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Címlapsztori
Képzőművészettől a Neoton-koncertig
la Józsefnének és Tóth László
Péternek; Egészségügyi és Szociális díjat Dobosné dr. Bezsilla
Anna gyógyszerésznek adományozott a grémium. Elismerő
plakettet kapott Hadházi Károly vállalkozó és Kalinszki István, az egykori Sajószentpéteri
Bányász Fúvószenekar tagja.
A díjak átadását a helyi kulturális műhelyek műsorai mellett
a Miskolci Nemzeti Színház
művészei: Varga Andrea, Jancsó Dóra éneke, valamint Soós
Gábor hegedűművész játéka és
a Szinva-völgyi Néptáncműhely bemutatója varázsolta igazán ünneppé. A hét utolsó két
napján színes kulturális kavalkádra volt hivatalos a város apraja-nagyja, ahol a szervezők
szándéka szerint minden korosztály megtalálhatta az ízlésének és érdeklődésének megfelelő programot. Szombat délután előbb a helyi Gyöngyszem mazsorettegyüttes és a
miskolci mazsorettegyüttes gálaműsora, majd a szintén sajószentpéteri Freedance 2008
TSE formációs és társastánc
bemutatója ragadtatta tapsra a
lelkes közönséget, kiváltképpen a szülőket és a nagyszülőket. Az ő szívüket ezután - népszerű operettslágerek, nóták,
mulatós zenei gyöngyszemek
felelevenítésével - Farkas Bálint és Bálint Emese műsora
dobogtatta igazán meg. A fiatalabb generáció ízlésvilágát tükröző esti könnyűzenei blokkban három vendégelőadó három különböző stílust képviselt: a sort Pál Dénes, a miskolci születésű énekes nyitotta
meg; őt követte sokak kedvence, a Sugarloaf együttes egykori
énekese, Dér Heni, majd IGNI
(alias Batka Ignác) R&B-soul
énekes zárta a sort.
Vasárnap délután karatebemutató, a Sajógyöngye Népdalkör,
a Tücsökmadár néptáncegyüttes, a Szomori Fiúk nevű sramliegyüttes vidám zenéje, majd a
Szinva Art Társulat néptánc-

Várossá nyilvánítása évfordulójának tiszteletére június 2225. között immár kilencedik alkalommal rendezték meg a
Sajószentpéteri Városnapok ünnepi rendezvénysorozatot.
A városi rang elnyerésének huszadik évfordulójára megálmodott Városnapok már hagyománnyá vált, azóta minden
év júniusának utolsó hétvégéjén színes kulturális és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket.

Két alkotás a St. Martin Képzőművészeti Telep terméséből
A hagyományoknak megfelelve a programsorozat ez évben
is csütörtökön 17 órakor, a
művelődési központ galériájában vette kezdetét, ahol Alvári
Dóra művésztanár nyitotta
meg „A St. Martin Képzőművészeti Telep két éve" című kiállítást. A tárlat anyagát az
egykori nagy elődök (Feledy,
Barczi, Mezey) nyomdokain
haladó tehetséges fiataloknak
a művészeti telepen készült
alkotásaiból válogatták.

Pénteken a művelődési központ színházterme adott otthont az ünnepi képviselő-testületi ülésnek, ahol dr. Faragó
Péter polgármester adta át a város kitüntetéseit az arra érdemeseknek. Az idei Pro Urbe
díjat Perényi Barnabásnak, a
Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatójának; Közszolgálatért
díjat Antal Anitának, a Városgondnokság igazgatójának és
Pásztorné Péter Éva köztisztviselőnek; Pedagógiai díjat Gu-

A legnagyobb sikere a Neoton-koncertnek volt
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Dér Heni kirobbanó formában
táncolta és énekelte végig
a koncertet
műsora és táncház, valamint
Détár Enikő musical slágerei
szórakoztatták a közönséget.
A rendezvénysorozatot ezúttal
is a sportpályán zajló élőkoncert zárta, amelynek főszereplője idén a „Neoton Família sztárjai" nevű formáció volt.
A művelődési központban
mindkét nap hüllőkiállítás, az
épület előtt pedig lézerharc és
airsoft célbalövés, vidámpark,
büfé, vásározók várták a kikapcsolódni és szórakozni vágyókat. Mi pedig várjuk a következő jubileumi, tizedik Sajószentpéteri Városnapokat.
K.B.

Talán sokan nem tudják, Pál
Dénes Miskolcon született

Mozaik
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Augusztus 20.
A magyarok ünnepe
gusztus 20-ára időzítették.
1949 és 1989 között augusztus
20-át az alkotmány napjaként
ünnepelték. A rendszerváltozással felelevenedtek a régi
tradíciók, és 1989 óta ennek
megfelelően rendezik meg a
Szent Jobb-körmenetet. Szent
István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt
meg, amikor az országgyűlés
augusztus 20-át, Szent István
napját, a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepévé
nyilvánította, és új tartalommal töltötte meg.
Városunk a régi hagyományok megtartása mellett színes programmal várta az érdeklődőket. Az idei évben új
helyszínen, a Bercsényi téren
került megrendezésre az ünnepi forgatag. Délutánra megérkeztek és kipakoltak az árusok is, hisz ez a nap elképzelhetetlen vásárfia (lufi, nyalóka, vattacukor, fagyi) nélkül.
Az ünnepi műsor formációs és
társastánc bemutatóval kezdődött, ahol a Freedance 2008
TSE táncosai mutatták be latin és klasszikus táncokból
összeállított programjukat.
Az Ózdról érkezett ÓMI Zenés Színház zenés verses öszszeállításával emlékezett ezeréves államiságunkra, István
király nagyságára, a hazaszeretetre és az összetartozásra.
Az ünnepi beszédet dr. Faragó
Péter, városunk polgármestere tartotta. István király történelmi jelentőségének méltatása mellett felhívta a jelenlévők
figyelmét az Intelmekre, amelyet István király fiához, Imre
herceghez írt, hogy tanácsot
adva felkészítse fiát az uralkodásra. 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 kenyeret. Az ünneplő hívők megkóstolhatták a megszentelt ke-

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

Az új kenyeret Jármi Zoltán, görög katolikus parókus szentelte meg
Bár a Szent Istvánra való emlékezésnek ezeréves hagyománya van, augusztus 20-a mint
nemzeti ünnep rövid múltra
tekint vissza. Az államalapítás
ünnepe valójában a körmenetből nőtte ki magát a múlt században. A középkorban az egész Kárpát-medencében élt
Szent István kultusza, amely
aztán a török hódoltság alatt
eltűnt. Ennek fontos eleme
volt a búcsújárás és az Aranybullában is meghatározott
"Szent király ünnepe", amelyet Székesfehérváron tartottak. Az 1848-as szabadságharc
leverése után hosszú ideig
nem tarthatták meg az augusztus 20-i nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független
magyar állam szimbóluma

volt. Először 1860-ban lehetett ismét megünnepelni ezt a
napot, ami valóságos nemzeti
tüntetéssé vált. Az 1867-es kiegyezés után az ünnep visszanyerte régi fényét. Legjelentősebb nemzeti ünnep1945-ig
volt, ezután ezt eltörölték, de
egyházi ünnepként még 1947ig nyilvánosan ünnepelhették. A kommunista rendszer
az ünnep vallási és nemzeti
tartalmát nem vállalta, de teljes megszüntetését vagy
jelentéktelenné süllyesztését
sem látta célszerűnek, inkább
tartalmilag változtatott rajta.
Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint új - szocialista -államalapítást 1949. au-
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Az új kenyérből természetesen
a közönségnek is jutott
nyeret, amely Krisztus szent
testének jelképe. A közönséget ezután a Groovehouse
együttes és Raul & Ábrahám
szórakoztatták.
Románné

Judy a Groovehouse együttesből

Szentpéteri
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Hagyományőrzés és muzsika
Idén is találkoztak a fúvószenekarok Sajószentpéteren
Arra, hogy a Pitypalatty-völgy életében sokáig meghatározó szerepet játszott a bányászat, számos településen
találunk tanúbizonyságot.
Az utcanevek, a köztéri emlékművek, a fűvel sűrűn benőtt aknák, de még a települések kialakítása is mind-mind
arról mesélnek, hogy egykoron pezsgő bányászélet folyt
errefelé. Nem kivétel ez alól
Sajószentpéter sem, ahol kicsit talán még erősebben tükröződik vissza ennek a nemes
hivatásnak a múltja a mostani
hétköznapokra is. Ennek fényében nem csoda, hogy újfent itt tartották a Bányász Fúvószenekarok Országos Találkozóját.
Ahhoz, hogy az esemény fontosságát megértsük, érdemes a
bányászat és a zene évszázadok alatt szorosra kovácsolt
kapcsolatát is megvizsgálni.
A monoton és fáradságos
munkavégzéshez már az emberiség hajnalán is kötődött a
muzikalitás. Ha az ember testét 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 hagyományok legfőbb továbbvivői és
éltetői pedig a bányászzenekarok voltak. Elmaradhatatlan
részét képezték a bányászok é-

A Gyöngyszem mazsorettcsoport
az idén is látványos koreográfiákkal szórakoztatta a nagyérdeműt

letének, részesei örömeiknek,
bánataiknak. Magyarországon sokan a bányászatból éltek, s a bányák nemcsak munkát adtak az embereknek, hanem a kulturális élet meghatározói is voltak. Szinte nem
volt olyan bányásztelepülés,
amelyiknek ne lett volna fúvószenekara. Így volt ez városunkban is. A zenekarok évről
évre bemutatkoztak egymásnak, de olyan sokan voltak,
hogy nem országosan, hanem
régiónként szervezték meg a
találkozóikat. Észak –Magyarországon is sok volt a fúvószenekar, így a régió egyik bányászközpontja, Kazincbarcika lett hosszú időn keresztül a
találkozó helyszíne, ahol 2030 zenekar is fellépett. Sajnos
a nyolcvanas években egyre
több bánya bezárt, s ezzel a zenekarok és a találkozók fénykora is leáldozott. Bár Barcikán vége szakadt a történetnek, a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezete megkereste
Sajószentpéter önkormányzatát, hogy indítsák újra e szép
hagyományt. Így lehetséges,
hogy idén megint mi adhattunk otthont ennek a nemes
rendezvénynek. Ennek megfelelően augusztus 26-án délután a Korona étterem előtti tér
nemcsak a fényes hangszereiket büszkén szorongató zenészekkel volt tele, de szép számmal akadtak nézői is az eseménynek. Sőt, nem csupán az
idősebb generáció vonult ki
tiszteletét tenni a tradíciók
előtt, hanem számos család is
kilátogatott, és olyanok is akadtak, akik csak a mindennapi dolguk közben álltak meg,
mert megbabonázta őket a
muzsika. Ez talán nem is csoda, hiszen a szolnoki Alföldi
Olajbányász fúvószenekar, a
Gyöngyösről érkezett Bányász

Az együttesek szép számú közönség előtt muzsikáltak
Kultúráért fúvószenekar, a
salgótarjáni Bányász-Kohász
fúvószenekar és a Perecesi Bányász fúvószenekar mind a
bányászzenekarok krémjének
számítanak.
Dr. Faragó Péter polgármester
köszöntő beszédében elmondta, hogy a zene mindenkié, hiszen kifejezhet örömet, bánatot, békét, esetleg háborút
vagy éppen gyászt. Az idei eseményt pedig rendhagyónak
titulálta, mert egy olyan karmester búcsúzott el tőlünk,
aki sok éven keresztül volt a
sajószentpéteri fúvószenekar
vezetője: Kovács Miklós, akinek munkáját éveken keresztül élvezhette a város. A beszéd utáni első indulókat az ő
emlékének ajánlották. Ezek
után Rabi Ferenc, a Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezetének elnöke tartotta meg ünnepi beszédét, aki
kitért arra is, hogy a bányászat, ahol jelen volt, igyekezett
közösséget alapítani és kulturális életet létrehozni. Így a
mostani program egy több
száz éves hagyománykört visz
tovább. Rabi Ferenc azt is kifejtette, hogy reménykedik
abban, hogy ez a tradíció nem
hal ki az ő korosztályával, hanem a jövő nemzedékei óvó
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ölelésükbe fogadják a nemes
hagyatékot.
Az este végét és persze a mazsorettbotokat a Gyöngyszem
mazsorettcsoport dobta fel
látványos produkciójával. Reméljük, Rabi Ferenc kívánsága teljesül, és ezek az értékes
hagyományok úgy élnek majd
tovább a fiatalokban is, mint a
zene szeretete, az erekben doboló vér.
Bájer M.

Természtesen az emléklapok
átadására is sor került

Aktuális

X. évfolyam 4. szám

kapcsolatban) komoly elvárásokat fogalmazott meg, melyek között fontos
a gazdaságélénkítő tevékenység teljesülése. Az ösztönző hatás bemutatása érdekében konkrét vállalkozások, gazdasági partnerek szándéknyilatkozatainak benyújtása volt szükséges. A partnervállalkozások feltérképezése érdekében több esetben adtunk lehetőséget a helyi és a környékbeli vállalkozásoknak a pályázat adta
feltételek megismerésére és az
együttműködésre. Először 2015.
december 9-én tartottunk partnerségi
fórumot az önkormányzati pályázati
felhívásokat tartalmazó TOP pályázatairól, köztük a Zöld város kialakítása tárgyú felhívásról. Ezt követően 2016. április 7-én már kizárólag e
pályázattal kapcsolatos fórumot szerveztünk, melyen a vállalkozói partnerséget nyújtó önkormányzati fejlesztési
elképzelésekről számoltunk be. Mindkét esemény időpontja, témája a helyben 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 eredményeként az akcióterületen létrehozandó kereskedelmi és szolgáltató terek
lehetőséget biztosítanak számukra az
általuk tervezett tevékenység végzésére.
- Négyszázmillió forint nem ke-vés
pénz. Milyen projektelemek
megvalósítását tervezik ebből?
- Az átalakítással érintett épületben
egy magas igényszintű kondicionáló
terem, csoportos testmozgásra alkalmas tornaszobák, valamint egy – a kisebb gyermekek szórakoztatására alkalmas – játszóház kerül kialakításra,
fő funkcióként. Mindehhez jelentős öltözőfejlesztési program is társul, fürdési 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 pingpongasztalok lesznek. A sport- és
szabadidős tevékenységek elsődleges funkciói mellett az épület használati értékét még magasabb szintre
emelik majd a kiegészítő szolgáltatások. Ilyen például egy étterem kialakítása, amely a hagyományos ételek
mellett vállalja a reformtáplálkozás elvárásainak 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. Látható tehát, hogy a felvázolt terv maradéktalan megvalósítása egy olyan
komplex, szabadidős szolgáltató épü-

5

Krónika

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Új funkciót kap az egykori Pécsi Sándor
Általános Iskola

-Tudom, hogy az elmúlt évek-ben
polgármester úr komoly
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 vonatkozóan, hogy miként lehetne új funkcióval megtölteni az egykori iskolaépületeket, azonban a pénzügyi fedezet hiánya rendre meghiúsította ezeket. Talán mondanom sem kell, milyen örömmel fogadtam, amikor a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság a Terület- és Település-fejlesztési Operatív Program
keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld
város kialakítása tárgyú felhívást tett
közzé. A felhívás alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat a képviselő-testület 188/2016. (IX.22.) határozata alapján, TOP-2.1.2-15-BO12016-00003 azonosító-számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott
be, melyet az irányító hatóság
2017.05.16. napon kelt támogatási
döntés szerint támogatásban részesített. A döntés alapján városunk önkormányzata 400 000 000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült.
- 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 területek új funkcióval való megtöltésére és
a városi zöld infrastruktúra hálózatba
történő integrálására. Természetesen
a támogató szervezet a pályázati felhívásban (a projekt megvalósításával

Szentpéteri

letet eredményez, amely a család minden tagjának korra és egészségi állapotra szabott, sport- és wellness
programokat kínál, az egészséges életmód jegyében.
Azt már csak kiegészítésként teszem
hozzá polgármester úr mondataihoz,
hogy a kapcsolódó zöldterületek, valamint a közelben lévő játszótér megújítása teszi teljessé a pályázat megvalósítását, melyekkel együtt a városrész (BÉV-telep) zöld központja jön
majd létre, visszaadva ezzel a mindenki által ismert épületegyüttes régi
rangját.
Sulyok B.
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Szentpéteri csillagok
A szakszervezeti vezető: Rabi Ferenc
retettel és tisztelettel gondolok. Örömömre szolgált a Pro
Urbe díja, és hogy ökölvívótornát neveztek el róla, rendeztek a tiszteletére.
- Abban az időben mit jelentett neked Sajószentpéter?
- Mindent: az első munkahelyet, bányajárásokat, a feleségem szerelmét, egybekelésünket, gyermekeink megszületését, összességében az önálló
életünk megkezdését, annak
minden örömével és nehézségével együtt.
- Sorsod meghatározó szakaszát élted meg városunkban.
Itt te is bányász lettél?
- A családunkból többeknek a
bányászat adott kenyeret, így
engem is megfertőztek vele.
A sajószentpéteri évek alatt kiváló bányászok tanítottak
munkaszeretetre, közösség
iránti tiszteletre, egymás iránti figyelemre. A Harica utcában a szomszédjaink szinte
mindegyike a környező aknákban vagy üzemigazgatóságokon dolgozott, de bányász
nyugdíjas és sajnos rokkant
vájár is volt közöttük. Az ő
történeteik, a bányalátogatások, brigádrendezvények, vetélkedők és a bányaüzem vezetőivel történt egyeztetések
mind-mind hozzájárultak,
hogy tovább mélyüljön a bányászok iránti tiszteletem és
elkötelezettségem.
- Mi maradt meg mára benned abból az időből?
- Most is őrzöm a bányásznapok hajnali fúvószenekari ébresztőinek hangulatát (amikor
pálinkával vártuk a zenészeket), az ifjúsági klub rendezvényeit, az amatőr csoportjaink
próbáit, szerepléseit, fesztiválokat, könyvtári csomagok felbontásakor érzett új könyv illatát és izgalmát, az író-olvasótalálkozók hangulatát, a rock
koncertek dübörgését, kiváló
emberek barátságát, szeretetét. Akárcsak a Borsodi Bányász Sportkörből a verseny-

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

Rabi Ferenc manapság is örömmel jön Sajószentpéterre
Rabi Ferenc a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, két cikluson át volt a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének második embere, jelenleg az elnökség tagja.
A 2013 decemberében alakult
Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségébe szintén beválasztották. Tevékenységét a
Magyar Bányászati Szövetség,
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
mellett számos külföldi szakszervezet elismerte, Bátonyterenye város díszpolgára, három miniszteri kitüntetés és
„Magyar Érdemrend Lovagkeresztje" állami kitüntetés
birtokosa.
A Bányász Fúvószenekarok
Országos Találkozója megnyitása okán ismét „itthon járt", a
közelgő bányásznap előtt is
tisztelegve ő mutatkozik be újra egykori városának.
- Nem itt születettél, de szin-

te az egész családod kötődött
Sajószentpéterhez.
- Én 1955. április 10-én néhány kilométerrel távolabb,
Sajóecsegen, feleségem, Perényi Szilvia viszont itt látta
meg a napvilágot, itt kezdett el
dolgozni, és anyai ágon több
generáció köti Péterhez. Édesanyám évtizedeken át az akkori Járási Szülőotthonban, bátyám a Bükkaljai Bányaüzemnél dolgozott, édesapám pedig
a Csatlós testvérekkel játszott
egy zenekarban.
- Te hogyan kerültél Sajószentpéterre?
- A művelődési központ akkori igazgatója közművelődési
előadót, én pedig a Herman
Ottó Gimnázium után, az egri
tanárképző főiskolán szerzett
népművelő-könyvtár szakos
diplomával a zsebemben
munkát kerestem. Munkahelyem már engem is idekötött,
Haris Laci bácsi lett az első főnököm, akire a mai napig sze-
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és szabadidősport adta élményeket, az ökölvívó-szakosztály magyar csapatbajnoki címét.
- Milyen volt akkor itt élni?
- Én nagyon jól éreztem magam. Lüktetése volt a településnek, a szénbányászat és az
üveggyár hagyományokat teremtett, kiváló képzőművészek alkottak, jó közösségek
alakultak, remek hangulatú
bálok voltak itt.
- Mi terelt a szakszervezeti
munka felé?
- A szakszervezeti munka fokmérője a bizalom, a nehéz pillanatokon mindig ez segített
át. A kultúra szervezése közben, választásokkor, de a napi
munkavégzés során is éreztem
a bányászok bizalmát. Hogy
támogatnak, gondjaikat megosztják velem, én pedig ahol
tudtam, segítettem, ahol nem,
törekedtem rá, hogy legyen segítség.
- Hogyan haladtál előre, az
egyre fajsúlyosabb feladatok
felé?
- A Bükkaljai Bányaüzem, a
Borsodi Szénbányák után a
Bányászszakszervezet Központjába vezetett az utam, ahol 1989-től (a konföderációnál töltött éveket leszámítva)
dolgozom munkatárs, alelnök, elnök pozícióban. A legnagyobb magyar szakszervezeti konföderáció (korábbi
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége) kétszer alelnökének választott. 2002ben válaszút elé érkeztem:
maradok, vállalom az újabb alelnöki jelölést (amelyre fel is
kértek), vagy a bányászszakszervezet elnöki pozíciójára
történő jelölést fogadom el.
Elkötelezettségem miatt utóbbi mellett döntöttem, és mai
napig nem bántam meg.
Amire nagyon büszke vagyok,
hogy európai szinten kis taglétszámú szervezet képviselőjeként is három cikluson keresztül választottak meg az

Szentpéteri csillagok
Európai Szociális Párbeszéd
Bizottság elnökének. Először
a bánya-, energia- és vegyipart
összefogó (EMCEF), majd az
ipari szakmákat tömörítő európai szakszervezeti szövetségben (industriAll Europe).
- Ma a munkavállalókat érintő kérdések is (mint nálunk
szinte minden más) politikai
érdekek, és nem szakmai érvek mentén dőlnek el.
- Sajnos igazad van. A politika
a rendszerváltoztatást követően is jelentősen befolyásolta a
munkaügyi kapcsolatokat.
Európai munkám során azt tapasztaltam, hogy a munkáltatók és a munkavállalók közötti
megállapodást -még ha az
esetleg rosszabb minőségű is,
mint egy jogszabály – fontosabb értékként kezelik, mint a
kormányzati szabályozást.
Az önkéntesen vállalt kötelezettségeket a gazdaság szereplői jobban betartják. A politikai nyomás eltorzíthatja a piacgazdasági folyamatokat.
Sajnos az utóbbi években azt
tapasztaltuk, hogy a kormányzó pártoknál nem jelent meg
értékként a kétoldalú, autonóm szociális párbeszéd. Szociális 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 munkahelyi, ágazati és országos szakszervezeti munka. Korábban
tárgyalások során tudtunk az
általunk képviseltek számára
elfogadható és előnyös megállapodásokat kötni. Az utóbbi
években még demonstrációval
is nehéz megváltoztatni a
munkavállalók számára hátrányos munkáltatói vagy kormányzati szándékokat.
A Munka törvénykönyve és a
sztrájktörvény változtatásaival a jelenlegi kormányzat el-
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sősorban a munkáltatókat
hozta helyzetbe.
- A mai kultúránkból kiveszőben van a vita: a partnerek érveinek megfontolása,
hát még az elfogadása.
- Az országos érdekegyeztetésben -a béren kívül - valós
problémákról nem folyt érdemi vita, kevés ülés volt, és alig
született megállapodás. Ez jelentősen megnehezítette a
szakszervezeti tagok, s ezen
keresztül a munkavállalók
számára a kiszámítható viszonyok kiharcolását. Ha a mindenkori kormányzat csak a tőke, a munkáltatók érdekeit
képviseli, az fejlődési torzulásokhoz, társadalmi ellentmondások növekedéséhez vezet. Eredményeket csak munkavállalói összefogással, szolidaritással lehet elérni.
- Ma a saját érdekükben is
egyre nehezebb mozgósítani
az embereket, így a szolidaritás teljes hiányáról beszélhetünk. Miből fakad ez a félelem és magunkba fordulás?
- Az elmúlt évtizedekben az
oktatási rendszerben, a képzésben és sajnos a társadalmi
gondolkodásban felerősödött
az egyéni érdekérvényesítés,
nagyon sokan a mások hátára
kapaszkodva próbálnak előrelépni. 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 érezheti magát. Sajnos ez a rendszerváltozás negatív hozadéka. Szolidáris társadalmat
egyéni önzésre nem lehet építeni.
- A szervezettség erőt mutatna, de néha még a szakszervezetekben sem bíznak igazán 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 nehéz megjeleníteni a mindennapi szakszervezeti munkát,
csökkent a szakszervezeti oktatásra-képzésre fordítható
idő. A mindenkori hatalommal - beleértve a gazdasági erőfölényben lévőket is - szemben a szakszervezet jelent
ellensúlyt. Magyarországon
még nem látják be (ami az Európai Uniót létrehozó országokban természetes), hogy a
piacgazdaságban a szociális
párbeszéd gazdaságszervező
erőt jelent.
- Te mit éltél meg kudarcként?
- Öt évvel ezelőtt a korhatár előtti nyugdíjellátásokat megváltoztatta a Kormány, az Országgyűlés, ezzel elvették a
szénkülfejtésen dolgozók
szakmai nyugdíját. Ezt a problémát a mai napig nem sikerült új szabályozással megoldani.
- Milyen cél lebeg előtted, amit mindenképpen el szeretnél érni?
- Szeretném, ha az ágazati
szakszervezetünk taglétszáma
tovább növekedne, a többi
szakszervezettel kialakítanánk az ágazati típusú kollektív szerződések rendszerét, beleértve a bérmegállapodásokat
is. Ez csak közös erőfeszítéssel
érhető el, akárcsak egy erős
ipari szakszervezet. Amit biztosan megvalósítok, az a koalíciós időszakban a bányászok
pénzéből épült székházunk
aulájának a megújítása.
- Ma mit jelent neked Sajószentpéter?
- Figyelemmel kísérem a város
fejlődését, az ipari szerkezetváltás nehéz időszakát követően hazalátogatva örülök minden új épületnek, parknak, a
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virágossá vált területnek. Látva, hogy a város szívügyének
tekinti, lehetőségeimhez képest én is támogatom a bányászkultúra megőrzését.
A közel tizenháromezer nyugdíjas tagunk is erre ösztönöz,
és segít ebben nekem. Az idei
központi bányásznapon éppen a Sajógyöngye Népdalkör
kap BDSZ Művészeti Nívódíjat.
- Hogyan éled az életed magánemberként?
- Ennek a munkának a természetes velejárója, hogy hétvégén is menni kell rendezvényekre, találkozókra. Kevés
szabadidőmet olvasással,
sportesemények nézésével,
„kis" sporttal, néha színházi
előadásokkal töltöm.
- A családodról mit osztanál
meg velünk?
- Feleségem pedagógus, pályafutását a 2. Számú Általános
Iskolában kezdte, majd a 3-asban folytatta. Jelenleg Budapesten a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és
Középiskola igazgatója. Lányunk ma már háromgyermekes családanya, jogász diplomája van, fiunk villamosmérnök. Szabadidőnk jelentős részét unokáink és a velük kapcsolatos örömteli elfoglaltságok kötik le.
- Végül mit üzensz a mai sajószentpéterieknek?
- Köszönöm mindenkinek a
segítségét, aki hozzájárult pályám indulásához, munkámhoz, és barátságával, támogatásával, tudásával és élettapasztalatával teljesebbé tette
életem. A fiatalok érezzék jól
magukat Sajószentpéteren, építsenek a város kulturális,
közösségi, - és hadd legyek önző – bányászhagyományaira!
Olvasóink nevében köszönjük
a beszélgetést, további jó munkát, és „Jó szerencsét!"
Kiss Barnabás
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Egy anyakönyvvezető mindennapjai
Portré: Pásztorné Péter Éva
A házasságkötések egyik főszereplője minden esetben
az anyakönyvvezető. Pásztorné Péter Éva 1999 decemberétől végzi Sajószentpéteren ezt a szép feladatot, az
évek során szerzett tapasztalatait pedig, ha arra kérik,
másokkal is megosztja. A közigazgatásban végzett színvonalas munkájáért az idei városnapon „Közszolgálatért díj" kitüntetésben részesítette az önkormányzat.
A '80-as években elérte a százat
a házasságkötések száma Sajószentpéteren, majd a társadalmi változások során ez lecsökkent 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 kanyargós 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 érettségit és technikusi oklevelet. Az általános iskolai évek
alatt ritmikus sportgimnasztikáztam, majd a helyi fúvószenekarban évekig fuvolán játszottam. A sors azonban úgy
hozta, hogy megszerzett szakmámban nem helyezkedtem el,
mert az iskola befejezése után a
volt osztályfőnököm megkérdezte: nincs-e kedvem Angliában dolgozni. Elmondta, hogy
barátai élnek a szigetországban, és két gyermekükre kellene felügyelni, amiért fizetést
kapnék. Nem sokat gondolkoztam a válaszon, így közel egy
évet náluk töltöttem. Amikor
1993 februárjában hazajöttem,
a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
találtam munkát, ahol főleg segélyezési feladatokkal foglalkoztam. Azóta a GYES időtartamának 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 Ausztriában 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 Gabriella, aki jelenleg a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi
Karának gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatója,
így naponta ingázik otthona és
az iskola között. Éva azt mondja, örül, hogy lánya a közelben
tanul, mert egyébként férje
távolléte miatt egyedül kellene
élnie, azonban ha Gabriella távolabbi egyetemet választ, abban is támogatták volna.
Egyébként nem történt különösebb változás az életében az
eltelt időszakban, ami mindig
az évente megrendezett középiskolai osztálytalálkozón derül
ki, ahol el szokta mondani,
hogy ugyanaz a férje, mint tavaly, még mindig egy gyermeke van, és nem változott a munkahelye sem.
A hivatalban jobban szeret
ügyfelezni, mint a házasságkötés főszereplője lenni, de ettől
függetlenül felemelő érzés számára, hogy egy-egy ilyen jeles
alkalom kulcsszereplője lehet.
2010-től végzi ezt a feladatot,
de bevallja, mai napig sem tud
teljes mértékben felszabadultan közreműködni, ennyi év
után is hatalmába keríti az izgalom. Örül annak, hogy kollégájával, Hoczáné Kovács Zsuzsannával meg tudják osztani
ezt a feladatot. A 2014. július 1jétől bevezetett elektronikus
anyakönyvi rendszer komoly
feladat elé állítja a szakmabelieket, hiszen eltűnt a „nagy

Pásztorné Péter Éva 2010-től esketi a házasulandókat
könyv", ami Szentpéteren
1895. október 1-jétől őrzi a születési, házassági és halálozási
anyakönyveket. Ennek a hatalmas anyagnak a rendszerbe való feltöltése folyamatosan zajlik. Mint mondja, az esküvők
átlagosak, nem igazán tud poénos, nagy visszhangot kiváltó
szertartásról beszámolni, amit
ő vezényelt. Jegyzőkönyvvezető korában volt egy pár, ahol a
férj mintegy 40 évvel volt idősebb az aránál, ami akkor extrémitásnak számított.
Szabadidejükben főként hazai
kirándulásokon vesznek részt,
bár évekkel ezelőtt jártak a bolgár és a görög tengerparton is,
2016 szilveszterét pedig Erdélyben töltötték. Szeretné, ha
párja Sajószentpéteren vagy a
környéken találna ismét mun-
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kát, mert úgy lenne teljes a család, azonban ez a terv még várat magára. Egyelőre Gabriella
diplomaszerzése a legfontosabb számukra, emellett a
többi feladat kissé eltörpül a
Pásztor házaspárnál.
Végezetül hozzátette: „A Közszolgálatért díj a megtiszteltetésen túl az eddig elvégzett
munkám elismerését jelenti
számomra, de egyben visszaigazolást is ad arról, hogy talán
jó úton haladok, és ez mindenképpen motivációt jelent a jövőbeni munkavégzéshez."
Ezt a véleményt valószínűleg
azok a házaspárok is osztják,
akiknek az elmúlt hét év alatt ő
kötötte össze az életük fonalát.
Kovács I.

In memoriam
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Elment egy nagy segítő
In memoriam Dr. Kiss Tamás
megüresedett 1. számú körzeti
állásra, két éven át képezte magát, hogy bővítve tudását, letegye a háziorvosi szakvizsgát is.
Szakmai hitvallása szerint egy
háziorvosnak három dologban
kell határozottnak lennie:
• Eldönteni, hogy a páciens beteg, vagy nem.
• Ha beteg, hogy meg tudja
gyógyítani, vagy nem.
• Ha nem, akkor milyen segítségre van szükség: sürgősre
vagy nem.
Betegei, kollégái, munkatársai
szerint ő ezen elvek mentén
mindig tudott és mert is jó
döntéseket hozni. Igazi csapattárs, közösségi ember, egyenes,
szókimondó, olykor kritikus,
de mindig őszinte volt. Az őszinteség a tisztelet jele. Megtanulhattuk tőle, hogy a szó ereje
nem azonos a hang erejével.
Határtalan hivatástudata és
empátiája révén minden korosztályba tartozó páciensével
szót tudott érteni. A saját maga
állította szigorú mércének
megfelelve igazi háziorvos volt,
megérdemelten tüntették ki
2014-ben Sajószentpéter Város

2017. július 12-én, életének hatvanötödik esztendejében,
méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt Sajószentpéter I. számú felnőtt körzetének háziorvosa, dr. Kiss Tamás. 2017. július 19-én református
szertartás szerint helyezték örök nyugalomra a sajószentpéteri temetőben.
A hír rövid, az azt követő csend
fájdalmasan hosszú…
Az utolsó recept felírva, a bélyegzőben 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. Szemtől szemben, férfiasan, miközben már jól ki is ismerték egymást. Az egyetlen és legjobb
példát mutatta, amit orvos mutathat a betegeinek: ne add
meg magad a betegségnek, éld
az életed tovább, mintha mi
sem történt volna! Mintha
minden napod nem egy-egy újabb ajándék lenne neked és
családodnak egyaránt. Mert
ami téged erősít, az a kórt gyengíti. A halált azonban még a
legjobb ember sem tudja legyőzni. Csupán egy reményünk lehet: a fájdalom, a
gyász szorítását oldja majd a
múló idő.
Dr. Kiss Tamás, református lelkész édesapja és pedagógus
édesanyja első gyermekeként,
1952. október 19-én Debrecenben látta meg a napvilágot.
Gyermekéveiben élt Hajdúsámsonban, Szamosangyaloson, majd a mai Létavértesen.
1967 szeptemberétől a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumának diákjaként
életében a zene teremt harmóniát: énekel a kollégiumi kórusban, orgonán játszik, még
református kántori oklevelet is
szerez. Míg szülei és testvérei a
lelket, szellemet istápolják, addig 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 sikeres felvételi után az Orvostudományi Egyetem hallgatója.
1979-ben általános orvosi diplomát szerzett cum laude minősítéssel, és megszületett első
gyermekük, Tamás, miközben
megkezdte a munkát a Kazincbarcikai Városi Kórház sebészeti osztályán. 1982-ben második fiukkal, Péterrel egészült
ki a család, 1983-ban egyéves
kötelező katonai szolgálat után
sebész szakorvosként dolgozott 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 igazi barátra.
1995-ben sikeresen pályázott a

Dr. Kiss Tamás
1952 - 2017
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Egészségügyi és Szociális Díjával.
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 segítőnek, akik önzetlenül is képesek 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 gyógyul. Önmagunkon át vezet
csak út. Oda hozzá, a fény birodalmába…. 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.

Szentpéteri

Krónika

Közélet

2017. július-augusztus

k rkérdés
Véleménye szerint mi befolyásolja
a legerőteljesebben egy település
arculati képét?
Csőke Pálné

Kazincbarcikáról, mert ebben
a környezetben jobban érzem
magam, mint a városi panelban. Szerintem az épületek
színe, egy-egy utca házainak
stílusa is befolyásolja az összhatást.

Tari János

mindig nem kezdődött el a 26os út elkerülő szakaszának az
építése. Utóbbi a hatalmas forgalommal sokat ront a belváros arculatán, hiszen ebben az
esetben én nemcsak az épített
értékeket nézem. Fontos ebben 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. Akinek más a meglátása, azt akár
hatóságilag kell szabályozni,
mert a gondozatlan területek
rontják az utca, a település
képét, de igaz ez a romos épületekre is.

Rehor Ferencné
- Ha valaki ideérkezik, lásson
virágos tereket, parkokat és
rendezett házakat. Legyen
élhető minden utcája, mert
most a várost átszelő 26-os számú főút mellett élőknek a zaj,
a por és a füst meghaladja a tűréshatárukat. Tudom, nem
erre vonatkozik a kérdés, de
olyan régóta ígérgetik ezt a beruházást, valahol mégis meg
kellene sürgetni az elkerülő út
megépítését. Arculat szempontjából fontosnak tartom a
kulturált parkok és játszóterek
fenntartását, valamint a kertes
családi házas övezetek rendezettségét. Utóbbi miatt költöztem vissza szülőhelyemre

- 2008-tól élek Sajószentpéteren, azóta sok minden változott a városban, annak előnyére. Szépültek az utcák, új parkok épültek és sok a virág,
amitől javul az emberek közérzete, kedve is. Szép lett a
felújításon átesett orvosi rendelő, és sorolhatnám a sikeres
beruházásokat, amelyek javítják a színvonalat, ám még

- A kialakított virágos területek feldobják a várost, miközben vannak felújításra szoruló épületek is. Utóbbiakkal
kellene kezdeni valamit, akár
a tulajdonos felszólításával, akár támogatás révén. Szerintem 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 sablonosak a házak, gondolok itt
az egykori bányászépületekre
és a panelházakra. Azokat külső szigeteléssel és színezéssel
vidámabbá lehetne tenni, ahogyan azt Kazincbarcikán csinálják. Arra viszont ügyeljen a
város műszaki vezetése, hogy
környezetidegen, giccses épü-
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letek felhúzására ne adjon ki
építési engedélyt akkor sem,
ha az építtetőnek sok pénze
van!

Kamasinszki
Tamás
- Egy település arculatáról az
emberek arckifejezése mindent elárul. Legyen az utcákban sok fa, jó úttest és járda.
A házfalak és a cserepek áraszszanak meleg színt, de ugyanakkor ezek a színek illeszkedjenek bele a meglévő építészeti stílusba. Figyelni kell a bővítések és az új épületek tervein szereplő méretekre is, mert
nem szabad kirívóan magas

Közélet

X. évfolyam 4. szám
- Az összkép a fontos minden
településen, ami a főutcán csúcsosodik ki. Legyenek rendezettek az utcák és az épületek,
amihez társuljon megfelelő
szolgáltatási színvonal is. Szerencsére városunkban a családi házakat szinte kivétel nélkül rendben tartják a tulajdonosaik, és nem szabad engedni, hogy bárki felborítsa az
összhangot. Tájba, környezetbe nem illő kastélyszerű tornyos épületek le tudják rombolni egy utca arculatát, megítélését, ezért fontos, hogy építész szakember döntsön arról,
mire adható ki az építési engedély.

Tíz éve Miskolcról költöztem
Szentpéterre, és nem mondhatok mást, minthogy jól döntöttem, mert nemcsak kertes
házat, hanem emberi környezetet és jó közösséget is találtam.

Szentpéteri

Krónika

Igaz, lakóhelyem csak kis része Sajószentpéternek, de jó
példaként szolgálhatunk azzal, hogy egy kis közösség milyen szinten tud arculatot formálni.

Fóris József
Varga Sándor

Csirmaz Károly
házat felhúzni a többi közé.
Nagyon fontos szempont,
hogy zajos tevékenységgel járó
vállalkozás és hangos szórakozóhely se kerüljön olyan utcába, 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

-A város imázsa határozza meg
legjobban az arculatot. Sajószentpéter még mindig bányásztelepülésnek van elkönyvelve a kertes bányászlakásokkal, a típusházakkal. Ezt
a stílust nem szabad megbolygatni, miközben rájuk férne a
modernizálás. Itt következik
az építész szakemberek munkára fogása, akik a mai kornak
megfelelő átalakításokat tervezhetnek meg. Lényeg, hogy
az emberek érezzék jól magukat az épített környezetben.

- Ládbesenyőn laktam, és
1977-79 között építkeztem a
településen. Kötelező típustervek alapján készült a tűzfalas házunk, az utcafrontot is
sablon szerint kellett kiépíteni, egyedül a belső terekről
dönthettünk önállóan. Ezért a
Könyves Kálmán utcában sok
egyforma ház található, amelyek egy része már átesett energetikai felújításon és színezésen. Az ott élők igyekeztek
mindenben szolid színeket alkalmazni, hogy ne bántsa a
szomszédok szemét. Utcánkban összetartó, jó közösség lakik, ahol viszont nincs ilyen,
ott lehetőség szerint be kell
avatkozni az önkormányzatnak. Nem szabad engedni a kirívó színeket, a monumentális
épületeket, és a zajos tevékenységet művelőknek sincs
helyük a nyugodt kertvárosi
térségekben. Utóbbiak számára ott van az üveggyár területe.
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- Dusnokról nehéz véleményt
alkotni ebben a kérdésben.
Bár mi is a városhoz tartozunk, de nálunk vannak olyan
elhagyott porták, ahol méteres
gaz nőtt fel, mint a Katalin utcai lakásom környékén is.
Az elmúlt évben valamilyen anyaggal lepermetezték a területet, amitől a fák kipusztultak. A fiam sajnos vak, de ennek ellenére a közelmúltban
szerzett diplomát sportmenedzser szakon. Tetézi a bajt az
allergiája, ami miatt a mostani
állapotokat figyelembe véve
nem merjük hazahozni Budapestről. 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 város egyébként tetszetős, virágos, de ez a dusnokiakat nem
igazán vigasztalja, hiszen nálunk volna még tennivaló.
Kovács I.

Szentpéteri

Krónika

Értékeink

2017. július-augusztus

Értékeink
Portré: Tanyik Tamara
A tavaly kiírt amatőr versíró pályázat eredményhirdetésekor 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 döntőben egy adott témában angolul kellett érvelni) Tamara, az Avasi Gimnázium diákja a százötven fős mezőnyben szintén harmadik lett.
A közelmúltban több, az EU-s
polgárok idegennyelv-tudásával kapcsolatos kutatásról olvastam, ezek mindegyike arról
adott számot, hogy Magyarország rosszul teljesít. Az Európai Bizottság adatai szerint a
25 és 64 év közötti magyar lakosság 37 százaléka tud idegen
nyelven megszólalni, ezzel
utolsók vagyunk. Az Eurostat
felméréséből az tűnik ki, hogy
nálunk a 11-14 év közötti fiatalok 6 %-a tanul kettő vagy több
idegen nyelvet (Olaszországban 98% ez az arány). Az iskolai képzésünk és a nyelvvizsgarendszerünk hiányosságairól
is eleget hallhattunk a szakemberektől. Összességében eléggé
sötét a kép, hiszen kevés valószínűsége van annak, hogy az
EU-ban sokan tanulnának magyarul. Tehát az egész rendszert újra kellene gondolni.
Ezeket olvasva döntöttem el,
hogy bemutatom olvasóinknak őt, aki a fent vázolt sötét
alagút végén a fényt jelenti,
hiszen amellett, hogy angol
nyelvből két éve túl van a Saturnus C-1-es felsőfokú ECLnyelvvizsgán, nemrég a magas
követelményeket támasztó,
német rendszerű DSD (Deusches Sprach Diplom) oklevelet is begyűjtötte. Ezek mellett
– amint a bevezetőből is kitűnhet- tehetsége sokrétű. Ismerjék hát meg Olvasóink is Sajószentpéternek egyik újabb értékét.
- Feltételezem, hogy sokan
nem ismernek, kérlek, néhány szóval mutasd be ma-

gad!
- Novemberben leszek 20 éves,
Miskolcon születtem, de Sajószentpéteren éltem le az eddigi
életemet. Édesapám hivatásos
tűzoltó és vállalkozó, édesanyám a Kata cérnásbolt vezetője. Tirza húgom a napokban
kezdi a középiskolai tanulmányait, Tekla még általánosba
jár. Születésem után a család a
Petőfiről a Lévay utcába költözött, 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 aztán Kuremszki Zsuzsa angoltanárnő lett az osztályfőnököm, ez véglegesen meg is pecsételte a további sorsom: nekem angolt kell tanulnom.
Életem meghatározó személyisége lett, tőle jött az első impulzus, 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, példaképemmé vált, cselekedeteimmel, eredményeimmel mindig
édesapámnak és Zsuzsa néni-

nek akartam bizonyítani. Később is minden életemet befolyásoló döntésemet, örömömet, bánatomat megosztottam
vele.
- Akkor te is nyelvtanár szerettél volna lenni?
- Nem, hatodikos koromban
szilárd elhatározásom volt,
hogy építészmérnök leszek.
(Lelkem legmélyén talán még
mindig ott szunnyad.) A matekot is szerettem, később középiskolában fakultációra jártam,
készültem az emelt szintű érettségire belőle. Egy álmom
tört akkor ketté, amikor azt
mondták, hogy nem fogom
tudni letenni. Ebben nem biztos, hogy igazuk volt, de a fizika érettségi sikerében már magam sem bíztam ezután.
- Hogyan kerültél Miskolcra,
az Avasi Gimnáziumba?
- Szüleimmel, osztályfőnökömmel együtt olyan iskolát
próbáltunk keresni, ahol a
nyelv mellett más tárgyakból is
magas szintű az oktatás, így később több egyetem irányába is
ugródeszkaként szolgálhat.
Úgy gondoltam, hogy ha angolt akarok tanulni, az magamtól is megy, de a két nyelv jobb,
mint egy elvén tanuljak németet. Így öt évig voltam gimnazista, és a nulladik évfolyamon
német csoportban csak nyelvet
tanultam. Ezután, a németet
kompenzálandó, sok könyvet
olvastam és filmet néztem angol nyelven. Szerencsére Ardayné Szarka Györgyi személyében egy újabb szuper nyelvtanárral találkoztam. Az elköltözésével jött egy féléves törés,
majd ez rendeződött, és harmadikra már gondolkoztam a
DSD német rendszerű (magyarra honosítandó) nyelvvizsgán, 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-
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Tamara sokoldalú tehetség,
hiszen nem csupán
a nyelvtanulás terén jeleskedik
ményre számíthatnának.
A második rögtön utána, amikor megtudtam, hogy a német tudásomat 95 %-osra értékelik. Maximalista énem ott
helyben megfogadta, hogy
juszt is jelentkezem, és ha törik, ha szakad, megcsinálom.
Olyan témát választottam hozzá, ami nagyon érdekel, ha már
bele kell ásnom magam: A kétnyelvű nevelés hogyan hat a
kicsi gyerekek pszichés fejlődésére, hátráltatja-e az anyanyelve elsajátításában?
- Sok mindenben tehetséges
voltál és vagy most is.
- Tőzsérné Király Enikő az irodalmi vonatkozású fogékonyságomat gondozta értően: helyi és regionális szónok- és szavalóversenyek lelkes résztvevője voltam. Imádok olvasni, első nagy szerelmem Ady
volt, kortárs műveket, a slam
poetryt is kedvelem, de magam
is kifejezem érzéseimet, gondolataimat tömör szabad versben. Rajzolni szintén szerettem, jártam néptánc foglalko-

Mozaik

X. évfolyam 4. szám

Szentpéteri

Krónika

Osztálytalálkozón jártunk
„Boldog idők, diákévek"- avagy 40 év után újra az iskolapadban
zásokra, matematika és más tanulmányi versenyekre, hobbim az origami.
- Külföldön is jól el tudnál
igazodni.
- Imádok idegen kultúrákat
megismerni, de idáig leginkább interneten keresztül sikerült. A néptánc révén jártam
Kobiorban fellépésen, ott rettenetesen hiányzott anya (ezt
most tudja majd meg), cserediák voltam Németországban,
kétszer jártam Erdélyben, angol nyelvű országba soha nem
jutottam el. A honvágyam miatt egyelőre nem tervezek se tanulni, se élni külföldön.
- Barátságok, szerelem?
- Nem tudok veszíteni, kijelentéseket nem, csak érveket fogadok el, vezető egyéniség vagyok. Ismerem saját hibáimat
is, nehéz lehet velem másoknak. Van néhány nagyon jó barátnőm, barátom, a felszínes
kapcsolatoktól elborzadok.
Szerelemben túl vagyok néhány csalódáson, egyelőre várom azt a fiút, aki majd megérdemel engem.
- És mi leszel, ha nagy leszel?
- Debrecenbe vettek fel az
egyetem GTK turizmus-vendéglátás szakára alapképzésre,
itt hasznosíthatom a nyelvtudásomat. Mesterképzés alatt
majd elválik, hogy a hotelmenedzsment, idegenfogalom
vagy fordítóiroda érdekel jobban addigra. És több idegen
nyelvet (közte a koreaival ismerkedni) akarok még elsajátítani. Várom a kihívásokat.
Ehhez sok sikert kívánunk, őt
megismerve biztos, hogy bármelyiket is választja, sikereket
ér el benne. Most, a végére érve
tapasztalom, hogy milyen keveset tudtam visszaadni a tartalmas beszélgetésünkből, és
ennek a szimpatikus fiatal
hölgynek az egyéniségéből.
Ez nem az ő hibája, kizárólag a
terjedelmi korlátoké és az enyém.
Kiss B

A tovatűnt évek után mindig nagyon jó érzés újból találkozni akár spontán, vagy alaposan megszervezve egy közös helyen, és felidézni az elszállt iskolai évek megannyi
szép emlékét.
Ez a gondolat jutott eszébe két
volt általános iskolai társamnak, s a gondolatot tettek követték, megszervezték a 40 éves osztálytalálkozót.
Végre eljött a nagy nap, 2017.
június 10-e, amióta kijártuk az
általános iskolát, most találkozunk először, mi, a régi 1. Számú Általános Iskola '77-ben
végzett 8.a osztály diákjai. Izgatottan és meghatódva toporogtunk az iskola bejáratánál,
nézegetve az ismerős, de mára
teljesen megváltozott épületet.
Szemünk fürkészi az arcokat:
régi, csaknem elfeledett vonások után kutatunk. Öröm, mikor az archoz azonnal nevet is
tudunk kapcsolni, de még nagyobb öröm egy hosszúra
nyúlt pillantás után, hirtelen
felismerni egykori padtársunkat. A hangulat már a kapuban
oldottá, vidámmá válik. Megérkezik az egykori osztályfőnök, Forgács Károlyné is, így
aztán indulhatunk be megtartani az osztályfőnöki órát. De
hol a bejárat, itt volt egykoron,
ám felújítás során áthelyezték.

tént velük az elmúlt 40 év alatt.
Meséltünk tanulmányainkról,
munkánkról, ki hol találta meg
a boldogulását. A vidám hangulat már itt kialakult, s csak
tovább fokozódott a Rendezvények 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 „emlékeztek 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 magunknak készítettük a jelmezeket, az ünnepi műsorokat, a
nyári sátortábort Bükkszentkereszten, az almaszedési
hetet, az építőtábort.

A mi időnkben még nem volt
okostelefon, számítógép és internet, de mi soha nem unatkoztunk. Iskolába hol délelőtt,
hol délután jártunk, de jutott
időnk a szakkörökre, zenét tanulni és sportolni. Szabadidőnkben is sokat voltunk együtt: moziba jártunk, szánkózni mentünk vagy éppen
szülinapi zsúrokat szerveztünk. Az iskolai és iskolán
kívüli programok igazán jó kis
közösséggé kovácsoltak minket. Annak ellenére, hogy mi
csak egy szerény nagyközségi
iskolába jártunk, melynek korlátozottak voltak a lehetőségei
a miskolci iskolákhoz képest,
ellenben több kiváló tanárunk
segítségével, valamint saját tehetségünkkel és szorgalmunkkal 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 osztálytársaktól: „Reméljük, a következő találkozóra nem kell
negyven évet várni"!
Románné

A régi épületben megrohannak minket az emlékek, itt volt
a tanári és az igazgatói, az
összenyitható terem, fel tovább az emeltre, ahol az egykori kémiaterem állt rendelkezésünkre. Helyet foglaltunk, s
a hetes, Brunczvikné Zámbó
Ágnes jelentette: az osztály
létszáma 31, jelen van 14 fő.
A hiányzókról megtudtuk,
hogy sajnos négyen már nincsenek az élők sorában, vannak, akik betegség és családi
esemény miatt nem tudtak eljönni, mások csak egyszerűen
nem jöttek. A jelenlévők névsor szerint elmondták, mi törA fotó 1977. június 3-án, a ballagás napján készült
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Újra dobog a fociszív
A péteri futballról kicsit szubjektíven
Amíg manapság a tűzhöz közeli, hasonló nagyságú városoknak is több ezer nézőt befogadó stadiont építenek újkori státuszszimbólum gyanánt, Sajószentpéternek csupán a kissé ütött-kopott pálya és hozzá igazi amatőr foci
jutott osztályrészül. A labda itt is gömbölyű, a játék színvonala sem annyival rosszabb, mint amennyivel kevesebbe 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 miénk". És mindenki bízik benne, hogy egyszer talán meg
is érik majd.

Egyre színvonalasabb mérkőzéseket láthat a sajószentpéteri közönség
2017. augusztus 12-én, szombaton, 17 órakor indult útjára a
labda: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei II. osztály (Múcsony visszalépésével tizenöt
csapatot számláló) Északi
csoportjában megkezdődött a
2017/18. évi bajnokság. Az idén
a Megyei III. osztály egyik bajnoka jogán feljutott Sajószentpéteri Szabadidő Sportegyesület éppen szülőfalum, Dédestapolcsány csapatát verte meg 6:1
arányban, amelynek nagyon régen, 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 körülöttünk lévő világgal együtt a foci
is szédült tempóban megváltozott, szórakoztató-iparrá vált,
mi pedig állva maradtunk.
A TV számtalan sportcsatornája ma elkényezteti a játék kedvelőit 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 méregdrága stadionjainkban ma is
csak lézengenek az emberek.
Hogy lesz-e még Sajószentpéteren 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 csapatunk előző napi mérkőzése
részleteit taglaló párbeszédeknek. Tehát a játékot ma is sokan
szeretik játszani és nézni egyaránt, és ugye, országunkban közel tízmillió szakember él. Nem
kérdés hát, hogy „kell egy csapat", 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 „futballmentes övezet" szégyenbélyege. Mostanáig már három
bajnoki fordulón van túl a

csapat, és az eddigi eredmények
– amelyekből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni – is igazolják azokat, akik
korábban a csapat megmentésében hittek, és azóta is mindent
megtesznek ennek érdekében.
A két, hazai pályán lejátszott
mérkőzés két győzelmet hozott
(a fenti 6:1-gyel végződött nyitómérkőzés után most, szombaton, Szalonna csapatát ütötték
ki 9:1 arányban), idegenben
pedig Tiszalúc csapatával 1:1
arányú döntetlent játszott a
gárda. Ezzel jelenleg az élmezőnyben tanyáznak, ám sok
forduló van még előttük, ez a
kép akár kissé csalóka is lehet.
Amennyire tudom, nem is gondolják azt, hogy a bajnoki cím
megszerzése reális cél lehetne.
Az erőviszonyokat jobban ismerő helyi fociszakértők szerint a mezőny első felében végezhet 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 játékosa akár U15 korosztályos csapatban is játszhatna még, anynyira fiatalok. A csapat vezetői
reálisan értékelik az eddigi szereplést, és úgy gondolják, hogy
ezek az eredmények csupán azt
jelentik, hogy valószínűleg kiesés nem fenyegeti majd jövő tavasszal a csapatot. Ez egyezik az
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én véleményemmel is. Úgy
gondolom, hogy minden elismerés azoké a játékosoké, akik
egy harminc évnél magasabb
átlagéletkorú csapatban harmincöt-negyven évesen is odaállnak, felveszik a kesztyűt a
huszonéves ellenfelekkel. Szurkolok is nekik. De! Ezt mindenképpen átmenetnek szabad
csak tekinteni, amíg a korábbi
évek hibái miatt a környező települések csapatába szétszéledt
huszonéves sajószentpéteri játékosok – akik egyelőre nem
igazán szándékoznak visszaigazolni – mögött fel nem építenek
egy fiatalabb csapatot. Ehhez az
is kell, hogy most a hadra fogható keretben lévő fiatalok fokozatosan minél több játéklehetőséget kapjanak. Mert nálunk azért amatőr foci van, és a
csapat minden tagja leginkább
a játékért játszik. Remélem,
hogy jó csapatszellemmel, megértéssel, türelemmel nemsokára
lendületes csapatunk lesz, amelyben a fiatalokra is bátran
lehet számítani, mert addigra
megszerzik hozzá a meccsrutint. (Bízom benne, hogy annál
korábban így lesz ez, minthogy
a féléves unokám felnőne.) Ahhoz, hogy a fiatalok érezzék a
mögöttük lévő bizalmat, kellenek a szurkolók is. Hát minden
futballkedvelőt szeretettel várnak minden második szombat
délutánján a lelátóra. Hajrá,
Péter!
K.B.

Segítségül álljon itt a csapat további menetrendje:
Szeptember 02. szombat
Szeptember 09. szombat
Szeptember 16. szombat
Szeptember 23. szombat
Október 01. vasárnap
Október 07. szombat
Október 14. szombat
Október 21. szombat
Október 29. vasárnap
November 04. szombat
November 12. vasárnap
November 26. vasárnap

16:30
16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
15:00
14:30
13:30
13:00
13:00
13:00

Sajósenye-Arnót – Sajószentpéter
Sajószentpéter – Parasznya
Miskolci VSC – Sajószentpéter
Sajószentpéter – Rudabánya
Szirma SE-UDSC – Sajószentpéter
Sajószentpéter – Mályinka
Bódvaszilas – Sajószentpéter
Sajószentpéter – Szirmabesenyő
Sajóvámos – Sajószentpéter
Sajószentpéter – Aszaló
Alsózsolca – Sajószentpéter
Dédestapolcsány – Sajószentpéter

Szabadido, reklám
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Vízszintes:
1. Harminc éve elhunyt egykori sajószentpéteri labdarúgó, 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 idegen 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 Ferencnének kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény
átvételéről később értesítjük.
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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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