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Címlapsztori
Sajószentpéter a hetvenéves Nagy Feróval együtt ünnepelt
2009-ben hagyományteremtő jelleggel rendezték meg az
első városnapokat Sajószentpéteren. Nem kisebb alkalom adta az esemény apropóját, mint a település várossá
nyilvánításának 20. jubileuma.

hasonlítanak vagy mondanivalóban. De ez már egy egészen másik világ. Nem szeretném egy kiöregedő zenekar
élén végezni, és abból élni,
hogy 1978-ban írtunk pár slágert. Az ember sokat változik,
ez természetes. Közben változik a világ is. Ha belegondolok, akár manapság rapper is
lehetnék, bár oda még nem jutottunk el. Azonban a repertoárunkban szerepel egy rap paródia is. Igazából más az élet
ma, mint 1978-ban, így ennek
a kornak a dolgairól éneklünk
elsősorban.
- Az idén tölti Ön a hetvenedik életévét. A világon férfiak milliói vannak, akik fél
karjukat is odaadnák azért,
hogy ennyi idősen így nézzenek ki. Van valami titka ennek?
- Nem vagyok én hetven.
Negyven vagyok körülbelül, a
lelkem szerint huszonöt, a magasságom pedig körülbelül

Nagy Feró 70 évesen is karizmatikus egyéniség

Ebből az alkalomból, valamint az észak-borsodi település több évszázados történetét
alakító elődök iránti tiszteletből, az önkormányzat nagyszabású ünnepséget rendezett,
amelyet azóta minden évben
megtartanak. Nem volt ez
másképpen idén sem, hiszen
Sajószentpéter június 23-a és
26-a között ismét a programok
helyszínévé vált. Aki kilátogatott a művelődési központ
előtti térre, árusok forgatagát,
vidámparki játékokat, körhintát, dodzsemet, koncerteket és
látványos programokat kapott
cserébe. A rendezvény egyik
fő eseménye Nagy Feró és a
Beatrice koncertje volt. Hazánk bőrkabátos fenegyerekét
még az is ismeri, akit amúgy
nem nagyon foglalkoztat a
rockzene. Az idén hetvenéves
Nagy Feró egy egész országot
tanított meg számolni, hiszen
tőle tudjuk azt, ha nyolc órát
dolgozunk és ugyanennyit pihenünk, mennyi időnk kell,
hogy maradjon a szórakozásra, valamint hasznos meteorológiai tanácsokkal is szolgált,

hiszen azt is elmesélte néhányszor, hogy milyen volt az
igazi nyár. A koncert után
adott nyilatkozatát, amelyben
beszél munkáról, zenélésről,
az ős Beatriceről, valamint a
mostani formációról, az alábbiakban olvashatják.

185. Szóval belülről ezt én teljesen máshogy érzem. Igazából nem tudom, azt hiszem,
ennek nincs titka. Szeretek élni, szeretek zenélni. Azt tudom tanácsolni, hogy aki eléri
az ötven évet, sürgősen kezdjen el sportolni! Én egy héten
kétszer eljárok focizni. Más
titok nincs.
- Azt hallani a médiában,
hogy Önnek manapság is sok
terve van. Beavatna minket
is ezekbe?
- Szeretnék új nótákat írni.
Azt hiszem, négy vagy öt éve
nem adtunk már ki új dalokat.
Kettő már el is készült. Ezek
közül az egyik arról szól, hogy
ne legyél lúzer. Ha bármit
rosszul csinálsz, ne magadat
hibáztasd, hibáztasd a világot.
Ebből is látni, hogy a hülyeség
határtalanul uralkodik a zenekar háza táján, és vélhetőleg
ezen a vonalon már nem is fogunk változni.
Bájer Máté

- Ön mindenképpen szerencsésnek érezheti magát, hiszen a zenekarban az egyik
fia dobol, a másik pedig menedzserkedik. A mondás szerint két dudás nem fér meg
egy csárdában. Milyen szentencia vonatkozik háromra?
- Hál' istennek nagyon jól
megférünk. A többi taggal is
nagyon jó a kapcsolatunk, tulajdonképpen mind a testvéreim, hiszen már húsz éve zenélünk együtt.
- Ha visszamegyünk a hetvenes évek végére, és az ős
Beatrice dalait összevetjük a
mostaniakkal, akkor Ön
szerint mik a különbségek,
és miben hasonlítanak ezek
a nóták?
- Szerintem csak lelkiekben

Lelkes közönség előtt játszottak több mint másfél órát
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Újabb ünnep, újabb élmények:
Szent István, új kenyér és Afrika
Ez a nap a majálisok ideje, a rotyogó bográcsok dátuma,
a tűzijátékok piros betűs mulatsága. Ám ezen felül még
valami egyébről is szól.

Színpadon a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes

nepre.
A programsorozat kora délután a játszóház megnyitásával indult. Volt az MSK előtt
ugrálóvár, arc- és testfestés, a
gyerekek a trambulinon tesztelhették ügyességüket, és persze az ünnepségek elmaradhatatlan szereplői, a bazárosok is
szép számmal jelentek meg. 15
órától indult a BMW-driftbemutató a kézilabdapályán.
A sikító gumik, a füst és a
nyaktekerő kanyarok szerelmesei igencsak kedvüket lelhették az autók piruettjeiben.
16 órától vette kezdetét az ünnepi műsor, melynek szónoka
Perényi Barnabás, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója volt.
Történelem szakos tanárként
hiteles gondolatokkal tudta
alátámasztani mondanivalóját, melynek summája az volt,
hogy milyen üzenetet hordoz
augusztus 20. a mai kor emberei számára. A beszédet követően zenés-verses produkció
következett. Szent Istvánhoz
köthető dalok és versek csendültek fel az ÓMI Zenés Színház előadásában. Ezután
Jármi Zoltán görög katolikus
parókus és Major Zsolt református lelkipásztor megszegte
és megszentelte az új kenyeret.
Az ünneplő hívők ezután a pódiumhoz járulhattak, hogy
megkóstolhassák a megszentelt kenyeret, amely Krisztus
szent testének jelképe. A színpadot később a BlackriderS
együttes vette birtokba, ők
country és ír népzenei rigmusokat szólaltattak meg, a kö-

Jármi Zoltán görög katolikus parókus és Major Zsolt
református lelkipásztor szentelte meg az új kenyeret

Augusztus 20-a Szent István
királyunk ünnepének a napja,
ez a nap a keresztény magyar
államalapításnak és a magyar
állam fennállásának emléknapja. Az emberektől természetesen nem lehet elvárni,
hogy a történelmi eseményeket a krónikák pontosságával
mondják vissza, mégis, ez az
ünnepünk rengeteg szállal
kötődik a történelemhez, és az
idő múlásával folyamatosan
változott. Először az új kenyér
ünnepének nevezték el
augusztus 20-át, majd az új
alkotmány hatályba lépését –
mint új, szocialista államalapítást – 1949. augusztus 20-ára
időzítették. Ezután augusztus
20-át az alkotmány napjaként
ünnepelték 1949 és 1989 között. Az Elnöki Tanács tör-

vényerejű rendelete aztán
1950-ben a Magyar Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította ezt a napot.
Szent István ünnepének igazi
rehabilitációja 1991-ben történt meg, innentől lett újra
augusztus 20. a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe.
Amit manapság a legtöbben
látnak benne, az a hosszú hétvége. Egy olyan piros betűs
nap a kalendáriumban, ami
kicsivel több pihenést biztosít
a dolgos emberek számára.
Sajószentpéteren, a hagyományok megőrzése mellett, az
önfeledt szórakozás jegyében
telt el augusztus 20-a. Ekkor
került sor ugyanis városunkban a már hagyományosnak
mondható Szent István-ün-

Kicsik és nagyok egyaránt bizonyíthatták kreativitásukat
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zönség legnagyobb örömére.
Míg zajlott a műsor, a színpad
mellett megkezdődött a virágkötőverseny, ahol kicsik és nagyok egyformán lemérhették
tudásukat, kreativitásukat. A
színpadon a BlackriderS-t,
maradva a folklór hagyományoknál, a Szinvavölgyi Táncegyüttes követte, akik lenyűgöző tánctudásukkal ékesítették az ünnepi műsort. Este
megkezdődött az augusztus
20-i program utolsó eleme,
méghozzá Abebe Dániel, ismertebb nevén Bebe koncertje, aki a Back II Black együttes énekeseként vált ismertté.
Az előadásában közismert slágerek, csípőmozgató nóták és
közönségkedvenc dalok bújtak a mikrofonba, majd a
hangfalakon keresztül a közönség fülébe, hogy ott mosoly, tánc és taps formájában
teljesedjenek ki. És aki azon
gondolkodott, hogy hogyan
került a cikk címébe Afrika, az
kicsit most szomorú lehet,
mert biztosan lemaradt erről a
fergeteges koncertről.
Bájer M.

Bebe apai ágon etióp származású
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Szentpéteri csillagok
A kutató: Prof. Dr. Csőke Barnabás
Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy bemutassam azokat
a sajószentpéteri kötődésű embereket, akik bár látókörünkből kissé eltávolodtak, valamely területen olyan kimagasló teljesítményt nyújtanak, amivel a városnak is
dicsőséget szerezve példaként szolgálhatnak mindenki,
különösen a fiatalok számára. Akiket a jó sorsuk a szülővárosuktól tovasodort ugyan, ám így is öregbítik annak
hírnevét. A mi csillagaink, akik ragyogjanak bármilyen
magasan, mégis vetül fényükből néhány sugár miránk is.
Ők vallanak emlékeikről, pályájukról, sikereikről. Életükről.

tének középpontjában a jövőnk, testi-szellemi fejlődésünk biztosítása volt: sokat
foglalkoztak velünk, testvéri
szeretetre neveltek, könyvtárba jártunk, édesanyám református vallását örökölve konfirmáltunk is.
- Hamar eljöttek az elemista
évek.
- Az általános iskolába szülővárosomban jártam, átadása
után a 3. számúba. Minden
egykori tanáromnak hálás vagyok, különösen Rák Antalné
első osztályos tanítónőmnek,
felsőbb osztályos osztályfőnökeimnek, Farkas Oszkár matematika- és Hegedüs Lukács
földrajztanáromnak, akik a
tudás mellett belénk plántálták a tanulás- és a tudásszeretet is.
- Bizonyára ez vitt a középiskolába.
- 1964 szeptemberétől minden nap bevonatoztam Miskolcra, a Földes Ferenc Gimnáziumba. Kemény, szigorú,
de igazságos tanárainknál a tanulmányi munka megítélésénél csak a tudás számított.
Baczó Balázs osztályfőnökünk, aki a matematika- és a
latintanárunk is volt, amellett,
hogy tárgyait nagy szeretettel
és igen eredményesen oktatta,
műveltségünk és viselkedéskultúránk csiszolásáról is gondoskodott. Én sportoltam is:
futottam, majd sífutóversenyző és síszakosztály-vezető is
lettem. 1967-ben a középiskolai válogatott tagjaként nemzetközi versenyen szerepeltem Romániában.
- Onnan – mint gólya – egyenesen a Dudujka-völgyig
repültél.
- Híresen jó osztályunkból
1964-ben mindenkit felvettek
oda, ahová jelentkezett, én a
miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem Bányamérnöki Karának lettem „gólyája”. Az első években a matematika, a fizika és a filozófia, majd szak-

Csőke professzor úr Lázár János
kancelláriaminisztertől vette át az elismerést

Dr. Csőke Barnabás, a Miskolci Egyetem professzor
emeritusa az idei Szent Istvánnapi ünnepség keretében
nemzetközileg is jelentős oktató, kutató és fejlesztő munkája elismeréseként a „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje” állami kitüntetést vehette át a Pesti Vigadóban. Jó
alkalom arra, hogy szülőföldje
újra felfedezze őt, ehhez
igyekszem olvasóinknak segítséget nyújtani.
- Engedd meg, hogy a város
lakóinak nevében is szívből
gratuláljak ehhez az elismeréshez! Számodra mit jelent
ez a díj?
- Köszönöm a gratulációt,

ennek is örülök, mint a díjnak,
amit ötven év alatt - bár meglehetősen független helyzetű állami alkalmazottként végzett munkámmal kiérdemeltem.
- Bár sok időt töltesz itthon,
mégis keveset tudunk rólad.
Mesélj kicsit magadról!
- 1946. január 6-án, Sajószentpéteren születtem Csőke Barnabás és Tóth Irén első gyerekeként, akit később még három lány és egy fiútestvér követett. Csodálatra méltó szüleim a kemény munka mellett
nagyon tudatosan segítették
az életünket. A nagycsaládban
természetes volt, hogy a gyerekek munkája a képességük
szerinti tanulás. Szüleink éle-
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mailag Zambó János és Tarján
Gusztáv professzor urak előadásai voltak rám igen nagy
hatással. Részt vettem a tudományos diákköri (TDK)
munkában is, ahol megtapasztaltam a laboratóriumi kutatómunka örömét. A nyári termelési gyakorlatot egy frontfejtésben, édesapámmal egy csapatban dolgoztam le, itt tanultam meg tisztelni a föld alatti
munkát. Egyetemistaként a
bányász- és a diákhagyományokon keresztül megéreztem
a szakmai összetartozás fontosságát, közösségformáló erejét.
- A szakestélyeken túl életed
egy lényeges fordulópontja is
kötődik ezekhez a szép évekhez.
- Az egyetemi évek örömeihez
tartozik, hogy 1968-ban, negyedéves koromban megházasodtam. Feleségem, Fandák
Erzsébet (aki általános iskolai
osztálytársam is volt a Sajószentpéteri 3. Számú Általános Iskolában) földrajz-rajz
szakos tanárként ekkor végzett az egri Tanárképző Főiskolán. A sors akaratából gyermekünk nem született, ezt
valamelyest pótolta, hogy hivatásunkban mindketten
fiatalokkal voltunk körülvéve.
- Mint komoly házasember,
átültél az asztal másik oldalára.
- 1969-ben bányaművelő mérnöki oklevelet szereztem, és
elnyertem az Ásványelőkészítés Tanszéken egy ösztöndíjas
gyakornoki állást, egy év múltán egyetemi tanársegédnek
neveztek ki. Lassan világossá
vált előttem a „jó pap is holtig
tanul, mégis bután hal meg”
szólás igazsága. 1973-75 között készítettem első összefoglaló munkámat, a "Bauxitok
dúsítási lehetőségének vizsgálata" című egyetemi doktori
disszertációmat, amit 1976ban "Summa cum laude" minősítéssel védtem meg, és

Bemutatjuk
kineveztek egyetemi adjunktusnak. E témával kapcsolatos
kutatásiamat az 1976-1986 között folytatott mélyreható kísérletekkel összegeztem, és
megszereztem a műszaki tudomány kandidátusa fokozatot. 1985-ben a tanszék laboratóriumának vezetője lettem,
1986-tól tanszékvezetőhelyettes is, míg 1987-ben elnyert pályázat alapján egyetemi docensi kinevezést kaptam. 1988-ban vendégdocensként oktattam a Freibergi Bányászati Akadémián. 1995ben, még docensként elnyertem a tanszékvezetői státuszra
kiírt pályázatot. A törekvésem, hogy a nemzetközi folyamatokkal lépést tartsunk, csapatmunkában igyekeztem
megvalósítani. Szemem előtt a
költő Reviczky Gyula intelmével: „Tudni, s tanulni sokat
legfőbb emberi díszünk: De
egyedül mindent tudni csak a
buta vél”.
- Ezt magadra nézve is kötelezőnek tartod, szünet nélkül képzed magad. Volt, hogy
két végén égetted a gyertyát.
- 1997-ben a Doktori Tanács a megszerzett kandidátusi címem alapján - doktori (PhD)
fokozatot adományozott. Az
először kiírt 1997. évi pályázaton elnyertem a Széchenyi
Professzori Ösztöndíjat. 1998ban a sikeres eljárás eredményeként a Miskolci Egyetem
Habilitációs Bizottsága Dr.
habil.-lá nyilvánított. 1998.
július 1-jén a Magyar Köztársaság Elnöke egyetemi tanárrá
nevezett ki. A sors majdnem
meghiúsította, hogy profeszszorként valóban folytathassam a megkezdett munkámat. 1998 őszén - erős dohányosként - szívinfarktust kaptam, amit épphogy túléltem.
Választanom kellett hát, s a
személyes érvényesülésemet
háttérbe szorítva a tanszéki
munkámra helyeztem a hangsúlyt. Utóbb az élet engem
igazolt. 2009-ben tanszékünk
Nyersanyag-előkészítési és
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Környezet Eljárás-technikai
Intézetté vált. Irányításom
mellett elkészültek a szakterületünk bolognai képzési rendszer BSc és MSc szintű tantervei, tananyagai és az akkreditáció pályázati anyagai, amelynek készítésekor már szem
előtt tartottam azt a mondást,
hogy „Az elme nem teherhajó,
amit merülésig tele kell tölteni, hanem tűz, amit meg kell
gyújtani.”(Plutarkhosz). Eljött az idő, amikor a vezetői
megbízásomtól meg kellett
válnom. Könnyű szívvel tettem: amit lehetett, amit tudtam, elvégeztem. 2010-ben,
nyugdíjazásom miatt, kértem
felmentésemet, az idén pedig
megkaptam a professor emeritus címet.
- Tizenöt találmányod van,
de azt mondják, hogy a jó
professzor az, aki iskolát tud
teremteni.
- A legnagyobb sikeremnek
azt tartom, amivel a kitüntetést is indokolták: nemzetközileg széles körben ismert kutatóműhellyé vált tanszékünk
és intézetünk. Valamennyi
PhD doktori fokozattal rendelkező fiatal oktatónk-kutatónk nemzetközileg is elismert szaktekintély.

- Kudarc ért a pályádon?
- Természetes, hogy esetenként kiderül, hogy a választott
út nem, vagy csak részben
megfelelő. S ekkor az a feladat,
hogy rá kell találni a helyes
útra, ez maga a fejlődés. Ez vezethet a kiegyensúlyozottságon át a boldogsághoz.
- Ha jól tudom, te az egyre
súlyosabb hulladékprobléma megoldásán is munkálkodsz.
- A hulladékgazdálkodás, előkészítés, feldolgozási technológiák, eljárások és berendezések fejlesztése is a szakterületem. Gyakorlatilag minden
hulladékot (mint nyersanyagforrást) fel lehet, fel kell dolgozni, csak pénz és akarat kérdése. A legjövedelmezőbb
technológiájú feldolgozóüzemet kell megépíteni, és fegyelmezetten üzemeltetni. Amit
(lehetőleg szelektíven) nem
gyűjtünk össze, az nem hasznosulhat. Van még hová fejlődnünk.
- Bányamérnökként hogyan
látod a bányászat jövőjét?
- Csak a szükség nyittatná ki
újra a bányákat, az atomenergia prioritása is ellene hat, a
felhalmozott tudást mégis
mindenképpen fenn kell tar-

Szentpéteri

Krónika

tani. A környék szenei tüzelésre nemigen alkalmasak, de
(akár vegyi) hasznosításhoz
még komoly szénvagyon van a
földben.
- Mennyire kíséred figyelemmel a városunk fejlődését, gondjait?
- Sajószentpéter szépen fejlődik, s nagyon szép a környezete. Én úgy tapasztalom, hogy
szívesen laknak itt az emberek. Ha a 80-as évek elején már
lett volna négysávos út, nem
biztos, hogy elköltözünk.
- Hogyan telnek a nyugdíjas
évek?
- Síelni, amíg bírok, szívesen
járok, és kiváltottam a horgászengedélyt is, csak egyelőre szabadidőm nincs, mert
dolgozom, még óráim is vannak, és számos projektben
részt veszek, s lehet, hogy életem fő műve ezután születik. A
hitvallásomat Anatole Francetól kölcsönöztem: „Az embert
olyan fából faragták, hogy az
egyik munka fáradalmából
egy másik munka üdíti fel”.
- Ehhez nincs mit hozzátenni. Jó egészséget, sikeres,
hosszú, boldog életet kívánva
köszönöm a beszélgetést!
Kiss Barnabás

A kitüntetettek tiszteletére nemzeti színbe öltözött a Pesti Vigadó
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Hármas ünnep
„Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász élete.”
Sajnos ma már egyre kevesebben tudják, hogy milyen
veszélyes és sokszor áldozatot követelő munkájuk volt
azoknak a férfiaknak és családjuknak, akik a bányászatot választottak fő hivatásuknak, hogy családjuk
megélhetését biztosítsák.

A Tölczéki-kiállítást Rabi Ferenc, a Bánya- Energiaés Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke nyitotta meg

rült sor, ahol nemcsak a zenekarok, de néhány tag is emléklapot kapott több évtizedes zenekari munkájáért. A találkozó után alig telt el egy hét, és
ismét egy bányászhagyományt elevenítettünk fel,
amely az aktív bányászélet
idején egy vidám rendezvény
volt, amit gyerekként alig vártunk, hisz az ünnepi megemlékezés része volt a kulturális
program és a proletárkerti búcsú. Manapság szeptember első vasárnapján megemlékezést tartunk a bányászok nehéz és küzdelmes munkájának
elismeréseként. A rendkívül
veszélyes szakmában sajnos
gyakoriak voltak a bányaszerencsétlenségek, sokan vesztették életüket, rájuk emlékeznek ezen a napon. 2016. szeptember 2-án, a Bányász emlékmű előtti téren, délután fél
hatkor kezdődött a bányásznapi megemlékezés. A vendégeket a Perecesi Bányász Koncert fúvószenekar térzenéje
fogadta, majd a Sajógyöngye
Népdalkör Komárom és Bor-

A Sajógyöngye Népdalkör bányászdalokból
álló csokorral szórakoztatta az ünneplőket

A XIX. század második felében nyílt meg az első szénbánya városunk határában, és
közel száz éven át nyújtott biztos megélhetést az itt dolgozóknak. A bányászok nemcsak
a mélyben, munka közben, de
munka után is számíthattak
egymás segítségére, s így ezek
a kolóniák a város kulturális és
sportéletének is meghatározói
lettek. Gondoljunk csak a művelődési házra, ahol olvasókör,
színjátszó kör, fúvószenekar
és sportegyesület is működött!
Az itt sportolók több sportágban is kiválóan teljesítettek, és
megismertették városunk
nevét az országgal. Sajnos már
két évtizede is van, hogy bányáink bezártak, de az emlékek velünk élnek, és néhány
újjáélesztett rendezvényen keresztül a fiatalabb generációnak is átadásra kerülnek a bányászélet mindennapjai. Az
egyik ilyen hagyomány a Bányász fúvószenekarok országos találkozója, amelyet már
néhány éve augusztusban rendeznek meg. Nagy öröm, hogy
ezt a rendezvényt úgy rendezi
meg a város, hogy sajnos itt
már nem működik az a fúvószenekar, amely évtizedeken
keresztül meghatározó szerep-

lője volt a település ünnepi és
kulturális rendezvényeinek.
Ebben az évben augusztus 27én került megrendezésre ez a
neves esemény a város központjában. A rendezvényre az
idei évben kevesebb zenekar
fogadta el a meghívást, de
nagy öröm, hogy évről évre az
ország távolabbi részeiből is
érkeznek fellépők: a Vasasi
Bányász fúvószenekar Baranya megyéből, Pécsről, a Bányász Kultúráért Alapítvány
fúvószenekara Gyöngyösről, a
Városi Tűzoltózenekar Ózdról és a Perecesi Bányász Koncert fúvószenekar Miskolc
–Perecesről érkezett.
A jelenlévő zenekarokat és a
közönséget Varga Pál, a városi
könyvtár vezetője üdvözölte.
Az összevont zenekar előadásában hallgathatta meg a közönség a Himnuszt, majd dr.
Faragó Péter, városunk polgármestere köszöntette a
jelenlévőket. A köszöntő után
az összevont zenekarok indulókat játszottak. Lengyel István, a Borsodi Bányászok Területi Tagozata Sajószentpéteri Alapszervezetének elnöke
nyitotta meg a találkozót. Az
összevont zenekari fellépés
után emléklapok átadására ke-

sod megyei bányászdalokat
mutatott be. Rabi Ferenc, a
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnökének ünnepi beszédében a dicső múltról való emlékezés
mellett biztató jövőről is említést tett. A Miértünk Sajószentpéterért Alapítványnak a
Bányász emlékmű létrehozásában és a bányászhagyományok ápolásában végzett sokéves kimagasló tevékenységéért emlékplakettet adott át. A
jelenlévők koszorúkat helyeztek el a bányaszerencsétlenségek áldozatainak emlékére a
Bányász emléktábla talapzatán. Az ünnepi megemlékezés
zárásaként a fúvószenekar eljátszotta a bányászhimnuszt,
majd a művelődési ház galériáján Rabi Ferenc ajánlotta a
jelenlévők figyelmébe Tölczéki Ferencnek, a sajószentpéteri amatőr festőművésznek
a bányászéletet és a bányászat
történelmét megörökítő képeiből nyílt kiállítását.

Játszik az ózdi Városi Tűzoltózenekar
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A gyökerek összekötnek
Derenki búcsú
értelemben véve szinte megszállottan kutat a múltjuk írásos és tárgyi emlékei után. A
munkája eredményeit könyv
alakban a búcsúhoz időzítve
rendszeresen meg is jelentette. Sajószentpéteri kőművesek
1994-ben az egykor lerombolt
templom helyén egy kis kápolnát emeltek, amelynek felszentelésével a romfalut a magyarországi lengyelek történelmi zarándokhelyévé nyilvánították, ahol ettől kezdve
minden nyáron újra megszervezik az összetartozás jelképét, a búcsút.
Nem történt ez másképp idén
sem, a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatok és az
Országos Lengyel Önkormányzat közös szervezésében
augusztus 7-én, vasárnap
gyűltek össze a hagyományos
„Derenki Búcsúra”. Az idők
folyamán ez egy nagy zarándoklattá nőtt, érkeztek a
lengyel kisebbség képviseletében autókkal, buszokkal Magyarország számtalan településéről, de Lengyelországból
is szerzetesek, egyházi közösségek. Sajószentpéterről is
sokan eljöttek, hiszen a Városi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat – Rémiás István vezetésével, akit az idei városnapok alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülésen Elismerő Plakettel tüntet-

Van egy falu Magyarországon, az egykori Torna vármegyében, az Aggteleki-karsztól keletre, Szögligethez,
valamint a Torna- és a Ménes-patakokhoz közel, közvetlenül a szlovák határ mellett. A történelem viharaiban különböző okok miatt többször lakatlanná vált, mára csupán a temető sírjai és egy kis kápolna jelzi a somfák árnyékában, hogy egykor létezett. Az elpusztított falu
– a leszármazottak szívében – mégis él. Derenk ezután is
élni fog, mert élni akar.

Istentisztelet a sajószentpéteri kőművesek
által épített kápolna előtt

Bár az írásos emlékek már a
XV. században jelentős településként említik, a török
megszállás alatt, később a Rákóczi-szabadságharcban lakosai nagy részét folyamatosan elveszítette. A harcok nyomában dúló pestisjárvány elől
a még életben maradottak is
elmenekültek, 1715-re a falu
teljesen elnéptelenedett. Néhány év múltán lengyel családok kezdték újra benépesíteni, nagyrészt szepességi górál jobbágyok. A folyamatot
erősítve az Esterházyak is
szervezett betelepítésbe kezdtek, aminek eredményeként
létrejött a derenki lengyelség,
a legrégebbi magyarországi
nemzetiségek egyike.
A II. világháború idején
Horthy Miklós kormányzó a
környék vadregényes erdeiben összefüggő vadászterületet akart kialakítani, ennek útjába „természetesen” még egy

ilyen unikális falu sem állhatott, ezért erőszakos úton ki is
telepítette. Az elűzött családokat ingóságaikkal együtt teherautókra pakolták, a házakat, templomot lerombolták.
(Már csak a só hiányzott!) A
lengyel őslakosok leszármazottai a környező települések
mellett Ládbesenyő-Andrástanyán, Sajószentpéteren, míg
legtöbbjük Emőd-Istvánmajorban talált új otthonra.
1943-ra újra elnéptelenedett,
ezzel meg is szűnt a falu! Az
ősi derenki lengyel lakosság
földrajzilag szétszéledt ugyan,
de lélekben máig összetart,
napjainkig is őrizve a mintegy
három évszázadon át szinte
érintetlenül, archaikus formában fennmaradt, XVIII. századi lengyel nyelvjárását.
Emellett az etnikai tudatát is,
amelyet nagyrészt dr. Rémiás
Tibor történész-muzeológus
munkájának köszönhet, aki jó

tek ki – élen jár a hagyományok ápolásában. A rendezvény a kölcsönös üdvözlő köszöntőkkel kezdődött, délben
lengyel és magyar nyelven
celebrált közös szentmisével
folytatódott, majd a temetőben koszorúzással együtt emlékeztek és közös főhajtással
tisztelegtek közeli és távolabbi
őseik emléke előtt. A délutáni
kulturális program most is a
hagyományápolás jegyében
zajlott, a mindenki által beszélt közös nyelvet pedig a zene és a tánc jelentette. A búcsújáró vendégeket a lengyel
Jafemiocek együttes (Ostrowsko-Bialka Tatrzanska), a
Polska Drenka hagyományőrző együttes (Emőd-Istvánmajor), az emődi Pincegazdák
dalárdája, valamint az emődi
„Tehéntánc” együttes szórakoztatta.
Majd újra szétszéledtek a szélrózsa minden irányába, mint
tették a derenkiek történelmük során (ha nem is mindig
jó szántukból) már néhányszor. Ám ide, a somfák (Deren,
Drenka = somfa) gyökerei
mellé mindig visszajönnek saját gyökereiket keresni, mert
ahogyan vallják: „Derenk a
szívünkben él!” Egy év múlva
újra eljönnek, hogy Derenknek ne csak múltja, hanem jövője is legyen.

Az emlékezés virágait viszik az ősök sírjaira
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Sajószentpéterért: miértünk
Interjú Heidrich Lászlóval
Sajószentpéter képviselő-testületének 2016. június 24-i
ünnepi ülésén a Miértünk Sajószentpéterért Kulturális
és Sportcélú Alapítvány kuratóriuma a város civil társadalmáért két évtizeden át végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként Életműdíjjal jutalmazta Heidrich
Lászlót, a kuratórium nemrég leköszönt elnökét.
Aki ismeri (Sajószentpéteren
ki ne ismerné őt), tudja róla,
hogy egész életében a kultúráért, a szó nemes értelmében
vett közösségi életért dolgozott. Egyike azoknak, akik
mindezt önzetlenül, a város
javára tették, szolgálatként,
belső parancsra. Hallottuk őt
ünnepi beszédet mondani,
koszorúzni, díjat átadni, tulajdonképpen a helyi emberek
vele azonosították az alapítványt. Ezért gondolom azt
(amit a kuratórium tagjai és sokan mások is), hogy az Életműdíj a legjobb helyre került.
Ennek okán beszélgettem vele,
és hogy egy kicsit nosztalgiázzunk, visszaemlékezzünk az
elmúlt húsz évre.
- Mindenekelőtt olvasóink
nevében is gratulálok ehhez a

(orvosok, tanárok), létrehoztuk a Miértünk Sajószentpéterért Kulturális és Sportcélú
Alapítványt. „Nomen est
omen”: a neve mindent elárul
a céljairól.
- Egy ilyen szervezet működéséhez az elhatározás mellett azért valami tőkére is
szükség van.
- Nekünk a legnagyobb tőkeként az öt alapító tag jó szándéka, elszántsága, önzetlen tenni
akarása és a kapcsolati tőkéje
állt rendelkezésünkre. No,
meg a fejenkénti ötezer forintos beugró, azaz összesen huszonötezer forint.
- Abból nem sok mindenre
futotta, még abban az időben
sem.
- Ez igaz, de ha kitaláltam valamit, és az ötlet tetszett a társaimnak is, akkor pillanatok
alatt magunk mellé tudtunk
állítani számtalan mesterembert, fuvarozót, cégeket, akik a
nemes cél érdekében ingyen
vagy jelképes összegért, fillérekért adtak, hoztak, végeztek

kitüntetéshez. A beszélgetésünk elején azt kérdezted,
hogy mennyi időm van, hiszen órákon át tudnál mesélni erről a húsz évről. Kezdjük
az elején, az alapításnál!
- Köszönöm szépen a díjat és a
gratulációt. Mivel azok tartottak méltónak rá, akikkel és
akikért dolgoztam, ez a legnagyobb elismerés, amit kaphattam, mögötte érzem a város
megbecsülését is. A rendszerváltozás után, 1996-ban jutottunk el oda, hogy a civil társadalom megerősítéséhez lehetővé vált az ilyen kis közösségek
és a működésükhöz hátteret
biztosító alapítványok életre
hívása. Nem sokat tétováztam,
néhány olyan barátommal,
akik munkájuk által is sok emberrel tartottak kapcsolatot

el bármit. A húzóerő a jelenlétünk, a mi munkánk volt, mögénk állva ők is sok órát feláldoztak a szabad idejükből. Aki
tehette, még némi pénzzel is
segített, tudták, hogy minden
fillér jó helyre megy.
- Így jött létre a ma már városunk emblémájának számító
Bányász emlékmű is?
- A szénbányászat volt évtizedeken át a város fejlődésének, a
virágzó kulturális és sportéletének mozgatórugója, megérdemel hát egy méltó emlékhelyet. Nem beszélve a bányász áldozatokról, akiknek
nevét megörökítettük a jövő
számára. Rengeteg dolgot kitaláltunk, de ez volt talán a legkedvesebb, legmaradandóbb,
amit 2002-ben sokunk hatalmas szervező és kétkezi munkájával hoztunk létre. Sok bányaüzem segített első szóra, a
vastag láncból például Tatabányáról olyan sokat hoztak
ajándékba, hogy még a későbbi
javításokhoz is maradt belőle.
- Úgy látom, hogy te erre vagy

Az Életműdíj átvétele 2016 júniusában az ünnepi képviselő-testületi ülésen
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Portré, reklám
a legbüszkébb. Ezen kívül is
számos hagyomány, rendezvény megteremtésében vállaltatok úttörő szerepet, amik
mára hivatalossá váltak.
- Olyan elismerések ötletgazdája lett az alapítványunk,
mint az év pedagógusa, az év
rendőre, az év sportolója, kulturális díj vagy éppen ez az
életpályadíj is, amelyet 70. életévet betöltött személyek érdemelhetnek ki egy élet munkájával. A díjak nagy részét ma
már az önkormányzat ítéli oda,
javaslatot tőlünk is kérnek,
nem mindig értünk egyet a jelöléssel. Én a városi kitüntetések elnyerésének feltételeit szigorítanám, hogy ne kophasson
meg az erkölcsi értékük. A felsoroltakon kívül mi rendeztük
meg az első bányásznapot, az
idősek napját, a mindenki
karácsonyát, a Semmelweisnapot és még sorolhatnám a
számtalan kulturális rendezvényt, kiállításokat. A város és
kulturális élete segítségünkkel
bemutatkozhatott többek között Bogácson is.
- Kudarcként éltél meg valamit, amit nagyon akartál,
mégsem sikerült megvalósítanod?
- Talán egy díszpolgári cím
odaítélése lehet ilyen. A sajószentpéteri születésű, azóta
már elhunyt, nemzetközi hírű
Balogh Ferenc professzor úr,
az uroonkológiai tudományok
úttörője, a pécsi, majd a budapesti Urológiai Klinika vezetője kitüntetéséért nagyon harcoltam. Eredménytelenül,
javaslatomat kétszer is elutasították.
- Badarság lenne elhallgatni,
hogy a munkában mindig
oroszlánrészt vállaltál. Ilyen
agilis embert hogy nem ragadta magával a várospolitika?
- Az nem az én műfajom, mindig igyekeztem pártoktól
függetleníteni az alapítványt.
Szememben a várost nem a
polgármester, a képviselő-testület jelenti, hanem a sajó-

IX. évfolyam 3. szám

szentpéteri emberek, például
az a 78 éves nénike, aki a bányásznapon vagy a „szép öreg
templomban” verset mondott.
Én mindig őértük cselekedtem. Véleményemet a saját értékítéletem szerint alakítom
ki, nem befolyásol a pártszimpátia: az előző polgármesternek is igazat adtam másokkal szemben is, de a mostaninak is ellentmondtam, ha úgy
láttam helyesnek.
- A kitüntetésed átvételekor a
város polgárainak mondtál
köszönetet.
- Köszönöm nekik is, de a
város vezetőinek, képviselőinek, orvosoknak, tanároknak,
vállalkozóknak, mindenkinek,
aki anyagi és fizikai segítséget
nyújtott ahhoz, hogy húsz év
ötleteit meg tudtuk valósítani.
Ezek révén számtalan olyan feledhetetlen élményben lehetett részem, mint például a
millenniumi ünnepség, amelyet már soha, senki sem vehet
el tőlem.
- Akkor miért vonultál mégis
vissza?
- Az alapítvány húsz éves, én
mindig a saját gyermekemként
tekintettem rá, s eljön az idő,
amikor a felnőtt gyereket el
kell engednünk magunktól.
Ám van egy hús-vér fiam is,
aki évek óta egyedül neveli három gyermekét, a házunk anya
és nagymama hiányát bizony
megérzi. Hogy ő a munkájában
(ami szintén a kultúra, turizmus szervezése), a gyerekei az
életben minél kevésbé szenvedjék ezt meg, az űrt majd én
igyekszem betölteni, rájuk
több időt szentelni. (Ezt a fejtegetést kissé elérzékenyülten
tette.)
- Van olyan érzésem, hogy a
végső döntés meghozatalában más okok is közrejátszhattak.
- Nem akarok álszent lenni,
kaptam egy utolsó lökést is
hozzá. Érzékeny ember vagyok, és valóban megviselt az
alapítvány támogatása körüli,
számomra méltatlan eljárás.

Pontosabban egyes képviselők
lekicsinylő, sértő megnyilvánulásai. Sajnálom, de ezeket
már egyre nehezebben viselem
el. Egyébként sem árt, ha egy
szervezet igyekszik a mai követelményekhez alkalmazkodva megújulni.
Búcsúzóul még boldog huszonöt évet kívánok neki (azt
ígérte a háziorvosának, hogy
eléri a 99-et) családja körében,
hogy sok értékes tudást legyen
alkalma átadni az unokáinak.

Szentpéteri

Krónika

Van tőle mit tanulni. Mindnyájunknak. Hogy ne azt várjuk, mit tesz értünk a város, hanem azt keressük, hogy mi mit
tehetünk érte. Aki megfogadja,
jóleső érzéssel mondhatja majd
(vele), hogy „szerény képességeim szerint valamit tudtam
tenni a városomért”. Köszönjük, Laci! Lakóhelyünk akkor
lesz élhető, ha egyre többen teszünk is azért, hogy jól érezzük
magunkat benne.
Kiss Barnabás

Az internet világa a használt technológiák
fejlődése és az aktuális arculati irányvonalak
eltolódása miatt folyamatosan változik. A weben
történő információkeresés egyre könnyebbé, a
megtalált adatok pedig mindinkább relevánssá
válnak, köszönhetően az állandó fejlesztéseknek.
A Sajó Televízió komolyan véve a folyamatos
megújulás szükségességét, weblapját mind
arculatilag, mind strukturálisan megreformálta,
mely során a látogatók egy tetszetős, korszerű,
informatív weboldalt böngészhetnek.
Reméljük, hogy Ön is pozitívan látja ezt a
változást, és minden információt kellő
gyorsasággal megtalál weboldalunkon, akár a Sajó
TV szerkesztett adásait, akár a képviselő-testület
üléseit vagy a Szentpéteri Krónika online számait
keresi.

Tegyen egy próbát!
www.sajotv.hu
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k rkérdés
Miként vélekedik arról,
hogy a boltok újra nyitva tartanak
vasárnap?
Négyesi László

így eldönthetik, melyik napot
szánják bevásárlásra.

zárva volt vasárnap, és akkor
sem szenvedtünk hiányt semmiben.

Gál Imréné

Katona Andrásné

meg, kárpótolja-e őket a pihenőnapi pótlék, vagy inkább a
családjukkal szeretnék tölteni
a vasárnapot. Mert vásárlóként én mindezt másképpen
látom.

Dávid Kinga

A lányom által érintett vagyok
ebben a kérdésben, aminek a
megválaszolása így nem is
egyszerű. Jól jönne a vasárnapi
bérpótlék, de közben jó lenne
a hétvégét a családdal tölteni.
Mióta változtattak a törvényen, esetenként én is elmegyek vasárnap vásárolni, de
amíg zárva voltak a boltok, addig is megoldottuk az élelmiszer beszerzését. Feloldották a
vasárnapi boltzárat, amit azért
helyeslek, mert az emberek

- Háziasszonyként azt mondom, hogy vasárnap pihenjenek otthon, családjuk körében
az emberek, így a kereskedelemben dolgozók is. Nem hiszem el, hogy bárki a pihenőnapon bonyolítaná le élete
legfontosabb bevásárlását,
ezért fölöslegesnek tartom a
már meghozott törvény megváltoztatását. Elmondom,
hogy 1990 előtt minden üzlet

- Nagyon örülök annak, hogy
megváltoztatták a törvényt, és
újra lehet vasárnap is boltokba
járni. Így nem kell attól félni,
hogy bármilyen élelmiszer elfogy otthon, hiszen a kedvenc
ABC-m nyitva van, és ha kell,
pótolom a hiányt. Más kérdés,
hogy a kereskedelemben dolgozók mindezt hogyan élik
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- Személy szerint én nagyon jó
dolognak tartom a vasárnapi
nyitva tartást, mert azt mondhatom, hogy az én időbeosztásomhoz igazodtak. Miskolcon
dolgozom a Boschban (napi 12
órás munkarendben), és este
hat óra után már nincs ked-

Közélet
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vem a boltokat járni. Szabadnapokon igyekszem a szupermarketekben vásárolni, ahol
figyelemmel követem az akciókat, máskor viszont inkább
kisebb összeget költök az üzletekben.

vagy nincs.

Dr. Kelemen István

Szentpéteri

Krónika

- Nyugdíjasként azt mondom,
nekem mindegy, hogy mikor
vásárolok. Egy háztartásban
érdemes tudni, miből van kevés, és azt pótolni kell a hét
bármely napján. Így engem az
sem zavart, amikor törvényt
hoztak a zárva tartástól. Azoknál biztosan másképpen merül fel a kérdés, akik hét közben dolgozni járnak, és csak
olyankor lenne idejük a családi bevásárlásra.

Buda Zoltánné

- Szülész-nőgyógyász orvosként eléggé elfoglalt vagyok,
ezért kevés időt töltök a vásárlással. Úgy gondolom, hogy a
vasárnapot pihenésre kellene
szánni, ugyanakkor néhányan
örülnek a munka után járó
pótlékoknak. Nem tudom elítélni azokat az embereket,
akik plusz juttatásért vállalnak vasárnapi műszakot, mert
biztosan szükségük van a
pénzre. Azt viszont nem tartottam szerencsésnek, hogy
korábban a dohánytermékeket és alkoholt árusító üzletek
nyitva tarthattak vasárnap,
másokat viszont ettől eltiltottak.

Sveltáné Zsuzsa

- Üzletvezető vagyok egy élelmiszerlánc egyik boltjában,
így tudom, hogy a dolgozókat
nagyon megosztja a vasárnapi
nyitva tartás. Ezt másképp
élik meg a családosok és az
egyedülállók. Igaz, hogy cégünknél 100 százalékos vasárnapi pótlékot fizetnek, sokan
mégsem ragaszkodnak ehhez,
mert inkább a családjukat nézik. Egyébként az a tapasztalatom, hogy a vasárnapi vásárlás a hétfői forgalomban üt
vissza, amikor aztán jóval kevesebb vásárló érkezik az üzletekbe.

Tóth György
- Ebben a kérdésben talán nekem a legnehezebb állást foglalnom, mert a feleségem jár a
boltba, engem pedig csak akkor küld vásárolni, ha elfogy a
kenyér. Egyébként közömbösen figyeltem az erről szóló vitákat, mert nem vagyunk nagy
fogyasztók, és a kisebb tételeket a hét bármely napján be
tudjuk szerezni. Lényegében
tehát nekem mindegy, hogy
van-e vasárnapi nyitva tartás
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Szemán Gyula

- Nem szoktam vasárnap vásárolni, de örülök a döntésnek,
mert így az emberek maguk
dönthetik el, hogy melyik napot szánják erre a célra. Így
rugalmasabban be lehet osztani a szabad időt. Ezen kívül
ez a változtatás kedvez azoknak a családoknak, ahol hét
közben mindkét szülő dolgozik, mert így akár együtt is
„plázázhatnak”, kikapcsolódhatnak gyermekeikkel.
Kovács I.

Szentpéteri

Krónika

Aktuális

2016. július-augusztus-szeptember

Életeket mentenek
Aktívak a sajószentpéteri véradók
Esetenként vérhiányra panaszkodnak a kórházak, amit
csak a véradások szervezésének gyakoribbá tételével
vagy meghirdetett véradó akciókkal lehet ellensúlyozni.
Városunk lakói ezen a területen jól teljesítenek, hiszen
2015-ben a meghirdetett hét véradáson 196 donor jelent
meg.
„Adj vért, életet adsz!” Ugye,
ismerős a plakátokról sok
éven át visszaköszönő üzenet?
Ebben a négy szóban minden
információ benne van a
véradás fontosságáról.
Az Országos Vérellátó Szolgálattól kérdéseinkre a következő tájékoztatást kaptuk: „A
biztonságos hazai vérellátáshoz évente majdnem félmillió
egység vérre van szükség,
amelyet közel 300 000 önkéntes véradó térítésmentesen
biztosít hazánkban. A magyar
lakosságnak évente alig három százaléka megy el véradásra, de az ország vérigényét
így is biztosítani tudjuk. Önzetlen adományukkal ők
teszik lehetővé a vérkészítményekre szoruló betegek gyógyulását. Véradásra minden
18-60 év közötti, legalább 50
kg testsúlyú és önmagát egészségesnek érző ember jelentkezhet. Véradás előtt mindenkinek a saját egészségi állapotára vonatkozó kérdőívet kell
kitöltenie. Az orvosi vizsgálat
során általános egészségi állapotfelmérés, vérnyomásmérés
történik, valamint értékelésre
kerül a kérdőív, meghatározásra kerül a vércsoport és a
hemoglobinszint. A vér csak
véradással pótolható, és bizonyos betegségek csak vérrel
gyógyíthatók. Az ország biztonságos ellátáshoz napi 15001700 véradásra van szükség,
amelyet a 4 millió potenciális
véradóból, amint azt már
említettük, évente megközelítőleg „csak” 300 000 önkéntes
véradó biztosít. A levett vért
három részre bontjuk (vérlemezke, vörösvérsejt, plazma).
Ezek kerülnek felhasználásra
az egészségügyi intézmények-

ben a vérre, vérkészítményekre szoruló betegek gyógyítására, kezelésére. A véradói kedv
hullámzó, de ez nem meglepő.
A nyári hónapokban a szabadságolások, pihenés miatt nehezebb megszólítani a lakosságot, míg az év elején az influenza és a zord időjárás nehezíti meg az ügyet”.
Megyénkben évente 550-600
véradóeseményt szervez a Magyar Vöröskereszt, amelyeken
összesen 31 ezer körüli véradás történik. Ennek ellenére
jelenleg 10-12 százalékos elmaradásuk van az éves tervhez
viszonyítva – tudtuk meg
Grubert Rolandtól, a Vöröskereszt megyei igazgatójától.
Megerősítette az OVSZ-től
kapott információt, miszerint
a nyári hónapokban nehezebb
a rászervezés a szabadságo-

lások miatt. Kiemelte a partnercégek, többek között multinacionális vállalatok vezetőinek támogatását, akik megengedik, hogy munkaidőben
adjanak vért a dolgozóik, és a
pihenőidőt is biztosítják számukra. A donorok véradás
előtt ásványvizet és egy szelet
csokoládét kapnak, utána pedig 500 forintos vásárlási utalványt vihetnek beváltani. Elmondta, hogy KazincbarcikaEdelény térsége, amelyhez
Sajószentpéter is tartozik, általában teljesíti az éves tervet.
Kitért az irányított véradásokra is, amikkel lehetőséget biztosítanak egy konkrét beteg
támogatására, amihez az érintett adatait kell közölni a vérvétel előtt. Ilyenkor általában
sokan megmozdulnak, mert
ilyen módon szeretnék segíteni a gyógyulást, ahogyan az a
közelmúltban egy ismert leukémiás sportoló esetében is
történt, ahol a felhívásra 140
donor jelent meg.
Szilva Dóra területi véradószervező mindezt azzal egészí-

tette ki, hogy 46 település tartozik hozzájuk, és van olyan
község, ahol évente csupán
egy alkalommal tudnak véradást szervezni a fennálló
körülmények miatt. Sajószentpéteren viszont a Rendezvények Házában évi négy
napra szerveznek véradást. A
2015-ös adatok szerint 160 főt
vártak ezekre az eseményekre
és 122-en érkeztek. A GYÓMI-ba háromszor hirdették
meg ugyanezt, ott a tervezett
80 helyett 74-en tartották oda
karjukat az asszisztensnek.
Örvendetes, hogy mindkét
helyen 10-10 fő volt az új
véradó. A szervező elégedett a
szentpéteriek aktivitásával, de
területi viszonylatban sem állnak rosszul. A tavalyra tervezett 4300 véradásból 3793
valósult meg, amelyekből viszonylag kevés a törtvéradás,
ami azt jelenti, hogy valamilyen oknál fogva nem tudják
levenni a teljes egységnyi
mennyiséget.
Kovács István

A véradónak csak egy apró szúrás, a rászoruló betegnek maga az élet
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Ismét elindult a bal…
II. Haris László ökölvívó emléktorna
…és jó néhányszor pontosan meg is érkezett. Ugyanis a
sajószentpéteri sportcsarnokban 2016. szeptember 10én (délután két órától) második alkalommal is megrendezték az egykor sikert sikerre halmozó Borsodi Bányász ökölvívó-szakosztály alapítójáról, a helyi ökölvívó
élet megteremtőjéről, Haris Lászlóról elnevezett országos ökölvívó emléktornát.
Az első emléktorna sikerét látva a szervezők (a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, az egri Észak-magyarországi Ökölvívó Régió Központ, valamint a Haris család)
nyomban elhatározták, hogy
hagyományt kívánnak teremteni az eseményből, és minden
évben meg szeretnék rendezni
azt. Az időpont kiválasztásában a bányász hagyományok
tisztelete, a sportkör egykori
sikereire való emlékezés és a jó
értelemben vett nosztalgia is
szerepet játszott: legyen bányásznapon vagy ahhoz közel
eső hétvégén. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség versenynaptárának tervezetébe is bekerült szeptember 3-4. dátummal, kétnapos, B kategóriás
versenyként. Az ökölvívó események torlódása miatt a végleges programba már egynapos verseny került, szeptember 10-i időponttal. Ezt a változtatását a program is megsínylette, ugyanis végül csak
hét mérkőzést sikerült lebonyolítani, regionális résztvevőkkel, a tavalyinál valamelyest mérsékeltebb számú érdeklődő előtt. Lényeg az, hogy
nem szakadt meg a sorozat,
idén is folytatódhatott a tavaly
útjára indított hagyomány.
A jelenlévők üdvözlése és a

pofonok kiosztása között
előbb egy 2007-ben készült
felvételt tekinthettünk meg
Haris László Pro Urbe Díjának átadásáról, amelynek indoklásából átfogó képet kaptunk a sport és a kultúra területén kifejtett magas színvonalú tevékenységéről. Az
1931-ben született, Ózdon bunyózó fiatalember egy sérülés
után, Adler Zsiga bácsi hatására edzői képesítést szerez,
majd a Testnevelési Főiskolán
ezt továbbfejleszti. Sajószentpéterre költözik, ahol szinte a
semmiből létrehoz egy ökölvívó-szakosztályt, számtalan
sikeres versenyzőt indít el a
pályán, lépésről lépésre haladva a magyar csapatbajnokság
megnyerésével felérnek a
csúcsra. Később a tizenkét
szakosztályt működtető Borsodi Bányász titkára, majd a
Petőfi Művelődési Ház igazgatója lesz, élénk kulturális és
sportéletet teremt a településen.
A film után Kondorné Szabó
Emese, az MSK megbízott
igazgatója ajándékokat nyújtott át Haris Laci bácsi özvegyének, lányának és fiának,
majd a szorítóé lett a főszerep.
A ringben a Sajószentpéteri
Szabadidő Sportegyesület két
felnőtt versenyzőjének (a he-

Laci bácsi özvegye minden alkalommal
örömmel tesz eleget a meghívásnak

lyi Lindi Norbert és a kazincbarcikai Szabó Richárd) is
szurkolhattunk, akik élvezetes, korántsem alibi barátságos meccset vívtak egymással.
A három menet után a jó iramú csatát végig támadó, többet és pontosabban ütő Lindit
látták jobbnak a pontozóbírók. Rajtuk kívül serdülő és
junior korcsoportban gyöngyösi, mezőkövesdi, szikszói,
miskolci, valamint salgótarjáni öklözők bizonyíthatták tehetségüket a nézőknek, formájukat az edzőiknek. A jó
iramú, időnként színvonalas
ütközetek alatt a pódium körül is minden megvolt, ami az
igazi ökölvívó-mérkőzések
jellemzője: szurkolás, beszólások, edzői és nézői okos tanácsok, intések, padlóra vagy
ringen kívülre került versenyző. A három menetek alatt az
akarat, a küzdelem mellett a
technika és az erő is meg-megcsillant, bizonyítja ezt a három technikai KO-val véget
ért csata is. A mérkőzések és a
menetek között újra megtapsolhattuk az egykori (ezúttal
csak a nézőtéren helyet foglaló) első osztályú versenyzőket,
magyar bajnokokat és a válogatottat is megjárt bunyósainkat, Haris László sikeres tanítványait. Csak néhány név közülük: Bitó Kálmán, Nácsa
József, Váradi Gábor, Lakatos
János, Ötvös Róbert (a
válogatottságig eljutó Ruszó
Erik edzője), a tornán bíróként közreműködő Dubszky
Imre vagy a helyi versenyzőket felkészítő Farkas László.

A menetek között szünetben jólesik
egy kis frissítő

13

Az utolsó gongszót követően
kiosztották még a korcsoportok legeredményesebb versenyzőinek járó serlegeket is:
Ivanics Gergő (serdülő 46kg,
Gyöngyös), Szamkó Zsolt (junior 60kg, Miskolc), Lindi
Norbert (felnőtt 75kg, Sajószentpéter). Ezután a résztvevő versenyzőket és szakembereket egy vendéglátással egybekötött beszélgetésre invitálta a szervező régióközpont
képviselője, miközben a közönségtől biztató ígérettel köszönt el: „találkozunk jövőre
ugyanitt, sokkal nagyobb mezőnnyel”.
Ehhez én csak annyit tehetek
hozzá, hogy remélhetőleg
több egykori öklöző és hazai
néző részvétele mellett. Ha mi
nem érezzük magunkénak a
rendezvényt, kárba vész minden jóakarat, amely ezt a hagyományt fenn akarja tartani.
Én úgy gondolom, hogy a vélt
vagy valós sérelmeken, önös
érdekeken felülemelkedve
létrehozható az a fajta összefogás, ami feltétele a sajószentpéteri ökölvívás új életre keltésének. Amennyiben újra
pezsgő bokszélet zajlik nálunk, akár a magyar amatőr
ökölvívó-válogatott nemrég
megválasztott új vezetői (ifj.
Balzsay Károly és segítője,
Erdei Zsolt) látókörébe is
bekerülhet néhány ifjú titánunk. Mert a nézőket és a gyerekeket is az hozza be a csarnokba, ha ismert, jó bunyósokat vagy már sikeres helyi
fiatalokat látnak a ringben.
K.B.

Bizony olyan is előfordul, hogy
valamelyik versenyző a földön találja magát

Szentpéteri

Krónika

Reklám

2016. július-augusztus-szeptember

Az akció 2016. december 20-ig érvényes.

A LÁNGOS VÁR
Kínálatunk:
lángos,
göngyölt lángos,
ízes fánk,
hamburger,
amerikai hot-dog,
palacsinta
és egyéb finomságok.

Vasárnap is
nyitva tartunk!

ÚJDONSÁG!

Sajószentpéter, Kossuth L. út 156.

Fogyókúrázók, cukorbetegek figyelem!

Telefonos előrendelés
a 70/636-3568-as számon.

Minden szombaton tönköly lisztből
készült lángos is kapható!
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Szabadido, reklám
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Vízszintes:
1. Lévay József édesanyja. 9. Autó előtt felállított
háromszög jelzi. 10. Egykori amerikai légitársaság. 11.
Emelőgép. 13. Osztályvezető, rövidítve. 14. Higanyklorid
másik neve. 16. Heves időjárási jelenség. 17. Rövid
morzejel. 18. Angolok ötórai itala. 20. Gépkarabély
típusjele. 21. Baranyai kistelepülés. 22. Pusztító. 24.
Skandináv női név. 26. Filmet sugároz. 28. Az NSZK
egykori fővárosa. 29. Gyorsan arra a helyre fut.
Függőleges:
1. … La Coruna (spanyol futballklub). 2. Norvég királyi
név. 3. A -ben ragpárja. 4. … Cereteli (grúz költő). 5. Japán
motorkerékpár márka. 6. Memóriakártya. 7. Régi magyar
férfi keresztnév. 8. Bajor képzőművész testvérpár. 12.
Riad. 15. Fényes bevonat. 16. Fehér bélésanyag. 19.
Származik. 21. Tamási író, Őze színész. 23. Ilyen rovásírás
az ogam. 25. Festetlen durva posztó. 27. Tanulmányi
osztály, röviden.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2016.
november 25-éig. A helyes beküldők között egy 5000 Ftos könyvutalványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com,
szentpeterikronika@citromail.hu.
Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: dédesi vár.
Köszönjük Olvasóink aktivitását!
A szeptember 9-én megtartott sorsoláson Laczkovics
Gábornénak kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A
nyeremény átvételéről később értesítjük.
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A hagyományos pizzák, szendvicsek,
hamburgerek és gyros mellett hidegtálakat
és frissensültes tálakat is készítünk.
Házhoz szállítás – 0620/284-5178
SZÉP kártyát és Erzsébet-utalványt is elfogadunk!

Szakácsot keresünk!
Érdeklődni a pizzériában vagy a fenti telefonszámon lehet.

Ne feledje!

Láng Pizzéria
A minőségi ételek háza,
ahol csak és kizárólag friss
alapanyagokból dolgozunk.
Sajószentpéter, Bercsényi u. 4.
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