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Az idei, immár 67. bányászna-
pi megemlékezésre szeptem-
ber 1-jén 17.30-kor a Bányász-
emlékműnél gyűltek össze az 
egykori bányászok és leszár-
mazottaik. A Lendvay Péter 
által dirigált Perecesi bányász 
koncert fúvószenekar előadá-
sában felcsendülő Himnusz 
hangjai után a fennállásának 
tizedik évfordulóját ünneplő, 
és a Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete Mű-
vészeti Nívódíját a napokban 
átvevő Sajógyöngye Népdal-
kör borsodi és komáromi bá-
nyászdalokból adott elő né-
hány gyöngyszemet. (Ezekből 
mintegy ötvenet, a Bányász- 
himnusszal együtt, az idei bá-
nyásznap tiszteletére megje-
lent második CD-jükön hall-
gathatják majd az érdeklő-
dők.) 
Ünnepi beszédében Ladányi 
András, a bányászból lett nép-
művelő, író, költő, a Bánya-

munkás című lap nyugalma-
zott főszerkesztője, a bányász-
élet krónikása, dióhéjban ösz-
szefoglalta a magyar bányászat 
történetét. Megtudhattuk tő-
le, hogy 1759-ben Brennberg-
bányán tárták fel az első ma-
gyar szénbányát, Sajószentpé-
teren 1864-ben Martin János 
bányájában kezdődött a fejtés, 
de komolyabb fejlesztések 
csak az 1920-as években, még 
inkább 1945 után zajlottak a 
környékünkön. Megemlítette, 
hogy a bányásznapok (vala-
mint a kulturális és sportélet) 
szervezésében élen járó szak-
szervezet első sajószentpéteri 
csoportja (amely sajnos csu-
pán nyugdíjas tagokkal, de 
még ma is aktívan tevékeny-
kedik) 1918. május 1-jén ala-
kult. Ennek alátámasztására 
annak a Bányamunkás című 
újságnak korabeli beszámoló-
jából idézett, amelynek megje-
lenésétől (1913. szeptember 
4.) deklarálja a bányászszak-
szervezet létrejöttét a BDSZ 
alapszabálya. 
Az ünnepi beszéd elhangzása 
után a szónok felolvasta a „Bá-
nyász vagyok" című költemé-
nyét, majd a fúvószenekar 
közreműködése mellett a bá-
nyászáldozatok neveit megö-
rökítő emléktábla talapzatán 
elhelyezték az emlékezés ko-
szorúit. (Miközben a szom-
széd templom harangja is 
megkondult…) 
A Bányászhimnusz meghall-
gatása és eléneklése után az 
ünneplők átvonultak a műve-
lődési ház galériájába, ahol 
Ladányi András megnyitotta 
az „Ilyen a bányász élete" című 
képzőművészeti kiállítást. Tör-
ténelmi visszatekintésében 
megemlítette, hogy a bánya-

munka művészi ábrázolása a 
német humanista tudós, Geor-
gius Agricola „Bányászatról és 
kohászatról"című (a bányászat 
alapművét jelentő), 1530-ban 
megjelent könyvében találha-
tó fametszetektől eredeztethe-
tő. Említést tett Feszty Árpád 
hatalmas méretű „Bányasze-
rencsétlenség" című festmé-
nyéről, majd a bányászport-
rékról, a II. világháború utáni 
szocialista realista ábrázolá-
sokról, amelyek között művé-
szi értéket képviselő alkotások 
is találhatók. A közelmúlt kép-
zőművészeivel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy kétféle mű-
vész alkotott ilyen képeket: az 
egyik maga is bányász volt, a 
másik pedig bányásztelepülé-
sen élt, és onnan merített ihle-
tet a képekhez. 
Viszoczky Sándor kazincbar-
cikai nyugdíjas bányásznak, az 
egykori ormosbányai művelő-
dési ház vezetőjének magán-
gyűjteménye a Mezey István-
tól ajándékba kapott, tizenhat 
bányászéletet ábrázoló grafika 
hatására jött létre, amelynek 
másik jelentős részét a bá-
nyászélet relikviái alkotják. 
A gyűjtő elmondta, hogy a 
most megtekinthető válogatás 
az említett Mezey-grafikák 
mellett néhány szocreál stílu-
sú festményt, egy bányász-
portrét, valamint Kalló Lász-

ló- és Kunt Ernő-képeket is 
tartalmaz. És szívesen hozta el 
Sajószentpéterre, hiszen amel-
lett, hogy rokoni szálak is kö-
tik városunkhoz, egykor fela-
data volt a környék élénk kul-
turális életének teret adó tu-
catnyi bányász művelődési 
otthon mindennapi munkájá-
nak koordinálása. Ebből faka-
dóan azokban az időkben gya-
kori vendég volt itt, négy éven 
át pedig egyenesen „otthona 
lett" Szentpéter, amikor a Bor-
sodi Bányász ökölvívó-szak-
osztálynak vezetői feladatát ő 
látta el. 
Az akkori élményeire ma is jó 
szívvel emlékszik vissza, és u-
gyanígy ajánlotta a képek 
megtekintését minden érdek-
lődőnek. 

Kiss B. 

2017. szeptember-október

67. bányásznap Sajószentpéteren 

Bányász vagyok, ki több nálam? 

1951 óta Magyarország bányásztelepülésein – az 1919. 
szeptember 6-án, Tatabányán eldördült tizenegy áldoza-
tot követelő csendőrsortűz emlékére – minden év szep-
tember első vasárnapján tartják a bányásznapot. Sajó-
szentpéteren – bár a bányaművelés 1973-ban megszűnt – 
napjainkig tovább viszik ezt a nemes hagyományt. 

Az ünnepi szónok a Bánya-
munkás című lap nyugalmazott 

főszerkesztője volt 

A bányászéletet ábrázoló 
festmények különleges 
atmoszférát teremtenek 

Természtesen a hagyományos koszorúzásra is sor került 
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A régi népdaloknak elenged-
hetetlen, letagadhatatlan sze-
repe van a magyar kultúrában. 
E nélkül az egységes hagyo-
mány nélkül nem lenne u-
gyanolyan a mostani populá-
ris zenei paletta sem. Olyan je-
lentős gyűjtők segítették en-
nek a műnemnek a gyűjtését 
és megőrzését, akikről tereket 
és iskolákat neveztek el or-
szágszerte, és akik a nemzeti 
büszkeségünkhöz, népi iden-
titásunkhoz nagyban hozzá-
járultak munkásságukkal. 
Gondoljunk csak Bartók Bélá-
ra, aki ugyan New Yorkba e-
migrált, életét mégis a népze-
nének szentelte, vagy Kodály 
Zoltánra, aki nemcsak tudós, 
zeneszerző és pedagógus volt, 
hanem korának másik kiváló 
népdalgyűjtője is. Mivel a 
népdaloknak nem ismertek a 
szerzői, nem jutottak volna el 
hozzánk az ő gyűjtőmunká-
juk nélkül. 
Azonban nemcsak a híressé-
gek előtt kell tisztelegni, nem-
csak az ő szerepük említésre 
méltó a népdalkincs átörökí-
tésében. A somogyi néni, aki a 
nagyszüleitől hallott rigmuso-
kat minden nap a kútra menet 
dúdolgatta, és megtanította 
gyermekeinek, unokáinak is, 

vagy az egyszeri cimbalmos, 
aki régi kottákat gyűjtve pró-
bálta fejleszteni repertoárját a 
múlt század közepén, ugyan-
úgy részesei voltak ennek a 
folyamatnak. És köszönet jár 
azoknak is, akik a mai kor 
megváltozott értékrendjei 
mellett időt és energiát fordí-
tanak a közös múltunk egy je-
lentős szeletének megőrzésé-
ben. 
Magyarországon, tekintve 
múltját és jelentőségét, még 
inkább fontos feladat a hagyo-
mányok óvása, ápolása. Ezt 
persze lehet divatos show mű-
sorok köpenyébe bújtatni, de a 
hagyományőrzés legfonto-
sabb színtere mégis a vidék. 
Ezért is érdemel figyelmet a 
IX. Sajó-völgyi Népdalköri 
Találkozó. Ennek során a kör-
nyék népi művészettel foglal-
kozó köreiből sokan ellátogat-
tak Sajószentpéterre. Érkez-
tek vendégkórusok Miskolc-
ról, Rudabányáról, Szirmabe-
senyőről, Vadnáról, Harsány-
ból és Járdaházáról is, hogy 
megosszák egymással tapasz-
talatukat, és erősítsék a körök 
közti barátságot. Szeptember 
30-án rendezték meg váro-
sunkban a találkozót, amely 
egyben a szentpéteri Sajó-

gyöngye Népdalkör alapításá-
nak tizedik évfordulója is volt. 
A fellépők között üdvözölhet-
tük a Bánhorváti Népdalkört, 
a Rozmaring asszonykórust 
Rudabányáról, a Járdánházá-
ról érkezett Vadvirág Népdal-
kört, a Tardonai Kulturális 
Egyesületet, Rezes Gyulát 
Szlovákiából, valamint a házi-
gazda Sajógyöngye Népdal-
kört. A talpalávalót a Számadó 
zenekar húzta. A rendezvényt 
Csorba Csaba, a Sajószentpéte-
ri Kulturális és Sportközpont 
igazgatója nyitotta meg. A ren-
dezvény természetesen a jó 
hangulat és a népi rigmusok 

jegyében szólt. Az egyesületek 
mind bemutatták tudományu-
kat, és a környékükre jellemző 
népdalokból készítettek ízelí-
tőt a közönségnek. Az ese-
mény végén az összegyűltek 
mind együtt ünnepelték meg a 
születésnapost, az idén jubilá-
ló Sajógyöngye Népdalkört, 
melynek tagjai kitüntető okle-
vélben részesültek. A végén 
még egy hatalmas torta is elő-
került, jelezve az esemény ün-
nepi jellegét. Így valóban e-
melkedett hangulatban zárult 
a IX. Sajó-völgyi Népdalköri 
Találkozó. 

Bájer Máté       

Jubileumi ünnepség tarkította 
a IX. Sajó-völgyi Népdalköri Találkozót 

Sajószentpéteren újra a régi nótát fújták. És most is nagy 
sikere volt a népi rigmusoknak. 

X. évfolyam 5. szám

A házigazda Sajógyöngye Népdalkör fennállásnak 
10. évfordulóját ünnepli az idén 

A talpalávalót a Számadó zenekar húzta 

Egy jó hangulatú táncházzal ért véget a rendezvány 
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Ovis hagyományok-  

A hagyományokkal és a régi 
világ dolgaival való ismerke-
dést érdemes korán kezdeni. 
Olyan ez, mint azok az isko-
lák, ahol egyszerre angolt és 
németet is tanítanak a gyere-
keknek. Így szoktatják őket 
ahhoz, hogy több nyelv is jól 
megférjen a fejükben. A ha-
gyományos élet és a mostani 

világ szokásai is összeérnek bi-
zonyos pontokon, hiszen még 
most is búzából van a kenyér, 
fáról szedik az almát. Így nem 
árt, ha a Farmville használata 
mellett a gyerekek megtanul-
ják azt is, milyen egy aratás, 
vagy hogyan szüretelnek a 
szőlősgazdák, egyáltalán mi-
ért alakultak ki az ünnepeink, 
és hogyan élték meg ezeket 
elődeink. Ehhez pedig az o-
lyan tematikus napokon ke-
resztül vezethet az út, mint 
amilyen a Semmelweis Utcai 
Tagóvodában tartott Mihály-
napi forgatag volt. 
Az intézményben komoly ha-
gyományai vannak a Mihály-
napi szokáskör felelevenítésé-
nek. Ebben az évben is tánc-
cal, dallal, zenével tették izgal-
massá a napot. Szeptember 28-
án délelőtt táncház várta a ki-
csiket, ahol az óvoda minden 
csoportja megismerhette, 
hogy milyen jó mulatság lehet 
a néptánc. Szeptember 29-én a 
Méhecske csoport műsorával 
folytatódott a forgatag, majd 
azt követően valamennyi cso-
port kirakta a vásári portéká-

ját, majd elkezdődött a csere-
bere. Így elevenítették fel a 
Mihály-napi vásárok hangula-
tát a kicsik. 
A Sajószentpéteri Központi 
Napközi Otthonos Óvoda sem 
maradt le az őszi programok 
terén, mesélte el Kaszáné Vin-
cze Éva óvodavezető. Az intéz-
mény Helyi Nevelési Prog-
ramja magában foglalja a kü-
lönböző évszakok fontos ese-
ményeinek, valamint a jeles 
napok ünnepi szokásainak és a 
népi hagyományoknak az ápo-
lását, mindezt persze a gyere-
kek életkorának megfelelő 
köntösben. A fő cél az infor-
matív élményszerzés. Szep-
tember, október és november – 
az ősz hónapjai számos lehe-
tőséget nyújtanak a népi ha-
gyományok felelevenítésére. 
A betakarítások megfigyelése, 
közös termésgyűjtés, gyü-
mölcsszüret, „ősz sarok" kiala-
kítása, a levelek elszíneződé-
sének nyomon követése mind 
olyan dolgok, amik szórakoz-
tatva bővítik a kicsik ismere-
teit az őszi világról. Éppen e-
zért évek óta kedvelt hagyo-
mányőrző program az óvodá-
ban az "Őszi színes napok " el-
nevezésű rendezvény. Ilyen-
kor mindig egy nagyszabású 
programsorozat keretében 

biztosítják a szervezők a kü-
lönböző izgalmas tevékenysé-
geket az óvodás gyermekek ré-
szére. Nagyon sok segítséget és 
támogatást kapnak ehhez a 
szülőktől, akik aktív résztve-
vői is a programoknak. A cél, 
hogy a szürethez kötődő szo-
kások, néphagyományok fele-
levenítésével a gyermekek 
megismerjék a betakarítás, ál-
latterelés folyamatait,  az őszi  
gyümölcsök feldolgozásának 
lépéseit, kulturális értékeit, 
valamint a népi gyermekjáté-
kokat. Kaszáné Vincze Éva a 
következőképpen összegezte 
az eseményeket: 
„A néptánc motívumai segít-
ségével átadjuk a gyermekek-
nek a néphagyomány iránti 
szeretetet és tiszteletet. Az el-
telt időszakokban szerveztünk 
szüreti felvonulást, táncházat, 
népdalkör énekelt a kicsiknek, 
egy művészeti iskola tanárai 
megismertették a gyerekekkel 
a népi hangszereket, és nem 
utolsósorban a szüretelés 
hagyományát is közelebbről 
megismerhették. Úgy érzem, 
hogy a gyermekek önfeledt 
mosolyáért és a szülők őszinte 
hálájáért a pedagógusok részé-
ről nyújtott fáradságos munka 
elérte célját." 

Bájer Máté   

vásári forgatag és Őszi színes napok 
A sajószentpéteri ovikban sem múlt el az ősz anélkül, 
hogy a híres hagyományok ne kerültek volna elő. A né-
piesség jegyében telt idő - ahogy a gyerekeket nézve ez 
kiderült – nemcsak kötelező program lehet, de valódi 
szórakozás is. 

A Méhecske csoport műsora a Semmelweis Utcai Tagóvodában 

Szőlőpréselés a Központi Napközi Otthonos Óvoda teraszán 
Vidám hangulatú táncház a 

Mihály-napi forgatag részeként 

2017. szeptember-október
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Szentpéteri csillagok

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. 

Debrecenbe, latin-magyar 
szakra. Itt a régi magyar iro-
dalmat oktató Julow Viktor-
nak és a latin tanszéket vezető 
Borzsák Istvánnak meghatá-
rozó szerepe volt abban, hogy 
vonzó lett számomra a tudo-
mányos kutatás. 
Az egyetemi évek csodálato-
sak voltak, minden érdekelt, 
ami kultúra: koncertek, szín-
ház, kiállítások, filmklub. Sok 
lengyel barátra tettem szert, s 
amikor csak tehettük, utaz-
tunk Lengyelországba: ak-
koriban ott szabadabb volt a 
légkör, egy kicsit Európát je-
lentette számunkra. Ha job-
ban belegondolok, több időt 
töltöttem összességében Var-
sóban, mint Budapesten… És 
persze megismertem a lengyel 
nyelvet, kultúrát, történelmet 
és ennek később is hasznát 
vettem. 
- Hogyan lett végül törté-
nész? 
- Furcsa, de sokáig meg sem 
fordult a fejemben, hogy hiva-
tásszerűen történelemmel fog-
lalkozzam. A diploma után ta-
nítani kezdtem, és határozot-
tan szerettem is ezt a munkát. 
A nyelvészet jobban érdekelt, 
első kutatásom is a földrajzi 
nevek gyűjtésére irányult. 
A helyzet akkor változott meg, 
amikor elkezdtem dolgozni a 
megyei levéltárban. A levéltár 
egyébként különös intéz-
mény: bár a közgyűjtemények 
között tartják számon, az ott 
őrzött iratoknak csak igen-
igen kis része „gyűjtött", a túl-
nyomó többsége valamilyen 
intézmény működése során 
keletkezett, és jogbiztosítási 
célzattal őrizték meg ezeket, 
nem pedig azért, hogy a törté-
nettudomány forrásai legye-
nek. Hogy eligazodjunk ezek-
ben az iratokban, eleve meg 
kell ismerni a létrehozó intéz-
mény történetét, hiszen e nél-
kül még a kutatókat sem tud-
nánk segíteni. Maga az irata-
nyag pedig a történelem forrá-

sa. A levéltárban tehát szinte 
észrevétlenül kerül az ember 
egyre közelebb és közelebb a 
történettudományhoz. 
- Volt tanár, levéltáros, tudo-
mányos kutató, egyetemi ok-
tató. Melyikben érezte iga-
zán kiteljesedni önmagát? 
- Ezeket a területeket nem le-
het egymástól élesen elválasz-
tani. Ha a kutatásunk eredmé-
nyeket hoz, akkor természetes 
igény, hogy azokat megosszuk 
másokkal. Nemcsak kollégák-
kal konferenciákon vagy pub-
likációk útján, hanem hallga-
tókkal is előadásokon és sze-
mináriumokon, akiket elvileg 
ugyanannak a tudománynak a 
szeretete hozott az egyetemre. 
Sőt, őket a kutatásba is be le-
het vonni, és külön élmény, ha 
eredménnyel járnak. 
- Melyek voltak a legfonto-
sabb munkái? 
- Kutatóként sok dologgal fog-
lalkoztam (ami nem biztos, 
hogy szerencsés, de legalább 
érdekes…). Levéltárosi múl-
tamra tekintettel részt vettem 
olyan fontos munkákban, 
mint a török kiűzésére vonat-
kozó, külföldi levéltárakban 
fennmaradt források, vagy az 
erdélyi királyi könyvek feltá-
rása és a vármegyei közgyűlési 
jegyzőkönyvek kiadása. Tör-
ténészként a középkori Ma-
gyarország nem magyar népei-
nek (besenyők, jászok, vallo-
nok, cigányok) története érde-
kelt, sok tanulmányt írtam eb-
ben a tárgyban. Foglalkozta-
tott a várostörténet is: több ta-
nulmánnyal vettem részt a 
Miskolc-monográfia munká-
lataiban, és hát Sajószentpéter 
története is ide tartozik. Büsz-
ke vagyok a fordításaimra is: 
filozófust (Hatvani István), 
országleírót (Bél Mátyás), ter-
mészettudóst (Giovanni An-
tonio Scopoli selmeci profesz-
szor vagy Georgius Agricola) 
egyaránt fordítottam. 
-Hogyan néz ki a kutatás fo-
lyamata a gondolattól az e-

Dr. Tóth Péter, a történelem-
tudomány kandidátusa, a 
Miskolci Egyetem BTK ko-
rábbi tanszékvezető egyetemi 
docense. Sajószentpéter törté-
netével három könyvben is 
foglalkozott. Legújabb köteté-
nek bemutatóján a napokban 
újra a szülővárosában kö-
szönthetjük. Ebből az alka-
lomból őt ismerhetik meg egy 
kicsit közelebbről is. 
- Menjünk vissza gondolat-
ban a kezdetekhez! 
- 1949. szeptember 8-án szü-
lettem Sajószentpéteren. É-
desapám a Borsodi Szénbá-
nyáknál dolgozott, édesanyám 
a családnak szentelte élete 
minden percét. Idősebb hú-
gom a közelmúltban elhunyt, 
a fiatalabb a Debreceni Klini-
kán a radiológia orvosigazga-
tója. Szüleim - akiknek szere-
tetét állandóan éreztem - élete 
nem volt könnyű, de mindent 
megtettek a továbbtanulásunk 
érdekében: ezért örökre hálás 
leszek nekik. Könnyen tanul-
tam, volt idő és lehetőség kü-
lönórákra (vívás, német nyelv, 
fotószakkör). Rengeteget ol-
vastam, szépirodalmat és tu-
dományos ismeretterjesztő 
műveket is. Ez utóbbiaknak 
köszönhető, hogy akkoriban 
csillagász vagy geológus, eset-
leg ornitológus szerettem vol-
na lenni. Időm jó részét azon-
ban a közeli kápolnában töl-
töttem: sokan jártunk akkori-
ban ministrálni, focizni, kug-
lizni, pingpongozni, sakkoz-
ni, nem beszélve a szellemi 
foglalkozásokról. A közös él-
ményekért hálásan emlék-
szem vissza Jelényi Lacira 
vagy Hosszú Attilára, akikkel 
a mai napig kapcsolatot tar-
tok. 

- Meddig élt itt, és mit jelent 
önnek Sajószentpéter? 
- Középiskolás koromtól már 
csak a szünidőket töltöttem 
Sajószentpéteren. Később, 
már felnőttként egy-két évet 
még laktam a szüleimmel, az-
tán – úgy tűnik, végleg – mis-
kolci lakos lettem. Mindig 
örömmel megyek azonban ha-
za (lám, egy freudi elszólás… 
hiszen már az a ház sincs meg, 
amelyben felnőttem). Eltép-
hetetlen az a kötelék, amely a 
szülővárosához kapcsolja az 
embert, még ha nem is biztos, 
hogy van rá racionális magya-
rázat. Egyszerűen másképpen 
vesszük a levegőt is „otthon". 
- A boldog diákélet elsodorta 
otthonról. 
- Pannonhalmán kezdtem a 
középiskolát, távol a családtól, 
és ez kezdetben eléggé megvi-
selt. Sikerült azonban az átál-
lás, és ez a tanulmányi ered-
mények mellett a latin és a ma-
tematika országos tanulmányi 
versenyeken elért sikerekben 
is megmutatkozott. Nagyon 
sokat köszönhetek Ruttmayer 
Ince atyának, aki osztályfőnö-
köm, kollégiumi nevelőm, 
gyóntatóm, latin- és magyar-
tanárom volt egy személyben: 
az ő emberséges szigorúsága 
kellett ahhoz, hogy végül a la-
tin legyen pályafutásom alap-
ja. És bár nem ott, hanem 
Sárospatakon érettségiztem, 
kapcsolatom volt osztálytársa-
immal a mai napig élő: a pan-
nonhalmi érettségi találkozó-
kon veszek például részt… 
Érettségi után bányageológus 
akartam lenni, de egy megalá-
zó felvételi után helyhiány mi-
att nem vettek fel a Miskolci 
Egyetemre. De talán nem is 
baj, mert így kerültem végül 

A történész: Dr. Tóth Péter 

2017. szeptember-október
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redmény közléséig? 
- Csak a magam példáját 
mondhatom, de ez talán ál-
talánosítható is egy kicsit. Te-
hát: mindig sokat olvastam, 
összefoglaló történeti munká-
kat, szaktanulmányokat, kia-
dott és kiadatlan forrásokat az 
engem érdeklő korszakokat 
vagy tárgyakat illetően. E-
lőbb-utóbb aztán szinte min-
dig sikerült észrevenni, hogy 
valami az irodalomban téves 
vagy nem eléggé kidolgozott, 
valamire eddig senki nem 
figyelt fel, vagy valamilyen ú-
jabb módszert nem alkalmaz-
tak még a magyar viszonyok-
ra. Ezután következhetett a 
célzatos kutatás, ami főleg ú-
jabb források feltárását és fel-
használását jelentette. 
- Mi kell ahhoz, hogy a hipo-
tézisekből történelmi tények 
legyenek? Vagy inkább csak 
valószínűségekről beszélhe-
tünk? 
- Fordítva kell gondolkod-
nunk: a tudomány szabályai 
szerint feltárt és megfelelő for-
ráskritikával kezelt történel-

mi tényekből lesznek a hipoté-
zisek (amelyeket aztán továb-
bi tények igazolnak vagy cá-
folnak). De mert a tények szá-
ma gyakorlatilag végtelen, u-
gyanakkor alig töredékükről 
rendelkezünk ismeretekkel, 
ráadásul ezek is célzatosak (az-
az a forrás létrehozója sem a-
kart minden tényt az utókorra 
hagyományozni), a bizonyos-
ság soha nem érhető el. 
- Napjainkban az ember már 
nem tudja, hogy mit fogadjon 
el ténynek. Az igazat tanítják 
így késői utódainknak száz 
év múlva történelemből? 
- Ez a kérdés mindig is foglal-
koztatta az embereket, sőt a fi-
lozófusokat is. Röviden vála-
szolni rá lehetetlen, aki meg-
próbálja, az minimum köny-
vet ír e tárgyban. Ahogy egy 
történetfilozófus fogalmaz: a 
történész elmegy a tények óce-
ánjához, ott kihalássza a neki 
tetsző tényeket, majd hazavi-
szi, megfőzi és leönti a saját 
szája íze szerint való szósszal 
azokat. 
Nem azt mondja el tehát a 

történész, hogy milyen volt a 
múlt, hanem azt, hogy mi-
lyennek kellett lennie az ál-
landóan változó felfogásunk 
szerint. Ez azonban nem ment 
fel bennünket, kutatókat az a-
lól, hogy mellőzzük a tudomá-
nyos módszereket és a forrás-
kritikát. 
- A levéltárakban kutatni na-
gyon izgalmas feladat lehet. 
- Valóban izgalmas feladat, 
még ha első pillantásra nem is 
tűnik annak. Az teszi izgal-
massá, hogy szinte újra éljük 
régen meghalt emberek életét, 
örömeit, tragédiáit – már ha 
van bennünk kellő fogékony-
ság erre. A sátoraljaújhelyi le-
véltár vasajtajára írta fel vagy 
kétszáz éve egy történész-le-
véltáros azt a latin mondatot, 
amely magyarul így hangzik: 
„Itt a holtak élnek, és a némák 
beszélnek". Szerintem igaza 
volt… 
- Kutathatott a vatikáni le-
véltárban is, amelyet sok ti-
tok leng körül. Mit rejt ez a 
levéltár a magyarokkal kap-
csolatban? 
- A vatikáni levéltárban való-
jában semmi „titok" nincs. 
Másfél évszázada, a levéltár 
nyilvánossá tétele óta bárki 
kutathat ott, aki rendelkezik 
valamilyen tudományos in-
tézmény ajánlásával, illetve 
nyelvi és szakmai tudással, a-
mely egyáltalán képessé teszi a 
kutatásra. A régi iratanyag ku-
tatható, és az azóta keletkezett 
irategyütteseket is, a megfele-
lő előkészítés után, folyamato-
san bocsájtják a kutatás ren-
delkezésére. A magyarok szá-
mára azért különösen fontos a 
vatikáni levéltár, mert a kö-
zépkori királyi levéltárunk el-
pusztult, ezért a korszakra a 
legtöbb forrás itt található. 
Ráadásul speciális forrásokról 
van szó: nemcsak a nagypoli-
tikába, hanem az akkor élt sze-
mélyek életébe is bepillantást 
engednek. 
- Tevékenységével több elis-
merést is kiérdemelt, 2009-
ben a díszpolgári címet. 
- Nagy öröm és megtiszteltetés 

volt nekem ez a cím, ezt nem-
csak üres udvariaskodásból 
mondom. Az azt megelőző év-
ben kaptam meg Miskolc vá-
rostól a Herman Ottó tudomá-
nyos díjat és az egyetemtől a 
Bölcsészkarért kitüntetést, a 
legértékesebbnek ezek közül a 
díszpolgári címet tartom. 
- Sajószentpéter történetével 
foglalkozni a történész belső 
parancsa? 
- A város története, mióta az e-
szemet tudom, valamennyire 
mindig foglalkoztatott – gon-
dolom, ezzel mindenki így 
van. A levéltárban pedig kide-
rült, hogy nagyon sok az arra 
vonatkozó forrás is. Igen, be-
szélhetünk belső parancsról, 
de azt is hozzá kell tenni, hogy 
a munka általános történeti 
szempontból is nagyon érde-
kes. A mezővárost ugyanis, 
amilyen Sajószentpéter volt, 
mint jellegzetes közép-euró-
pai várostípust, újabban álta-
lános szakmai érdeklődés is ö-
vezi. 
- Lehet a tudományból nyug-
díjba menni? 
- Nyugdíjazásomkor a böl-
csészkar címzetes egyetemi ta-
nárrá nevezett ki, ami lehető-
vé teszi, hogy oktassak és részt 
vegyek egyetemi pályázatok-
ban. Ezekkel a lehetőségekkel 
élek is. És mindenképpen be 
kellene még fejezni munká-
kat, amelyekből bőven van a 
számítógépemen, vagy lega-
lább megtalálni azokat, akik 
majd befejezik. 
- Pályafutása tanulságaiból 
mit javasolna megfontolásra 
a mai fiataloknak? 
- A világ nem fekete-fehér, ha-
nem színes. És nagyon érde-
kes. Érdemes tehát mennél 
többet megismerni belőle, hi-
szen ahogyan egy filozófus, ha 
jól emlékszem, Hegel mond-
ta: a szabadságunk teljesedik 
ki azáltal, ha ismerjük a dolgo-
kat, amelyekkel találkozunk. 
- Professzor úr, jó egészséget 
kívánva köszönöm a beszél-
getést! 

Kiss Barnabás 

X. évfolyam 5. szám

Címzetes egyetemi tanárként a nyugdíjas éveket is aktívan tölti 
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Akinek a nyugdíj nem a nyugalmat jelenti 
Portré: Hadházi Károly 

„Nagykinizsi családba szület-

tem, majd az általános iskola el-

végzése után Miskolcon tanul-

tam tovább a kereskedelmi szak-

munkásképzőben. Ott kaptam 

szakmunkás bizonyítványt 

1966-ban, és ezután kerültem el-

ső munkahelyemre, a Vas-Vill 

műszaki üzletbe, ahol korábban 

a szakmai gyakorlatot is töltöt-

tem. Onnan vonultam be kato-

nának 1968-ban, majd leszere-

lésem után ugyanott folytattam a 

munkát. Aztán 1971-ben meg-

nyílt Miskolcon az ÁFÉSZ sze-

relvénybolt, én pedig áthelyez-

kedtem eladóként. Hat év múlva 

kineveztek helyettes vezetőnek, 

Talán nincs is olyan sajószentpéteri család, amelyik ne 
vásárolt volna a Hadházi család valamelyik üzletében. 
A házaspár mintegy ötven éve dolgozik a kereskedelem-
ben, városunkban közel 30 éve nyitották meg első üzletü-
ket. Ez idő alatt oroszlánrészt vállaltak a településen é-
lők ellátásában. 

újabb hat év múlva, 1983-ban pe-

dig már Sajószentpéteren dol-

goztam. Urbán László kiskeres-

kedő hívott magához, aki műsza-

ki cikkeket és háztartási gépeket 

forgalmazott. Akkor már volt 

kötődésem Sajószentpéterhez, 

hiszen 1972. november 11-én it-

teni lánnyal, Tóth Ágnessel kö-

töttem házasságot, akivel mis-

kolci munkahelyemen ismer-

kedtünk meg. Itt is építkeztünk 

1975-1976-ban, a Pozsonyi úton, 

ahol ma is élünk" – nyilatkozta 

Hadházi Károly. 
Aztán érkeztek a gyerekek. Ká-

roly 1973-ban született, most ál-

lattartóként kecskefarmot tart 

fenn és két lánya van. Ágnes 

(1975) családi vállalkozásban 

100 Ft-os boltot üzemeltet hely-

ben, a fia éppen érettségi előtt áll. 
Első saját üzletét 1989-ban nyi-

totta a Hadházi család, és az előz-

mények után evidensnek tűnt, 

hogy vas-műszaki-szerelvény 

bolttal próbálkoztak. Ezzel a 

szegmenssel hiányt pótoltak Sa-

jószentpéteren, a helybeliek pe-

dig örültek, mert nem kellett ne-

kik Miskolcra járniuk vásárolni. 

Aztán sorban zártak be a környe-

ző bányák, majd jött a legna-

gyobb csapás, az üveggyár meg-

szűnése. Ezt követte a családok 

elszegényedése, akiknél már 

nem az volt a kérdés, hogy mi-

lyen televíziót vagy hűtőszek-

rényt vegyenek, inkább a megél-

hetési problémák kerültek elő-

térbe. Enni viszont minden kö-

rülmények között kell, ezért 

1997-ben profilt váltottak, és 

fűszer-csemege üzletet nyitottak. 

Négy dolgozónak adtak ott mun-

kát. Károly 2008-ban lett nyug-

díjas, de csak 2015-ben hagyott 

fel az aktív munkával, ekkor zár-

ta be üzletét. Feleségének vi-

szont megnyitották a GoodS 

Market boltot, ahová korábbi 

dolgozóikat elhelyezték. Ez az 

üzlet élvezi a fogyasztóvédelem 

pozitív besorolását, ami egyben 

minőségi munkavégzést takar. 

A kereskedő büszke rá, hogy a 

legnehezebb helyzetekben is 

tudta biztosítani munkatársai fi-

zetését, mert ő még abban a kor-

ban tanulta a szakmát, amikor 

azzal emberség is társult. Közel a 

hetvenhez jó kondícióban van, 

amiben biztosan közrejátszik, 

hogy továbbra is azt csinálja, a-

mit egész életében szeretett. Se-

gít feleségének az árubeszerzés-

ben, kihasználva több évtizedes 

tapasztalatát és kapcsolatrend-

szerét. Megszerette Sajószentpé-

tert, ahol igyekezett részt venni a 

közösségi munkában is. Tanács-

tagnak választották 1986-ban, 

abban a négyéves ciklusban é-

pültek a társasházak, de híd ké-

szült a Nyögő-patak fölé, és uta-

kat is tudtak aszfaltozni. 
Nem titkolja, hogy ismert volt 

segítőkészségéről, mert lehetősé-

geihez képest rendre támogatta a 

hozzá forduló civil szervezete-

ket, vagy a települési rendezvé-

nyeket, de jutott pénz az iskolák-

nak is. Elismerései között említi 

az ÁFÉSZ Kiváló Dolgozója ki-

tüntetést, míg Sajószentpéteren 

a „Miértünk" alapítvány díjazta 

önzetlen munkájáért. Meglepe-

tésként hatott rá az idei év, ami-

kor a „suttogó propaganda" ré-

vén eljutott hozzá a hír, hogy 

„Elismerő Plakettet" vehet át a 

városnapon. Bár nem számított 

rá, de utólag elismeri: jólesett ne-

ki ez a gesztus a városvezetők ré-

széről, amit ezúton is megkö-

szön. 
Végezetül megjegyzi: ennyi év 

távlatából egyáltalán nem bánja, 

hogy nem vették fel esztergá-

lyosnak, amely szakmára egykor 

jelentkezett. Nem biztos, hogy 

abban az ágazatban is tudott vol-

na ennyi ismerőst és barátot sze-

rezni, mint kereskedőként.           

2017. szeptember-október

Hadházi Károly az egyik legismertebb, és legelismertebb 
kereskedő városunkban 

K. I.
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A szabadság hőseire emlékeztek 

Éppen 61 éve, hogy 1956 őszén 
az egész világot megrengető 
események zajlottak Magyar-
országon. Forradalom és sza-
badságharc. „Újkori történel-
münk legnagyobb tisztítóvi-
hara. Köztársaságunk létének 
megteremtője"  – mondta 
Göncz Árpád. Sok éven át nem 
lehetett kimondani ezt. A tan-
könyvekben mint ellenforra-
dalom szerepelt. 1989-ben, a 
Magyar Köztársaság megala-
kulása után a politikai változá-
sok végre lehetővé tették, hogy 
méltó helyet kapjon a magyar 
történelem dicső napjai között. 
Azóta emlékezünk meg 1956 
októberéről és novemberéről 
mint forradalomról és szabad-
ságharcról. Azóta lett ünnep-
nap 1956. október 23. – jelezve 
tiszteletünket az elhunytaknak 
és meghurcoltaknak. Jelentő-
sége azonban több volt ennél. 
Hitet és erőt adott az emberek-

nek, példaként szolgált egy ké-
sőbbi békés rendszerváltáshoz. 
Az ünnep jelkép és tanítás. 
Jelképe a hősiességnek, tanítás 
arról a nemzeti egységről, a-
mely a felkelés tüzében, egyéni 
és közösségi áldozatok között 
született. 1956 őszének esemé-
nyei nehezen feledhetők azok 
számára, akikben soha el nem 
múló sebeket ejtettek. 1956 vi-
lágtörténeti jelentőségét elis-
merik, minden évben emléke-
zünk, koszorúzunk, fejet haj-
tunk a sok áldozat előtt. Jelen-
tős előrelépést tettünk annak 
érdekében, hogy ez az ünnep a 
rangjának méltó helyre kerül-
jön az emberek, az itthon és 
külföldön élő magyarság tuda-
tában és a nemzetközi megíté-
lés szintjén is. 
Városunkban is minden évben 
megemlékezünk a hősökről, és 
fejet hajtunk az áldozatok e-
lőtt. Az idén október 20-án dél-
után 3 órakor a Kulturális és 
Sportközpontban került sor az 
ünnepi  megemlékezésre. 
A Himnusz hangjai után dr. 
Kovács János, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés 
főjegyzője idézte fel a 61 évvel 
ezelőtt történteket. Beszédét 
Mindszenty József 1956-ban 
írt szavaival kezdte: „A rend-
szert az egész magyar nép sö-
pörte el. (…) A világon párat-
lan szabadságharc volt ez, a fia-
tal nemzedékkel a népünk é-
lén. A szabadságharc azért 
folyt, mert a nemzet szabadon 
akart dönteni arról, hogy mi-
képpen éljen. Szabadon akar 
határozni sorsa, államának i-
gazgatása, munkájának értéke-
sítése felől." Majd felidézte an-
nak a 20 napnak a történéseit, 
amely a magyar történelem 
legkiemelkedőbb 20 napja 

volt, amikor egy aprócska, de 
elszánt nemzet felemelte fejét, 
és nemet mondott az elnyo-
másra, a diktatúrára, és szem-
beszállt a világ akkori legna-
gyobb birodalmával. Beszédé-
ben többször is kiemelte az if-
júság szerepét és a példátlan 
összefogás jelentőségét. Az ün-
nepi beszédet követően az Óz-
di Zenés Színház tagjai vették 
át a főszerepet, akik verses-
zenés összeállításukkal rendkí-
vül színvonalas, az érzelmekre 

ható előadást vittek színpadra. 
A zene és a szöveg szerves egy-
sége megteremtette azt az at-
moszférát, amit az ünnep mon-
danivalója megkövetelt. Az 
ünnepi műsort követően a 
KSK előtt felállított új 56-os 
emlékműhöz vonult a hallga-
tóság, ahol a város intézmé-
nyei, a különböző pártok és 
szervezetek képviselői helyez-
ték el a megemlékezés virágait. 
Az ünnepséget a Szózat zárta. 

Románné  

Városi ünnepség a KSK-ban 

X. évfolyam 5. szám

„Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt?" – Dörner 
György tolmácsolta felénk e gondolatokat. Valóban. Le-
het, hogy 1956. október 23. már csak a múlt, de soha nem 
szabad megfeledkeznünk azokról, akik fel merték emel-
ni a hangjukat a szabadságért. 

Az ünnepi beszédet dr. Kovács 
János, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Közgyűlés főjegyzője 
tartotta 

Az új 56'-os emlékmű a KSK előtti füves területen 

Színpadon az ózdi ÓMI Zenés Színház tagjai 
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rkérdésk

Nemes Imre 

- Hetvenhét évesen azt tudom 
mindenkinek ajánlani, hogy 
mozogjon sokat, bármilyen 
formában is. Lehet az séta vagy 
futás, netán valamilyen fizikai 
munkavégzés. Én naponta ke-
rékpározok, telket művelek és 
zenélek. Néhány éve fellépek a 
Sajógyöngye Népdalkörrel, ahol 
h a r m o n i k á n  j á t s z o m . 
A hangszer csak kívülállónak 
tűnik könnyűnek, mert éppen 
elég megbirkózni a súlyával, 
amit néha érzek a gerincemen. 
A mozgás mellett fontosnak 
tartom, hogy nem dohányzom, 
viszont az étkezésemet nem tu-
dományos alapon bonyolítom, 
mert ami jólesik, azt megeszem. 
Évekkel ezelőtt elmentem szű-
rővizsgálatokra, amiből aztán 

rendszert csináltam, és azokat 
minden évben megismétlem. 

Balogh Istvánné  

- Egy hipermarket húsos részle-
gén sok fizikai munkát végzek, 
de a hús állandó látványa nem 
okoz nálam munkahelyi ártal-
mat, hiszen igyekszem egészsé-
gesen táplálkozni. Odafigyelek 
arra, hogy a szénhidrát és a fe-
hérjetartalom egyensúlyban le-
gyen a szervezetemben. Azzal is 
óvom magam, hogy nem do-
hányzom, és nem iszok alko-
holt. Ezekre a dolgokra fel szok-
tam hívni családom és a kör-
nyezetemben élők figyelmét is. 
Talán ez is része annak, hogy el-
kerülnek bennünket a súlyo-
sabb betegségek. Fontos szem-
pontnak tartom, hogy eljárok a 

szűrővizsgálatokra, és igyek-
szem mindent a pozitív oldalá-
ról megközelíteni. A környeze-
temet azzal kímélem, hogy sze-
lektíven gyűjtöm a hulladékot. 

Fórizs Dániel 

- Napi rendszerességgel futok 
és súlyzózok a fizikai állapotom 
javításáért. Lazításként hobbi 
szinten focizok, így van egy elég 
jó edzettségi állapotom. Talán 
ennek is köszönhető, hogy csak 
kisebb betegségek érnek el, a-
zok is ritkán. Tizenkettedik év-
folyamos tanuló vagyok, de 
nemcsak a korom játszik abban 
szerepet, hogy semmiféle káros 
szenvedélyem nincs. Jókat enni 
viszont szeretek, de inkább a 
csirkefélék szerepelnek az étla-
pomon,  nem a zsíros húsok. 

Mohos Jánosné 

- A rendszeres szűrővizsgála-
toknak köszönhető, hogy fér-
jem már a gyógyulás fázisában 
van. Tavaly októberben egy 
röntgenfelvétel mutatott ki el-
térést a szervezetében, ami mű-
tétet igényelt. Erre januárban 
került sor, és szerencsére nega-
tívak a legújabb leletei. Szerepet 
játszhatott a betegsége kiala-
kulásában, hogy több évtizeden 
át sokat dohányzott, és csak 
2010-ben tudott lemondani er-
ről a káros szenvedélyéről. Álla-
potának stabilizálására többféle 
táplálékkiegészítőt szed, és e-
gyütt esszük a vitaminokat. 
A konyhában odafigyelek a cu-
korfogyasztásra, és zsír helyett 
olajat használok. Minden októ-
berben szűrővizsgálatra me-

Az egészség megőrzése 
szempontjából Ön mit tart 

a legfontosabb 
teendőnek? 

2017. szeptember-október
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gyünk, ahogyan tettük ezt az 
elmúlt évben is – szerencsénk-
re. Mivel kertes házban lakunk, 
így nem szenvedünk mozgáshi-
ányban, ami szintén kötelező e-
leme az egészséges életmódnak. 

Boros Gyula 

- Néhányszor megpróbálkoz-
tam legyőzni, de idáig veszte-
sen kerültem ki a kettőnk har-
cából. Ez pedig a dohányzás, 
amit legalább negyven éve napi 
rendszerességgel gyakorlok. Ez 
másfél, két doboz cigaretta el-
szívását jelenti, ami szerintem is 
túlzás, de ennyi az adagom. 
Nem tudom, ennek van-e köze 
a magas vérnyomásomhoz. Ko-
rábban rendszeres véradó vol-
tam, tíz éve pedig napi rendsze-
rességgel futottam. Mióta abba-
hagytam, jöttek rám a kilók, 
ami szintén nem egészséges, hi-
szen már fáj a térdízületem is. 
A leírtak ellenére érdekel az e-
gészségi állapotom, és megje-
lenek a rutinvizsgálatokon. 

Bencsik Andrea

- Cégemnél rendszeresen szer-
veznek úgynevezett menedzser- 
szűrést, amelynél a költségek 
felét a munkáltató állja. Olyan-
kor vérkép készül, UH-vizsgá-
latokat végeznek, megvizsgál 

belgyógyász és nőgyógyász, il-
letve más szakorvosok. Ha jól 
emlékszem, 13 féle vizsgálatot 
szerveznek, és volt már olyan 
kollégám, akinél ilyenkor szűr-
tek ki kezdődő daganatos beteg-
séget. Mondhatnám, hogy sze-
rencséje volt, mert bevállalta az 
orvosi ellenőrzéseket, és így 
időben elkezdhették a kezelé-
sét. Nem vagyok hipochonder, 
hogy marékszámra szedjek 
gyógyszereket, de a gyógyteákat 
rendszeresen fogyasztom. Nem 
hiszek az étkezési trükkökben 
és az ezzel kapcsolatos tudomá-
nyos tanácsokban, bár tudom, 
hogy mindent módjával, az 
ésszerűség határain belül kell 
fogyasztani. 

Tóth Mónika 

- Másfél éves koromban szív-
műtéten estem át, ami kiha-
tással van egész életemre. Az-
óta volt egy komolyabb szívin-
farktusom, majd egy kisebb le-
folyású is. Dolgoznom viszont 
kellene, mert van egy 16 éves 
gyermekem, akit egyedül neve-
lek. Ha nincs munkám, 22 800 
Ft segélyt kapok, amihez jön a 
családi pótlék. Ezért, amikor ki-
csit jobban érzem magam, i-
gyekszek munkát vállalni. Így
 volt ez egy hónappal ezelőtt is, 
amikor felvettek egy közeli é-
dességgyárba. Még próbaidőn 

voltam, amikor a második in-
farktus érkezett, és betegállo-
mányba kerültem, ezért nem 
véglegesítettek. A kórházban 
azt mondták az orvosok, hogy 
az állapotom alapján fel sem 
vehettek volna arra a munka-
helyre. Ezek után nem tudok 
egészséges életmódról vagy 
egészségmegőrzésről beszélni, 
mert nem abban a helyzetben 
vagyok. 

Anga Mária 

- Van egy genetikailag öröklött 
hajlamom a túlsúlyra, amivel 
eddig nem sikerült megbirkóz-

nom. Pedig odafigyelek a táplál-
kozásra, hiszen a húsok közül a 
csirkét fogyasztom, bár néha a 
hal és a sertés is a tányéromba 
kerül. Kerülök minden káros 
szenvedélyt, szedek vitamino-
kat, és eljárok a szűrővizsgála-
tokra. Ennyit tudok tenni e-
gészségem megőrzéséért, de 
nem biztos, hogy ez elég lesz 
hosszú távon. 

Iván Zoltán 

- Azok közé tartozom, akiknek 
nem igazán van lehetőségük ar-
ra, hogy kövessék az egészséges 
életmódnak kikiáltott trendet. 
Közel 15 éve Németországban 
dolgozok villanyszerelőként, a-
hol nincs mozgáshiányom. A 
fárasztó munkához viszont kel-
lenek a kalóriák, bár a tartalmas 
étkezést le is dolgozom. Itthon 
van hétvégi házunk, ahol sok 
gyümölcs terem, és azt fogyaszt-
ja a családom, miközben a kert-
művelés munkát, tehát mozgást 
ad. Emellett a családdal kerék-
pározunk és sétálgatunk, de sze-
dünk vitaminokat is. Mindezek 
javítják az immunrendszerün-
ket, de közben szívjuk a város 
rossz levegőjét. Nem is értem, 
hogy az állam miért nem tudja 
kiviteleztetni a 26-os főút elke-
rülő szakaszát, amikor itt ne-
künk az jelentené a legnagyobb 
egészségvédelmet, ha lecsök-
kenne a por-, a füst- és a zajár-
talom. 

Kovács I.

X. évfolyam 5. szám
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Három évtized a szociális szférában 
Harminc éves a Területi Szociális Központ 

Sajószentpéter történetében az 
intézményesített szociális ellá-
táshoz egészen a hatvanas évek 
közepéig kell visszamennünk 
az időben: ekkor már műkö-
dött az Árpád úton egy 40 férő-
helyes Öregek Napközi Ottho-
na, majd 1985-ben a Zrínyi ut-
cában megnyílt egy 35 férőhe-
lyes másik is. Erre a két intéz-
ményre kezdték ráépíteni a 
növekvő tendenciát mutató 
szociális étkeztetést és a házi 
segítségnyújtást. Az 1986-ban 
megjelenő területi gondozás-
ról szóló törvény lehetőséget a-
dott, hogy az egy településen 
belüli ellátásokat intézményi 
keretbe szervezzük. A megyé-
ben elsők között voltunk, akik 
éltek a lehetőséggel, és létrejött 
a Területi Gondozási Központ 
1987-ben, ezt számítjuk a mai 
intézmény születési évének, a-
mely most ünnepli fennállásá-
nak 30. évfordulóját. Ebből az 

alkalomból beszélgettem Ale-
va Mihálynéval, aki a kezde-
tektől a mai napig az intéz-
mény vezetője. 
- Először is gratulálok a szüle-
tésnaphoz, amely jó alkalmat 
teremt visszanézni a megtett 
útra. Hogyan fejlődött az in-
tézmény, amíg eljutott a mai 
állapotához? 
- 1987 után éveken keresztül az 
ellátottak számának emelkedé-
sében történt változás, illetve 
az egyes Idősek klubja az Ár-
pád úton bezárásra került. 
1997-ben a gyermekvédelmi 
törvény életbe lépése kötele-
zettségeket rótt az önkormány-
zatokra, így 1999-ben az Árpád 
úton létrejött a gyermekjóléti 
szolgálat, majd 2000-től kiegé-
szült a családsegítéssel. A Zrí-
nyi úton tovább működött az 
idősek klubja, s innen szervez-
tük a házi segítségnyújtást, a 
szociális étkeztetés egy részét, 
nagyobb részét a Kristály étte-
remből. A feladatellátásban 
igazi nagy változás 2003-ban 
történt. Önkormányzatunk 
tagja lett Miskolc Többcélú 
Kistérségi Társulásnak, ekkor 
kezdtük el a társult települése-
ken a feladatellátást. Varbótól 
Szirmabesenyőig 15 települé-
sen biztosítottuk a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtást. 
A jelzőrendszer nagyfokú biz-
tonságot nyújtó szolgáltatás, 
életeket is menthet, és bár alul-
finanszírozott, szívem szerint 
én fejleszteném. A völgyesi te-
lepüléseken gyermekjóléti 
szolgáltatást és családsegítést 
biztosítottunk. 2006-tól belé-
pett az ellátások sorába a támo-
gató szolgáltatás, működési te-
rülete szintén 15 településre 

Megítélésem szerint egy társadalomról sok mindent el-
mond, hogy mennyire hagyja magára a tagjait. Másik ol-
dalról megközelítve: mennyire empatikus, hogyan segít 
az arra valamilyen ok miatt rászorultaknak (krízishely-
zetbe jutottaknak, elesetteknek, fogyatékkal élőknek, 
időseknek) a problémáik megoldásában. Milyen haté-
kony szociális ellátórendszert működtet, milyen sűrűre 
fonja a szociális hálót. 

szólt. Újabb változás 2013-ban 
történt, amikor a Miskolc 
Többcélú Kistérségi Társulás 
megszűnt és városunk gesztor-
ságával létrejött a Sajószentpé-
ter Környéki Önkormányza-
tok Társulása (Pittypalatty- 
völgy településeivel és Alacs-
kával), amely jelenleg is az in-
tézmény fenntartója. Napi 
szinten több ellátást biztosí-
tunk a társult településeken. 
Az évek során a szolgáltatások 
is nagy változáson mentek ke-
resztül. A házi segítségnyúj-
tásban már a szakemberek által 
is nehezen követhető módosí-
tások kerültek bevezetésre. 
Szigorodtak a bekerülés felté-
telei, aprólékos, sok adminiszt-
rációs tevékenységet kell vé-
gezni. Szociális segítésre és 
személyi gondozásra bontot-
ták a feladatellátást. A közpon-
ti elképzelés az volt, hogy a 
segítést közfoglalkoztatásban 
is el lehet látni, szakképzettség 
nélkül is. Az elképzelés nem 
igazán vált be. Nálunk az in-
tézményben szakképzett gon-
dozónők végzik a munkát to-
vábbra is. 2016-ban a gyermek-
jóléti és családsegítő szolgálat 
törvény által előírt összevoná-
sa történt meg, bár némi lét-
számleépítéssel párosult, a fel-
adatunk nem lett kevesebb. 
A gyermekjóléti szolgáltatás-

ból járási szintre kerültek a 
hatósági intézkedések, részfel-
adatokat meghagyva az alapel-
látásnak. 
- Nem tévedek, ha azt mon-
dom, hogy a legmeghatáro-
zóbb fejlődést az intézmény 
életében mégis ez az épület 
jelentette. 
- Önkormányzatunk 2009-ben 
az uniós pályázati lehetősége-
ket kihasználva pályázatot 
nyújtott be, a már meglévő szo-
ciális ellátások infrastruktúrá-
jának fejlesztésére és egy böl-
csőde létrehozására. Mindkét 
pályázat sikeres lett, ennek 
végeredményeként 2011. feb-
ruár 15-től egy XXI. századi 
színvonalú, teljes mértékben 
akadálymentesített,  korszerű 
épületben fogadhatjuk a hoz-
zánk fordulókat, a jól elkülö-
nült szervezeti egységeinkben. 
A földszinten működik az Idő-
sek klubja, innen szervezzük a 
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást, a szociális étkeztetés 
egy részét. Az emelet Miskolc 
felőli oldalán a 26 férőhelyes 
bölcsőde, a másikon a család- 
és gyermekjóléti és a támogató 
szolgálat helyezkedik el. 
A hozzánk látogatók és a szak-
ma véleménye szerint a megye 
egyik legszebb szociális intéz-
ménye a miénk. A külcsínhez 
méltó a belbecs is, hiszen a 

2017. szeptember-október

Egykor ilyen körülmények 
fogadták az idősek klubjába 

járókat 

Ma „kicsit" modernebb a környezet 
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jövő szakembereinek gyakor-
lati oktatóhelyeként is szolgál-
juk a szociális ellátás külön-
böző képzési formáit (szakis-
kolai, munka melletti és főis-
kolai képzés terephelye az in-
tézmény). Szakmán belül 
gyakran emlegetik jó példa-
ként a gyermekjóléti szolgálat 
és az észlelő jelzőrendszer e-
gyüttműködését. Ha idegenek 
látogatnak hozzánk, mindig 
felhívom figyelmüket az épü-
letünk szimbolikájára: az épü-
lettel szemben állva balra van-
nak a város legfiatalabb (böl-
csőde), míg jobbra a legidő-
sebb polgárai (idősek klubja). 
- Az ív valóban szimbolikus is 
lehet, ugyanis a kettő közé 
ékelődve ott van a gond és a 
rengeteg munka, ott vannak 
Önök. Ne feledkezzünk meg 
hát azokról sem, akik nélkül 
„nem jöhetett volna létre" ez 
a 30 év. 
- Az intézményben jelenleg 40 
főállású, 6 megbízási jogvi-
szonnyal, és 1 bölcsőde orvos- 
vállalkozási szerződéssel fog-
lalkoztatott van. Minden állás-
hely megfelelő szakképesítés-
sel rendelkező, folyamatos to-
vábbképzésben résztvevő, em-
patikus szakember által betöl-
tött. Sokukkal évtizedek óta 
dolgozom együtt, ők a bizton-
ságot, a belépő fiatalok lendü-

letet, friss szemléletet, tudást 
hozzák. Ismerve a hasonló in-
tézmények és az egész szociális 
ágazat helyzetét, örömmel tölt 
el, hogy még nem küzdünk 
szakemberhiánnyal, bár a 
munkából való kiesés esetén 
nagyon nehéz megfelelő szak-
embert helyettesítésre találni. 
Az anyagi elismerésünk, az 
ágazati pótlék bevezetése és az 
ígért béremelések ellenére is 
hagy maga után kívánnivaló-
kat, ahhoz képest, amilyen fizi-
kai és szellemi megterhelésű, 
életekbe beavatkozó felelős 
döntéseket igénylő munkát 
végzünk. Erkölcsi elismerés-
ben a várostól részesülünk, 
több munkatársunk kapott az 
elmúlt években az önkor-
mányzattól kitűntetést. Az iga-
zi elismerést a mindennapi 
munkánk során azoktól a hoz-
zánk fordulóktól kapjuk, akik-
nek problémája megoldásában 
segítséget nyújtottunk. A si-
kert az itt dolgozók más mércé-
vel mérik, egy jó együttműkö-
dés a hozzánk forduló problé-
májának megoldásában, egy 
nagy teher levétele a családról 
már annak számít. Ezért néha 
egy mosoly, egy köszönöm töb-
bet ér mindennél. Néhány szót 
ejteni kell a feltételekről. A tár-
gyi feltételek adottak, a szerve-
zeti egységek jól felszereltek, 

az állami támogatás saját for-
rással kiegészítve, fegyelme-
zett gazdálkodás mellett bizto-
sítja az intézmény működésé-
nek költségeit. Az intézmény-
ben térítési díjat a szociális ét-
keztetésért, a bölcsődében csak 
az étkezésért (többfajta ked-
vezményre van lehetőség), a tá-
mogató szolgálatnál az otthoni 
segítésért és az alkalmi szállí-
tásért kell térítési díjat fizetni. 
Az egyéb ellátásokat térítési díj 
mentesen veheti igénybe a la-
kosság. 
- Hogyan ünneplik a szüle-
tésnapot? 
- Vannak hagyományos ren-
dezvényeink, ilyen az idősek 
világnapjának megünneplése, 
a hagyományőrző kiállítás 
megszervezése, de ide sorolom 
a városi szinten megrendezésre 
kerülő Idősek napját, ahol o-
lyan gyerekek köszöntik majd 
a jelenlévőket, akik az első 
bölcsődei csoportunk tagjai 
voltak. Novemberben gyer-
mekvédelmi szakembereknek 

szervezünk szakmai napot, 
ahova a járás területéről várjuk 
az érdeklődőket. Az év hátralé-
vő részében az ünnepekhez 
kapcsolódva szervezünk prog-
ramokat. 
- 33 éve vezeti az intézményt, 
gondolkodott a személyes 
„hogyan tovább"-on? 
- Igen, közel 42 év után ezen is 
gondolkodni kell. Jelenlegi ve-
zetői kinevezésem 2018. au-
gusztus 31-ig szól. Kicsit ag-
gaszt a szakemberek utánpót-
lása, nem igazán slágerterület a 
szociális szféra. 
- A 30. születésnapra mit kér-
ne ajándékba a jó tündértől? 
- Legyen három kívánság: 30 
év múlva egy jól működő, 
feladatait ellátó intézmény, 
amelynek kertjében egy több 
funkciós szabadidő park-ját-
szótér található, és csupa mo-
solygós, szakmáját szerető el-
hivatott szakember fogadja az 
intézménybe látogatókat. 

Kiss Barnabás 

X. évfolyam 5. szám

Az egykori 6. Sz. Általános Iskola épülete a legidősebbeknek 
és a legfiatalabbaknak is élettérként szolgál 

Aleva Mihályné a kezdetektől irányítja a Sajószentpéteri 
Területi Szociális Központ munkáját 
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Író-olvasó-találkozó Sajószentpéteren 
Vendégünk volt: Perjéssy-Horváth Barnabás  

Major Zsolt református lelki-
pásztor megnyitója után Jelé-
nyi Lászlóné, az est háziasszo-
nya röviden bemutatta az író 
életútját. A sajószentpéteri 
gyermekévek után a debreceni 
Kossuth Lajos Tudománye-
gyetem magyar-történelem 
szakán szerzett diplomát. Már 
a gimnázium évei alatt a kollé-
gium kántusában énekelt, és 
Logaritmus néven volt egy e-
gyüttese is. 1994 óta a médiá-
ban dolgozik. Megfordult na-
pi- és hetilapnál, a Magyar 

TV-ben rendezőasszisztens 
volt. A 2000. évtől a Magyar 
Nemzet napilap olvasószer-
kesztője, pár éve az online kia-
dásokat szerkeszti. Nemcsak 
könyveket ír, hanem művei 
között szerepel több tévéfilm 
forgatókönyve is, például a 
Szent Korona hazahozatalá-
ról, Platon Lakomájáról vagy 
a hit és a humor kapcsolatáról. 
A találkozón négy jelentősebb 
kötetéről beszélgetett a sajó-
szentpéteri olvasókkal. 
Elsőként Paszternák István 

A Bányai Gyülekezetért Alapítvány szervezésében 2017. 
szeptember 22-én a Rendezvények Házában találkozott 
Sajószentpéter olvasóközönsége Perjéssy-Horváth Bar-
nabás költő, író, újságíró és könyvszerkesztővel. 
File Tamás, a Bányai Gyülekezetért Alapítvány elnöke, 
az est főszervezője köszöntőjében elmondta, hogy az író 
munkásságával már találkozhattak a sajószentpéteriek, 
hiszen édesapja egyháztörténeti írásait, Horváth Barna 
életműsorozatának 7. kötetét itt mutatta be História Do-
mus címmel, tavaly tavasszal. 

gyermekkori barátként üdvö-
zölte az írót, majd a Kollégium 
Blue című kötetről kezdemé-
nyezett beszélgetést. A regény 
lapjain keresztül betekinthe-
tünk a Debreceni Református 
Kollégium életébe. Blue, az el-
beszélő „naplójából" egy teljes 
tanév eseményeit élhetjük át, 
az ősi falak hangulatában. 
Az író önironikus látásmódja, 
humoros nyelvezete érdekes-
sé, izgalmassá és élvezetessé 
teszi az elbeszélő „meséjét". 
Előkerült egy korabeli videó-
felvétel a Calandra elnevezésű, 
progresszív egyetemi zeneka-
ráról, melyen az író mint do-
bos mutatta meg zenei tehet-
ségét, erről szól a most bemu-
tatásra kerülő Határsáv című 
dokumentumregénye, amely-
ben a rendszerváltás kori Deb-
recen zenei, egyetemi és klub-
élete elevenedik meg. 
Szűcs Tamás történésszel a 
Blue irományai című könyv-
ről kerekedett ki egy érdekfe-
szítő beszélgetés, mely az író 
válogatott írásait tartalmazza. 
Ebben a kötetben jelentek 
meg a diákkori munkái, me-
lyeket a Kollégium Blues elbe-
szélőjének műveiként adott 
ki.  2015-ben a szerző kiadásá-
ban látott napvilágot a Sajtó-
szem című kötete, melyben új-

ságcikkeit, rádiós anyagait 
gyűjtötte össze, bibliográfiáját 
ebben a könyvében dolgozza 
fel. Hiteles képet kaptunk ko-
rának média munkásságából. 
Az író édesanyját, dr. Horváth 
Barnáné nyugalmazott lelki-
pásztort is körünkben kö-
szönthettük, aki meghatottan 
emlékezett vissza fia szárny-
bontogatására. 
A videóbejátszás mellett File 
Tamás alapítványi elnök rész-
leteket és verseket olvasott fel 
a szóbanforgó művekből, ezzel 
is színesebbé téve az est meg-
hitt hangulatát. A kerekasztal-
beszélgetés befejezéseképpen 
Major Zsolt lelkipásztor zár-
szavában hálás szível köszönte 
meg az író-olvasó találkozó 
résztvevőinek a kötetlen és 
meleg hangulatú beszélgetése-
ket, majd a háttérben megterí-
tett asztalhoz, szeretetvendég-
ségre invitálta a lelkes olvasó-
tábort. 
Az író művei iránt nagy volt az 
érdeklődés, aki örömmel de-
dikálta köteteit. A könyvekből 
a városi könyvtár is vásárolt 
több példányt, ezzel is gazda-
gítva a korábban megjelent, 
Horvát Barna által írt olvas-
mányok körét. 

Jelényi Lászlóné        

Együtt a rendezvény szervezői 

A szerző dedikál 
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Keresztrejtvény

Vízszintes: 1. A sajószentpéteri sportpályán álló, 1955-
ben készült „Diszkoszvető" szobor alkotója. 9. Hernyó 
módjára haladó. 10. Szótoldalék. 11. Aranka becézve. 12. 
Jómagam. 13. Budapest egyik városrésze. 16. Francia író 
(Émile). 17. … poetica (költészettan). 18. Egykor maja 
város, ma régészeti lelőhely Mexikóban. 20. Pocsék, 
vacak. 21. Somogyi kis faluban lakik. 23. … of Base (svéd 
pop együttes). 25. Antoine de Saint-Exupéry klasszikussá 
vált meséje. 

Függőleges: 1. Élősködő. 2. Elragadtatással beszél. 3. 
Román határátkelő lakosa. 4. Dabas határai! 5. 
Kárpátaljai faluból származik. 6. Éhes gyomor jelzője. 7. 
… Nastase (román teniszező). 8. Ételízesítő. 14. Egyesek 
szerint ilyen a földünk. 15. A Tisza mellékfolyója 
Ukrajnában. 19. Észak-ír alternatív rock együttes. 22. 
Időszámítás előtt. 24. Idegvégződés! 

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt leve-
lezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2017. no-
vember 30-áig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os 
könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Non-
profit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: 
sajotv@gmail.com, szentpeterikronika@citromail.hu. 

Augusztus havi rejtvényünk helyes megfejtése: Szepesi 
Gusztáv. 
Köszönjük Olvasóink aktivitását! 
Az október 16-án megtartott sorsoláson Béres Györgynek 
kedvezett a szerencse. 
Gratulálunk! 
A nyeremény átvételéről később értesítjük. 

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.; 
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E-mail:  Megejelenik két havonta 4300 példányban.  info@litoplan.hu;
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban meg-
jelenő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó 
írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza.
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