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A hagyományoknak megfelel-
ve a programsorozat ez évben 
is csütörtökön 17 órakor, a 
művelődési központ galériájá-
ban vette kezdetét, ahol Alvári 
Dóra művésztanár nyitotta 
meg „A St. Martin Képzőmű-
vészeti Telep két éve" című ki-
állítást. A tárlat anyagát az 
egykori nagy elődök (Feledy, 
Barczi, Mezey) nyomdokain 
haladó tehetséges fiataloknak 
a művészeti telepen készült 
alkotásaiból válogatták.

 
Pénteken a művelődési köz-
pont színházterme adott ott-
hont az ünnepi képviselő-tes-
tületi ülésnek, ahol dr. Faragó 
Péter polgármester adta át a vá-
ros kitüntetéseit az arra érde-
meseknek. Az idei Pro Urbe 
díjat Perényi Barnabásnak, a 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
igazgatójának; Közszolgálatért 
díjat Antal Anitának, a Város-
gondnokság igazgatójának és 
Pásztorné Péter Éva köztiszt-
viselőnek; Pedagógiai díjat Gu-

la Józsefnének és Tóth László 
Péternek; Egészségügyi és Szo-
ciális díjat Dobosné dr. Bezsilla 
Anna gyógyszerésznek adomá-
nyozott a grémium. Elismerő 
plakettet kapott Hadházi Ká-
roly vállalkozó és Kalinszki Ist-
ván, az egykori Sajószentpéteri 
Bányász Fúvószenekar tagja. 
A díjak átadását a helyi kultu-
rális műhelyek műsorai mellett 
a Miskolci Nemzeti Színház 
művészei: Varga Andrea, Jan-
csó Dóra éneke, valamint Soós 
Gábor hegedűművész játéka és 
a Szinva-völgyi Néptáncmű-
hely bemutatója varázsolta iga-
zán ünneppé. A hét utolsó két 
napján színes kulturális kaval-
kádra volt hivatalos a város ap-
raja-nagyja, ahol a szervezők 
szándéka szerint minden kor-
osztály megtalálhatta az ízlé-
sének és érdeklődésének meg-
felelő programot. Szombat dél-
után előbb a helyi Gyöngy-
szem mazsorettegyüttes és a 
miskolci mazsorettegyüttes gá-
laműsora, majd a szintén sajó-
szentpéteri Freedance 2008 
TSE formációs és társastánc 
bemutatója ragadtatta tapsra a 
lelkes közönséget, kiváltkép-
pen a szülőket és a nagyszülő-
ket. Az ő szívüket ezután - nép-
szerű operettslágerek, nóták, 
mulatós zenei gyöngyszemek 
felelevenítésével - Farkas Bá-
lint és Bálint Emese műsora 
dobogtatta igazán meg. A fiata-
labb generáció ízlésvilágát tük-
röző esti könnyűzenei blokk-
ban három vendégelőadó há-
rom különböző stílust képvi-
selt: a sort Pál Dénes, a miskol-
ci születésű énekes nyitotta 
meg; őt követte sokak kedven-
ce, a Sugarloaf együttes egykori 
énekese, Dér Heni, majd IGNI 
(alias Batka Ignác) R&B-soul 
énekes zárta a sort. 
Vasárnap délután karatebemu-
tató, a Sajógyöngye Népdalkör, 
a Tücsökmadár néptáncegyüt-
tes, a Szomori Fiúk nevű sram-
liegyüttes vidám zenéje, majd a 
Szinva Art Társulat néptánc-

műsora és táncház, valamint 
Détár Enikő musical slágerei 
szórakoztatták a közönséget. 
A rendezvénysorozatot ezúttal 
is a sportpályán zajló élőkon-
cert zárta, amelynek főszereplő-
je idén a „Neoton Família sztár-
jai" nevű formáció volt. 
A művelődési központban 
mindkét nap hüllőkiállítás, az 
épület előtt pedig lézerharc és 
airsoft célbalövés, vidámpark, 
büfé, vásározók várták a kikap-
csolódni és szórakozni vágyó-
kat. Mi pedig várjuk a követke-
ző jubileumi, tizedik Sajószent-
péteri Városnapokat. 

K.B.

Címlapsztori 
Képzőművészettől a Neoton-koncertig

Várossá nyilvánítása évfordulójának tiszteletére június 22-
25. között immár kilencedik alkalommal rendezték meg a 
Sajószentpéteri Városnapok ünnepi rendezvénysorozatot. 
A városi rang elnyerésének huszadik évfordulójára megál-
modott Városnapok már hagyománnyá vált, azóta minden 
év júniusának utolsó hétvégéjén színes kulturális és gyer-
mekprogramokkal várják az érdeklődőket.

Két alkotás a St. Martin Képzőművészeti Telep terméséből 

Talán sokan nem tudják, Pál 
Dénes Miskolcon született 

Dér Heni kirobbanó formában 
táncolta és énekelte végig 

a koncertet 

A legnagyobb sikere a Neoton-koncertnek volt 
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Bár a Szent Istvánra való em-
lékezésnek ezeréves hagyomá-
nya van, augusztus 20-a mint 
nemzeti ünnep rövid múltra 
tekint vissza. Az államalapítás 
ünnepe valójában a körmenet-
ből nőtte ki magát a múlt szá-
zadban. A középkorban az e-
gész Kárpát-medencében élt 
Szent István kultusza, amely 
aztán a török hódoltság alatt 
eltűnt. Ennek fontos eleme 
volt a búcsújárás és az Arany-
bullában is meghatározott 
"Szent király ünnepe", ame-
lyet Székesfehérváron tartot-
tak. Az 1848-as szabadságharc 
leverése után hosszú ideig 
nem tarthatták meg az augusz-
tus 20-i nemzeti ünnepet, hi-
szen Szent István a független 
magyar állam szimbóluma 

volt. Először 1860-ban lehe-
tett ismét megünnepelni ezt a 
napot, ami valóságos nemzeti 
tüntetéssé vált. Az 1867-es ki-
egyezés után az ünnep vissza-
nyerte régi fényét. Legjelen-
tősebb nemzeti ünnep1945-ig 
volt, ezután ezt eltörölték, de 
egyházi ünnepként még 1947-
ig nyilvánosan ünnepelhet-
ték. A kommunista rendszer 
az ünnep vallási és nemzeti 
tartalmát nem vállalta, de tel-
jes  megszüntetését  vagy 
jelentéktelenné süllyesztését 
sem látta célszerűnek, inkább 
tartalmilag változtatott rajta. 
Először az új kenyér ünnepé-
nek nevezték el augusztus 20-
át, majd az új alkotmány ha-
tályba lépését mint új - szocia-
lista -államalapítást 1949. au-

gusztus 20-ára időzítették. 
1949 és 1989 között augusztus 
20-át az alkotmány napjaként 
ünnepelték. A rendszerválto-
zással felelevenedtek a régi 
tradíciók, és 1989 óta ennek 
megfelelően rendezik meg a 
Szent Jobb-körmenetet. Szent 
István ünnepének igazi reha-
bilitációja 1991-ben történt 
meg, amikor az országgyűlés 
augusztus 20-át, Szent István 
napját, a Magyar Köztársaság 
hivatalos állami ünnepévé 
nyilvánította, és új tartalom-
mal töltötte meg. 
Városunk a régi hagyomá-
nyok megtartása mellett szí-
nes programmal várta az ér-
deklődőket. Az idei évben új 
helyszínen, a Bercsényi téren 
került megrendezésre az ün-
nepi forgatag. Délutánra meg-
érkeztek és kipakoltak az áru-
sok is, hisz ez a nap elképzel-
hetetlen vásárfia (lufi, nyaló-
ka, vattacukor, fagyi) nélkül. 
Az ünnepi műsor formációs és 
társastánc bemutatóval kez-
dődött, ahol a Freedance 2008 
TSE táncosai mutatták be la-
tin és klasszikus táncokból 
összeállított programjukat. 
Az Ózdról érkezett ÓMI Ze-
nés Színház zenés verses ösz-
szeállításával emlékezett ezer-
éves államiságunkra, István 
király nagyságára, a hazasze-
retetre és az összetartozásra. 
Az ünnepi beszédet dr. Faragó 
Péter, városunk polgármeste-
re tartotta. István király törté-
nelmi jelentőségének méltatá-
sa mellett felhívta a jelenlévők 
figyelmét az Intelmekre, ame-
lyet István király fiához, Imre 
herceghez írt, hogy tanácsot 
adva felkészítse fiát az uralko-
dásra. Beszédében kiemelte, 
hogy az Intelmek néhány 
pontja még ma is helytálló és 
örök érvényű. 
Ezután Jármi Zoltán görög 
katolikus parókus megszegte 
és megszentelte az új kenye-
ret. Az ünneplő hívők meg-
kóstolhatták a megszentelt ke-

nyeret, amely Krisztus szent 
testének jelképe. A közön-
séget ezután a Groovehouse 
együttes és Raul & Ábrahám 
szórakoztatták. 

Románné

 

A magyarok ünnepe 

Augusztus 20. 

Búcsú, körmenet, tűzijáték, új kenyér, alkotmány, állam-
alapítás, Szent István – mind egy ünnephez kapcsolódó 
tartalmak és értékek, amelyek az idők folyamán 
másként kaptak hangsúlyt. A különböző megnevezé-
seket és azok jelentéseit az ünnephez való viszonyulás és 
a világban történt változások alakították, még egy olyan, 
több évszázados múltú, mind állami, nemzeti, mind pe-
dig vallásos jellegű ünnep esetében is, mint amilyen 
augusztus 20-a. 

Judy a Groovehouse együttesből 

Az új kenyeret Jármi Zoltán, görög katolikus parókus szentelte meg 

Az új kenyérből természetesen 
a közönségnek is jutott 
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Hagyományőrzés és muzsika 

Az utcanevek, a köztéri em-
lékművek, a fűvel sűrűn be-
nőtt aknák, de még a települé-
sek kialakítása is mind-mind 
arról mesélnek, hogy egyko-
ron pezsgő bányászélet folyt 
errefelé. Nem kivétel ez alól 
Sajószentpéter sem, ahol ki-
csit talán még erősebben tük-
röződik vissza ennek a nemes 
hivatásnak a múltja a mostani 
hétköznapokra is. Ennek fé-
nyében nem csoda, hogy új-
fent itt tartották a Bányász Fú-
vószenekarok Országos Talál-
kozóját. 
Ahhoz, hogy az esemény fon-
tosságát megértsük, érdemes a 
bányászat és a zene évszáza-
dok alatt szorosra kovácsolt 
kapcsolatát is megvizsgálni. 
A monoton és fáradságos 
munkavégzéshez már az em-
beriség hajnalán is kötődött a 
muzikalitás. Ha az ember tes-
tét megtörik a fáradalmak, a 
szívét egészségesen tarthatja 
az ének. Gondoljunk csak a 
különböző munkadalokra, 
amelyeket már a legelső írásos 
feljegyzések is említenek. 
A vájárokkal sem volt ez soha 
másképp. A bányászathoz 
kapcsolódó zenei hagyomá-
nyok legfőbb továbbvivői és 
éltetői pedig a bányászzeneka-
rok voltak. Elmaradhatatlan 
részét képezték a bányászok é-

letének, részesei örömeiknek, 
bánataiknak. Magyarorszá-
gon sokan a bányászatból él-
tek, s a bányák nemcsak mun-
kát adtak az embereknek, ha-
nem a kulturális élet meghatá-
rozói is voltak. Szinte nem 
volt olyan bányásztelepülés, 
amelyiknek ne lett volna fú-
vószenekara. Így volt ez váro-
sunkban is. A zenekarok évről 
évre bemutatkoztak egymás-
nak, de olyan sokan voltak, 
hogy nem országosan, hanem 
régiónként szervezték meg a 
találkozóikat. Észak –Magyar-
országon is sok volt a fúvósze-
nekar, így a régió egyik bá-
nyászközpontja, Kazincbarci-
ka lett hosszú időn keresztül a 
találkozó helyszíne, ahol 20-
30 zenekar is fellépett. Sajnos 
a nyolcvanas években egyre 
több bánya bezárt, s ezzel a ze-
nekarok és a találkozók fény-
kora is leáldozott. Bár Barci-
kán vége szakadt a történet-
nek, a Bányaipari Dolgozók 
Szakszervezete megkereste 
Sajószentpéter önkormányza-
tát, hogy indítsák újra e szép 
hagyományt. Így lehetséges, 
hogy idén megint mi adhat-
tunk otthont ennek a nemes 
rendezvénynek. Ennek meg-
felelően augusztus 26-án délu-
tán a Korona étterem előtti tér 
nemcsak a fényes hangszerei-
ket büszkén szorongató zené-
szekkel volt tele, de szép szám-
mal akadtak nézői is az ese-
ménynek. Sőt, nem csupán az 
idősebb generáció vonult ki 
tiszteletét tenni a tradíciók 
előtt, hanem számos család is 
kilátogatott, és olyanok is a-
kadtak, akik csak a mindenna-
pi dolguk közben álltak meg, 
mert megbabonázta őket a 
muzsika. Ez talán nem is cso-
da, hiszen a szolnoki Alföldi 
Olajbányász fúvószenekar, a 
Gyöngyösről érkezett Bányász 

Arra, hogy a Pitypalatty-völgy életében sokáig meghatá-
rozó szerepet játszott a bányászat, számos településen 
találunk tanúbizonyságot. 

Idén is találkoztak a fúvószenekarok Sajószentpéteren 

Kultúráért fúvószenekar, a 
salgótarjáni Bányász-Kohász 
fúvószenekar és a Perecesi Bá-
nyász fúvószenekar mind a 
bányászzenekarok krémjének 
számítanak. 
Dr. Faragó Péter polgármester 
köszöntő beszédében elmond-
ta, hogy a zene mindenkié, hi-
szen kifejezhet örömet, bána-
tot, békét, esetleg háborút 
vagy éppen gyászt. Az idei ese-
ményt pedig rendhagyónak 
titulálta, mert egy olyan kar-
mester búcsúzott el tőlünk, 
aki sok éven keresztül volt a 
sajószentpéteri fúvószenekar 
vezetője: Kovács Miklós, aki-
nek munkáját éveken keresz-
tül élvezhette a város. A be-
széd utáni első indulókat az ő 
emlékének ajánlották. Ezek 
után Rabi Ferenc, a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke tar-
totta meg ünnepi beszédét, aki 
kitért arra is, hogy a bányá-
szat, ahol jelen volt, igyekezett 
közösséget alapítani és kultu-
rális életet létrehozni. Így a 
mostani program egy több 
száz éves hagyománykört visz 
tovább. Rabi Ferenc azt is ki-
fejtette, hogy reménykedik 
abban, hogy ez a tradíció nem 
hal ki az ő korosztályával, ha-
nem a jövő nemzedékei óvó 

ölelésükbe fogadják a nemes 
hagyatékot. 
Az este végét és persze a ma-
zsorettbotokat a Gyöngyszem 
mazsorettcsoport dobta fel 
látványos produkciójával. Re-
méljük, Rabi Ferenc kívánsá-
ga teljesül, és ezek az értékes 
hagyományok úgy élnek majd 
tovább a fiatalokban is, mint a 
zene szeretete, az erekben do-
boló vér. 

Bájer M. 

 

Az együttesek szép számú közönség előtt muzsikáltak 

Természtesen az emléklapok 
átadására is sor került 

A Gyöngyszem mazsorettcsoport 
az idén is látványos koreográfiák-
kal szórakoztatta a nagyérdeműt 

2017. július-augusztus
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-Tudom, hogy az elmúlt évek-ben 
p o l g á r m e s t e r  ú r  k o m o l y 
erőfeszítéseket tett azért, hogy a volt 
Pécsi Sándor Általános Iskolát új 
funkcióval lássák el. Egy ideig úgy 
tűnt, a pénzügyi lehetőségek hiánya 
meghiúsítja ezen elgondolások 
megvalósí-tását, most mégis arról 
számol-hatunk be, hogy egy TOP-os 
pályázat segítségével a város e-gyik 
legszebb környezeti adott-ságokkal 
rendelkező épület-együttese mégsem 
lesz az enyészeté. 
- Az elmúlt évek során valóban 
számos ötlet felmerült arra vonat-
kozóan, hogy miként lehetne új funk-
cióval megtölteni az egykori iskola-
épületeket, azonban a pénzügyi fede-
zet hiánya rendre meghiúsította eze-
ket. Talán mondanom sem kell, mi-
lyen örömmel fogadtam, amikor a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regi-
onális Fejlesztési Operatív Progra-
mok Irányító Hatóság a Terület- és Te-
lepülés-fejlesztési Operatív Program 
keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld 
város kialakítása tárgyú felhívást tett 
közzé. A felhívás alapján Sajószent-
péter Városi Önkormányzat a képvi-
selő-testület 188/2016. (IX.22.) ha-
tározata alapján, TOP-2.1.2-15-BO1-
2016-00003 azonosító-számon re-
gisztrált támogatási kérelmet nyújtott 
be, melyet az irányító hatóság 
2017.05.16. napon kelt támogatási 
döntés szerint támogatásban részesí-
tett. A döntés alapján városunk önkor-
mányzata 400 000 000 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban része-
sült. 
- Nyilván hosszú út vezetett a 
támogatási szerződés aláírásá-ig. 
- A „Zöld város" pályázat lehetőséget 
nyújt a volt Pécsi Sándor Általános 
Iskola régebbi épületének felújítására, 
az épület, valamint a körülvevő terüle-
tek új funkcióval való megtöltésére és 
a városi zöld infrastruktúra hálózatba 
történő integrálására. Természetesen 
a támogató szervezet a pályázati felhí-
vásban (a projekt megvalósításával 

kapcsolatban) komoly elvárásokat fo-
galmazott meg, melyek között fontos 
a gazdaságélénkítő tevékenység tel-
jesülése. Az ösztönző hatás bemuta-
tása érdekében konkrét vállalkozá-
sok, gazdasági partnerek szándéknyi-
latkozatainak benyújtása volt szüksé-
ges. A partnervállalkozások feltérké-
pezése érdekében több esetben ad-
tunk lehetőséget a helyi és a környék-
beli vállalkozásoknak a pályázat adta 
feltételek megismerésére és az 
együttműködésre. Először 2015. 
december 9-én tartottunk partnerségi 
fórumot az önkormányzati pályázati 
felhívásokat tartalmazó TOP pá-
lyázatairól, köztük a Zöld város kia-
lakítása tárgyú felhívásról. Ezt követő-
en 2016. április 7-én már kizárólag e 
pályázattal kapcsolatos fórumot szer-
veztünk, melyen a vállalkozói partner-
séget nyújtó önkormányzati fejlesztési 
elképzelésekről számoltunk be. Mind-
két esemény időpontja, témája a hely-
ben szokásos módon meghirdetésre 
került. A fórumok eredményeképpen 
öt vállalkozás mutatott érdeklődést a 
projekt iránt, akik az egyeztetések, 
tájékoztatók után szándéknyilatkozatot 
adtak, melyben arról nyilatkoztak, 
hogy a tervezett fejlesztés eredmé-
nyeként az akcióterületen létrehozan-
dó kereskedelmi és szolgáltató terek 
lehetőséget biztosítanak számukra az 
általuk tervezett tevékenység végzé-
sére. 
- Négyszázmillió forint nem ke-vés 
pénz.  Milyen  projektelemek 
megvalósítását tervezik ebből? 
- Az átalakítással érintett épületben 
egy magas igényszintű kondicionáló 
terem, csoportos testmozgásra alkal-
mas tornaszobák, valamint egy – a ki-
sebb gyermekek szórakoztatására al-
kalmas – játszóház kerül kialakításra, 
fő funkcióként. Mindehhez jelentős öl-
tözőfejlesztési program is társul, für-
dési lehetőség biztosításával. A 
kétne-mű öltözőblokk, valamint a 
sporto-lásra kiválóan alkalmas, nagy 
zöld-felülettel rendelkező udvar szinte 

tál-cán kínálja a szabadtér sportcélú 
hasznosítását. Ennek eredményeként 
az udvaron műfüves grundfocipálya, 
füves tollaslabdapályák, valamint ping-
pongasztalok lesznek. A sport- és 
szabadidős tevékenységek elsődle-
ges funkciói mellett az épület hasz-
nálati értékét még magasabb szintre 
emelik majd a kiegészítő szolgáltatá-
sok. Ilyen például egy étterem kialakí-
tása, amely a hagyományos ételek 
mellett vállalja a reformtáplálkozás el-
várásainak megfelelő ételek készítését 
helyben, sőt, akár kiszállítással is. 
Az emeleti részen kialakításra kerül 
egy kozmetikai szalon, továbbá egy 
szaunát és szoláriumot is magában 
foglaló (mini)wellness részleg, amely a 
tetőteraszon tovább bővíthető. Látha-
tó tehát, hogy a felvázolt terv mara-
déktalan megvalósítása egy olyan 
komplex, szabadidős szolgáltató épü-

letet eredményez, amely a család min-
den tagjának korra és egészségi ál-
lapotra szabott, sport- és wellness 
programokat kínál, az egészséges é-
letmód jegyében. 
Azt már csak kiegészítésként teszem 
hozzá polgármester úr mondataihoz, 
hogy a kapcsolódó zöldterületek, vala-
mint a közelben lévő játszótér meg-
újítása teszi teljessé a pályázat meg-
valósítását, melyekkel együtt a város-
rész (BÉV-telep) zöld központja jön 
majd létre, visszaadva ezzel a minden-
ki által ismert épületegyüttes régi 
rangját. 

Sulyok B. 

Új funkciót kap az egykori Pécsi Sándor 
Általános Iskola  

Európai Regionális 
Fejlesztési Alap
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Szentpéteri csillagok

Sorozatunkban a városunkhoz kötődő, hivatásukban ki-
magasló teljesítményt nyújtó embereket mutatunk be, 
akik példaként szolgálhatnak számunkra. A mi csillaga-
ink: ragyogjanak bármilyen magasan, fényükből ránk is 
vetül néhány sugár. Ők vallanak emlékeikről, pályájukról, 
sikereikről. Életükről. 

retettel és tisztelettel gondo-
lok. Örömömre szolgált a Pro 
Urbe díja, és hogy ökölvívó-
tornát neveztek el róla, ren-
deztek a tiszteletére. 
- Abban az időben mit jelen-
tett neked Sajószentpéter? 
- Mindent: az első munkahe-
lyet, bányajárásokat, a felesé-
gem szerelmét, egybekelésün-
ket, gyermekeink megszületé-
sét, összességében az önálló 
életünk megkezdését, annak 
minden örömével és nehézsé-
gével együtt. 
- Sorsod meghatározó szaka-
szát élted meg városunkban. 
Itt te is bányász lettél? 
- A családunkból többeknek a 
bányászat adott kenyeret, így 
engem is megfertőztek vele. 
A sajószentpéteri évek alatt ki-
váló bányászok tanítottak 
munkaszeretetre, közösség 
iránti tiszteletre, egymás irán-
ti figyelemre. A Harica utcá-
ban a szomszédjaink szinte 
mindegyike a környező ak-
nákban vagy üzemigazgató-
ságokon dolgozott, de bányász 
nyugdíjas és sajnos rokkant 
vájár is volt közöttük. Az ő 
történeteik, a bányalátogatá-
sok, brigádrendezvények, ve-
télkedők és a bányaüzem veze-
tőivel történt egyeztetések 
mind-mind hozzájárultak, 
hogy tovább mélyüljön a bá-
nyászok iránti tiszteletem és 
elkötelezettségem. 
- Mi maradt meg mára ben-
ned abból az időből? 
- Most is őrzöm a bányászna-
pok hajnali fúvószenekari éb-
resztőinek hangulatát (amikor 
pálinkával vártuk a zenésze-
ket), az ifjúsági klub rendezvé-
nyeit, az amatőr csoportjaink 
próbáit, szerepléseit, fesztivá-
lokat, könyvtári csomagok fel-
bontásakor érzett új könyv il-
latát és izgalmát, az író-olvasó-
találkozók hangulatát, a rock 
koncertek dübörgését, kiváló 
emberek barátságát, szerete-
tét. Akárcsak a Borsodi Bá-
nyász Sportkörből a verseny- 

és szabadidősport adta élmé-
nyeket, az ökölvívó-szakosz-
tály magyar csapatbajnoki cí-
mét. 
- Milyen volt akkor itt élni? 
- Én nagyon jól éreztem ma-
gam. Lüktetése volt a telepü-
lésnek, a szénbányászat és az 
üveggyár hagyományokat te-
remtett, kiváló képzőművé-
szek alkottak, jó közösségek 
alakultak, remek hangulatú 
bálok voltak itt. 
- Mi terelt a szakszervezeti 
munka felé? 
- A szakszervezeti munka fok-
mérője a bizalom, a nehéz pil-
lanatokon mindig ez segített 
át. A kultúra szervezése köz-
ben, választásokkor, de a napi 
munkavégzés során is éreztem 
a bányászok bizalmát. Hogy 
támogatnak, gondjaikat meg-
osztják velem, én pedig ahol 
tudtam, segítettem, ahol nem, 
törekedtem rá, hogy legyen se-
gítség. 
- Hogyan haladtál előre, az 
egyre fajsúlyosabb feladatok 
felé? 
- A Bükkaljai Bányaüzem, a 
Borsodi Szénbányák után a 
Bányászszakszervezet Köz-
pontjába vezetett az utam, a-
hol 1989-től (a konföderáció-
nál töltött éveket leszámítva) 
dolgozom munkatárs, alel-
nök, elnök pozícióban. A leg-
nagyobb magyar szakszerve-
zeti konföderáció (korábbi 
Magyar Szakszervezetek Or-
szágos Szövetsége) kétszer al-
elnökének választott. 2002-
ben válaszút elé érkeztem: 
maradok, vállalom az újabb al-
elnöki jelölést (amelyre fel is 
kértek), vagy a bányászszak-
szervezet elnöki pozíciójára 
történő jelölést fogadom el. 
Elkötelezettségem miatt utób-
bi mellett döntöttem, és mai 
napig nem bántam meg. 
Amire nagyon büszke vagyok, 
hogy európai szinten kis tag-
létszámú szervezet képviselő-
jeként is három cikluson ke-
resztül választottak meg az 

Rabi Ferenc a Bánya-, Ener-
gia- és Ipari Dolgozók Szak-
szervezetének elnöke, két cik-
luson át volt a Magyar Szak-
szervezetek Országos Szövet-
ségének második embere, je-
lenleg az elnökség tagja. 
A 2013 decemberében alakult 
Magyar Szakszervezeti Szö-
vetség elnökségébe szintén be-
választották. Tevékenységét a 
Magyar Bányászati Szövetség, 
az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület 
mellett számos külföldi szak-
szervezet elismerte, Bátony-
terenye város díszpolgára, há-
rom miniszteri kitüntetés és 
„Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje" állami kitüntetés 
birtokosa. 
A Bányász Fúvószenekarok 
Országos Találkozója megnyi-
tása okán ismét „itthon járt", a 
közelgő bányásznap előtt is 
tisztelegve ő mutatkozik be új-
ra egykori városának. 
- Nem itt születettél, de szin-

te az egész családod kötődött 
Sajószentpéterhez. 
- Én 1955. április 10-én né-
hány kilométerrel távolabb, 
Sajóecsegen, feleségem, Peré-
nyi Szilvia viszont itt látta 
meg a napvilágot, itt kezdett el 
dolgozni, és anyai ágon több 
generáció köti Péterhez. Édes-
anyám évtizedeken át az akko-
ri Járási Szülőotthonban, bá-
tyám a Bükkaljai Bányaüzem-
nél dolgozott, édesapám pedig 
a Csatlós testvérekkel játszott 
egy zenekarban. 
- Te hogyan kerültél Sajó-
szentpéterre? 
- A művelődési központ akko-
ri igazgatója közművelődési 
előadót, én pedig a Herman 
Ottó Gimnázium után, az egri 
tanárképző főiskolán szerzett 
népművelő-könyvtár szakos 
diplomával a zsebemben 
munkát kerestem. Munkahe-
lyem már engem is idekötött, 
Haris Laci bácsi lett az első fő-
nököm, akire a mai napig sze-

A szakszervezeti vezető: Rabi Ferenc 

Rabi Ferenc manapság is örömmel jön Sajószentpéterre 

2017. július-augusztus
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Európai Szociális Párbeszéd 
Bizottság elnökének. Először 
a bánya-, energia- és vegyipart 
összefogó (EMCEF), majd az 
ipari szakmákat tömörítő eu-
rópai szakszervezeti szövet-
ségben (industriAll Europe). 
- Ma a munkavállalókat érin-
tő kérdések is (mint nálunk 
szinte minden más) politikai 
érdekek, és nem szakmai ér-
vek mentén dőlnek el. 
- Sajnos igazad van. A politika 
a rendszerváltoztatást követő-
en is jelentősen befolyásolta a 
munkaügyi kapcsolatokat. 
Európai munkám során azt ta-
pasztaltam, hogy a munkálta-
tók és a munkavállalók közötti 
megállapodást -még ha az 
esetleg rosszabb minőségű is, 
mint egy jogszabály – fonto-
sabb értékként kezelik, mint a 
kormányzati szabályozást. 
Az önkéntesen vállalt kötele-
zettségeket a gazdaság szerep-
lői jobban betartják. A politi-
kai nyomás eltorzíthatja a pi-
acgazdasági folyamatokat. 
Sajnos az utóbbi években azt 
tapasztaltuk, hogy a kormány-
zó pártoknál nem jelent meg 
értékként a kétoldalú, auto-
nóm szociális párbeszéd. Szo-
ciális piacgazdaság pedig nem 
létezik nélküle. 
- Mintha ma a munkáltatók 
és politika sem bánná, ha 
nem lenne az országban 
szakszervezet. 
- Mostanában nehezebbé vált 
az eredményes munkavállalói 
érdekképviselet, a munkahe-
lyi, ágazati és országos szak-
szervezeti munka. Korábban 
tárgyalások során tudtunk az 
általunk képviseltek számára 
elfogadható és előnyös megál-
lapodásokat kötni. Az utóbbi 
években még demonstrációval 
is nehéz megváltoztatni a 
munkavállalók számára hátrá-
nyos munkáltatói vagy kor-
mányzati szándékokat. 
A Munka törvénykönyve és a 
sztrájktörvény változtatásai-
val a jelenlegi kormányzat el-

sősorban a munkáltatókat 
hozta helyzetbe. 
- A mai kultúránkból kive-
szőben van a vita: a partne-
rek érveinek megfontolása, 
hát még az elfogadása. 
- Az országos érdekegyezte-
tésben -a béren kívül - valós 
problémákról nem folyt érde-
mi vita, kevés ülés volt, és alig 
született megállapodás. Ez je-
lentősen megnehezítette a 
szakszervezeti tagok, s ezen 
keresztül a munkavállalók 
számára a kiszámítható viszo-
nyok kiharcolását. Ha a min-
denkori kormányzat csak a tő-
ke, a munkáltatók érdekeit 
képviseli, az fejlődési torzulá-
sokhoz, társadalmi ellent-
mondások növekedéséhez ve-
zet. Eredményeket csak mun-
kavállalói összefogással, szoli-
daritással lehet elérni. 
- Ma a saját érdekükben is 
egyre nehezebb mozgósítani 
az embereket, így a szolidari-
tás teljes hiányáról beszélhe-
tünk. Miből fakad ez a féle-
lem és magunkba fordulás? 
- Az elmúlt évtizedekben az 
oktatási rendszerben, a kép-
zésben és sajnos a társadalmi 
gondolkodásban felerősödött 
az egyéni érdekérvényesítés, 
nagyon sokan a mások hátára 
kapaszkodva próbálnak előre-
lépni. Megítélésem szerint ez 
a magyar fejlődés zsákutcája 
lehet. A bibói gondolat ma is 
igaz: félelem nélkül kell élni, 
figyelve arra, hogy mások is 
boldoguljanak. Egyébként a 
sikeres ember is rosszul érez-
heti magát. Sajnos ez a rend-
szerváltozás negatív hozadé-
ka. Szolidáris társadalmat 
egyéni önzésre nem lehet épí-
teni. 
- A szervezettség erőt mutat-
na, de néha még a szakszer-
vezetekben sem bíznak iga-
zán a munkavállalók. Talán 
még nagyobb baj, hogy nem 
ismerik sem jogaikat, sem 
kötelességeiket úgy, ahogyan 
kellene. 

- Igazad van abban, hogy a 
szakszervezetek társadalmi 
elfogadottsága csökkent. 
A szakszervezet maga a tag, 
akiknek összefogása adhatja a 
hátteret az eredményekhez. 
Sajnos a nyilvánosság előtt ne-
héz megjeleníteni a minden-
napi szakszervezeti munkát, 
csökkent a szakszervezeti ok-
tatásra-képzésre fordítható 
idő. A mindenkori hatalom-
mal - beleértve a gazdasági e-
rőfölényben lévőket is - szem-
ben a szakszervezet jelent 
ellensúlyt. Magyarországon 
még nem látják be (ami az Eu-
rópai Uniót létrehozó orszá-
gokban természetes), hogy a 
piacgazdaságban a szociális 
párbeszéd gazdaságszervező 
erőt jelent. 
- Te mit éltél meg kudarc-
ként? 
- Öt évvel ezelőtt a korhatár e-
lőtti nyugdíjellátásokat meg-
változtatta a Kormány, az Or-
szággyűlés, ezzel elvették a 
szénkülfejtésen dolgozók 
szakmai nyugdíját. Ezt a prob-
lémát a mai napig nem sike-
rült új szabályozással megol-
dani. 
- Milyen cél lebeg előtted, a-
mit mindenképpen el szeret-
nél érni? 
- Szeretném, ha az ágazati 
szakszervezetünk taglétszáma 
tovább növekedne, a többi 
szakszervezettel kialakíta-
nánk az ágazati típusú kollek-
tív szerződések rendszerét, be-
leértve a bérmegállapodásokat 
is. Ez csak közös erőfeszítéssel 
érhető el, akárcsak egy erős 
ipari szakszervezet. Amit biz-
tosan megvalósítok, az a koalí-
ciós időszakban a bányászok 
pénzéből épült székházunk 
aulájának a megújítása. 
- Ma mit jelent neked Sajó-
szentpéter? 
- Figyelemmel kísérem a város 
fejlődését, az ipari szerkezet-
váltás nehéz időszakát követő-
en hazalátogatva örülök min-
den új épületnek, parknak, a 

virágossá vált területnek. Lát-
va, hogy a város szívügyének 
tekinti, lehetőségeimhez ké-
pest én is támogatom a bá-
nyászkultúra megőrzését. 
A közel tizenháromezer nyug-
díjas tagunk is erre ösztönöz, 
és segít ebben nekem. Az idei 
központi bányásznapon ép-
pen a Sajógyöngye Népdalkör 
kap BDSZ Művészeti Nívódí-
jat. 
- Hogyan éled az életed ma-
gánemberként? 
- Ennek a munkának a termé-
szetes velejárója, hogy hétvé-
gén is menni kell rendezvé-
nyekre, találkozókra. Kevés 
szabadidőmet olvasással, 
sportesemények nézésével, 
„kis" sporttal, néha színházi 
előadásokkal töltöm. 
- A családodról mit osztanál 
meg velünk? 
- Feleségem pedagógus, pálya-
futását a 2. Számú Általános 
Iskolában kezdte, majd a 3-as-
ban folytatta. Jelenleg Buda-
pesten a Csanádi Árpád Álta-
lános Iskola, Sportiskola és 
Középiskola igazgatója. Lá-
nyunk ma már háromgyerme-
kes családanya, jogász diplo-
mája van, fiunk villamosmér-
nök. Szabadidőnk jelentős ré-
szét unokáink és a velük kap-
csolatos örömteli elfoglaltsá-
gok kötik le. 
- Végül mit üzensz a mai sa-
jószentpéterieknek? 
- Köszönöm mindenkinek a 
segítségét, aki hozzájárult pá-
lyám indulásához, munkám-
hoz, és barátságával, támoga-
tásával, tudásával és életta-
pasztalatával teljesebbé tette 
életem. A fiatalok érezzék jól 
magukat Sajószentpéteren, é-
pítsenek a város kulturális, 
közösségi, - és hadd legyek ön-
ző – bányászhagyományaira! 

Olvasóink nevében köszönjük 
a beszélgetést, további jó mun-
kát, és „Jó szerencsét!" 

Kiss Barnabás 

X. évfolyam 4. szám
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Egy anyakönyvvezető mindennapjai 
Portré: Pásztorné Péter Éva 

A '80-as években elérte a százat 
a házasságkötések száma Sa-
jószentpéteren, majd a társa-
dalmi változások során ez le-
csökkent évi huszonnyolcra. 
2016-ban ismét lendületet vett 
a folyamat, és már 58 esküvőre 
került sor a városban, amivel 
párhuzamosan növekedett az 
anyakönyvvezetők munkája is. 
Pásztorné Péter Éva kissé ka-
nyargós úton jutott el ehhez a 
tisztséghez. 
„Sajószentpéteren születtem, 
és itt végeztem el az általános 
iskolát, majd műszaki pályát 
választottam, így Miskolcon, 
az akkori Zalka Máté Gépipari 
Technikumban szereztem é-
rettségit és technikusi okleve-
let. Az általános iskolai évek 
alatt ritmikus sportgimnaszti-
káztam, majd a helyi fúvósze-
nekarban évekig fuvolán ját-
szottam. A sors azonban úgy 
hozta, hogy megszerzett szak-
mámban nem helyezkedtem el, 
mert az iskola befejezése után a 
volt osztályfőnököm megkér-
dezte: nincs-e kedvem Angliá-
ban dolgozni. Elmondta, hogy 
barátai élnek a szigetország-
ban, és két gyermekükre kelle-
ne felügyelni, amiért fizetést 
kapnék. Nem sokat gondolkoz-
tam a válaszon, így közel egy 
évet náluk töltöttem. Amikor 
1993 februárjában hazajöttem, 
a Sajószentpéteri Polgármeste-
ri Hivatal Hatósági Osztályán 
találtam munkát, ahol főleg se-
gélyezési feladatokkal foglal-
koztam. Azóta a GYES időtar-
tamának kivételével ott van a 
munkahelyem" – nyilatkozta 
lapunknak a kitüntetett. 
Aztán változás történt családi 
állapotában, mert 1994-ben 
férjhez ment Pásztor András-

hoz, aki néhány éve Ausztriá-
ban dolgozik. A családfőnek 
korábban biztos helye volt a 
BorsodChemben, de a családja 
anyagi biztonsága érdekében 
külföldön vállalt munkát. 
A házasságukból egy gyermek 
született, a most 21 éves Gabri-
ella, aki jelenleg a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának gazdálkodási és me-
nedzsment szakos hallgatója, 
így naponta ingázik otthona és 
az iskola között. Éva azt mond-
ja, örül, hogy lánya a közelben 
tanul, mert egyébként férje 
távolléte miatt egyedül kellene 
élnie, azonban ha Gabriella tá-
volabbi egyetemet választ, ab-
ban is támogatták volna. 
Egyébként nem történt külö-
nösebb változás az életében az 
eltelt időszakban, ami mindig 
az évente megrendezett közép-
iskolai osztálytalálkozón derül 
ki, ahol el szokta mondani, 
hogy ugyanaz a férje, mint ta-
valy, még mindig egy gyerme-
ke van, és nem változott a mun-
kahelye sem. 
A hivatalban jobban szeret 
ügyfelezni, mint a házasságkö-
tés főszereplője lenni, de ettől 
függetlenül felemelő érzés szá-
mára, hogy egy-egy ilyen jeles 
alkalom kulcsszereplője lehet. 
2010-től végzi ezt a feladatot, 
de bevallja, mai napig sem tud 
teljes mértékben felszabadul-
tan közreműködni, ennyi év 
után is hatalmába keríti az iz-
galom. Örül annak, hogy kollé-
gájával, Hoczáné Kovács Zsu-
zsannával meg tudják osztani 
ezt a feladatot. A 2014. július 1-
jétől bevezetett elektronikus 
anyakönyvi rendszer komoly 
feladat elé állítja a szakmabelie-
ket, hiszen eltűnt a „nagy 

könyv", ami Szentpéteren 
1895. október 1-jétől őrzi a szü-
letési, házassági és halálozási 
anyakönyveket. Ennek a hatal-
mas anyagnak a rendszerbe va-
ló feltöltése folyamatosan zaj-
lik. Mint mondja, az esküvők 
átlagosak, nem igazán tud po-
énos, nagy visszhangot kiváltó 
szertartásról beszámolni, amit 
ő vezényelt. Jegyzőkönyvveze-
tő korában volt egy pár, ahol a 
férj mintegy 40 évvel volt idő-
sebb az aránál, ami akkor extré-
mitásnak számított. 
Szabadidejükben főként hazai 
kirándulásokon vesznek részt, 
bár évekkel ezelőtt jártak a bol-
gár és a görög tengerparton is, 
2016 szilveszterét pedig Er-
délyben töltötték. Szeretné, ha 
párja Sajószentpéteren vagy a 
környéken találna ismét mun-

kát, mert úgy lenne teljes a csa-
lád, azonban ez a terv még vá-
rat magára. Egyelőre Gabriella 
diplomaszerzése a legfonto-
sabb számukra, emellett a 
többi feladat kissé eltörpül a 
Pásztor házaspárnál. 
Végezetül hozzátette: „A Köz-
szolgálatért díj a megtisztelte-
tésen túl az eddig elvégzett 
munkám elismerését jelenti 
számomra, de egyben vissza-
igazolást is ad arról, hogy talán 
jó úton haladok, és ez minden-
képpen motivációt jelent a jö-
vőbeni munkavégzéshez." 

Ezt a véleményt valószínűleg 
azok a házaspárok is osztják, 
akiknek az elmúlt hét év alatt ő 
kötötte össze az életük fonalát. 

Kovács I. 

A házasságkötések egyik főszereplője minden esetben 
az anyakönyvvezető. Pásztorné Péter Éva 1999 decem-
berétől végzi Sajószentpéteren ezt a szép feladatot, az 
évek során szerzett tapasztalatait pedig, ha arra kérik, 
másokkal is megosztja. A közigazgatásban végzett szín-
vonalas munkájáért az idei városnapon „Közszolgá-
latért díj" kitüntetésben részesítette az önkormányzat. 

Pásztorné Péter Éva 2010-től esketi a házasulandókat

2017. július-augusztus
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Elment egy nagy segítő 
In memoriam Dr. Kiss Tamás 

A hír rövid, az azt követő csend 
fájdalmasan hosszú… 
Az utolsó recept felírva, a bé-
lyegzőben kiszáradásra ítélve a 
tinta. De talán mégsem. Ugye, 
nem igaz? Az nem lehet, hiszen 
nem látszott rajta, hogy ilyen 
nagy a baj. Sokan tudtuk, hogy 
évek óta minden erejével küzd 
az őt megtámadó kórral. Szem-
től szemben, férfiasan, miköz-
ben már jól ki is ismerték egy-
mást. Az egyetlen és legjobb 
példát mutatta, amit orvos mu-
tathat a betegeinek: ne add 
meg magad a betegségnek, éld 
az életed tovább, mintha mi 
sem történt volna! Mintha 
minden napod nem egy-egy ú-
jabb ajándék lenne neked és 
családodnak egyaránt. Mert 
ami téged erősít, az a kórt gyen-
gíti. A halált azonban még a 
legjobb ember sem tudja le-
győzni. Csupán egy remé-
nyünk lehet: a fájdalom, a 
gyász szorítását oldja majd a 
múló idő. 
Dr. Kiss Tamás, református lel-
kész édesapja és pedagógus 
édesanyja első gyermekeként, 
1952. október 19-én Debrecen-
ben látta meg a napvilágot. 
Gyermekéveiben élt Hajdú-
sámsonban, Szamosangyalo-
son, majd a mai Létavértesen. 
1967 szeptemberétől a Debre-
ceni Református Kollégium 
Gimnáziumának diákjaként 
életében a zene teremt harmó-
niát: énekel a kollégiumi kó-
rusban, orgonán játszik, még 
református kántori oklevelet is 
szerez. Míg szülei és testvérei a 
lelket, szellemet istápolják, ad-
dig ő a legszebb hivatásnak 
szenteli életét: az emberek testi 
bajain akar segíteni. Ezért lett 
jeles érettségi bizonyítvánnyal 
a zsebében két évig a Debrece-

ni Klinika Elmegyógyászati 
Osztályán segédápoló, majd si-
keres felvételi után az Orvostu-
dományi Egyetem hallgatója. 
1979-ben általános orvosi dip-
lomát szerzett cum laude mi-
nősítéssel, és megszületett első 
gyermekük, Tamás, miközben 
megkezdte a munkát a Kazinc-
barcikai Városi Kórház sebé-
szeti osztályán. 1982-ben má-
sodik fiukkal, Péterrel egészült 
ki a család, 1983-ban egyéves 
kötelező katonai szolgálat után 
sebész szakorvosként dolgo-
zott tovább, ekkor tanult meg 
mindent gyorsan átgondolni, 
és ha kell, cselekedni is. 
Felesége, dr. Romhányi Judit 
1986-tól Sajószentpéteren 
gyermekorvos, majd 1989-ben 
a család is itt talált otthonra, 
sok jó ismerősre és néhány iga-
zi barátra. 
1995-ben sikeresen pályázott a 

megüresedett 1. számú körzeti 
állásra, két éven át képezte ma-
gát, hogy bővítve tudását, lete-
gye a háziorvosi szakvizsgát is. 
Szakmai hitvallása szerint egy 
háziorvosnak három dologban 
kell határozottnak lennie: 
• Eldönteni, hogy a páciens be-
teg, vagy nem. 
• Ha beteg, hogy meg tudja 
gyógyítani, vagy nem. 
• Ha nem, akkor milyen segít-
ségre van szükség: sürgősre 
vagy nem. 
Betegei, kollégái, munkatársai 
szerint ő ezen elvek mentén 
mindig tudott és mert is jó 
döntéseket hozni. Igazi csapat-
társ, közösségi ember, egyenes, 
szókimondó, olykor kritikus, 
de mindig őszinte volt. Az ő-
szinteség a tisztelet jele. Megta-
nulhattuk tőle, hogy a szó ereje 
nem azonos a hang erejével. 
Határtalan hivatástudata és 
empátiája révén minden kor-
osztályba tartozó páciensével 
szót tudott érteni. A saját maga 
állította szigorú mércének 
megfelelve igazi háziorvos volt, 
megérdemelten tüntették ki 
2014-ben Sajószentpéter Város 

Egészségügyi és Szociális Díjá-
val. 
És ugyanilyen mérce alapján 
nagyszerű családapa, nagyapa 
tudott lenni, szeretettel nevelte 
jóra gyermekeit, unokáit. 
Az emberek nagy része saját 
maga kiteljesedésére törekszik, 
egyre kevesebben születnek se-
gítőnek, akik önzetlenül is ké-
pesek másokért dolgozni. Ilyen 
nagy segítő volt dr. Kiss Tamás 
is, aki ma már az égiek praxisát 
gyarapítja. 
Most döbbenünk csak rá, hogy 
mennyire önbeteljesítő lett a 
néhány évvel ezelőtti díjátadás 
után elhangzott „Hazatérsz" 
című EDDA-dal: „A seb még 
fáj, ha simogat a kéz, már gyó-
gyul. Önmagunkon át vezet 
csak út. Oda hozzá, a fény biro-
dalmába…. Hazatérsz, ahol él 
még a jó, még él az igaz szó, 
még van vigasztaló. Hinnünk 
kell, hogy eljön az idő, örök 
fény tör elő…" 

Nyugodjon békében, Doktor 
Úr! 

Kiss B. 

2017. július 12-én, életének hatvanötödik esztendejében, 
méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegségben el-
hunyt Sajószentpéter I. számú felnőtt körzetének házi-
orvosa, dr. Kiss Tamás. 2017. július 19-én református 
szertartás szerint helyezték örök nyugalomra a sajó-
szentpéteri temetőben. 

Dr. Kiss Tamás 
1952 - 2017 
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rkérdésk

Csőke Pálné 

- Ha valaki ideérkezik, lásson 
virágos tereket, parkokat és 
rendezett házakat. Legyen 
élhető minden utcája, mert 
most a várost átszelő 26-os szá-
mú főút mellett élőknek a zaj, 
a por és a füst meghaladja a tű-
réshatárukat. Tudom, nem 
erre vonatkozik a kérdés, de 
olyan régóta ígérgetik ezt a be-
ruházást, valahol mégis meg 
kellene sürgetni az elkerülő út 
megépítését. Arculat szem-
pontjából fontosnak tartom a 
kulturált parkok és játszóterek 
fenntartását, valamint a kertes 
családi házas övezetek rende-
zettségét. Utóbbi miatt köl-
töztem vissza szülőhelyemre 

Kazincbarcikáról, mert ebben 
a környezetben jobban érzem 
magam, mint a városi panel-
ban. Szerintem az épületek 
színe, egy-egy utca házainak 
stílusa is befolyásolja az össz-
hatást.

Tari János 

- 2008-tól élek Sajószentpéte-
ren, azóta sok minden válto-
zott a városban, annak előnyé-
re. Szépültek az utcák, új par-
kok épültek és sok a virág, 
amitől javul az emberek köz-
érzete, kedve is. Szép lett a 
felújításon átesett orvosi ren-
delő, és sorolhatnám a sikeres 
beruházásokat, amelyek javít-
ják a színvonalat, ám még 

mindig nem kezdődött el a 26-
os út elkerülő szakaszának az 
építése. Utóbbi a hatalmas for-
galommal sokat ront a belvá-
ros arculatán, hiszen ebben az 
esetben én nemcsak az épített 
értékeket nézem. Fontos eb-
ben a kérdésben az emberek 
hozzáállása is, mert én például 
gondosan rendben tartom a 
házam előtti utcafrontot, hogy 
aki arra jár, annak ne szúrja a 
szemét a rendezetlenség. Aki-
nek más a meglátása, azt akár 
hatóságilag kell szabályozni, 
mert a gondozatlan területek 
rontják az utca, a település 
képét, de igaz ez a romos épü-
letekre is.  

Rehor Ferencné  

- A kialakított virágos terü-
letek feldobják a várost, mi-
közben vannak felújításra szo-
ruló épületek is. Utóbbiakkal 
kellene kezdeni valamit, akár 
a tulajdonos felszólításával, a-
kár támogatás révén. Szerin-
tem egy utca a rendtől szép, 
mert ahol lenyírják a füvet, és 
nem hiányos a házak vakolata, 
ott az arra járó jól érzi magát. 
Néhány városrészben túl sab-
lonosak a házak, gondolok itt 
az egykori bányászépületekre 
és a panelházakra. Azokat kül-
ső szigeteléssel és színezéssel 
vidámabbá lehetne tenni, aho-
gyan azt Kazincbarcikán csi-
nálják. Arra viszont ügyeljen a 
város műszaki vezetése, hogy 
környezetidegen, giccses épü-

letek felhúzására ne adjon ki 
építési engedélyt akkor sem, 
ha az építtetőnek sok pénze 
van! 

Kamasinszki 
Tamás 

- Egy település arculatáról az 
emberek arckifejezése min-
dent elárul. Legyen az utcák-
ban sok fa, jó úttest és járda. 
A házfalak és a cserepek árasz-
szanak meleg színt, de ugyan-
akkor ezek a színek illeszked-
jenek bele a meglévő építésze-
ti stílusba. Figyelni kell a bő-
vítések és az új épületek terve-
in szereplő méretekre is, mert 
nem szabad kirívóan magas 

Véleménye szerint mi befolyásolja 
a legerőteljesebben egy település 

arculati képét? 

2017. július-augusztus
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házat felhúzni a többi közé. 
Nagyon fontos szempont, 
hogy zajos tevékenységgel járó 
vállalkozás és hangos szórako-
zóhely se kerüljön olyan utcá-
ba, ahol mindez az ott lakókat 
zavarná. Az egykor egysíkúra 
sikerült panelházak külleme 
energetikai beruházással és 
színesítéssel feldobható, de 
igaz ez a több lakótelepen 
megtalálható típusházakra is. 

Borsos Istvánné 

- Az összkép a fontos minden 
településen, ami a főutcán csú-
csosodik ki. Legyenek rende-
zettek az utcák és az épületek, 
amihez társuljon megfelelő 
szolgáltatási színvonal is. Sze-
rencsére városunkban a csalá-
di házakat szinte kivétel nél-
kül rendben tartják a tulajdo-
nosaik, és nem szabad enged-
ni, hogy bárki felborítsa az 
összhangot. Tájba, környezet-
be nem illő kastélyszerű tor-
nyos épületek le tudják rom-
bolni egy utca arculatát, meg-
ítélését, ezért fontos, hogy épí-
tész szakember döntsön arról, 
mire adható ki az építési en-
gedély. 

Csirmaz Károly 
 

-A város imázsa határozza meg 
legjobban az arculatot. Sajó-
szentpéter még mindig bá-
nyásztelepülésnek van el-
könyvelve a kertes bányászla-
kásokkal, a típusházakkal. Ezt 
a stílust nem szabad megboly-
gatni, miközben rájuk férne a 
modernizálás. Itt következik 
az építész szakemberek mun-
kára fogása, akik a mai kornak 
megfelelő átalakításokat ter-
vezhetnek meg. Lényeg, hogy 
az emberek érezzék jól magu-
kat az épített környezetben. 

Tíz éve Miskolcról költöztem 
Szentpéterre, és nem mondha-
tok mást, minthogy jól dön-
töttem, mert nemcsak kertes 
házat, hanem emberi környe-
zetet és jó közösséget is talál-
tam.

Varga Sándor 

- Ládbesenyőn laktam, és 
1977-79 között építkeztem a 
településen. Kötelező típus-
tervek alapján készült a tűz-
falas házunk, az utcafrontot is 
sablon szerint kellett kiépíte-
ni, egyedül a belső terekről 
dönthettünk önállóan. Ezért a 
Könyves Kálmán utcában sok 
egyforma ház található, ame-
lyek egy része már átesett e-
nergetikai felújításon és színe-
zésen. Az ott élők igyekeztek 
mindenben szolid színeket al-
kalmazni, hogy ne bántsa a 
szomszédok szemét. Utcánk-
ban összetartó, jó közösség la-
kik, ahol viszont nincs ilyen, 
ott lehetőség szerint be kell 
avatkozni az önkormányzat-
nak. Nem szabad engedni a ki-
rívó színeket, a monumentális 
épületeket, és a zajos tevé-
kenységet művelőknek sincs 
helyük a nyugodt kertvárosi 
térségekben. Utóbbiak számá-
ra ott van az üveggyár területe. 

Igaz, lakóhelyem csak kis ré-
sze Sajószentpéternek, de jó 
példaként szolgálhatunk az-
zal, hogy egy kis közösség mi-
lyen szinten tud arculatot for-
málni. 

Fóris József 

- Dusnokról nehéz véleményt 
alkotni ebben a kérdésben. 
Bár mi is a városhoz tarto-
zunk, de nálunk vannak olyan 
elhagyott porták, ahol méteres 
gaz nőtt fel, mint a Katalin ut-
cai lakásom környékén is. 
Az elmúlt évben valamilyen a-
nyaggal lepermetezték a terü-
letet, amitől a fák kipusztul-
tak. A fiam sajnos vak, de en-
nek ellenére a közelmúltban 
szerzett diplomát sportmene-
dzser szakon. Tetézi a bajt az 
allergiája, ami miatt a mostani 
állapotokat figyelembe véve 
nem merjük hazahozni Buda-
pestről. Az utak sincsenek jó 
állapotban a településen, több 
utcában járda sincs, de kellene 
kiépített autóbusz-megálló is 
a járat nyomvonalán, mert az 
nincs mindenhol. Maga a vá-
ros egyébként tetszetős, virá-
gos, de ez a dusnokiakat nem 
igazán vigasztalja, hiszen ná-
lunk volna még tennivaló. 

Kovács I.

X. évfolyam 4. szám
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Értékeink 
Portré: Tanyik Tamara 

A közelmúltban több, az EU-s 
polgárok idegennyelv-tudásá-
val kapcsolatos kutatásról ol-
vastam, ezek mindegyike arról 
adott számot, hogy Magyaror-
szág rosszul teljesít. Az Euró-
pai Bizottság adatai szerint a 
25 és 64 év közötti magyar la-
kosság 37 százaléka tud idegen 
nyelven megszólalni, ezzel 
utolsók vagyunk. Az Eurostat 
felméréséből az tűnik ki, hogy 
nálunk a 11-14 év közötti fiata-
lok 6 %-a tanul kettő vagy több 
idegen nyelvet (Olaszország-
ban 98% ez az arány). Az isko-
lai képzésünk és a nyelvvizsga-
rendszerünk hiányosságairól 
is eleget hallhattunk a szakem-
berektől. Összességében eléggé 
sötét a kép, hiszen kevés való-
színűsége van annak, hogy az 
EU-ban sokan tanulnának ma-
gyarul. Tehát az egész rend-
szert újra kellene gondolni. 
Ezeket olvasva döntöttem el, 
hogy bemutatom olvasóink-
nak őt, aki a fent vázolt sötét 
alagút végén a fényt jelenti, 
hiszen amellett, hogy angol 
nyelvből két éve túl van a Sa-
turnus C-1-es felsőfokú ECL- 
nyelvvizsgán, nemrég a magas 
követelményeket támasztó, 
német rendszerű DSD (Deu-
sches Sprach Diplom) okleve-
let is begyűjtötte. Ezek mellett 
– amint a bevezetőből is kitűn-
het- tehetsége sokrétű. Ismer-
jék hát meg Olvasóink is Sajó-
szentpéternek egyik újabb ér-
tékét. 
- Feltételezem, hogy sokan 
nem ismernek, kérlek, né-
hány szóval mutasd be ma-

gad! 
- Novemberben leszek 20 éves, 
Miskolcon születtem, de Sajó-
szentpéteren éltem le az eddigi 
életemet. Édesapám hivatásos 
tűzoltó és vállalkozó, édesa-
nyám a Kata cérnásbolt veze-
tője. Tirza húgom a napokban 
kezdi a középiskolai tanulmá-
nyait, Tekla még általánosba 
jár. Születésem után a család a 
Petőfiről a Lévay utcába költö-
zött, én ott maradtam óvodás, 
de iskolába már a Kossuthba 
jártam, és végig kitűnő tanuló 
voltam. 
- Mikor és ki fedezte fel, hogy 
több tehetség lakik benned az 
átlagosnál? 
- A szintfelmérés és az addigi 
osztályzataim alapján második 
osztályban angol 1. csoportba 
kerültem. Felső tagozatban az-
tán Kuremszki Zsuzsa angol-
tanárnő lett az osztályfőnö-
köm, ez véglegesen meg is pe-
csételte a további sorsom: ne-
kem angolt kell tanulnom. 
Életem meghatározó személyi-
sége lett, tőle jött az első impul-
zus, az angol nyelvben minden 
alapom tőle ered. Ő mondta 
azt, hogy akkor tudsz már jól 
egy nyelvet, ha azon álmodsz, 
és velem már ez meg is történt, 
sőt, érzelmeket is könnyebben 
fejezek ki angolul, mára nálam 
egyenrangú lett a magyar 
nyelvvel. 
- Szavaidból ítélve neked ő 
több volt, mint egy tanár. 
- Örök bálványommá, példaké-
pemmé vált, cselekedeteim-
mel, eredményeimmel mindig 
édesapámnak és Zsuzsa néni-

A tavaly kiírt amatőr versíró pályázat eredményhirdeté-
sekor Tanyik Tamara a felnőttek, Tirza pedig a tanulók 
között ért el harmadik helyezést. Nem ismertem őket, 
ám a nevük mellett ezek az eredmények már felkeltették 
a figyelmemet, hogy jó eséllyel itt tehetség pislákolhat. 
Utánanéztem hát, hogy kik is ezek a lányok, és a gyanúm 
be is igazolódott. A Miskolci Egyetem által szervezett 
nyelvi versenyen (ahol a több forduló után kialakult dön-
tőben egy adott témában angolul kellett érvelni) Tama-
ra, az Avasi Gimnázium diákja a százötven fős mezőny-
ben szintén harmadik lett. 

nek akartam bizonyítani. Ké-
sőbb is minden életemet befo-
lyásoló döntésemet, örömö-
met, bánatomat megosztottam 
vele. 
- Akkor te is nyelvtanár sze-
rettél volna lenni? 
- Nem, hatodikos koromban 
szilárd elhatározásom volt, 
hogy építészmérnök leszek. 
(Lelkem legmélyén talán még 
mindig ott szunnyad.) A mate-
kot is szerettem, később közép-
iskolában fakultációra jártam, 
készültem az emelt szintű é-
rettségire belőle. Egy álmom 
tört akkor ketté, amikor azt 
mondták, hogy nem fogom 
tudni letenni. Ebben nem biz-
tos, hogy igazuk volt, de a fizi-
ka érettségi sikerében már ma-
gam sem bíztam ezután. 
- Hogyan kerültél Miskolcra, 
az Avasi Gimnáziumba? 
- Szüleimmel, osztályfőnö-
kömmel együtt olyan iskolát 
próbáltunk keresni, ahol a 
nyelv mellett más tárgyakból is 
magas szintű az oktatás, így ké-
sőbb több egyetem irányába is 
ugródeszkaként szolgálhat. 
Úgy gondoltam, hogy ha an-
golt akarok tanulni, az magam-
tól is megy, de a két nyelv jobb, 
mint egy elvén tanuljak néme-
tet. Így öt évig voltam gimna-
zista, és a nulladik évfolyamon 
német csoportban csak nyelvet 
tanultam. Ezután, a németet 
kompenzálandó, sok könyvet 
olvastam és filmet néztem an-
gol nyelven. Szerencsére Ar-
dayné Szarka Györgyi szemé-
lyében egy újabb szuper nyelv-
tanárral találkoztam. Az elköl-
tözésével jött egy féléves törés, 
majd ez rendeződött, és har-
madikra már gondolkoztam a 
DSD német rendszerű (ma-
gyarra honosítandó) nyelv-
vizsgán, amellyel az érettségit 
is letudom. 
- Neked ez nem lehetett gond. 
- Az angol sikerek után életem 
első nagy csalódása ért, amikor 
a felmérés után nem soroltak 
azok közé, akik biztos ered-

ményre számíthatnának. 
A második rögtön utána, a-
mikor megtudtam, hogy a né-
met tudásomat 95 %-osra érté-
kelik. Maximalista énem ott 
helyben megfogadta, hogy 
juszt is jelentkezem, és ha tö-
rik, ha szakad, megcsinálom. 
Olyan témát választottam hoz-
zá, ami nagyon érdekel, ha már 
bele kell ásnom magam: A két-
nyelvű nevelés hogyan hat a 
kicsi gyerekek pszichés fejlő-
désére, hátráltatja-e az anya-
nyelve elsajátításában? 
- Sok mindenben tehetséges 
voltál és vagy most is. 
- Tőzsérné Király Enikő az iro-
dalmi vonatkozású fogékony-
ságomat gondozta értően: he-
lyi és regionális szónok- és sza-
valóversenyek lelkes részt-
vevője voltam. Imádok olvas-
ni, első nagy szerelmem Ady 
volt, kortárs műveket, a slam 
poetryt is kedvelem, de magam 
is kifejezem érzéseimet, gon-
dolataimat tömör szabad vers-
ben. Rajzolni szintén szeret-
tem, jártam néptánc foglalko-

2017. július-augusztus

Tamara sokoldalú tehetség, 
hiszen nem csupán 

a nyelvtanulás terén jeleskedik 
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zásokra, matematika és más ta-
nulmányi versenyekre, hob-
bim az origami. 
- Külföldön is jól el tudnál 
igazodni. 
- Imádok idegen kultúrákat 
megismerni, de idáig legin-
kább interneten keresztül sike-
rült. A néptánc révén jártam 
Kobiorban fellépésen, ott ret-
tenetesen hiányzott anya (ezt 
most tudja majd meg), cseredi-
ák voltam Németországban, 
kétszer jártam Erdélyben, an-
gol nyelvű országba soha nem 
jutottam el. A honvágyam mi-
att egyelőre nem tervezek se ta-
nulni, se élni külföldön. 
- Barátságok, szerelem? 
- Nem tudok veszíteni, kijelen-
téseket nem, csak érveket foga-
dok el, vezető egyéniség va-
gyok. Ismerem saját hibáimat 
is, nehéz lehet velem mások-
nak. Van néhány nagyon jó ba-
rátnőm, barátom, a felszínes 
kapcsolatoktól elborzadok. 
Szerelemben túl vagyok né-
hány csalódáson, egyelőre vá-
rom azt a fiút, aki majd megér-
demel engem. 
- És mi leszel, ha nagy leszel? 
- Debrecenbe vettek fel az 
egyetem GTK turizmus-ven-
déglátás szakára alapképzésre, 
itt hasznosíthatom a nyelvtu-
dásomat. Mesterképzés alatt 
majd elválik, hogy a hotelme-
nedzsment, idegenfogalom 
vagy fordítóiroda érdekel job-
ban addigra. És több idegen 
nyelvet (közte a koreaival is-
merkedni) akarok még elsajá-
títani. Várom a kihívásokat. 
Ehhez sok sikert kívánunk, őt 
megismerve biztos, hogy bár-
melyiket is választja, sikereket 
ér el benne. Most, a végére érve 
tapasztalom, hogy milyen ke-
veset tudtam visszaadni a tar-
talmas beszélgetésünkből, és 
ennek a szimpatikus fiatal 
hölgynek az egyéniségéből. 
Ez nem az ő hibája, kizárólag a 
terjedelmi korlátoké és az e-
nyém. 

Kiss B

Ez a gondolat jutott eszébe két 
volt általános iskolai társam-
nak, s a gondolatot tettek kö-
vették, megszervezték a 40 é-
ves osztálytalálkozót. 

Végre eljött a nagy nap, 2017. 
június 10-e, amióta kijártuk az 
általános iskolát, most találko-
zunk először, mi, a régi 1. Szá-
mú Általános Iskola '77-ben 
végzett 8.a osztály diákjai. Iz-
gatottan és meghatódva topo-
rogtunk az iskola bejáratánál, 
nézegetve az ismerős, de mára 
teljesen megváltozott épületet. 
Szemünk fürkészi az arcokat: 
régi, csaknem elfeledett voná-
sok után kutatunk. Öröm, mi-
kor az archoz azonnal nevet is 
tudunk kapcsolni, de még na-
gyobb öröm egy hosszúra 
nyúlt pillantás után, hirtelen 
felismerni egykori padtársun-
kat. A hangulat már a kapuban 
oldottá, vidámmá válik. Meg-
érkezik az egykori osztályfő-
nök, Forgács Károlyné is, így 
aztán indulhatunk be megtar-
tani az osztályfőnöki órát. De 
hol a bejárat, itt volt egykoron, 
ám felújítás során áthelyezték. 

A régi épületben megrohan-
nak minket az emlékek, itt volt 
a tanári és az igazgatói, az 
összenyitható terem, fel to-
vább az emeltre, ahol az egy-
kori kémiaterem állt rendelke-
zésünkre. Helyet foglaltunk, s 
a hetes, Brunczvikné Zámbó 
Ágnes jelentette: az osztály 
létszáma 31, jelen van 14 fő. 
A hiányzókról megtudtuk, 
hogy sajnos négyen már nin-
csenek az élők sorában, van-
nak, akik betegség és családi 
esemény miatt nem tudtak el-
jönni, mások csak egyszerűen 
nem jöttek. A jelenlévők név-
sor szerint elmondták, mi tör-

tént velük az elmúlt 40 év alatt. 
Meséltünk tanulmányainkról,  
munkánkról, ki hol találta meg 
a boldogulását. A vidám han-
gulat már itt kialakult, s csak 
tovább fokozódott a Rendezvé-
nyek Házában, ahol egy finom 
vacsora mellett idéztük fel a 
boldog gyermekkort, a szigorú 
tanárokat, a diákcsínyeket. 
Nagy dolgok történtek velünk 
az együtt töltött nyolc év alatt. 

Az akkori diákélet rengeteg 
élményt idézett fel bennünk, 
de bárki kezdte is az „emlékez-
tek arra…" kezdetű mondatot, 
a történeteket, eseményeket 
mindenki másképp élte meg, 
és a saját élményét mesélte el. 
Felidéztük a kirándulásokat, a 
számháborúkat a kukucskai 
erdőben, a plakátversenyeket, 
a farsangokat, amelyekre ma-
gunknak készítettük a jelme-
zeket, az ünnepi műsorokat, a 
nyári sátortábort Bükkszent-
kereszten, az almaszedési 
hetet, az építőtábort.
 

A mi időnkben még nem volt 
okostelefon, számítógép és in-
ternet, de mi soha nem unat-
koztunk. Iskolába hol délelőtt, 
hol délután jártunk, de jutott 
időnk a szakkörökre, zenét ta-
nulni és sportolni. Szabadi-
dőnkben is sokat voltunk e-
gyütt: moziba jártunk, szán-
kózni mentünk vagy éppen 
szülinapi zsúrokat szervez-
tünk. Az iskolai és iskolán 
kívüli programok igazán jó kis 
közösséggé kovácsoltak min-
ket. Annak ellenére, hogy mi 
csak egy szerény nagyközségi 
iskolába jártunk, melynek kor-
látozottak voltak a lehetőségei 
a miskolci iskolákhoz képest, 
ellenben több kiváló tanárunk 
segítségével, valamint saját te-
hetségünkkel és szorgalmunk-
kal tudtunk nagyot alkotni, 
ugyanis akkor még sikk volt 
tanulni és tudni is. 
Amikor már a többség úgy 
érezte, hogy elég volt a jóból, 
lassan búcsúzni kell, szinte 
mindenki az alábbi mondattal 
vett búcsút az egykori osztály-
társaktól: „Reméljük, a követ-
kező találkozóra nem kell 
negyven évet várni"! 

Románné

X. évfolyam 4. szám

A fotó 1977. június 3-án, a ballagás napján készült 

Osztálytalálkozón jártunk  
„Boldog idők, diákévek"- avagy 40 év után újra az iskolapadban  

A tovatűnt évek után mindig nagyon jó érzés újból talál-
kozni akár spontán, vagy alaposan megszervezve egy kö-
zös helyen, és felidézni az elszállt iskolai évek megannyi 
szép emlékét. 
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csapat, és az eddigi eredmények 
– amelyekből messzemenő kö-
vetkeztetéseket nem szabad le-
vonni – is igazolják azokat, akik 
korábban a csapat megmentésé-
ben hittek, és azóta is mindent 
megtesznek ennek érdekében. 
A két, hazai pályán lejátszott 
mérkőzés két győzelmet hozott 
(a fenti 6:1-gyel végződött nyi-
tómérkőzés után most, szomba-
ton, Szalonna csapatát ütötték 
ki 9:1 arányban), idegenben 
pedig Tiszalúc csapatával 1:1 
arányú döntetlent játszott a 
gárda. Ezzel jelenleg az élme-
zőnyben tanyáznak, ám sok 
forduló van még előttük, ez a 
kép akár kissé csalóka is lehet. 
Amennyire tudom, nem is gon-
dolják azt, hogy a bajnoki cím 
megszerzése reális cél lehetne. 
Az erőviszonyokat jobban is-
merő helyi fociszakértők sze-
rint a mezőny első felében vé-
gezhet majd a csapat. Ami kissé 
elszomorító, az a közvetlen 
utánpótlást jelentő U19 csapat 
eddigi szereplése. A három 
mérkőzésből egy győzelem 
(Szalonna ellen 5:4) és két 
vereség (Dédestapolcsány 1:2 és 
Tiszalúc 2:5). Mentségükre 
szóljon, hogy a csapat sok játé-
kosa akár U15 korosztályos csa-
patban is játszhatna még, any-
nyira fiatalok. A csapat vezetői 
reálisan értékelik az eddigi sze-
replést, és úgy gondolják, hogy 
ezek az eredmények csupán azt 
jelentik, hogy valószínűleg kie-
sés nem fenyegeti majd jövő ta-
vasszal a csapatot. Ez egyezik az 

én véleményemmel is. Úgy 
gondolom, hogy minden elis-
merés azoké a játékosoké, akik 
egy harminc évnél magasabb 
átlagéletkorú csapatban har-
mincöt-negyven évesen is oda-
állnak, felveszik a kesztyűt a 
huszonéves ellenfelekkel. Szur-
kolok is nekik. De! Ezt min-
denképpen átmenetnek szabad 
csak tekinteni, amíg a korábbi 
évek hibái miatt a környező te-
lepülések csapatába szétszéledt 
huszonéves sajószentpéteri játé-
kosok – akik egyelőre nem 
igazán szándékoznak visszaiga-
zolni – mögött fel nem építenek 
egy fiatalabb csapatot. Ehhez az 
is kell, hogy most a hadra fog-
ható keretben lévő fiatalok fo-
kozatosan minél több játékle-
hetőséget kapjanak. Mert ná-
lunk azért amatőr foci van, és a 
csapat minden tagja leginkább 
a játékért játszik. Remélem, 
hogy jó csapatszellemmel, meg-
értéssel, türelemmel nemsokára 
lendületes csapatunk lesz, a-
melyben a fiatalokra is bátran 
lehet számítani, mert addigra 
megszerzik hozzá a meccsru-
tint. (Bízom benne, hogy annál 
korábban így lesz ez, minthogy 
a féléves unokám felnőne.) Ah-
hoz, hogy a fiatalok érezzék a 
mögöttük lévő bizalmat, kelle-
nek a szurkolók is. Hát minden 
futballkedvelőt szeretettel vár-
nak minden második szombat 
délutánján a lelátóra. Hajrá, 
Péter! 

K.B.

A péteri futballról kicsit szubjektíven 

Újra dobog a fociszív 

Amíg manapság a tűzhöz közeli, hasonló nagyságú váro-
soknak is több ezer nézőt befogadó stadiont építenek új-
kori státuszszimbólum gyanánt, Sajószentpéternek csu-
pán a kissé ütött-kopott pálya és hozzá igazi amatőr foci 
jutott osztályrészül. A labda itt is gömbölyű, a játék szín-
vonala sem annyival rosszabb, mint amennyivel keve-
sebbe kerül, a játékosok sem vesznek fel a mérhetetlen 
teljesítményért mérhetetlenül sok pénzt a közösből. Ez a 
foci, ugye, tudjuk: „kicsit zöld, kicsit savanyú, de a mi-
énk". És mindenki bízik benne, hogy egyszer talán meg 
is érik majd. 

Egyre színvonalasabb mérkőzéseket láthat a sajószentpéteri közönség 

2017. augusztus 12-én, szomba-
ton, 17 órakor indult útjára a 
labda: a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei II. osztály (Mú-
csony visszalépésével tizenöt 
csapatot számláló) Északi 
csoportjában megkezdődött a 
2017/18. évi bajnokság. Az idén 
a Megyei III. osztály egyik baj-
noka jogán feljutott Sajószent-
péteri Szabadidő Sportegyesü-
let éppen szülőfalum, Dédesta-
polcsány csapatát verte meg 6:1 
arányban, amelynek nagyon ré-
gen, éveken át játékosa, majd 
edzője is lehettem. Azóta persze 
sok víz lefolyt a Bán-patakból a 
Sajóba, és mint sokan mások, a 
honi labdarúgásból bizony, én 
is kiábrándultam. A körülöt-
tünk lévő világgal együtt a foci 
is szédült tempóban megválto-
zott, szórakoztató-iparrá vált, 
mi pedig állva maradtunk. 
A TV számtalan sportcsatorná-
ja ma elkényezteti a játék ked-
velőit jobbnál jobb színvonalú 
mérkőzésekkel, óriási pénzeket 
kereső galaktikus sztárokkal, és 
akaratlanul is kicsit ezekhez 

igazítjuk az elvárásainkat. Ez is 
oka annak, hogy elmaradoztak 
a nézők a lelátókról, és a méreg-
drága stadionjainkban ma is 
csak lézengenek az emberek. 
Hogy lesz-e még Sajószentpé-
teren teltházas mérkőzés? Nem 
nagyon hiszem, de úgy látom, 
hogy a feljutással együtt most az 
érdeklődés is mintha megnőtt 
volna a csapat iránt. A lelátón is 
többen ülnek, de az üzletekben 
is újra tanúja lehettem a csapa-
tunk előző napi mérkőzése 
részleteit taglaló párbeszédek-
nek. Tehát a játékot ma is sokan 
szeretik játszani és nézni egya-
ránt, és ugye, országunkban kö-
zel tízmillió szakember él. Nem 
kérdés hát, hogy „kell egy csa-
pat", kellenek a pályán a helyi 
játékosok, a fiaink, unokáink 
(én is akkor szoktam vissza a 
pálya közelébe, amikor a fiam 
az SVSE ificsapatában kergette 
a labdát). És hamarosan talán 
végleg lekopik rólunk a „fut-
ballmentes övezet" szégyenbé-
lyege. Mostanáig már három 
bajnoki fordulón van túl a 

2017. július-augusztus

Segítségül álljon itt a csapat további menetrendje: 

Szeptember 02. szombat  16:30  Sajósenye-Arnót – Sajószentpéter 
Szeptember 09. szombat  16:30  Sajószentpéter – Parasznya 
Szeptember 16. szombat  16:00  Miskolci VSC – Sajószentpéter 
Szeptember 23. szombat  16:00  Sajószentpéter – Rudabánya 
Október 01. vasárnap  15:00  Szirma SE-UDSC – Sajószentpéter 
Október 07. szombat  15:00  Sajószentpéter – Mályinka 
Október 14. szombat  15:00  Bódvaszilas – Sajószentpéter 
Október 21. szombat  14:30  Sajószentpéter – Szirmabesenyő 
Október 29. vasárnap  13:30  Sajóvámos – Sajószentpéter 
November 04. szombat  13:00  Sajószentpéter – Aszaló 
November 12. vasárnap  13:00  Alsózsolca – Sajószentpéter 
November 26. vasárnap  13:00  Dédestapolcsány – Sajószentpéter 
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Keresztrejtvény

Vízszintes: 
1. Harminc éve elhunyt egykori sajószentpéteri labda-
rúgó, Tokió olimpiai bajnoka. 9. Kisváros a Göcsej és az 
Őrség határán. 10. A DNS-t alkotó egyik purin bázis. 
11. Gyakorító képző. 13. Község Barcs közelében. 
14. Gépipari Tudományos Egyesület. 16. A tetejére. 
17. Mályvaféle dísznövény. 19. Tengernek is nevet adó 
orosz város. 21. Nem tömör szerkezetű. 23. … Harris 
(amerikai színész). 24. Földet forgat. 26 . Nevez, jelöl ide-
gen szóval. 29. Lúdas Matyi „munkahelye". 

Függőleges: 
1. Tiszteleg. 2. Dalmácia fővárosa. 3. Élelem. 4. Stan 
komikuspárja. 5. Másik sportklubhoz távozik. 6. Mellék 
áram(lás). 7. Rómában: négy. 8. Dölyf. 12. Koptat 
(földfelszínt). 15. Előadó, röviden. 18. Zola regényének 
címadó hősnője. 20. Muzsika. 22. Franciák lelke. 
25. Mértékegységrendszer. 27. Határrag. 28. Puskával 
tüzel. 

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt 
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2017. 
október 10-éig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os 
könyvutalványt sorsolunk ki. 
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 
3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. 
E-mail: sajotv@gmail.com,
szentpeterikronika@citromail.hu. 

Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: Petri Lajos. 
Köszönjük Olvasóink aktivitását! 
Az augusztus 25-én megtartott sorsoláson Kutasi Ferenc-
nének kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény 
átvételéről később értesítjük. 

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

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

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

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

Önkormányzati rendeletek és 
határozatok, EU-s és hazai pályázatok, 

nyomtatványok és hirdetmények, 
ügykörök és szervezeti egységek, 

kulturális és önkormányzati hírek. 

Minden egy helyen. Ön is látogasson el 
Sajószentpéter megújult weblapjára!

www.sajoszentpeter.hu  
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