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„Egy városvezető soha nem mondhatja,
hogy befejezte a munkát”

Évértékelés dr. Faragó Péterrel 
Az év utolsó hónapjában járunk. Ez a tény akaratlanul is 
arra ösztönöz mindenkit, hogy egyfajta számvetést 
készítsen az elmúlt hónapok történéseiről, az elvégzett 
munkáról, a fontosnak ítélt tervekről, a megvalósult, 
esetleg meghiúsult elképzelésekről. Sajószentpéter 
vonatkozásában városunk polgármesterét, dr. Faragó 
Pétert kértem arra, hogy összegezze a 2017-es esztendő 
legfontosabb eseményeit, valamint a 2018-as év 
prognosztizálható fejlesztéseit.

- A korábbi időszakhoz viszo-
nyítva a 2017-es év nem hozott 
látványos, nagy volumenű fej-
lesztéseket a város tekinteté-
ben, a színfalak mögött mégis 
temérdek munkát végeztek a 
polgármesteri hivatal dolgo-
zói és polgármester úr is. 
- A 2017-es év minden bizony-
nyal a nyertes pályázatok éve-
ként vonul majd be a város 
történetébe, a projektek befe-
jezésére azonban (egy kivé-

telével) 2018-ban kerül sor. 
Így azt mondhatom, hogy az 
idén nem a látványos változá-
soké, hanem a háttérben vég-
zett, ugyanakkor rendkívül 
fontos részfeladatoké volt a 
főszerep. A precíz és alapos 
előkészítő munkának köszön-
hetően a benyújtott uniós 
pályázataink döntő többsége 
pozitív elbírálásban részesült. 
Mintegy 400 MFt-ot nyertünk 
a „Zöld város kialakítása Sajó-

szentpéter Kertváros város-
részén” elnevezésű projekt 
keretében, minek eredménye-
ként az egykori Pécsi Sándor 
Általános Iskola egyik épüle-
te, valamint az udvara nyer új 
funkciót. Az épületben fitt-
neszterem, szauna, étterem és 
játszóház kerül kialakításra, 
míg az udvar a szabadtéri 
sportok színtere lesz. Egy má-
sik TOP-os pályázat eredmé-
nyeként a régen várt városi 
kerékpárút-hálózat kialakítá-
sára kerül sor, a támogatás 
összege ez esetben 293,5 MFt. 
Folytatva a sort, körforgalom 
épül majd a 26-os és 27-es 
számú főutak kereszteződé-
sében, jelentősen javítva ezzel 
Sajószentpéter közlekedésbiz-
tonságát. Az elnyert összeg eb-
ben a pályázati konstrukció-
ban 167,6 MFt. A sajószentpé-
teriekben mind a mai napig 
elevenen él a 2010-es árvíz 
emléke, így az egyik legfonto-
sabb nyertes pályázatunk a 
déli városrész bel- és csapa-
dékvíz-védelmi hálózatának 
kiépítése, melynek megvalósí-
tására 298,9 MFt-ot fordítha-
tunk. Szintén fontos fejlesz-
tési cél a közétkeztetés feltéte-
leinek javítása, amit az egykori 
Kristály étterem (jelenleg a 
Sajószentpéteri Közétkezte-
tési Nonprofit Kft. székhelye) 
teljes modernizációjával kívá-
nunk megvalósítani, erre – 
szintén egy TOP-os pályázat 
jóvoltából – 202 MFt-ot for-
díthatunk 2018-ban. És még 
mindig nincs vége a sornak, 
hiszen egy barnamezős beru-
házás keretében az egykori 
üveggyár melletti területet kí-
vánjuk rehabilitálni, és mint-
egy 3,5 hektárnyi területen 
egy szabadtéri sportcentrumot 
fogunk létrehozni, ahol a mű-
füves labdarúgópálya és egyéb 
sportolási lehetőségek mellett 
egy, az extrém sportok űzésére 

alkalmas park is épül majd. 
Ennek a projektnek az össz-
költsége 674 MFt lesz. A leg-
frissebb információim szerint 
2018-ban a Móra Ferenc Tag-
iskola is alapjaiban megújul, 
erre közel 700 MFt áll majd 
rendelkezésre. Igaz, ez utóbbi 
pályázatot nem Sajószentpéter 
városa nyújtotta be, de mi is 
nyerünk vele, hiszen egy mo-
dern, alapjaiban felújított épü-
let várja majd a sajószentpéteri 
gyerekeket. Nem szabad elfe-
ledkeznünk a 26-os főút égető 
problémájáról sem. Ezzel kap-
csolatban azt tudom mondani, 
hogy jelenleg körvonalazódik 
egyfajta összefogás a 26-os fő-
úttal érintett települési önkor-
mányzatok között, ami a gya-
korlatban azt jelenti majd, 
hogy ezen önkormányzatok 
közös fellépéssel adnak majd 
hangot annak az igényüknek, 
hogy belátható időn belül 
megépüljön a 26-os főút elke-
rülő szakasza.  
- Örök vitatéma, hogy a köz-
munkások képesek-e értékte-
remtő munkát végezni. Önnek 
mi erről a véleménye?
- Bár gyakran azt hallani, hogy 
közmunkával nem lehet való-
di értéket teremteni, úgy gon-
dolom, Sajószentpéter az e-
gyik legjobb ellenpélda erre.    
Az elmúlt időszakban számos 
területen bizonyították a Vá-
rosgondnokság berkein belül 
tevékenykedő közmunkások, 
hogy minőségi munkát képe-
sek végezni. Elsőként talán a 
rendőrség épületének a felújí-
tását említeném, minek ered-
ményeként nem csupán a szol-
gálatot teljesítő rendőrök ke-
rültek nagyságrendekkel jobb 
körülmények közé, hanem az 
utcakép is megváltozott a 26-
os főút ezen szakaszán. Ugyan-
csak közmunkások végezték 
az Ady Endre és a Daru utcák 
vízelvezető árokrendszerének 
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felújítását. Mintegy 380 méte-
res szakaszon saját gyártású 
mederelemekkel burkolták ki 
az árkokat. A járdafelújításo-
kat is a közmunkásaink vég-
zik: a Tompa Mihály és a Má-
jus 1. utcák közötti járdasza-
kasz 108 méteres hosszban, a 
Király úti (Dusnok) járda-
szakasz 15 méteres hosszban, 
míg a Kálvin téren, az Ok-
mányiroda előtti szakasz 53 
méter hosszúságban készült 
el, természetesen saját gyártá-
sú térkövekből, mint ahogyan 
a Móra Ferenc Utcai Tagóvoda 
hátsó udvarának a burkolása 
is. A Városgondnokság raktár-
épületének a felújítását is köz-
munka keretében végeztük el, 
sőt, az intézmény udvarának 
aszfaltozása is így nyert végső 
formát. A közfoglalkoztatot-
tak munkájának eredménye-

ként lett fűthető fóliasátrunk, 
ők végzik az erdőgondozási fe-
ladatokat, valamint az energi-
afatelepítést is. Ugyanakkor 
részt vesznek az illegális 
hulladéklerakó-helyek felszá-
molásában, s természetesen a 
zöldfelületek tisztítását, kar-
bantartását is ők végzik. Ebből 
a felsorolásból is látszik, hogy 
milyen sokrétű az a feladat-
rendszer, melyet nap mint nap 
ellátnak. 
- Önt ismerve szerintem már 
azt is tudja, hogy a jövőre le-
záródó pályázatokat köve-
tően milyen területekre fó-
kuszál majd a városvezetés. 

- Valamennyi jövőbeli terv-
emről korai lenne még beszél-
ni, de azért - hogy a fejleszt-
ések irányát érzékeltessem – 
egy-két részterületet megem-
lítek. Az elkövetkező években 

pályázunk majd a dusnoki 
Közösségi Házat felújítására. 
Egy olyan közösségi teret sze-
retnénk ott létrehozni, ahol 
méltó körülmények között 
lehet egy családi, esetleg baráti 
eseményt megrendezni. Régi 
adósságunk a város útjainak és 
járdáinak a felújítása, így ab-
ban is biztos vagyok, hogy a 
városvezetés kiemelt priori-
tásként kezeli majd ezt a terü-
letet. Az egyéniségemből faka-
dóan mindig találok új felada-
tokat, hiszen egy városvezető 
soha nem mondhatja, hogy 
befejezte a munkát. Így lesz ez 
a következő években is, mivel 
a cél az első perctől az volt, 
hogy egy modern, élhető 
kisváros legyen Sajószent-
péter, melyhez a legfontosabb 
lépéseket már az elmúlt évek-
ben megtettük.

- Miután közeledik a kará-
csony, arra kérem, ossza meg 
ünnepi gondolatait olvasó-
inkkal!

- Ilyenkor, karácsony tájékán 
egy kicsit meg lehet pihenni, s 
a munka helyett előtérbe ke-
rülhet a család. A család, 
amelyre a rohanó hétköz-
napok során sajnos nincs elég 
időnk. Azt kérem hát Önök-
től, tisztelt Sajószentpéteriek, 
hogy a szeretet ünnepén te-
gyék félre a munkát és a min-
dennapi gondokat! Legyen ez 
a család és az összetartozás leg-
bensőségesebb ünnepe! Egy 
ünnep,  amikor a szeretteink 
mindennél és mindenkinél 
fontosabbak számunkra. E 
gondolatok jegyében kívánok 
városunk minden polgárának 
boldog, meghitt ünnepeket és 
sikerekben, eredményekben 
gazdag új évet!  

Karácsonyi Köszöntő
„Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2b)

Karácsony ünnepének áldott 
összegyűjtő, egységbe hívó ha-
tása van. Összegyűjti a csalá-
dot, egybegyűjti a gyülekezet-
et, és valamiképpen a társadal-
mon belül is lecsendesíti a 
sokféleség rendkívül erőssé 
vált hangzavarát. Az év fára-

dalmai és különösen a felké-
szülési idő, az advent tenni-
valói után jó megérkezni a ka-
rácsonyhoz, a meghitt találko-
zásokat, nyugalmat és csendet 
ígérő ünnephez.
Nem mindegy viszont, hogy 
miként és milyen céllal érke-

zünk a karácsony ünnepéhez. 
A Máté evangéliumában ol-
vasható történetben a napke-
leti bölcsek ezzel a kérdéssel 
érkeztek Jeruzsálembe: „Hol 
van a zsidók királya, aki most 
megszületett?” És a kérdés 
után rögtön feltárják jövete-
lük célját: „Mert láttuk az ő 
csillagát, amikor feltűnt, és 
eljöttünk, hogy imádjuk őt.”

Ma sokat beszélünk az indít-
tatásról, tetteink motiváci-
óiról. Érdemes feltennünk a 
kérdést: miért is fontos ne-
künk a karácsony? Mit aka-
runk az ünnep szent idejétől? 
Meghitt találkozásokat, csen-
det és nyugalmat? Szép ünne-
pi istentiszteletet? A teli 
templom élményét? Gyer-
mekek kedves bizonyságtéte-
lét? Ezek mind fontosak lehet-
nek. De van valami ezeken túl, 
ami mindenekfelett való. Ezt a 
napkeleti bölcsektől tanulhat-
juk meg: „… eljöttünk, hogy 
imádjuk őt.”

Nem lehet kevesebb a vá-
gyunk, a célunk karácsony ün-
nepén, mint hogy imádjuk őt, 

a betlehemi Gyermeket, a test-
té lett Igét, szívünk Királyát, a 
világ Megváltóját. Ez az imá-
dat megvalósulhat az egyéni 
vagy családi áhítatban, de a 
gyülekezet buzgó éneklésé-
ben, őszinte imádságában, 
Igére figyelésében és az úrva-
csorai közösségben is. Sőt, 
Krisztus imádása egész ke-
resztény életünk ismertető-
jegye lehet az ünnepben és a 
hétköznapokban is. Mert 
másoknak is látniuk kell, hogy 
kicsoda Ő!
A bölcseket külső eszköz ve-
zette a karácsonyi Gyermek-
hez: „láttuk az ő csillagát” – 
mondták. Ma itt, a Kárpát-
medencében mi, magyar ke-
resztyén emberek lehetünk – 
és legyünk is! – ilyen csillag-
ok, akik másokat Krisztushoz 
vezetnek. E szolgálat egységé-
ben kívánunk áldott kará-
csonyt és boldog új évet min-
den sajószentpéteri lakosnak. 

2017 adventjén                                               
testvéri szeretettel,

Major Zsolt lelkipásztor
és a Bányai Református 

Gyülekezet 

Az idén is felkértük a Sajószentpéteren működő történelmi egyházak vezetőit a karácsonyi 
köszöntő megírására. Lapzártánkig az alábbi két írás érkezett szerkesztőségünkhöz.
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Az advent, a karácsonyi előtti bűnbánati
időszak mint a lelki gyógyulás útja

Az adventi időszak negyedik vasárnapján a tizennyolc 
éve beteg asszony meggyógyításáról szóló részt olvassa a 
Magyar Görögkatolikus Egyház – (Lk 13,10-17) 

2017. november-december

1. Bizonyára mindannyiunk 
előtt ismeretes, hogy régebben 
a katolikus, protestáns temp-
lomokban is szokás volt az, 
hogy a férfiak elkülönítve 
ültek a nőktől. Bizonyára a 
patriarkai társadalom miatt is, 
ugyanakkor azért is, hogy 
mindenki gondolatvilága le-
hetőség szerint az Úr felé szár-
nyaljon. Így volt ez abban a 
zsinagógában is, ahol Jézus 
járt: az asszonyok, mivel nem 
voltak egyenrangúak, sőt, 
nem emelhették fel szavukat, 
elkülönített helyen voltak itt 
is. Jézusnak igen figyelmes-
nek kellett lennie, ha észrevet-
te ezt az asszonyt. Sokszor é-
rezhetjük, mintha nem hall-
gatna meg minket az Úr, 
mintha nem venne bennünket 
észre, holott persze éppen Ő 
az, aki minden embernek na-
gyon nagy figyelmet szentel. 
Jézus az, aki bár néha mi 
érezzük azt, hogy nem vesz 
bennünket észre – aki mindig 
életünkön tartja szemét.

2. Van József Attilának egy 
töredéke, csodálatos négy sor: 
„Örökkön háborog a tenger, 
örökkön zúgnak a lombok, 
örökkön fájdalmas az ember, 
örökkön kicsik a dolgok.” Az 
Örökkön háborog a tenger, 
örökkön zúgnak a lombok, ez 
képviseli az egyetemes világ-
mindenséget, ebbe ágyazódik 
a harmadik sor, hogy örökkön 
fájdalmas az ember, ami kife-
jezi parányiságát, a fékezhe-
tetlen mindenségben. Ennek 
tükrében dolgainkat, amiket 
olyan fontosnak tartunk, s 
loholunk az életben tulajdon-
képpen mindenféle után, vol-
taképpen nagyon picinek te-
kinthetjük. 

3. Illyés Gyula írja: A szél 
kihívásaira a fa gyökérzetével 
válaszol. Amikor az ember 
bizonytalan vagy meginog, 
vissza kell nyúlni a gyöke-
reihez. Vissza kell nyúlni a 

gyökerekhez, hogy választ 
tudjak adni a nagyon időszerű 
nehézségeimre, kérdéseimre, 
problémáinkra. Eötvös fogal-
mazza meg, vissza kell térni a 
gyökerekhez, és így válaszolni 
a jelennek és a jövőnek. Csak 
úgy lehet előrehaladni, ha 
egyik lábunkat helyben hagy-
juk, a másikkal előre lépünk. 
Hol vannak a mi gyökereink? 
Mi az én életemben a biztos 
pont? Valaki megtalálta Krisz-
tust már kisgyermek korában, 
valaki fiatalként, valaki idős 
korában. Nincs különbség az 
Úr előtt. Fontos, hogy odata-
láljunk Krisztushoz. Tehát 
vissza a gyökerekhez, hogy a 
szél kihívásaira válaszolni 
tudjunk. Mert a szél kihívása-
ira a fa gyökérzetével válaszol.

4. Faulhaber bíboros fogal-
mazta meg egykor nagyon 
találóan, hogy: Bízzatok tü-
relmesen imáitok meghallga-
tásában akkor is, ha az Isten 
órája lassan üt! Nem minden 
akkor és úgy teljesül, ahogyan 
mi kérjük. A bűnbánati idő-
szak segít bennünket abban, 
hogy a várakozás ideje alatt 
nekünk is célokat kell kitűz-
nünk, hogy ezek megvalósítá-
sán keresztül mi is igazán 
megismerjük magunkat. 

5. Az advent annak is az ideje, 
amikor rendezzünk életünk 
sorait. Mi az, amivel adósa va-
gyok az Istennek, mi az, ami-
vel adósa vagyok embertár-
samnak? Eleget törődök-e a 
lelki üdvösségemmel, készü-
lök-e szent karácsony ünnepé-
re, vannak-e olyan emberek, 
akikkel szemben nem tudok 
szeretetet, hanem csak hara-
got kimutatni? Ugye, sorol-
hatjuk mindannyian tovább... 
Sok mindenben van tartozá-
sunk. Egy atya gimnazis-
táknak tartott lelkigyakor-
latot, amikor egyikőjük el-
ment hozzá, hogy meggyónja 
bűneit. „Atya, én mélységesen 

haragszom az egyik osztály-
társamra, sőt, gyűlöletet érzek 
iránta. A legjobb barátom, de 
most egy másik társasággal 
ment el egy nagyon jó buliba, 
és engem nem hívott, elfeled-
kezett rólam. Soha nem bocsá-
tok meg neki.” Az atya gyúj-
tott egy gyertyát és mondta, 
hogy becsukott szemmel el-
mélkedve mondja el gondo-
latait. A lány azt mondta: „Én 
mélységesen gyűlölöm ezt az 
osztálytársamat, aki eddig a 
legjobb barátnőm volt.” Az 
atya azt mondta: „Teljesen 
egyetértek veled, jogosan érzel 
így, én is így érzek.” A lány 
tovább folytatta: „Soha nem 
bocsátok meg neki, és elkerü-
löm, ahol csak tudom.” Az 
atya azt mondta: „Igazad van, 
mindenképpen igazat adok 
neked. Azt kívánom, vele is 
történjen ilyen szomorúság.” 
„Igazad van” - volt az atya vá-
lasza. A lány néhány mondat 
után kinyitotta a szemét, és azt 
mondta: „De atya, Jézus ezt 
nem így gondolja!” Az atya ezt 
válaszolta: „Én azt nagyon jól 
tudom! Nagyon sokszor éle-
tünk helyzeteiben nagyon jól 
tudjuk, hogy Jézus nem így 
gondolja! De nehéz nem a 
magunk elképzelése szerint 
cselekedni. Megbocsátani, bo-
csánatot kérni, segíteni, támo-
gatni, kiengesztelődni, áldo-
zatot hozni, lemondani, vala-
kinek segítve… Sokfajta lehe-
tőség van előttünk!” Loyolai 

Szent Ignácz szavaival zárva: 
Úgy bízzál, mintha mindent 
Isten tenne, és úgy cselekedj, 
mintha neked kellene elvé-
gezned! A karácsonyi készület 
aktivitás! Lelki és testi! Indul-
junk tevékenyen Betlehembe!
Az adventi bűnbánati idő-
szakban adventi koszorú ké-
szítésre gyűltünk össze no-
vember 17-én, tartós élelmi-
szert gyűjtöttünk a rászo-
rulóknak, december 5-én a 
Szentpéteri Mézeskalács Na-
pot rendeztük meg. Adventi 
zarándoklat és vásárlátogatás 
december 16-án, amikor is a 
máriabesnyői kegyhelyet ke-
ressük fel, majd a budapesti 
Vörösmarty téri vásárt láto-
gatjuk meg. Majd december 
20-án karácsony előtti lelki-
gyakorlat lesz templomunk-
ban, végül az ünnep előtt élő 
betlehem valósul meg a temp-
lomudvaron december 23-án 
16 órától. A három király lo-
von érkezik, kisbárányok, 
kecskék elevenítik meg a 
betlehemi jászlat.

Elérhetőségek:
Honlap: www.szentpeter.hu; 
Facebook: Sajószentpéteri 

Görögkatolikus Parókia

„Betlehem kis városában, el-
hagyatott istállóban született 
a kis Jézuska, mindnyájunk-
nak megváltója, valóban!”

      
Jármi Zoltán

görögkatolikus parochus



A reformáció ötszázadik évfordulójának méltó meg-
ünneplésére felállított emlékbizottság segítségével 
országszerte mintegy hatszáz rendezvény jött létre. 
Sajószentpéteren – szinte napra pontosan félévezred 
múltán – 2017. október 28. napján emlékmű állításával 
és könyvbemutatóval emlékeztek meg az egyházra és a 
társadalomra egyaránt nagy hatást kifejtő hitújításról.
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1517. október 31-én függesz-
tette ki Luther Márton Szent 
Ágoston-rendi szerzetes a wit-
tenbergi vártemplom kapu-
jára 95 tételből álló vitairatát, 
melyekben kiállt az egyedül 
hit általi üdvözülés tana mel-
lett, és elítélte a bűnbocsátó 
levelek árusítását. Erre emlé-
kezve (mint ahogyan 1667-
ben II. János György szász vá-
lasztófejedelem is elrendelte) 
a protestáns egyházakban e 
napot a reformáció napjaként 
ünneplik. Az egyház megre-
formálására irányuló köve-
telések és tanítások hamar 
táptalajra találtak Európa-
szerte, a XVI. század végére 
Magyarország nagyobbik ré-
sze is protestánssá vált. A 
katolikus egyház a befolyása 
megtartása érdekében az 
ellenreformációval válaszolt 

ugyan, de az új tanok terjedé-
sét már nem tudta megaka-
dályozni. Sajószentpéteren 
talán a krakkói egyetemről 
hazatért szentpéteri diákok 
vetették el az új eszmék mag-
ját, de mint azt dr. Tóth Péter 
is megjegyezte: „a történész a 
kezdeteket firtató kérdésre 
pontos dátumot nem tud adni, 
ugyanis folyamatról van szó, a 
változás sohasem egyik pil-
lanatról a másikra következik 
be”. Következtetések szerint 
Sajószentpéteren 1555-ben 
Kakas György (mellette volt 
tanító Szikszai Fabrícius Ba-
lázs) lehetett az első reformá-
tus lelkész, a korabeli iratok 
név szerint elsőként pedig a 
korai reformáció nagy egyéni-
ségét, Thuri Farkas Pált emlí-
tik, aki 1561-64 között tel-
jesített itt szolgálatot. A Ma-
gyar Református Egyház és a 
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat október 28-án déle-
lőtt 11 órára a Kálvin térre, a 
református nagytemplom 
melletti parkba várta az érdek-
lődőket az ő emlékére fel-
állított sztélé leleplezésére, 
amelyen az alábbi sorok intik 
emlékezésre – reméljük, még 
nagyon sokáig – az utókor arra 
járó generációit:

„Thuri Farkas Pál
emlékére,

 aki 1561és 1564 között
a mezőváros lelkészeként

először hirdette
Sajószentpéteren 

isten igéjét a kálvini 
tanítás szellemében.

Állította a Magyarországi Re-
formátus Egyház, a Lévay 
József Református Gimnázi-
um és Diákotthon támogatá-
sával Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat 2017-ben.”

Az emlékmű előtt tisztelgő 
ünneplők dr. Faragó Péter 
polgármesternek és Ábrám 
Tibornak, a Lévay József 
Református Gimnázium és 
Diákotthon igazgatójának 
gondolatai után meghallgat-
hatták dr. Horváth Zita felső-
oktatásért felelős helyettes 
államtitkár ünnepi beszédét, 
végül ők hárman leleplezték 
azt a kőtáblát, amely emlékez-

teti majd az arra járókat a nagy 
előd hagyatékára. A reformá-
ció évfordulójára való emléke-
zés a Rendezvények Házában 
folytatódott, ahol dr. Tóth 
Péter történész „A reformáció 
Sajószentpéteren a XVI-
XVII. században” című kö-
tetét mutatta be, amely a vá-
rostörténeti munkájának a 
témára vonatkozó összefog-
laló kivonata, kiegészítve az 
időközben felmerült kutatá-
sok eredményeivel. Az állófo-
gadással zárult nap ünnepi 
hangulatának megteremtésé-
ben szavalattal és énekszá-
mokkal közreműködött a 
Sajószentpéter-Bányai Re-
formátus Gyülekezet. Ez az 
esemény is arra figyelmeztet 
minket, kései utódokat, hogy 
legyünk büszkék arra a város-
ra, amelyben számos ilyen 
tudós is tevékenykedett, mint 
aki

„Túr fia volt, s a tudós 
vitebergi Fülöp tanította,

Csontjai Szántón, ám lelke a 
csillagokon”

Emléke – és remélhetőleg 
szelleme – pedig Szentpéte-
ren, fejezhetnénk be gondolat-
ban a fia, Thury György által 
írt és a sztélé csillagok felé 
mutató csúcsán is olvasható 
sírverset. 

Kiss B.

Kalapács és szög
Sztéléavatás Sajószentpéteren

A sztélé a református nagy-
templom melletti parkban áll

A Rendezvények Házában a
könyv szerzője, dr. Tóth Péter

beszélt a kötet keletkezési
körülményeiről 

A Sajószentpéter-Bányai Református Gyülekezet
kórusa az avatáson
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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. 
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Szentpéteri csillagok
A mozgásművész: Zsíros Gábor

Mint már hetven éve mindig, 
augusztus 3-a és 27-e között is 
a világ legnagyobb, legszíne-
sebb fesztiváljára, az Edin-
burgh Fringe Fesztiválra sze-
geződött a szórakoztató művé-
szetet kedvelők tekintete, ahol 
300 helyszínen a világ minden 
tájáról több ezer művész mu-
tatta be tudását, és ahol – nem 
túlzás – mégis mindenki a ma-
gyarokról beszélt. Ugyanis a 
Recirquel Újcirkusz Társulat 
a fesztivál egyik kiemelt hely-
színén, a Palais du Variété 
sátorban (fő műsoridőben) 
huszonkét lélegzetelállító 
előadáson kápráztatta el a 
mindig zsúfolt nézőteret „Pá-
rizs Éjjel” című darabjával, 
melyet a világhírű magyar 
származású fotóművész, Bras-
sai képei ihlettek, és a har-
mincas évek perzselő varieté-
világát tárja elénk annak min-
den érzékiségével, bájával, til-
tott vágyaival. A zajos sikert 
aratott új felfogású (érzé-
keinkre és érzéseinkre ható) 
cirkuszi (inkább színházi) elő-
adás táncosa, artistája és társ-
koreográfusa egy sajószent-
péteri gyökerekkel rendelkező 
fiatal művész, Zsíros Gábor is.
 
Ennek apropóján mutatkozik 
be most gyermekkori városa 
lakóinak, a Krónika olvasói-
nak. 
- Tapasztalatom szerint keve-
sen ismernek itthon, pedig 
gyerekéveid Sajószentpéteren 
teltek. 
- 1988.03.14-én születtem Ka-
zincbarcikán, családom Sajó-
szentpéteren él: édesapám 
Zsíros Zoltán vállalkozó, 
édesanyám Ferenczi Edit egy 
cég ügyfélkapcsolati mened-

zsere, Péter öcsém Egerben 
végzett a főiskolán. Szüleim 
nagyon sokat segítettek ab-
ban, hogy megvalósíthassam 
önmagam, azt csinálhassam, 
amit szeretek, ami érdekel. 
Mint minden gyermek, én is 
folyton új álmokat szövöget-
tem jövőmmel kapcsolatban, 
de arról álmodni sem mertem, 
ami most velem történik.
-  Mi az, ami az akkori idők-
ből megmaradt benned?
- Mindig is különc gyereknek 
tartottam magam, ami miatt 
nagyon sokat bántottak az 
osztálytársaim, mert nem az 
olyan hétköznapi dolgok fog-
lalkoztattak, mint a foci, isko-
lai bunyók és balhék, hanem a 
művészet: rajzolás, színjátszás 
és természetesen a tánc. A mai 
napig hálával tartozom iroda-
lomtanáromnak, Sándorné 
Mencsik Mónikának és osz-
tályfőnökömnek Derdák Jó-
zsefné Marikának, akik segí-
tettek abban, hogy a Zrínyi 
Ilona Gimnázium drámata-
gozatán tanulhassak tovább.
- Ami meghatározta a pályád 
további alakulását is. 
- Nem szerettem iskolába 
járni, mert olyan tantárgyakat 
kényszerítettek rám, amiket 
sohasem szerettem, de ez a 
rendszer hibája. Sose értet-
tem, hogy egy drámatagozatos 
növendéknek miért kell heti 
három matek, két fizika, ké-
mia, biológia, míg a szak-
tantárgyaimból heti egy vagy 
annyi sem. Szerettem volna 
jobban fejlődni, tanulni, de ez 
a képzés nem elégített ki szak-
mailag. Pedig ötleteim lettek 
volna, az első koreográfusi 
eseményem ezekből az idők-
ből származik: megcsináltam 

az osztályomnak a Chicago 
című musical All That Jazz 
című számát. Ezzel részt 
vettünk egy városi versenyen, 
ahol részvételi díjjal jutalmaz-
tak. A díj elnevezése vicces, de 
megélhettem az önálló alko-
tás, a siker ízét. A középiskolai 
történelemtanárom, Kunos 
Nóra végig vakon bízott ab-
ban, hogy elérem a céljaimat, 
mérhetetlenül sok támogatást, 
segítséget kaptam tőle.
- Mióta táncolsz, és mi vagy ki 
vitt a tánchoz? 
- Először a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola hobby társastánc 
szakkörbe kezdtem el járni, 
életem első fellépésére még 
most is emlékszem: a sajó-
szentpéteri művelődési ház-
ban cha-cha-chat és polkát 
táncoltam. Majd valahogy ez 
az egész abbamaradt. Később, 
édesanyám unszolására bei-
ratkoztam a Ködmön Társas-
tánc Egyesületbe Miskolcra, 
ahol Pala Erika és Simon Csa-
ba segítségével már szárnyal-
hattam. Pedig igazából nem is 
akartam táncolni, minden 
porcikámmal ellene voltam, 
de szerencsére édesanyám 
erős és kitartó volt. Ha akkor 
enged a hisztimnek, talán sose 
lettem volna az, aki ma va-
gyok. Hálás vagyok érte, és 
köszönöm neki!
- Az érettségit magad mögött 
hagyva elkezdődhetett az 
igazi karriered.
- 2006-ban felvételiztem a 
Kortárs Táncművészeti Főis-
kolára, és szeptemberben Bu-
dapestre költöztem, majd 
2008-ban átjelentkeztem a 
Táncművészeti Főiskola Mo-
derntánc szakirányra, és a 
showtánc magyar bajnok-
ságon dobogóra állhattam. Ez 
idő alatt tudatosan láttam hoz-
zá a jövőm építéséhez. Megis-
merkedtem Nemes Zsófival, 
aki a PR-Evolution Dance 
Company vezetőjeként mun-
kát ajánlott a társulatában, 
ahol több éven át dolgoztunk 

neves itthoni és külföldi kore-
ográfusok irányításával. A tár-
sulat mellett volt időm és al-
kalmam belekóstolni a szaba-
dúszó táncosok világába, ek-
kor ismerkedtem meg Tiha-
nyi Ákossal, aki mellett kore-
ográfus asszisztensként volt 
szerencsém bontogatni szár-
nyaimat. Nagyon sok musical, 
televíziós műsor és más ren-
dezvény készítésében vehet-
tem részt mellette. Mégis úgy 
éreztem, hogy ki kell szakad-
nom ebből a közegből, egy 
évig hajón vállaltam táncos 
munkát. Bejártam a világot, 
rengeteg tapasztalattal és 
szemlélettel gazdagodtam.
Hazatértem után kaptam első 
felkérésemet az X-Faktor cí-
mű műsorba koreográfusként 
(és táncosként is), ezt követte 
sorban a Got Talent, a Dal, 
számos videoklip és rendez-
vény megkoreografálása. De 
otthagytam a kezem nyomát 
Tóth Gabi, Csobot Adél, Vas-
tag Csaba, Paja Bea és sok más 
híres magyar előadó produk-
cióján is.
- Hogy végül kiköthess a 
Recirquel társulatnál.
- Nálunk szerencsés esetben 
egyik munka hozza a másikat. 
A 2013-as X-Faktorban ta-
lálkoztam Vági Bencével, aki-
nek (2012-ben a 20. Sziget-
fesztiválon kirobbanó sikerrel 
bemutatkozott) társulata Ke-
resztes Ildikó extrafellépése 
hátterében szerepelt. Néhány 
hét múlva felhívott, hogy ér-
dekelne-e egy születendő új 
produkciója, a „Meztelen Bo-
hóc”. A „Cirkusz az éjszaká-
ban” után ez volt a társulat 
második, nagy egész estés da-
rabja. Örömmel vállaltam, itt 
még koreográfus asszisztens-
ként számított rám, de a fél év 
múlva elkészült „Párizs Éjjel” 
című darabnak már koreográ-
fusa lehettem. Ekkor léphet-
tem volna először színpadra 
artistaként is, de a bemutató 
előtt két héttel leestem a tra-

2017. november-december



Szentpéteri csillagok Szentpéteri
Krónika

7

X. évfolyam 6. szám

pézról, és eltörtem a csukló-
mat. Nem szegte kedvem, csak 
abban erősített meg, hogy to-
vább kell csinálnom, és ebben 
a szakmában egyetlen mozdu-
latot sem szabad félvállról 
venni, rutinból csinálni. Jó fél 
év múlva épültem fel annyira, 
hogy már szerepelhettem is az 
előadásban. Ezután már teljes 
jogú artista is lettem a társu-
latban, annyira, hogy Bence 
Illés Renátóra és rám írt egy 50 
perces, kétszemélyes kortárs-
tánc és artista előadást „Non 
Solus” címmel. Az előadások 
mellett – egyeztetve – tovább-
ra is vállalhatok külső koreog-
ráfusi feladatokat.
A Recirquel produkció öt 
egész estés programmal állan-
dó vendége a Művészetek Pa-
lotája Fesztivál Színházának, 
de számos külföldi turnén 
részt veszünk, jártunk többek 
között Tel-Avivban, Cannes-
ban és Bogotában is. Nagy 
megtiszteltetésként Montre-
alban, az újcirkusz fellegvá-
rában, a világhírű La TOHU 
Színház évadát is megnyit-
hattuk, és hát a legutóbbi skó-
ciai bemutatkozás is örök em-
lékünk marad.
- Gondolom, te is ezt tartod 

eddigi pályafutásod csúcsá-
nak.
- Nem. A hazai,17. FINA VB 
látványos záró ceremóniáját ez 
év júliusában, ahol a csoda-
szarvas legendáját Vági Bence 
rendezésében keltettük életre, 
és abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy az egyik 
nagy blokk, az Erdőkép kore-
ográfusa lehettem. A jövőben 
szeretnék minél több, hasonló 
volumenű produkciót létre-
hozni.
- A kudarc eddig még elkerült?
- Nem igazán élek meg dol-
gokat kudarcnak, inkább taní-
tó jellege van ezeknek az aka-
dályoknak, problémáknak. Ez 
visz előre, hogy még jobb le-
hessek abban, amit csinálok. 
Hogy melyiket nehezebb 
megélni: a sikert, vagy a ku-
darcot? Szerintem nincs kü-
lönbség közöttük, mindkettőt 
mél-tósággal kell viselnünk.
- Meddig lehet ezt fizikailag 
(vagy szellemileg) csinálni? 
Mi kopik jobban: a test vagy 
az agy?
- Ez egyénenként változó, sok 
mindenen múlik: adottságok, 
genetika, képzés és akarat. Az 
én esetemben a test és az agy 
szimbiózisban él egymással, 

mindkettőnek szüksége van 
pihenésre és feltöltődésre. 
Csak így lehet újabb és jobb 
dolgokat létrehozni, megva-
lósítani.
Természetesen már most ké-
szülök a jövőre is, amikor 
majd csupán koreográfusként 
tudok dolgozni, de azért remé-
lem, hogy még hosszú ideig 
csinálhatom párhuzamosan a 
kettőt egyszerre.
- Mit tartasz erősségednek, és 
min kell még csiszolnod?
- Profinak és maximalistának 
tartom magam, és ezt mások-
tól is elvárom. Néha ennek a 
kommunikációját még nem 
mindig helyesen alkalmazom, 
de mindent megteszek annak 
érdekében, hogy megtanul-
jam: adott szituációkban mi-
ként is kell megfelelően kezel-
nem az embereket és önmaga-
mat.
- Magánéletedről mit árulsz el 
nekünk?
- Jelenleg a társulati tagság 
mellett sok szabadidőm van, 
amelyet hasznosan magamra 
tudok fordítani. Szeretek so-
kat utazni és jókat enni. Ezek 
mellett nem sok időm jut a 
családalapításon gondolkod-
ni, de ha eljön az ideje, min-

denképp szeretnék családot, 
gyereket. Akire nem fogok 
semmit ráerőltetni, úgyis látni 
fogom, hogy mit szeret és mit 
nem, a támogatásom viszont 
mindenben megkapja majd. 
Mint ahogyan és is megkap-
tam mindig. Jelen pillanatban 
a jelennek élek, és próbálom 
élvezni azt, amit a sorstól ka-
pok. De azért a tervek mindig 
jönnek és változnak. Úgy 
érzem, eddig is jól irányítot-
tam az életem, nem szeretnék 
bármire is ráfeszülni.
- Mit jelent most neked Sajó-
szentpéter, milyen gyakran 
jutsz haza?
- Számomra Sajószentpéter 
ma már azt a helyet jelenti, 
ahol felcseperedtem és a gyer-
mekéveimet töltöttem teljes 
biztonságban. Évente néhány-
szor jutok haza, akkor is a szü-
leimhez látogatóba, most ka-
rácsonykor is ott tölthetek két 
napot. Igazából a családomon 
kívül senkivel nem tartom a 
kapcsolatot, sajnos egykor 
nem tudtam tartalmas és mély 
barátságokat kötni kortár-
saimmal.
- Itt most is sok gyerek foglal-
kozik a tánc valamelyik vál-
fajával. Mit tanácsolnál ne-
kik már „bölcs öregként”.
- Mindenképp legyen kitar-
tásuk ahhoz, amit elkezdtek, a 
kezdet és az odavezető út 
egyáltalán nem könnyű, de 
rengeteg pozitív dolgot meg-
tapasztalhattok, barátokat 
szerezhettek. Mindig nyitott 
szemmel járjatok, és ne hagy-
játok, hogy mások kiszi-
polyozzanak, kihasználjanak. 
Szerezzetek élményeket, mert 
azokat senki nem veheti el. 
Mindig az lebegjen előttetek, 
hogy önmagatokat annyira 
szeressétek, hogy ne mások 
döntsék el helyettetek, hogy 
mit tegyetek az életben.
Soha ne legyetek önzőek, és ha 
véletlenül megcsillan a siker 
az ablakban, ne éljetek vissza 
hatalmatokkal, és azáltal ne 
bántsatok másokat!
- Boldog karácsonyt és még 
nagyon sok szép sikert kíván-
va köszönöm a beszélgetést.    

Kiss Barnabás

Gábor –a szüleinek köszönhetően – mindig azt csinálhatta, amihez érzéke, kedve volt 
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A Hunyadiban egymást érik a programok 
Portré: Szternai János Tamásné 

A Sajószentpéteri Kossuth 
Lajos Általános Iskola Hu-
nyadi Mátyás Tagiskolájában 
ebben a tanévben 173 gyerek 
tanul, a pedagógus létszám pe-
dig 17 fő. A kis óraszámú tan-
tárgyakhoz – mint a fizika, bi-
ológia, ének, informatika - 
nem tudnának megfelelő 
szakembert biztosítani, ezért 
más iskolákból hat kolléga jár 
át tanítani, míg tőlük öt szak-
tanár segít be a társintéz-
ményekben – tudtuk meg 
Szternai János Tamásné tag-
intézmény-vezetőtől. Zsóka – 
hiszen városszerte így ismerik 
– annak ellenére szerzett nép-
szerűséget Sajószentpéteren, 
hogy megyénk másik tájegy-
ségéből, a Zemplénből, Pácin 

községből érkezett ide. Nem 
titkolja, egy diákszerelem ré-
vén került a településre, hi-
szen a Sárospataki Tanítókép-
ző Főiskolán ismerkedett meg 
Szternai Tamással, amiből há-
zasság lett. Ezt követően 1988-
ban kezdett tanítani az akkori 
2. Számú Általános Iskolá-
ban, ami később Lévay József 
nevét vette fel. Itt nevezték ki 
2004-ben igazgató-helyettes-
nek, 2008-ban pedig tagintéz-
mény-vezetőnek. Az oktatási 
intézmények összevonása u-
tán egy éven át helyettes veze-
tőként dolgozott, majd 2010-
től a Hunyadi Mátyás Tagis-
kola tagintézmény-vezetője-
ként végzi a munkáját. A vál-
tozások nem befolyásolták ab-
ban, hogy növelje végzettségei 
számát, így Sárospatakon fej-
lesztő pedagógiai asszisztens 
oklevelet szerzett, majd máso-
dik diplomáját a közoktatás-
vezető szak elvégzése után ve-
hette kézbe. Nem titkolja, sok 
módszertani továbbképzést 
vállalt azért, hogy a hátrányos 
helyzetű gyerekekkel való fog-
lalkozások eredményesebbé 
tételéhez a legkorszerűbb 
módszertanokat elsajátítsa. 
Ennek előzménye a 2. számú 
iskolába vezethető vissza, ahol 
húsz év alatt annyira eltoló-
dott a tanulók etnikai aránya, 
hogy az intézmény bezárása 
előtt szinte kizárólag roma 
származású diákjaik voltak. 
A pedagógusok hamar rájöt-
tek, hogy ezek a többnyire hát-
rányos helyzetű családokból 
érkező gyerekek más bánás-
módot és oktatási technikákat 
igényelnek. Mivel az intéz-
ményben sok jó képességű, e-
gyütt gondolkodó pedagógus 
dolgozott akkoriban, ezért 

A nevelés és a tanítás egyenlő arányban van jelen az is-
kolában. Tehetséggondozás címszó alatt nem tantárgyi 
fejlesztések történnek, hanem több képességterület 
komplex támogatása, a korábbi sporttagozatos intéz-
ményből pedig főleg a kézilabda és a labdarúgás sportá-
gakban nyílik lehetőségük a tanulóknak a nagyobb jár-
tasság megszerzésére. A szakos ellátottság biztosítását a 
város három iskolájának pedagógusai úgynevezett át-
tanítással oldják meg, az év első hónapjaiban rende-
zendő programokra pedig már elkezdték a felkészülést. 

nem jelentett számukra külö-
nösebb akadályt a speciális 
képzéseken való részvétel. 
Igaz, nem volt könnyű hozzá-
szokniuk, hogy korábban si-
kerorientált tehetséggondozó 
munkát végeztek, amiből idő-
vel felzárkóztató képzés lett. 
Új fejezet kezdődött az életé-
ben, amikor kinevezték a Hu-
nyadi Mátyás Tagiskola veze-
tőjének. Akkoriban több vál-
tozás történt a nevelőtestület-
ben. Sok kollégától kellett 
megválni, és helyettük új pe-
dagógusokat beilleszteni a 
közösségbe. A Pécsi Sándor 
Tagiskola bezárása után a pé-
csis diákok is a Hunyadiban 
kerültek elhelyezésre, és több 
pedagógusuk náluk folytatta 
pályafutását. Ebből a kissé za-
varos helyzetből sikerült egy 
ütőképes pedagógusgárdát ki-
alakítani, majd hozzáfogtak az 
értékteremtéshez. A városban 
elsőként honosították meg a 
projektpedagógiát. Egyre na-
gyobb rutinnal szerveznek té-
manapokat, témaheteket. 
Minden évben más területet 
dolgoznak fel, így került már 
sor helytörténeti, idegen nyel-
vi, országismereti projektek-
re, de rendeztek témanapot az 
alsó tagozatosoknak Mátyás 
király udvarában címmel, a 
felsősök pedig Európa főváro-
saival ismerkedtek. 
Nemzeti ünnepeinket a tan-
testület témahéttel teszi teljes-
sé, emlékezetessé, így 1848-49 
vagy 1956 történéseivel inter-
aktívan ismerkedhettek meg a 
tanulók. Az országos szervezé-
sű fenntarthatósági témahét 
projekthez 2016-ban csatla-
koztak, de rendeznek egész-
séghetet is, ahol az egészséges 
táplálkozás, a mozgás és a 
sportolás fontosságáról is 
igyekeznek meggyőzni a diá-
kokat. A gyerekeket a fenn-
tarthatósági témahét során be-
vezették az élelmiszergazdál-
kodás rejtelmeibe, amihez „ét-
termet" nyitottak az osztályok, 
és tanították az ételek újra-
hasznosítását. A tagintéz-
mény vezetője megemlíti, 
hogy az iskolában saját temati-
ka alapján Logikai és táblás já-
ték szakkör működik, ami ki-

válóan fejleszti a tanulók gon-
dolkodási képességeit. A rajz 
szakkörösök pedig nagyszerű 
gyermekmunkákkal „tapétáz-
ták ki" az iskolát. 
A Hunyadi 2010-től sorra ren-
dezi a városi és megyei vetél-
kedőket. Minden év októberé-
ben a megyei Bolyai matema-
tika csapatversenynek adnak 
otthont, februárban a Zrínyi 
Ilona matematikaversenyre, 
február-márciusban pedig a 
Curie matematika-környezet-
ismeret-kémia vetélkedőkre 
kerül sor. A helyi tanulók a 
Bolyai versenyen értek már el 
országos negyedik helyezést 
is. 
Ünnepre is készülnek a tagin-
tézmény dolgozói: ebben a 
tanévben lesz negyven éves az 
oktatási intézmény, amire Hu-
nyadi-gálát rendeznek. Feb-
ruárban városi vetélkedőt 
szerveznek, de lesz rajzpályá-
zat és kiállítás is. Családjáról 
elárulta, hogy férje rendőrőrs-
parancsnokként közismert a 
térségben. Két gyermekük kö-
zül Balázs üzletvezető egy au-
tós vállalkozásban, négy hó-
napja pedig megszületett kis-
fia, Marcell Tamás, így Szter-
naiék nagyszülők lettek. Ki-
sebbik fiúk, Ákos jelenleg az 
ELTE pedagógiai-pszicholó-
giai szakának hallgatója. Eny-
nyi elfoglaltság mellett, ha i-
deje engedi, történelmi regé-
nyeket olvas, vagy színházba 
mennek a férjével. Miskolcra 
bérletük van, de el szoktak lá-
togatni Kassára vagy fővárosi 
színházakba is. Az utazás és 
túrázás sem áll távol tőlük, 
mert a szellemi munka mellett 
a kikapcsolódásra is szükség 
van. 
Szternai János Tamásnét 
2016-ban Sajószentpéter Vá-
ros Önkormányzata Pedagógi-
ai Díj kitüntetésben részesí-
tette. Úgy gondolja, ebben sze-
repe volt kollégáinak is, akik 
partnerei az innovációban, az 
ötletek megvalósításában és 
gyakran szállítanak megvaló-
sításra érett javaslatokat. A-
mint korábban mondta: 
„a Hunyadiban jó a csapat". 

Kovács I.          

A Hunyadi Mátyás Tagiskola 
vezetőjeként nem csupán 

a gyerekek, de a kollégái is 
mindig számíthatnak rá 
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Címlapsztori 

Szinte kézenfekvő volt a meg-
oldás, hogy kolléganőmtől, 
Kovács Lajosnétól, a Sajó-
szentpéteri Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. főszakácsától 
kérek segítséget. Azt kérdez-
tem tőle, ő milyen ünnepi me-
nüsort állítana össze, ha a gaz-
daságosság is komoly szerepet 
kapna. Nem sokat habozott a 
válasszal. 
„A karácsonyi menü elkészí-
tése komoly kihívás a háziasz-
szonyok számára. Egyébként 
is rohanós időszakot élünk az 
ünnepek környékén, a kará-
csonyi vacsora megtervezése 
és előkészítése pedig kifejezet-
ten időigényes tevékenység. 
Ennek következtében én biz-
tosan olyan menüsorban gon-
dolkodnék, ami nem szegez 
hosszú órákra a tűzhelyhez. 
Azt pedig végképp nem gon-

dolom, hogy csak lazac, bél-
szín illetve kacsasült lehet az 
ünnepi asztalon. Éppen ezért 
egy szerényebb költségvetésű, 
ugyanakkor ízletes karácsonyi 
menüt ajánlok. Miután mi, 
magyarok imádjuk a húsle-
vest, természetesen Újházy-
tyúkhúslevessel kezdünk. Fő-
ételként harcsafilét készíte-
nék Orly-módra, desszertként 
pedig mákos guba tortát szol-
gálnék fel. Egyik étel elkészí-
tése sem igényel Bocused'Or 
Akadémiát, ráadásul a pénz-
tárcánkat sem terheli meg ext-
rém módon". 

Újházy-tyúkhúsleves 4 főre 
(hozzávalók) 
1 tyúk 
30 dkg sárgarépa 
20 dkg gyökér 
10 szem egész bors 

10 dkg zeller 
10 dkg karalábé 
10 dkg karfiol 
10 dkg gomba 
10 dkg zöldborsó 
1 fej vöröshagyma 
ízlés szerint só 
1db tv paprika 
15 dkg csigatészta vagy cérna-
metélt 
Elkészítése: a tyúkot egy fa-
zékban odatesszük főni, s köz-
ben a habját leszedjük. A zöld-
ségeket is beletesszük, és pu-
hára főzzük. Amikor elké-
szült, a levest leszűrjük, a tyú-
kot feldaraboljuk, és a zöldsé-
gekkel együtt tálaljuk. 

Harcsafilé Orly-módra 4 főre 
(hozzávalók) 
4 szelet harcsafilé 
10 dkg liszt 
2 db tojás 
1 dl sör 
ízlés szerint só 
Elkészítése: a tojássárgáját a 
liszttel és a sörrel összeke-
verjük, a tojásfehérjét pedig 
kemény habbá verjük, majd 
ezt is hozzákeverjük. A har-
csaszeleteket először a lisztbe, 
majd ebbe a masszába forgat-
juk, majd olajban kisütjük. 

Mákos guba torta
 (hozzávalók) 
9 db kiszárított kifli 
1 l tej , 15 dkg porcukor 
3 db tojássárgája 
2 cs. vaníliás cukor 
10 dkg vaj 
15 dkg darált mák 
10 dkg mazsola 
1 mokkáskanál fahéj 
1 citrom héja , 1 narancs héja 
3 evőkanál sárgabaracklekvár 
tejszín 
Elkészítése: a kifliket felkoc-
kázzuk, rászórjuk a mákot, a 
fahéjat, a mazsolát, a reszelt 
citrom- és narancshéját, majd 
ezt az egészet összekeverjük. 
A tejet és a vajat melegítjük, a 
tojássárgáját kikeverjük a 15 
dkg porcukorral és a két cso-
mag vaníliacukorral. Kevés 
tejjel elkeverjük, és a többi tej-
hez adagoljuk. Állandó keve-
rés mellett pár percig főzzük. 
A felfőzött krémes tejet ráönt-
jük a kiflikre, majd összefor-
gatjuk, és kivajazott tortafor-
mába tesszük. A tetejét meg-
kenjük lekvárral, majd köze-
pes hőmérsékleten 15-20 per-
cig sütjük. Amint elkészült, a 
tetejét tejszínhabbal díszítjük. 

S.B. 

Karácsonyi menü gazdaságosan 

„A minap „fellapoztam" egy internetes szakácskönyvet, 
hogy egy új receptet keressek az idei karácsonyi vacso-
rához, a legnagyobb meglepetésemre azonban olyan kü-
lönleges és drágán elkészíthető ételeket ajánlott a világ-
háló, amit egy átlagember biztosan nem engedhet meg 
magának. Íme, néhány „királyi" fogás a kínálatból: gesz-
tenyével töltött pulyka, Wellington-bélszín, narancsos 
kacsasült, mascarponés lazactekercs. Ekkor döntöttem 
úgy, hogy valami jóval egyszerűbben és gazdaságo-
sabban elkészíthető menüre lenne szükségem. 

Ilyen egy elegáns, de korántsem fényűző karácsonyi asztal 

A kóstolók körében a mákos guba tortának volt a legnagyobb sikere 

X. évfolyam 6. szám
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rkérdésk

Nagy Miklósné  

- Elmúltam nyolcvanéves, de 
ha ilyen hosszú idő alatt nem 
fogadkoztam, biztos vagyok 
benne, hogy már ezután sem 
fogok. Most éppen arra kon-
centrálok, hogy fáj a térdem, 
és szeretném, ha megszűnne 
ez az állapot. 

Kojnok Csaba   

- Több évtizeden át dolgoz-
tam Szentpéteren autószere-
lőként, így sokan ismernek. 
Mivel szeretek előre tervez-
ni, az évek során több foga-

dalmat is tettem elképzelé-
sem megvalósítására, csak-
hogy az élet mindig felborí-
totta a terveimet. Volt olyan 
időszak, amikor úgy gondol-
tam, hogy túl sokat dolgo-
zok, és emiatt keveset figye-
lek a családomra. Egyik foga-
dalmamban ezt az állapotot 
akartam megfordítani, csak-
hogy jöttek a műhelyembe a 
korábbi kuncsaftok, ismerő-
sök és barátok, akiket nem 
lehetett visszautasítani, ha 
elromlott a járművük.  Mos-
tanában már nem fogadko-
zok, mert ha az ember vala-
mit akar, azt anélkül is valóra 
váltja. Igyekszem normáli-

san élni és elviselni az élet 
nehézségeit, hiszen azért é-
lünk, hogy a sors által kisza-
bott gondokat megoldjuk. 

Kádas János 

-

Racionális ember vagyok, a-
ki előre szokott tervezni és 
nem kampányszerűen. Több 
évtized alatt megtanulja az 
ember, hogy az álmok és a le-
hetőségek szinte mindig ket-
téválnak, ami arra késztet, 
hogy tervszerűen éljek. Szép 
családom van, és mindenben 
igyekszem segíteni a gyere-
keimet a mindennapokban. 
Közösek a gondjaink és az ö-

römeink, és el sem tudom 
képzelni, hogy egyetlen idő-
pont, az újév nulla órája, 
pontosabban az akkor tett fo-
gadalom befolyásolja az éle-
tünket. Ehhez az álláspon-
tomhoz a jövőben is ragasz-
kodni fogok. 

Borbély Jánosné  

- Nem igazán szoktam foga-
dalmat tenni, mert az élet ú-
gyis hozza magával a jót és a 
rosszat. Terveim ettől függet-
lenül léteznek, de azokat so-
ha nem kötöm alkalomhoz. 
Legújabb tervem például az, 
hogy felépüljek a combnyak-

Ön szokott-e újévi 
fogadalmat tenni, 

és ha igen, 
azt betartja-e? 

2017. november-december
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törésből, és végre letehessem 
a botot, ami most segít a já-
rásban, a közlekedésben.  

Szabó Alexandra 

 

- Szilveszter éjszakáján szok-
tam fogadalmat tenni. Egyik 
esetben a testsúlyomat vet-
tem célba, és elhatároztam, 
hogy fogyok néhány kilót. 
Aztán teltek a hónapok, és 
rájöttem, hogy nem sikerült 
megszabadulnom a kilóktól. 
Később, fogadalom nélkül 
viszont mindez simán ment. 
Szerintem az élet diktál, ne-
künk pedig meg kell próbál-
nunk megtalálni és kiválasz-
tani a számunkra legjobb le-
hetőséget, akár fogadko-
zunk, akár nem. Van fogadal-
mi tervem az idei szilveszter 
éjszakára is,  amit igyekszek 
majd betartani. Erről egyelő-
re konkrétumot nem árulok 
el. 

Molnár Ferenc 

- Nem látom értelmét bár-
miféle fogadalomtételnek, 
így ez a kérdés soha nem 
izgatott. A káros szenvedé-

lyemről többször próbáltam 
lemondani, hiszen mintegy 
53 éve rendszeres dohányos 
vagyok, de idáig nem sike-
rült. Nem tartom valószínű-
nek, hogy egy újévi fogada-
lom megoldaná ezt a prob-
lémámat, ami amellett, hogy 
sokba kerül, még az egészsé-
gemnek is árt. Az akarati té-
nyezők úgysincsenek dá-
tumhoz kötve. 

Oszlányi Zoltánné  

Rendszeres fogadkozó va-
gyok, amit általában újévkor 
szoktam elkövetni. Ilyenkor 
elterveztem már, hogy on-
nantól egészségesebb élet-
módot folytatok, ami esetem-
ben több mozgást és több 
zöldség-gyümölcs fogyasz-
tását jelenti. Másik nagy 
döntésem volt a kávézás ab-
bahagyása, így lassan egy éve 
nem feketézek. A bejárati ka-
pum pár éve rossz állapotba 
került a szomszédokéhoz ké-
pest, ezért megfogadtam, 
hogy felújítom, és az is sike-
rült. Az is egyik fogadalmam 
volt, hogy segítek a rászoruló 

embereken. Nem vagyok 
gazdag, de ha valakit éhezni 
vagy fázni látok, pár száz fo-
rinttal kisegítem, és utána 
tisztább lesz a lelkiismere-
tem, mert jót tettem egy em-
bertársammal.

Bolacsek Tiborné  

- Távol áll tőlem a fogadko-
zás, az újév köszöntőjét pedig 

nem szoktam megvárni. 
Vannak egészségügyi problé-
máim, amik miatt sokat kell 
pihennem, így a szilveszteri 
műsorokat sem nagyon kö-
vetem. Különösebb örömre 
egyébként sincs okom, hi-
szen túl sokan meghaltak 
már a családomból. 

Nemes Józsefné   

- Ha nem is rendszeresen, de 
alkalmanként teszek fogadal-
mat. Ezek többnyire megold-
hatatlannak tűnő élethelyze-
tek megváltoztatására irányul-
nak, mint például a súlyos be-
tegségek. Családomban is 
fordult már elő ilyen, és fo-
hászkodással, nagyobb odafi-
gyeléssel segítettem a gyógyu-
lást. Erőt adott számomra, 
hogy végig bíztam a fogadal-
mamban. Van szép családom, 
és megszületett az első dédu-
nokám, azt pedig sokszor 
megfogadtuk már, hogy sze-
retjük és szeretni fogjuk egy-
mást. Tudomásul kell venni, 
hogy vannak jó és rossz dol-
gok az ember életében, és ha 
az egyiket elfogadjuk, el kell 
tudni fogadni a másikat is.               

Kovács I.

X. évfolyam 6. szám
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Lévay-napok 2017. 
Szebb, dicsőbb jövőben bízva… 

Az idei megemlékezés első 
eseményeként - költészete előtt 
tisztelegve -születése napján, 
november 18-án (szombaton) 
délelőtt 10.00 órakor a róla elne-
vezett versíró pályázat ünnepé-
lyes eredményhirdetésére ke-
rült sor. A városi könyvtár és a 
Sajószentpéteri Irodalmi Kör 
felhívására nyolc felnőtt és öt 
(18 évesnél fiatalabb) diák é-
rezte úgy, hogy „rejlik benne égi 
szikra", és küldte be határidőre 
33 jeligés alkotását, amelyeket 
szakmai zsűri bírált el. A fi-
ataloknál Anga Zsanett – Kalo-
csai Édua Mária – Tanyik Tirza, 
míg a felnőtteknél Sztaroszta Á-
dám – Kiss Barnabás – Kádas 
János sorrendet állította fel a 
képzeletbeli dobogón. Nagysze-
rű ötletként a beküldött pálya-
művekből – a bennük fellelhető 
legértékesebb, legszebb sorokat 
vastag betűvel kiemelve – a zsű-
ri tagjai összeállítottak egy mini 
antológiát, amelyet minden je-

lenlévő megkapott. Lévay Jó-
zsef évtizedeken át tanította a fi-
atalokat latin és magyar nyelv-
re, később a megyei közéletben 
sem mondott le a szép magyar 
nyelv műveléséről, szónoki ké-
pességeivel országos elismert-
ségre tett szert. Irodalmi igény-
nyel megírt beadványai, levelei, 
nagyhatású felszólalásai, vala-
mint emlékbeszédei okán tün-
tették ki később Aranytollal. 
Erre is emlékezve november 21-
én (kedden) 14.00 órakor a mű-
velődési központban szavaló-
versenyen látta vendégül a Ka-
zincbarcikai Tankerület általá-
nos iskoláit a Sajószentpéteri 
Kulturális Központ. A versen-
gést két korcsoportban hirdet-
ték meg, és örömünkre 12 álta-
lános iskola 42 tanulója „lépett a 
síkra": eljött hozzánk megmé-
retni önmagát, egy kicsit a fel-
készítő tanárát, az iskoláját is. 
A zsűri értékelése után a 4-5-6. 
osztályos korcsoportban a Szu-
hay Lilla (Kazincbarcika, Dó-
zsa) - Kóré Zsolt (Kazincbarci-
ka, Kodály) - Varga Ádám (Sa-
jószentpéter, Kossuth), a 7.-8. 
osztályos korcsoportban pedig a 
Kecskés Lili (Sajószentpéter, 
Kossuth) - Balogh Martin (Bán-
horváti) - Ferenczi Anna (Ka-
zincbarcika, Árpád) helyezési 
sorrend alakult ki. 
A Sajó-völgy költőjének és a ter-
mészet szerelmesének tisztele-
tére előbb november 22-én, 
(szerdán) 14.00 órakor a városi 
könyvtár „Itt születtem" cím-
mel helyismereti vetélkedőre, 
játékos tanulásra várta Sajó-
szentpéter általános iskoláinak 
tanulóit, majd másnap 16.00 
órakor a kulturális központ ga-
lériájában „Az én Sajószent-
péterem" témakörben kiírt fotó-

…Nézzetek a múltra vissza. Tanított költeményével 
minket, utódokat a 192 évvel ezelőtt, 1825. november 18-
án született Lévay József költő, műfordító, kritikus, új-
ságíró, tanár, Borsod megye főjegyzője, majd alispánja. 
A reformkor polihisztora, Sajószentpéter nagy szülötte. 
Megfogadva szavait, városunk minden évben születése 
évfordulójára emlékezve, a múltra visszanézés, a belőle 
okulás jegyében megrendezi a mára már nemes ha-
gyománnyá vált Lévay József napok ünnepségsorozatot. 

pályázat alkotásaiból összeállí-
tott kiállítás ünnepélyes meg-
nyitójára került sor. A Viszocz-
ky Sándor népművelő, fotós ál-
tal megnyitott tárlaton a 21 al-
kotó 99 beérkezett pályamű-
véből hetvenet tekinthettünk 
meg. A zsűri az ifjúsági kategó-
riában Mencsik Anna Judit - Fi-
ák Patrícia - Kalocsai Édua 
Mária, a felnőtteknél Tóth Já-
nos - Csernyánszki Bertalan - 
Heiszman Adrienn sorrendben 
díjazta az nagyszerű képek meg-
álmodóit. A fotókon a Lévayt is 
megihlető Sajó, Nyögő és a 
szentpéteri táj mellett városunk 
ikonjai (üvegfúvó munkás szob-
ra, református templom) és a 
ránk maradt múlt kapták a fő-
szerepeket. Egy tanulság: jár-
junk nyitott szemmel, fedezzük 
fel Sajószentpéter természeti és 
épített értékeit, mert valójában 
csak akkor mondhatjuk el ma-
gunkról, hogy otthon vagyunk 
ebben a városban, ha minél több 
részletét megismerjük. Szeren-
csére van mit. November 24-én 
(pénteken) 10.00 órától a tisz-
tességben ma is követendő pél-
daként szolgáló, Sajószentpé-
teren született és elhunyt refor-
mátus emberre a családi sírnál 
emlékeztünk. Major Zsolt re-
formátus lelkész szavai szerint 
költészetünk aranykorát a mo-
dern irányzattal 93 életéve által 
összekötő hídra emlékeztünk, 
akinek hosszú életét a páratlan 
összhangban lévő testi és lelki 
egészsége biztosította. A Sajó-
gyöngye Népdalkör tagjai el-
énekelték megzenésített versét, 
tisztelői elhelyezték az emléke-
zés koszorúit a költő sírjánál. 
November 26-án (vasárnap) 
délelőtt előbb a „Szép öreg 
templom" falai között isten-
tisztelettel(ahol Szabó Sándor, a 
Miskolc-Belvárosi Református 
Gyülekezet lelkipásztora hirde-
tett igét), majd az egykori „üres 
fészek" falán elhelyezett emlék-
tábla megkoszorúzásával és a 
benne őrzött Lévay-hagyaték 
megtekintésével folytatódott az 
ünnep. Végül a Rendezvények 
Házában a nevét viselő miskolci 
gimnázium tanulóinak vers- és 

naplóidézetekből megkompo-
nált műsorával, és Nagytemplo-
mi és Bányai Református Gyü-
lekezetek, valamint a Nőszövet-
ség szeretetvendégségével zá-
rult a rendezvénysorozat. 
Lévay József életművének meg-
ítélése ellentmondásos: míg a 
kortárs emlékezet a halhatatla-
nok közé emelte, addig a hivata-
los irodalomtörténet költésze-
tünk második vonalába sorolta, 
ezzel szinte feledésre is ítélve. 
Ugyanakkor mi, sajószentpéte-
riek örülünk annak, hogy kul-
tuszát az utóbbi években mint-
ha újjáéledni látnánk. Nemcsak 
örülnünk, hanem elsősorban 
tennünk is kell ezért hasonlóan 
tartalmas és sokszínű kulturális 
programok szervezésével. 2018, 
halála esztendejének 100. év-
fordulója a város kulturális é-
letében legyen Lévay emlékév, 
amely alatt összefogással szerve-
ződjön az ideinél is több és talán 
még tartalmasabb program, 
azokon hangozzanak el a költő 
versei, hogy Sajószentpéteren 
egyre többen, egyre többet tud-
janak Lévay Józsefről. Mert em-
lékének ápolása közös felelőssé-
günk és feladatunk. 

Kiss B. 

Lévay sírjánál Major Zsolt 
református lelkipásztor beszélt 

A fotópályázat ifjúsági kategó-
riájának győztese, Mencsik Anna 

Judit veszi át a díjat 

2017. november-december
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Sorsok és emberek 
Karácsonyi mese egy gyógyszerész Famíliáról 

Történetünk első szála a 

múlt ködébe tűnt időkbe ve-

zet vissza, amikor az Abaúj-

szántón élő Koscsó család 

1956-ban világra jött gyer-

meke, József kezd felcsepe-

redni. Elsőszülöttként bi-

zony be-be kell segítenie a 

ház körüli teendők végzésé-

be, ám szülei – látva, hogy a 

világ iránt fogékony, szorgal-

mas, szereti bújni a könyve-

ket – minden segítséget meg-

adnak neki, hogy tanulhas-

son, többre vihesse. Később 

Miskolcra költöznek, ahol jó 

tanulóként gimnáziumba 

kerülve biológiából már or-

szágos tanulmányi versenye-

ket, pályázatokat nyer. És 

harmadik osztályos korától 

fogva határozott célja, hogy 

egyszer majd gyógyszerész-

ként betegek bajain akar 

enyhíteni. 
A másik főszereplőnk, a mis-

kolci Somosvári család leg-

féltettebb kincse, az egyedüli 

gyermek, Ildikó kortársai 

közül kiemelkedve szintén 

jól eligazodik a biológia rej-

telmeiben, így az ő útja is e-

gyenesen a Szegedi Orvostu-

dományi Egyetem Gyógy-

szerész Karára vezet. Mint az 

a mesében is törvényszerű, a 

történetünk két szála a főhő-

sök egymásra találásával itt 

már szép lassan kezd össze-

fonódni. 1979-ben életüket 

összekötik, amely egy év 

múlva még inkább össze-

forr, ettől fogva már hármu-

kért tartoznak közös felelős-

séggel: 1980. május 15-én 

megszületik fiuk, József 

András. Egy évig azonnal 

kénytelen nélkülözni édesap-

ját, akinek még aznap be kell 

vonulnia katonai szolgálatra. 

A feldíszített karácsonyi fenyő alá a sok szép ajándék 

mellé néha jár egy mese is. Amely akkor lesz igazán 

szép, ha a történetet nem a képzelet, hanem maga az 

élet írja, mert abból a hallgató vagy olvasó is okulhat, 

de legalábbis közelebb kerülhet általa a főszereplők-

höz. Ilyen történetet nyújtok át most az olvasóinknak, 

amelyet bár régóta készültem megírni, két fontos ese-

mény évfordulója most tette mégis igazán aktuálissá, 

és lapunk egyik régi adósságát is törleszthetem vele. 

(Talán ekkor magában meg is 

fogadja, hogy soha többé 

nem hagyja magára.) Az ed-

dig meseszerűen alakuló éle-

tükből ezzel ki is lépnek a 

hétköznapok kemény, időn-

ként kegyetlen világába. 
Telik-múlik az idő, és ők a 

közös életük alapjainak lera-

kásán fáradoznak. 1983-at ír-

nak a naptárak, amikor Ildi-

kó elnyeri a Boldvai gyógy-

szertár vezetését, miközben 

József a B.-A.-Z. Megyei 

Gyógyszertári Központ „vál-

tozó munkahelyű" gyógysze-

részeként Bódvaszilasra jár 

ki naponta dolgozni. Bár 

kiköltöznek Boldvára, ott is 

csak késő este lehet együtt a 

család, így kapóra jön nekik, 

hogy Sajószentpéteren a vá-

ros 19/63. számú állandó ü-

gyeletes állami patikája veze-

tésére a gyógyszerész házas-

pár elköltözése miatt pályá-

zatot írnak ki. Ezt 1987 már-

ciusában József meg is nyeri, 

ez a megoldás a cégnek is op-

timális (két patikusnak egy 

lakásról kell gondoskodni-

uk) és nekik is (végre egy he-

lyen dolgozhatnak, fiuknak 

néhány lépés egy jó iskola). 

És végre a már rég vágyott 

igazi családi életüket élhetik. 

1987 augusztusában költöz-

nek Sajószentpéterre, miu-

tán fiuk az első osztályt Bold-

ván kijárta, akinek a pályavá-

lasztása egyértelmű megerő-

sítést itt kapott: a patika kö-

2017. november-december
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zege, a szülők példája, a ka-

zincbarcikai Ságvári Gimná-

zium kémiatanára mind a 

gyógyszerész pálya felé tere-

lik. 
Idén volt harminc éve, hogy 

sajószentpéteriek lettek – an-

nak is vallják magukat – ez az 

egyik jubileum, amiről be-

szélgetve elmesélték életük 

történetét. A gyógyszertár és 

a kisváros életében – amely 

hamar befogadta őket – gond 

nélkül megtalálták a helyü-

ket, bár sokat ügyeltek, mé-

gis több idejük jutott egy-

másra, és itt jobban kinyílt 

számukra a világ is. A har-

mincévnyi együttélés-dolgo-

zás kockázatait és mellékha-

tásait firtató kérdésemre 

Koscsó úr mosolyogva meg-

jegyezte, hogy a „legnagyobb 

problémát az okozta, hogy 

amikor hét közben alig lát-

tuk egymást, hétvégén én a 

falusi vénámmal már alig 

vártam, hogy fóliázhassak, 

kertészkedhessek, Ildikó pe-

dig városi lányként már szer-

vezte volna a pihenést, a ki-

kapcsolódást." Először az or-

vosokkal, majd az egészség-

ügyi dolgozókkal, a saját 

munkatársaikkal sikerült o-

lyan – mai napig tartó – csa-

ládias baráti kapcsolatot kié-

píteniük, amelyre alapozva 

bátran bele mertek vágni a 

patikaprivatizációba. Így ke-

rült ugyanis 1997-ben a csa-

lád tulajdonába a mai Famí-

lia gyógyszertár – nomen est 

ómen – , és jött létre a Pro Fa-

mília Patika Bt. családi cég, 

amely hosszú távra bizton-

ságos hátteret jelent fiuk szá-

mára is. Személyes közremű-

ködési jog (és a teljes anyagi 

felelősség is egyben), a me-

nedzselés az apáé, Ildikóé és 

a második generációs gyógy-

szerész fiuké a szakmai fela-

datok és az informatikai hát-

tér felügyelete. A gyógyszer-

tár megvásárlása után, jó gaz-

da módjára (és a verseny-

helyzet miatt is) sok évre elő-

re tervezve, padlástól pincé-

ig, szemmel is jól látható kül-

ső-belső felújítást, moderni-

zációt hajtottak végre. A ko-

moly bankhitelt már vissza-

fizették, de akkor sokan úgy 

gondolták - miközben a rész-

leteket egyikük sem ismerte 

-, hogy nagyon hamar na-

gyon sok pénzt kerestek vele. 

Minden munkatársukat 

megtartottak, és lépésről lé-

pésre beletanultak a gazdál-

kodásba is. Úgy tűnik, hogy 

sikerrel, ugyanis nemrég ün-

nepelték a családi cég alapí-

tásának húszéves jubileu-

mát. A gyógyszerész szak-

mára terelve a szót, büszkén 

emlékeznek vissza 2009. jú-

nius 27-ére, amikor – szerin-

tem nehezen találnánk en-

nek párját – egy rég várt er-

kölcsi elégtételként anya, a-

pa és fiú egy időben vehette 

át Szegeden a már doktori 

cím viselésére is jogosító 

diplomáját. Legszebbnek 

látják a szakmájukban a fe-

lelősséget és hogy segíteni 

tudnak embereken. Legne-

hezebbnek nem azt említik, 

hogy ők soha nem hibázhat-

nak, hanem az állandó, sok-

szor előkészítet-en változás 

naprakész követését. 
A gyógyszertárak gazdál-

kodása informatikai hátte-

rükkel teljesen átlátszó, jól 

dokumentált (bár minden 

így működne az országban - a 

szerk.), ami szakmailag 

szükséges, de hátránya, hogy 

könnyen bele tudnak nyúlni 

egyes döntéshozók. Az e-

lektronikus receptekről úgy 

gondolják, hogy a lakosság 

felé rosszul lett kommuni-

kálva, bár ők már fel vannak 

készülve a receptek kezelé-

sére, de országos szinten or-

vosi és intézményi elma-

radásról még tudnak. 
A rendszerről szívesen tájé-

koztatnak részletesen is. 

Az ünnepekről beszélgetve 

elmondják, hogy a szentestét 

a menyükkel, a TSZK-ban 

gyermek- és családvédelem 

területén tevékenykedő szo-

ciál-pedagógus Kis Zsanet-

tel négyfősre bővült család 

együtt tölti. Feldíszített fe-

nyőfa mellett, terített ünnepi 

asztalnál, amelyről a gyön-

gyöző aranysárga húsleves 

nem hiányozhat. Ilyenkor a 

munkatársakat jutalomban 

részesítik, meg is ajándékoz-

zák egymást. Első nap József 

édesanyjával és húga család-

jával Miskolcon együtt ün-

nepelnek. 
Az igazi mesés karácsonyuk 

majd az lesz, amikor tágra 

nyílt nagy szemeivel az élő, 

díszes fára az unoka először 

rácsodálkozhat. 
Jómagam ezt néhány nap 

múlva átélhetem. 
Olvasóink nevében boldog 

karácsonyi ünnepeket kívá-

nok és azt, hogy nekik se kell-

jen várniuk rá sokáig. Akkor a 

mesénk és a gyógyszerész csa-

ládi hagyomány is folytatód-

hat. 
Kiss Barnabás 

X. évfolyam 6. szám
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Formációs és táncgála a tornacsarnokban 
A tánc az, amivel nem lehet betelni 

Sólyom Attila tánctanár veze-
tésével 2008-ban létrejött egy 
kis formációs tánccsoport Sa-
jószentpéteren a Művelődési 
és Sportközpont csoportja-
ként, mely két év múlva átala-
kult sportegyesületté, azóta 
Freedance 2008 TSE néven 
szerepelnek. Az alakulás óta 
több mint 140 gyermek for-
dult meg az egyesület táncpró-
báin, és jelenleg is 40 fővel 
működik. Most három csapat-
tal zajlanak a próbák. Az el-
múlt 9 év alatt számos fellépé-
sen és versenyen vett részt az 
egyesület országon belül és a 
határon túl is. Minden évben 
egy gála keretén belül mutat-
ják be tudásukat. Az idén már 
8. alkalommal került megren-
dezésre a táncgála, amelyen 
nemcsak a tánccsoport, de ne-
ves hazai és határon túli cso-
portok és táncosok is fellép-
tek. Az idei gálán résztvevő 
hét csapat és 160 táncos már a 
kezdetektől aktív szereplője a 
Sajószentpéteri Formációs és 

Táncgálának. A hazai színeket 
a Freedance mellett a Gyöngy-
szem mazsorettcsoport képvi-
selte. Miskolcról érkezett a 
Kaffka iskola tánccsoportja, a-
kik egy bécsi keringő és rum-
ba koreográfiát mutattak be. 
A KÖDMÖN TSE Miskolc-
ról szintén nem ismeretlen a 
hazai közönség számára, most 
jive és két bécsi keringő kore-
ográfiáikkal kápráztatták el a 
közönséget.  A SAMBED 
Táncklub Rozsnyóról, Szlová-
kiából érkezett, és 4 éve na-
gyon jól működő szakmai és 
baráti kapcsolat van a hazai 
Freedence csoporttal. Kö-
szönhető ez Julius Schvarcz és 
Sólyom Attila oktatói és baráti 
közreműködésének. Évek óta 
részt vesznek a péteri tánco-
sok a szlovákiai nyári és téli 
tánctáborokban és fellépése-
ken. A táncklub csoportos és 
páros produkciókkal kápráz-
tatta el a közönséget. Láthat-
tunk egy csoportos bécsi ke-
ringő koreográfiát, angolke-

A formációs és táncgála közönségében is ez az érzés ka-
varoghatott december 2-án, a városi sportcsarnokban ül-
ve és csodálattal figyelve kicsiket és nagyokat, párosokat 
és csoportokat, akik birtokában vannak a testet hangok-
ra mozgató érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot 
ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, mely a magas és 
mély hangok összefonódását kormányozza: harmóniá-
nak. Ezek együtt pedig a táncot teremtik meg. 

ringő, tangó, quick step, sam-
ba, cha-cha, rumba és jive 
páros bemutatókat. A D – 
Dance Company Budapestről 
érkezett, vezetője Ádám Do-
rottya, aki a város lakója, és 
már számtalan alkalommal 
csodálhattuk meg kimagasló 
tánctudását. Most salsa fu-
sion, akrobatika szóló, bacha-
ta szóló, bachata fusion, James 
Bond koreográfiákkal érkez-
tek. Sólyom Dániel és Zuzana 
Siminska – TK IMPULZ pri 
OZ Sorina – Rimavska Sobota 
táncosai latin táncbemutatók-
kal samba, cha-cha, rumba, 
pasodoubel és jive kápráztat-
ták el a közönséget. A két tán-
cos 2016 augusztusától táncol 
együtt szlovák színekben. 
Az elmúlt bő egy évben latin 
táncokban a klubközi verse-
nyeken az első helyen végez-
tek, míg a bajnokságokon az 
első 6 páros közé jutottak Szlo-
vákiában. Jelenleg felnőtt kor-
osztályban versenyeznek, és 
nagy cél mindkettőjük szá-
mára a szlovák bajnokság do-
bogós helyezése, valamint a 
WDSF versenyek döntős he-
lyezése. Tanáruk, trénerük, 
oktatójuk Julius Schvarcz. 
Már hagyomány, hogy a gálák-
ra ismert szakértőket is meg-
hívnak, akik minden produk-
ció végén egy-két mondatos 
véleményt alkottak. Az idei év 
díszvendégei voltak: Julius 
Schvarcz, a SAMBED Tánc-
klub vezetője és alapítója, 
tánctanár és nemzetközi pon-
tozó Rozsnyóról, Somogyi 
Éva tánctanár és koreográfus 
Miskolcról, aki alapító és ak-
tív tagja volt a KÖDMÖN 
Formációs Táncegyüttesnek. 
Jánosi László Budapestről ér-
kezett, a magyar versenytánc 
egyik megalapítója és megha-
tározó személye. 
A szakértők elismerő szavai 
mellett a közönség tapsa is azt 
bizonyította, hogy jó az, amit 
csinálnak, mert a táncban 
benne van kicsinyben a világ: 

j

jóság, erő, lassúság mind e-
gyütt. Az egyik ember ezt sze-
reti, a másik azt, de szinte 
nincs olyan, akinek ne tetsze-
ne a tánc. 

Románné 

A gála végén minden évben készül egy csoportkép 

Szinte mindig a kicsik arat-
ják a legnagyobb sikert 

A Sólyom Dániel - Zuzana 
Siminska páros már a felnőtt 

korosztályban versenyez 
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Sajószentpéteren is folyamatosan zajlanak a pedagó-
gusminősítések. Arról, hogy hogyan történik egy 
minősítési eljárás, és milyen színvonalat képvisel 
városunk ezen a téren, Paróczayné Kmeczkó Ildikóval 
beszélgettünk.
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Szakértői szemmel
Nívós munka folyik városunk óvodáiban 

A pedagógus életpálya egy ké-
téves gyakornoki időszakból 
és három – kivételes esetben 
négy – további fokozatból áll: 
Pedagógus I., Pedagógus II., 
Mesterpedagógus és Kuta-
tótanár fokozatból. A Peda-
gógus I. és a Pedagógus II. 
fokozatba lépés kötelező, a 
többi fokozat elérése már nem, 
ezek a szakvizsgával vagy 
tudományos fokozattal ren-
delkező pedagógusok számára 
nyújtanak újabb előrelépési 
lehetőséget. Pedagógus I. 
fokozatba az léphet, aki meg-
felelt a gyakornoki idő lezá-
rását jelentő minősítő vizsgán, 
míg a Pedagógus II. fokozat-
hoz minősítési eljárás szük-
séges, amelyet legkorábban a 
fokozatba kerülést követő ha-
todik tanév során lehet lefoly-
tatni. A Mesterpedagógus 
fokozat elérésének feltétele a 
pedagógus szakvizsga meg-
szerzése, legalább 14 éves 
pedagógusi munkaviszony, 
valamint a második minősítés 
megszerzése, míg Kutatótanár 
az lehet, aki tudományos 
fokozattal, legalább 14 éves 
pedagógiai gyakorlattal ren-

delkezik, rendszeresen pub-
likál és megszerezte a második 
minősítést.
Azt tudjuk, hogy alapesetben 
mi egy pedagógus feladata – 
ennek az iskolapéldája az 
iskola, némi nyelvi humorral 
élve – , azonban az már sokak 
számára homályosabb lehet, 
milyen tevékenységei lehet-
nek egy mesterpedagógusnak. 
Egyik ilyen a tanfelügyeleti és 
a pedagógusminősítési sza-
kértői munka, amely esetben a 
mesterpedagógus dolga meg-
ítélni, hogy az egyes oktatók-
nevelők rendelkeznek-e a 
megfelelő kompetenciákkal 
ahhoz, hogy továbblépjenek 
hivatásuk magasabb szint-
jeire. 
Paróczayné Kmeczkó Ildikó 
az elsők között szerezte meg 
Sajószentpéter általános isko-
lai oktatói közül a mesterfo-
kozatot, és eddigi szakértői 
tevékenysége során nemcsak 
városunk óvodapedagógusai-
nak szakmai felkészültségére 
nyert rálátást, de számos más 
település oktatóinak munká-
jával is megismerkedhetett. 
Így kellő viszonyítási alappal 

rendelkezik ahhoz, hogy ösz-
szehasonlíthassa a péteri óvo-
dapedagógusok tudását a nagy 
átlaggal. Riportunk során az 
átélt tapasztalatairól és a 
mesterpedagógusi munká-
járól kérdeztük.
- Mióta dolgozik Ön mester-
pedagógusként? Mesélne 
kicsit a munkájának erről a 
részéről? 
- Szakterületem a pedagógiai-
szakmai ellenőrzés és pedagó-
gusminősítés. 2015-ben sze-
reztem meg a szakértői mun-
kámhoz a képesítésemet, a 
gyakornoktól a kutatótanárig 
minden fokozatot minősít-
hetek. Eddigi tevékenységem 
során főleg Mesterpedagógus 
célfokozatú minősítéseket és 
több Pedagógus II. fokozatú 
minősítést végeztem az ország 
különböző területein. Voltam 
Székesfehérvár, Hatvan, Deb-
recen és Dunaújváros általá-
nos és középiskolájában. Ez év 
második felében azonban leg-
inkább megyénkben kaptam 
megbízást, minősítettem kö-
zépiskolákban, óvodákban és 
általános iskolákban is. 
- Sajószentpéteren az óvoda-
pedagógusok minősítésében 
vesz részt. Miért nem foglal-
kozik városunk általános 
iskolai tanárainak minősíté-
sével is? 
- Azért nem minősíthetem az 
itteni általános iskolai kollé-
gáimat, mert az összefér-
hetetlen lenne, mivel egy 
intézményben dolgozunk. 
- Hogy zajlik egy ilyen 
minősítés az óvodákban?
- Tulajdonképpen amikor egy 
pedagógusminősítés zajlik, 
akkor a pályázó pedagógus 
munkáját egy minősítőbi-
zottság értékeli. Ez a bizottság 
három tagból áll: az elnökből, 
a szakos szakértőből, akiket az 
Oktatási Hivatal delegál, vala-
mint az intézményi delegált-
ból, aki az adott oktatási in-
tézményt képviseli. Mivel én 
nem óvodapedagógus vagyok, 
az elnökszakértő szerepét 
töltöm be. Természetesen a 

munka már a látogatás előtt 
megkezdődik: megnyílik az 
Oktatási Hivatal informatikai 
felülete, ahol megismerjük az 
óvodapedagógus portfólióját, 
szakmai életútját. Miután elő-
zetes egyeztetések után kiala-
kult a látogatási nap program-
ja, sor kerül a szakmai esemé-
nyre. Ha Pedagógus II. célfo-
kozatot kíván elérni a kolléga, 
akkor két foglalkozását tekint-
jük meg. Amennyiben Mes-
terpedagógus fokozatot cél-
zott meg, akkor a szakmai 
életút bemutatása mellett egy 
Mesterprogramot is prezentál. 
Nemcsak az eljárás menete, 
hanem az értékelése is más-
képp történik az említett két 
célfokozatnak. Talán a legér-
dekesebb része a munkának 
az, hogy a feltöltött anyagok-
ból kirajzolódó profil és a sze-
mélyes találkozás során kiala-
kított kép mennyire fedik egy-
mást, mennyire hiteles.
- Hogyan értékelné a váro-
sunkban szerzett tapaszta-
latait?
- Tavasszal kezdtem a sajó-
szentpéteri óvodákban a mi-
nősítéseket. Nagyon pozitív 
élményben volt részem. A 
legtöbb esetben igen felké-
szült, színes módszertani 
kultúrával rendelkező óvoda-
pedagógusok foglalkozásain 
vettem részt. A gyermekek és 
az óvónő kapcsolata harmó-
niáról árulkodott. A szakmai 
esemény során megismertem 
azt a szeretetteljes légkört, ami 
a kicsiket körülveszi. Nagyon 
szép és barátságos helyiségek-
ben töltik a napjaikat, gondos 
odafigyelés mellett. Meg kell 
említenem az óvodavezetés-
nek a minősítéshez való po-
zitív hozzáállását és az óvoda-
pedagógusai részére nyújtott 
maximális támogatását az 
eljárás során. Összességében 
úgy látom, városunk óvodái, 
óvodapedagógusai és dolgozói 
átlagon felüli, nagyon jó mun-
kát végeznek. 
   
  Bájer Máté

Az óvónők munkájának köszönhetően színvonalas
produkciók születnek a sajószentpéteri óvodákban
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Keresztrejtvény

Vízszintes: 1.  Református egyházi író, sajószentpéteri 
prédikátor, emlékére nemrég sztélét avattak. 9. Mulattató. 
10. Ok és okozat törvénye 12. Legendás pécsi válogatott 
futballkapus. (Imre). 13. Ókori iráni államalakulat. 14. 
Személyed. 15. Az első magánhangzó párunk. 16. 
Középkori magyar méltóság. 17. Ősi magyar személynév. 
19. Láva magja! 20. Borít, takar. 21. Lányunk férje. 23. 
Kellemetlen ügybe rángat. 27. Valamely ügy aprólékos, 
kitartó intézése.

Függőleges: 1. A fababa, a kugligolyó dönti el. 2. Keleti 
szomszéd nép. 3. Neves orosz filmrendező (Mihail, 1901-
1971). 4. Zsolozsma. 5. Fékezni kezd! 6. A dologra 
(tárgyra, ügyre) latinul. 7. Mária egyik becézése. 8. A 
nyereg elöl és hátul kimagasló része. 11. A mélybe dob, 
vagy valaminek kitesz. 14. Hajdúnánás településrésze. 17. 
Piaci súlymérték. 18. Angolul: valaha, egykor. 20. Kést 
élez. 22. A harmadik személyre. 24. Daloló szócska. 25. 
Vasútállomás, röviden. 26. Régen élt előd. 

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt 
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2018. 
február 8-áig. 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.

Október havi rejtvényünk helyes megfejtése: Pándi Kiss 
János. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A december 8-án 
megtartott sorsoláson Almási Károlynénak kedvezett a 
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később 
értesítjük.
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A hagyományos pizzák, szendvicsek, 
hamburgerek és gyros mellett hidegtálakat 

és frissensültes tálakat is készítünk. 
Házhoz szállítás – 0620/284-5178

SZÉP kártyát és Erzsébet-utalványt is elfogadunk!

Ne feledje!

Láng Pizzéria
A minőségi ételek háza, 

ahol csak és kizárólag friss 
alapanyagokból dolgozunk.

Sajószentpéter, 
Bercsényi u. 4. 

Minden vendégünknek boldog 
karácsonyt és sikerekben gazdag 

új évet kívánunk!

HA ÍZLETES, FINOM ÉTELEKET SZERETNE, 

AKKOR A LÁNG PIZZÉRIÁT KERESSE!
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