegy tő-
lünk. Évtizedek óta megszo-
kott program ilyenkor a közös
fadíszítés, meg szoktuk nézni
a televízió-csatornák ünnepi
műsorait, a feleségem pedig
minden évben részt vesz az
éjféli misén. Igyekszünk sze-
rény körülmények között, de

annál nagyobb szeretetben
megtartani a karácsonyi ün-
nepet, és örülni egymásnak,
mert egész évben elég kevés al-
kalommal találkozunk, bár
gyermekeink a születésnapok-
ról és a névnapokról soha nem
feledkeznek meg, olyankor
meglátogatnak bennünket.

Jurkó János

- Lányunk ápolónőként Bu-
dapesten talált munkát, és ott
él három unokánk is. Ígérték,
hogy névnapomra megláto-
gatnak, de az év végi ünnepe-
ken a baráti körünk is meg
szokott lepni bennünket. Ka-
rácsonyra a feleségemmel oko-
zunk egymásnak meglepetést,
valami apróságot mindig ve-
szünk a párunknak. Fenyőfa
nélkül még egyetlen kará-
csonyt sem tartottunk, általá-
ban a legkisebbek közül vá-
lasztunk. Nyugdíjunk elég ke-
vés, sokat költünk gyógyszer-
re, de a szeretet ünnepéről va-
lamilyen szinten mégis min-
dig megemlékezünk.

Ligárt Edina
- Édesanyámtól kaptunk meg-
hívást szentestére, ahová pá-
rommal és kislányunkkal,
Szofival megyünk, de ott lesz a
két keresztgyerekünk is. A va-
csora készítését a mama vállal-
ta magára, én süteményt vi-
szek. Kicsit megemlékezünk
majd az ünnepről, elbeszél-
getünk a gyerekekkel, és
igyekszünk meghitt hangulat-
ban tölteni az estét. Hozzánk

egyébként már elhozta a Jé-
zuska a karácsonyfát, az er-
kélyre tette, és csak fel kell
majd díszíteni. Szofi görkor-
csolyát szeretne találni a fa
alatt, valamint egy nyomdát.
Reméljük, szerencséje lesz, és
ezeket fogja majd kibontani a
csomagból. Hozzátenném,
idáig szerencsés évünk volt, és
reméljük, ebben nem történik
változás a hátralévő pár nap-
ban.

Török Lajosné

- Hál' Istennek nagy a csalá-
dunk. Három fiunkat a párjá-
val és öt unokánkat várjuk
hozzánk karácsonykor. Ezért
mindent nagy fazékban kell
főzni, de cseppet sem bánom.
Valamikor ilyenkorra időzí-
tettük a disznóvágást, de az az
idő már elmúlt, már csak szár-
nyasokat tartunk a dusnoki
portánkon. Azokból készül a
kakasleves csigatésztával, a
töltött káposzta pedig kará-

csonykor elmaradhatatlan. A
hangulatot két unokánk szok-
ta fokozni, akik zenélnek.
Szandra szintetizátoron ját-
szik, Laura pedig furulyázik.
Ilyenkor sorra játsszák együtt
a karácsonyi énekeket és dal-
lamokat, mint a Mennyből az
angya l vagy a Dicsőség
mennyben az Istennek. Saj-
nos, ritka alkalom, hogy így
összejön a teljes család, bár a
születésnapokon és névnapo-
kon mindig együtt vagyunk.
Van a hegyen egy hétvégi há-
zunk, olyankor ott rendezünk
kerti partit, és jól érezzük ma-
gunkat. Karácsonykor viszont
nálunk szoktunk jó hangula-
tot teremteni, és bízom benne,
hogy idén sem lesz máskép-
pen.

Szokolai Pálné

- Két gyermekem és négy uno-
kám Szirmabesenyőn és Mis-
kolcon élnek, de minden kará-
csonykor meglátogatnak ben-
nünket. A fát mindig a szent-
este délutánján díszítjük fel,
mert akkor már az ajándéko-
kat is alá tudjuk pakolni. Csak
szerényen költekezünk, aho-
gyan a nyugdíjból telik. Min-
dig vásárolunk halat, lehető-
ség szerint élőt, de ha Sajó-
szentpéteren nem kapunk
élőt, akkor kényszerből ki-
egyezünk a tengeri hallal is.
Mint minden évben, most is
nagy várakozással tekintünk
az ünnepek elé, és reméljük,
idén is ez lesz nálunk a szere-
tet ünnepe.

Kovács István

VI. évfolyam 4. szám
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Emlékezés, hagyomány, meghittség
2013. október-november-december

Az emlékezés városunk neves
szülöttének, Lévay Józsefnek
szólt, aki nemcsak irodalmi,
de közéleti tevékenységével is
beírta nevét Borsod vármegye
és szűkebb hazája, Sajószent-
péter történelmébe. Több,
mint húszéves hagyományra

tekintenek vissza azok a ren-
dezvények, amelyekkel a köl-
tőre emlékezünk. Ebben az
évben a rendezvényeket no-
vember 21-én délelőtt az óvo-
dásoknak szervezett népdal-
éneklési verseny nyitotta,
amelynek helyszíne a városi

Ezekkel a szavakkal lehet jellemezni a Művelődési és
Sportközpont és Városi Könyvtár novemberi program-
jait.

könyvtár volt. A verseny előtt
megkoszorúzták a költő szob-
rát, amely a könyvtár udvarán
áll. Délután az általános isko-
lásoknak szervezett szavaló-
versennyel folytatódott a meg-
emlékezés, amelyet idén
először nemcsak városunk ta-
nulóinak hirdettek meg, ha-
nem a kazincbarcikai tankerü-
let iskolásainak is, így Bán-

horvátiból, Rudolftelepről,
Szuhakállóból és Nagybarcá-
ról is érkeztek szavalók. A
megemlékezés november 20-
án a költő sírjánál folytató-
dott, ahol Major Zsolt refor-
mátus lelkész gondolatai és a
Sajó Gyöngye népdalkör mű-
sora után helyezték el az em-
lékezés virágait. Ebben az év-
ben se maradt el az ünnepi is-
tentisztelet, amelyet idén a
fennállásának 20. évfordulóját
ünneplő Református Nőszö-
vetség szervezett. Az ünnepi
istentisztelet műsorát - mint
minden évben - a költőről el-
nevezett református gimná-
zium növendékei adták.
A programsorozatot novem-
ber 25-én délután az iskolások
népdaléneklési versenye zár-
ta, amelyre sokan jelentkez-
tek, és különösen a felsősök
körében nagyon erős, színvo-
nalas verseny alakult ki. Ezzel
a megmérettetéssel nemcsak
költőnk emlékének tisztel-
günk, hanem őrizzük a népi
kultúra emlékeit is, s talán
ezek az ifjú népdalénekesek
egyszer tagjai lesznek annak a
csoportnak, amelyik szintén a
népi hagyományokat ápolja.
Nem másról, mint a Sajó
Gyöngye népdalkörről van
szó, amely tavaly ünnepelte
fennállásának 5. évfordulóját,Gobelintechnikával elkészített díszek pompáznak a fenyőn

Természetesen a díszpárnák
is a gobelinezők keze munkáját dicsérik

A költő sírjánál Geregúr József alpolgármester
és Szentiványi Enikő jegyzői referens koszorúztak

a polgármesteri hivatal nevében

Fotó: Pálinkó Gábor

Fotó: Pálinkó Gábor

Fotó: Pálinkó Gábor
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s az idén 5. alkalommal szer-
vezte meg a népdalköri talál-
kozót november végén. A ta-
lálkozóra a környékről érkez-
tek csoportok, melyek a megye
népzenei életének aktív része-
sei. Ezt az alkalmat a népmű-
vészet igazi ünnepének is le-
het nevezni, hisz nemcsak a
népdalkörök mutatkoznak be,
hanem élőzenés táncház és
népművészeti kiállítás is kap-
csolódik a rendezvényhez. Az
idén vendégek érkeztek Mú-
csonyból, Edelényből és Szir-
mabesenyőből. Ez nem ver-
seny, hanem egy gála, amely-
nek célja egymás megismerése
és a tapasztalatcsere, valamint
a közösségépítés. Jó volt látni,
hogy három generáció között
milyen erős összetartó erő a
népzene, a népi kultúra. A
táncházban, ahol gyerekek,
szülők és nagyszülők együtt
ropták, a Számadó zenekar
húzta a talpalávalót. A Tü-
csökmadár és a Hajlika Nép-
tánc Stúdió bemutatói színesí-
tették a műsort. A programot
egy meghitt, fehér asztalnál el-
fogyasztott ebéd zárta.
A meghittség nemcsak az ebé-
det jellemezte, hanem azt a ki-
állítást is, amelyik november
közepén nyílt az MSK-ban, és
december 20-áig látható. A
„Karácsonyi érintés” címet
viseli, tartalmilag szorosan

kapcsolódik az előbbi rendez-
vényekhez, hiszen egy régi
műfajt, hagyományt, a gobe-
linhímzést mutatja be, ugyan-
akkor a karácsony várására, az
adventi időszakra helyezi a fi-
gyelmet. A kiállítás egyik kü-
lönleges darabja Michelange-
lónak a Sixtus-kápolnában ta-
lálható Teremtés freskójának
másolata, amelyet gobelin-
technikával készítettek. A te-
remtés, illetve karácsony kö-
zeledtével Jézus születésének

eljövetele a várakozásé, a ké-
szülődésé, a családi meghittsé-
gé, ezért kapta a kiállítás a Ka-
rácsonyi érintés címet. Fi-
nom, igényes, sokoldalú. Ta-
lán ezek a szavak jellemzik a
leginkább a kiállítást. Hisz ké-
pek, díszek, díszdobozok, pár-
nák és használati tárgyak bizo-
nyítják, hogy milyen kreatív is
az emberi fantázia. A kiállítás-
hoz szorosan kapcsolódik a
Dana ékszerek bemutatója.
De meghitté talán az a hat kis

fenyő teszi, amelyeken gobe-
lintechnikával elkészített dí-
szek pompáznak. A kiállítás
sikerét mi sem bizonyítja job-
ban, mint azok a bejegyzések,
amelyeket az emlékkönyvbe
írtak a látogatók. Aki látta a
kiállítást, biztos, hogy meg-
érintette annak szépsége, a
harmóniája és a kiegyensúlyo-
zottsága, amely érzések meg-
határozói az adventi várako-
zásnak.

Románné

A házigazda szerepét a sajószentpéteri kórus vállalta

A népdalköri találkozó hangulatos táncházzal zárult

Koszorúzás után a Sajó Gyöngye népdalkör fakadt dalra

Fotó: Pálinkó Gábor
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NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM & ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Megköszönve megrendeléseiket
és egész éves bizalmukat,

kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván

a THERMO NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM
minden dolgozója!

Januártól elérhető megújult étlapunk
az ezzel egy időben induló honlapunkon,

a www.langpizzeria.hu címen!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet

kívánunk minden kedves vendégünknek!

Cím: Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. Tel.: +36 20/284-5178
Nyitva tartás: hétfő – csütörtök →10:00 – 22:00

péntek – szombat → 10:00 – 23:00
vasárnap → 11:00 – 21:00

Profilbővítés
a postával szembeni
gazdaboltban!!!

Extra minőségű, angol használt textiláru kilós áron,
nagy választékban kapható, valamint új holland és

belga textília diszkont áron.
Minden, ami a lakásba kell: függönyök, ágytakarók,

bébi- és gyermektextíliák, stb.

Sajószentpéter, Kossuth út 160.

Tel.: +36 48/ 521-177

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben

gazdag új évet kíván
az Új-Alapkő Kft.

minden dolgozója!

Ha profi munkára van szüksége,
ránk mindig számíthat: építőipari
kivitelezés, gépi földmunka,
épületbontás.
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. December végi népszokás: adománygyűjtés éneklés-
sel. 9. Szándékozik. 10. Á la … (divatos). 11. Nagyszerű. 13.
Állami bevétel. 14. Ellenérték. 15. Labdarúgó mesteredző,
volt szövetségi kapitány (József). 17. Újságíró, egyetemi
tanár (András). 18. Rostál. 20. Ezen a napon. 21. Kelet,
németül. 22. Eredeti dzsem. 23. Gáz a fénycsőben. 25.
Katonaruha színe. 26. Magyar építész, egyik fő műve az
Operaház.

Függőleges:
1. Téli ünnep, a vízszintes 1. alatti népszokás időpontja.
2. A szász Braunschweig folyója. 3. Egykori súlymérték. 4.
Sárkányt röptet. 5. De, bizony. 6. Ilyen sport a military. 7.
Éva párja. 8. Függőkertje az ókor hét csodája közé
tartozott. 12. Kerti munkát végez. 16. Relatív, rövidítve.
17. Belülről nyom. 19. Zakó és nadrág része is lehet. 20.
Messze van Jeruzsálemtől. 22. A sípszó is ez. 24.
Nanométer. 25. Kerékszélek!

Rejtvényünk megfejtése a függőleges 1. és a vízszintes 1.
sorban található. Ezt kell beküldenie az újság
szerkesztőségébe nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség
e-mail címére 2014. február 27-éig. A helyes beküldők
között egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím:
Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
Hunyadi u . 11 . E-mai l : sa jo tv@gmai l . com,
szentpeterikronika@citromail.hu. Szeptember havi
rejtvényünk helyes megfejtése: Robert Burns, Bátor
Miklós. Köszönjük Olvasóink aktivitását, és minden
rejtvénykedvelőt szeretettel várunk minden szerdán 16
órakor a városi könyvtárban működő Rejtvényfejtők
klubjába! A december 10-én megtartott sorsoláson
Szabóné Lévai Ildikónak kedvezett a szerencse.
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
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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.
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BORÁSZATI KELLÉKEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN

VI. évfolyam 4. szám

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2014-ben is!
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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 2014-ben is.
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