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A fenti számokat sok szem-
pontból meg lehet vizsgálni, 
és gondolatban elhelyezhet-
jük benne Sajószentpéter kul-
turális életét is. Számunkra el-
sősorban ez a fontos, hiszen 
mi is tapasztalhatjuk, hogy 
(egyéb tényezők mellett) az in-
ternet rohamos elterjedésével 
a hagyományos közművelődé-
si formák mennyire háttérbe 
szorultak: egyre kevesebben 
járnak könyvtárba és a műve-
lődési házak rendezvényeire 
is. A szakemberek – akik sze-
rint a megyénk és benne váro-
sunk még nincs is a legrosz-
szabb helyzetben - keresik az 
értékes tartalmak terjesztésé-
nek lehetőségeit, módjait, ám 
igazából a recept még nincs a 
kezükben. Reméljük, hogy 
lesz kiút, lesz jövő és megúju-

lás, ha az aranykor már nem is 
tér vissza. Addig becsüljük 
meg a jelent, hiszen most, az 
év elején néhány jó hírrel má-
ris szolgálhatunk olvasóink-
nak. 
195 éve, 1823. január 22-én 
végzett Csekén Kölcsey Fe-
renc a „Hymnus, a' Magyar 
nép zivataros századaiból" cí-
mű versének tisztázatával, 
1989 óta ez a nap lett a magyar 
kultúra napja. És erre emlé-
keztünk január 20-án a városi 
könyvtárban a Sajószentpéteri 
Irodalmi Kör irodalmi mati-
néján, ahol az abban a korban 
született alkotásokból sze-
mezgettek a jelenlévők. A saját 
versek mellett természetesen 
Lévay József sem maradhatott 
említés nélkül. A SIK csatla-
kozott a kezdeményezésem-
hez, hogy a város kulturális 
életében 2018 legyen Lévay-
emlékév: rendezvényeik lehe-
tőség szerint szerveződjenek a 
centenárium jegyében, és eze-
ken a költő minél több műve 
hangozzon el. Lapunk olvasói 
is jobban megismerhetik Lé-
vay életét, ha a városunk hon-
lapján (www.sajoszentpeter.hu) 
minden hónapban elolvassák 
a költő-politikus életéhez, 
életművéhez kapcsolódó cik-
ket, benne legalább egy, a té-
mához illő versével. Ezúton 
ajánljuk olvasóink figyelmébe 
a város friss hírei mellett eze-
ket az idézetekkel tarkított 
írásokat is. 
Január 22-én a kulturális köz-
pont galériájában kiállítás 
nyílt az egykor városunkban 
élt, hozzá ma is erős szálakkal 

kötődő fotóriporter, Laczó Jó-
zsef munkáiból. A Herman 
Ottó Múzeum által gondozott, 
megyénk közelmúltja kordo-
kumentumának számító sajtó-
fotó-gyűjteményből váloga-
tott fotókat örvendetesen sok 
látogató tekintette meg. A tár-
latmegnyitón először Goór 
Kristóf, hetedik osztályos ta-
nuló szavalta el a nemzeti i-
mádságunkat, majd Buzafalvi 
Győző újságíró méltatta a fotó-
művész pályáját, azt a közeget, 
amelyből látásmódját, elhiva-
tottságát, tisztességét is merí-
tette. A jellemzést így zárta: 
„nem túlzás állítani róla, hogy 
ő a fotográfia Arany Jánosa, 
aki csendben szemrevételezi a 
látottakat, és közben remek-

műveket alkot". 
Csorba Csaba, a kulturális és 
sportközpont igazgatója az ün-
nepségen nem tudott részt 
venni, ugyanis Sárospatakon 
vehette át az idei „Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye Kultú-
rájáért" egyéni díjat. Amely 
azért nagyon értékes számára, 
mert a szakma, a Magyar 
Népművelők Egyesületének 
megyei tagjai ítélték erre mél-
tónak szavazatukkal. Hogy 
nem véletlenül, dióhéjban áll-
jon itt szakmai életútja. Nép-
művelői pályafutását 1984-
ben Kazincbarcikán, az Egres-
sy Béni Művelődési Köz-
pontban kezdte, ahol megha-
tározó tagja volt annak a 
szakmai műhelynek, amely 

Kultúra éjjel-nappal

2016-ban a magyar közművelődési intézményeket 63,4 
millió fő kereste fel, a kiállításokat 31,6 millió látogató 
tekintette meg, a közösségi rendezvényeken 10,7 millió-
an, a szórakoztató előadásokat 8,1 millióan, míg filmvetí-
téseken, népművészeti programokon 7,3 millióan vettek 
részt. A 13 ezer művészeti csoportban 252 ezer aktív tag 
folytatott amatőr művészeti tevékenységet, a működő 13 
ezer szakkör és klub 357 ezer tagot számlált. A különböző 
képzéseken 509 ezer fő vett részt, az ismeretterjesztő ren-
dezvényeken pedig 1,5 millió főt regisztráltak. 

Buzafalvi Győző ismertette 
a fotóművész pályáját 

Sokan voltak kíváncsiak a Laczó József képeire 

A művész egykori gépei 
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olyan elismert programokat 
hívott életre, mint az „Ifjabb 
Horváth István Nemzetközi 
Színjátszó Fesztivál", az „Or-
szágos Bányász Fúvószeneka-
ri Találkozók", a „Sajóvölgyi 
Nemzetközi Folklórfesztivál", 
vagy a „Borsodi Művészeti 
Fesztivál". Miközben munka 

mellett tovább képezte magát, 
népművelés-történelem sza-
kos főiskolai diplomát szer-
zett. Harminc év után (igazga-
tóhelyettesként) elhagyta el-
ső munkahelyét, és előbb a Be-
rentei Művelődési Központ 
vezetői, majd Sajószentpé-
teren rendezvényszervezői, 
2017-től igazgatói feladatokat 
lát el. 
Február 2. és 4. között a Ma-
gyar Népművelők Egyesülete 
által tizenkettedik alkalom-
mal megrendezett Kultúrhá-
zak Éjjel-Nappal programso-
rozat az idei „Helyben van a 
sokszínűség" szlogenhez mél-
tó, változatos programkíná-
lattal várta a látogatókat az 
ország minden szegletében. 
Nálunk pénteken a kulturális 
központban előbb a „Péteri 
táncház" a néptánc iránt fogé-
kony fiatalokat szólította meg. 
A parketten Körmöndi Tamás 
tánctanár segítségével ismer-
kedhettek meg ennek a moz-

gáskultúrában és a hagyo-
mányőrzésben kiemelt szere-
pet játszó szórakozási formá-
nak az alaplépéseivel, vagy fej-
leszthették tovább tudásukat. 
A talpalávalót Hódi Klára ze-
nekara szolgáltatta. Majd a 
„Farsangi Játszóház"-ban már 
a kezeiket kellett ügyesen 
használniuk, hogy minél 

szebb vagy éppen ijesztőbb ál-
arcokat készítsenek. 
Személyesen is tapasztalom, 
hogy a városi rendezvényeket 
a szakembereink milyen nagy 
lelkesedéssel szervezik. Ám 
ahhoz, hogy fáradozásuknak 
eredménye lehessen, ránk, lá-
togatókra is szükség van. 

Kiss B. 

Péteri táncház Körmöndi Tamás vezetésével 

Magyar Népművelők Egyesü-
letének megyei tagjai találták 
erre méltónak Csorba Csabát

Tárgyak és emberek, ahogyan azt Laczó József 
az objektíven keresztül látta 
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Szentpéteri csillagok

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

aki most Sajókeresztúrban la-
kik. Mindenképpen taníttatni 
akart minket, ezért beköltöz-
tünk Sárospatakra. 
- Hogyan kerültél mégis Sa-
jószentpéterre? 
- Misi bátyámra - aki Patakon 
védett – felfigyeltek a Borsodi 
Bányász focicsapatának veze-
tői, és szerették volna leigazol-
ni. Édesanyám csak úgy állt 
kötélnek, ha az egész család 
költözhet. Így 1961-ben mi is 
Sajószentpéterre jöttünk, kap-
tunk lakást a Harica úton. Én a 
Ságváriban érettségiztem le 
Kazincbarcikán, aminek most 
már a nevét is elvették. (Egy-
szer keserűen meg is kérdez-
tem a facebookon, hogy akkor 
nekem nem is érvényes már az 
érettségim?) A testvérek közül 
csak én nem fociztam, de hát 
ezzel az alkattal, ugye, hogy is 
tehettem volna? A meccsekről 
azért én sem hiányozhattam, 
rengeteg pillanatot megörökí-
tettem abban az időben a sajó-
szentpéteri pályán. Legjobban 
a szögletrúgások utáni tömeg-
jeleneteket szerettem rögzíte-
ni, ezekben sok érdekes karak-
tert és természetes reakciót el 
tudtam kapni. 
- Hogyan kerültél kapcsolat-
ba a fényképezéssel? 
- Még Sárospatakon volt egy jó 
barátom, akinek a fényképe-
zőgépét használhattam, ne-
kem nem telt rá. Miközben őt 
és családját fényképeztem, 
egyre jobban megkedveltem, 
annyira, hogy 1955-ben fel-
költöztem Budapestre, ahol a 
fényképész szakmát ki is ta-
nultam. Később én is vettem 
egy gépet a bányában kapott 
első fizetésemből, és a bátyám-
mal, akinek a foci mellett a-
kadt szabadideje, otthon a für-
dőszobát sötétkamrává, fotó-
laborrá alakítottuk. 
- Később a hobbid hivatássá 
vált. 
- Péteren bányalakatosként 
dolgoztam becsületes, dolgos 
bányász emberek között. Tud-

ták rólam, hogy fotózom, ezért 
felajánlottak egy újságíró-
gyakornoki állást a Borsodi 
Bányász nevű újságnál, ahol 
Török Alfréd főszerkesztő 
mellett sajátítottam el a szak-
ma csínját-bínját. Hetente 
kétszer bányába kellett men-
nünk, Egercsehitől Putnokig, 
ennél jobb gyakorlat nem is 
kellett. Közben dolgoztam az 
Észak-Magyarországnak is, 
ahol fotóimért elég jó honorá-
riumot kaptam. 
Később elvégeztem a Magyar 
Újságírók Országos Szövetsé-
ge fotóriporteri szaktanfolya-
mát, és 1969-ben a Borsod Me-
gyei Lapkiadó Vállalat ál-
lományába kerültem, majd 
1972-től az Északhoz kellett 
mennem. Ettől először vona-
kodtam, Veres Mihály igazga-
tónak őszintén el is mondtam, 
hogy milyen anyagi vesztesé-
get jelentene nekem, de a párt-
bizottság kiadta pártfeladat-
nak (abban az időben az újság-
író nem dolgozhatott, ha nem 
volt párttag), az ellen pedig 
már nem tehettem semmit. 
1977-ben költöztünk be Mis-
kolcra, ahol Ladányi elvtárs 
segítségével kaptunk egy la-
kást a Vörösmarty úton. A fe-
leségemnek – akivel 1959-ben 
kötöttük össze az életünket, és 
Sajószentpéteren bölcsődé-
ben, óvodában, majd a szülő-
otthonban is dolgozott – a me-
gyei kórház koraszülött osztá-
lyán felkínáltak egy munka-
helyet, később onnan ment 
nyugdíjba is. Hamar rájöttem, 
hogy jobban jártam, hiszen az 
Északtól már országos lapok-
nak tudtam dolgozni mint a 
Képes Újság, vagy a Füles, így 
sokkal többet kerestem, mint 
korábban. 1985-től kinevez-
tek a fotórovat vezetőjének, de 
ez nekem nem volt kedvemre, 
mert a kollégáknak mindig azt 
a feladatot osztottam ki, amit 
ők szerettek volna (úgy gon-
doltam, hogy akkor lesz jó egy 
kép, ha szeretné is megcsinál-

Laczó József fotóriporter bát-
ran nevezhető Borsod megye 
krónikásának: megszámlálha-
tatlan művészi (és) sajtófotón 
örökítette meg a megye közel-
múltjának történetét, az itt élő 
emberek sorsát. Képeivel 
mindig az igazat mondta, 
ezért lettek olyan meggyőző 
erejűek. És ezért őrzi meg őket 
az utókor számára a Herman 
Ottó Múzeum is. A magyar 
kultúra napján e gyűjtemény 
anyagából válogatott kiállítás 
megnyitójára újra „hazajött". 
Sorozatunkban most őt mu-
tatjuk be olvasóinknak egy ki-
csit közelebbről. 
- Nem volt könnyű gyermek-
korod, sokáig az élet árnyé-

kos oldalán jártál. 
- 1938. május 25-én születtem 
Debrecenben. Hogy a kerék-
gyártó mester édesapám mun-
kájával el tudja tartani a csalá-
dot, nagyszüleimhez költöz-
tünk Tiszacsermelyre, amit 
akkor - nem rólam, de - József-
majornak neveztek. Apámat 
nemsokára elvitték frontszol-
gálatra, ahol szanitécként a 
Donnál teljesen nyoma ve-
szett, eltűntnek nyilvánítot-
ták. Hiába kerestettük, nem 
találták, a mai napig se tudjuk, 
hogy mi történt vele. Édesa-
nyánk egyedül nevelte a négy 
testvért: Misit (sajnos már 
nem él), engem, Istvánt (ő 
sincs már közöttünk) és Lacit, 

A fotóriporter: Laczó József 

2018. január-február

Borsod megye krónikása: Laczó József  
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ni a riporter), ezért a kényes, 
„nemszeretem" témák mindig 
rám maradtak. 
Majd 1997-ben létrehozták az 
Új Észak nevű lapot, ahová en-
gem küldtek az új munkatár-
sakat betanítani, és 1998. évi 
nyugdíjazásomig ott is marad-
tam. 
- Jöhetett a jól megérdemelt 
pihenés. 
-Az csak jóval később jött el, 
ugyanis megkeresett Mészá-
ros Sándor, az ÉMÁSZ kom-
munikációs igazgatója, hogy 
menjek a cég újságjához dol-
gozni. Éreztem magamban e-
rőt, és nyugdíj mellett, vállal-
kozóként még tíz évet ráhúz-
tam. Nemcsak fotóztam, cik-
ket írtam, szerkesztettem, sze-
rettem ott lenni. Marasztaltak 
ugyan, de ekkor már végleg 
nyugdíjba vonultam. 
- A lapok mellett számos ki-
állításon is láthatták a fotó-
idat. 
- Amikor Miskolcra beköltöz-
tem, Perecesen működött egy 
nagyszerű fotókör, ahol szak-
mailag egymástól nagyon so-
kat tudtunk tanulni, itt kap-
tam kedvet a pályázatokhoz. 
Persze először meg kellett ta-
nulni a képeket alkalmassá 
tenni az ezeken történő bemu-
tatásra. A kiállításokon az al-
kotások nem sajtófotóként 
szerepeltek, de nálam nincs 
különbség a sajtó- és a művé-
szi fotó között, hiszen a lapok-
ba is csak tökéletes képet ad-
tam ki a kezemből, az jelenhe-
tett meg. Én csak jó és rossz fo-
tót ismerek. 
Első önálló kiállításom Mis-
kolcon, a Selyemréten, egy 
Libresszó nevű könyvtárban 
volt, várakozáson felüli fogad-
tatással, meg is jött a kedvem 
hozzá, ezután már kerestem a 
pályázati lehetőségeket, ahová 
beküldhettem a képeimet. Bu-
dapesten, a MÚOSZ székház-
ban 1970-ben mutatkoztam be 
a szakma előtt, sikerrel. A me-
gyei tizenhárom tárlatom mel-

lett Szombathelytől Szegedig 
számos magyar városban lát-
hatták képeimet. Ahogyan 
egyre több díjat nyertem eze-
ken, úgy jött meg a bátorsá-
gom, így a külföldi bemutat-
kozás is hamar eljött. 
- Melyik díjadra emlékszel 
szívesen vissza? 
- Mindegyik egyformán érté-
kes számomra, de talán mégis 
kiemelkedik az Európa 77. III. 
Fotografikai Biennále fődíja, 
és Lipcse, ahol 1975-ben a ma-
tyó lakodalmas fotómmal a 
város különdíját elnyertem, 
vagy az Ezüstgerely sportfotó-
pályázat díja. A legkedvesebb 
mégis az Észak-Magyarország 
Díj, amelyet - a kollégák sza-
vazataival - két alkalommal is 
kiérdemeltem. Az egyiknek 
értékét emelte a vele kapott 
Feledy Gyuszi-kép is, amelyi-
ken Szent József (!) vezeti a 
szamarát. 
- A száguldó riporternek bi-
zonyára vannak emlékezetes 
esetei. 
- Amikor a nagy gyártelepi 
robbanás történt Sajóbábony-
ban, én épp egy rendőrkocsi-
ban voltam riporton. Rábe-
széltem a gépkocsivezetőt (a 
megyei vezetőkkel személyes 
jó kapcsolatom volt), hogy 
menjünk azonnal oda. Valami 
leírhatatlanul szörnyű látvány 
fogadott. Éppen a képeket hív-
tam elő a laborban, amikor a 
rendőrség megjelent, és lefog-
lalta az egész anyagomat, azóta 
se láttam viszont. Ezután már 
két gépet vittem magammal. 
Emődön történt egy vonatki-
siklás, ennek is lefoglalták az 
egyik gépen lévő anyagát, a 
maradó felvételeket meg akar-
tuk jelentetni a lapban, de a fő-
szerkesztő (Wirth Lajos) még 
saját felelősségemre sem en-
gedte. Bár egy hónap múlva 
már mutathattunk meg belő-
lük, de hát akkor már mennyi-
re volt aktuális? 
- Mi a véleményed a sajtó 
mai helyzetéről? 

- Az akkori főszerkesztők na-
gyon sok ma megjelent képet 
kidobnának a szemétbe, a ké-
szítőjével együtt. Abban az 
időben nem kértek tőlünk 
olyat, mint ami ma sajnos 
többször is megtörténik, hogy 
hamisítsunk meg képet, vagy 
egy helyzetet a fotónkkal. 
Mert ezt akkor sem csináltuk 
volna meg, ha nem tanítják 
már az első újságírói órán és 
nem büntette volna törvény, 
nálunk a becsület, a hitelesség 
mindenekfölött állt. Kádár-
nak a borsodi útján „kifotóz-
hattam volna a szemét", ma 
meg se lehet közelíteni a mi-
niszterelnököt. Milyen világ 
az, ahol a sajtófőnök fotóripor-
tereket, újságírókat lökdös-
het, rángathat, boríthat fel? 
- Hol van már Pulitzer József 
hitvallása: a „hír szent, a vé-
lemény szabad"? Neked mi 
volt az elved? 
- Ha tehettem, az életet fotóz-
tam, csak pillanatképekkel 
dolgoztam, nem beállított fo-
tókkal. Inkább csináltam öt 
vagy tíz felvételt, azokból biz-
tosan akadt legalább egy, ami 
kedvem szerint sikerült. Ben-
ne kell lenni a témában, látni 
kell a lelki szemeiddel, hogy 
mit lehet belőle kihozni. Itt 
van az ellenfényben készült 
dobáló fiúk: be tudtam volna 
állítani őket (de az ilyen jó biz-
tosan nem lett volna), mégis 
inkább két filmtekercset fo-
tóztam el, amelyekből meg-
született ez az egy, az igazi kép. 
- Van legkedvesebb fotód? 
- Nincs kedvenc, mert minde-
gyik az, mindnek története 
van. Nézd meg azokat a keze-
ket: a nagymamámé, aki 102 
évesen halt meg. Mindig az 
embert akartam fotózni, ösz-
szekötve a témával. Minden 
témához úgy álltam hozzá, 
hogy ebből lesz életem képe, 
másképpen nem érdemes csi-
nálni. Az életet szeretem, a ha-
lált nem, ha tehettem, nem is 
fényképeztem temetést. 

- Mit jelent neked Sajószent-
péter? 
- Nagyon sok emlék köt hozzá, 
szerettem itt élni, nem udvari-
asságból mondom, de itt érez-
tem legjobban magam. Bizto-
san közrejátszik benne, hogy 
akkor még fiatal voltam, he-
gyeket is megmozgattam vol-
na, nem ismertem lehetetlent. 
A Sörkertbe sokat jártunk, 
nem az ital, a társaság miatt: 
ha a négy fiú baráti köre össze-
jött, ott voltak aztán jó bulik. 
Bányásznapok, foci, bunyó, 
kézilabda: mind pótolhatat-
lan élményt nyújtott. Sokan 
elköltöztek, némelyek a más-
világra is. Most újra végigfo-
tóztam a régi helyeket. 
- Hogy érzed magad a bőröd-
ben? 
- Korábbi balesetem (bele-
ment a szemembe a fixír, és ké-
sőn mentem el orvoshoz vele) 
következtében elvégzett sike-
res szaruhártya-átültetés mi-
att a szemem a mai napig ér-
zékeny a fényre, de még a szél-
re is, ezért védem gyakran 
napszemüveggel. Hat éve egy - 
még időben elvégzett - vastag-
bélműtéttel megmentették az 
életemet, a leletek szerencsére 
nem mutatnak áttétet, de 
kontrollra évente eljárok. Tu-
dod, jobb félni… 
- A fiatalok szívesen fotóz-
nak, nekik mit tanácsolsz? 
- Ma már nem kell megtanulni 
a laborálást, a vegyszerek hatá-
sait, tehát könnyebb dolguk 
van. Mégis csak akkor csinál-
ják, ha igazán szeretik. A csa-
ládról készíthetnek fényképe-
ket a telefonba, de a fotózás-
hoz egyfajta látásmód szük-
séges, ami adottság. Mert tu-
dod, az a különbség a fénykép 
és a fotó között, hogy fénykép-
művészről még senki se hal-
lott. 
- További jó egészséget, és 
még sok fotótémát kívánva 
köszönöm a beszélgetést! 

Kiss Barnabás 
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„Kántorok, jó borok, nem szárad meg a torok" 
Rendhagyó pincelátogatás 

A rendelkezésre álló dokumen-
tumokból az derül ki, hogy vá-
rosunkban és környékén egy-
kor virágzó szőlészeti, borásza-
ti kultúra létezett. Számos sajó-
szentpéteri pincében tokaji 
bort is tároltak, mivel egyfajta 
elosztási, raktározási központ-
nak számított. Persze az itt 
megtermelt nedűknek is rangja 
volt, amit mi sem bizonyít job-
ban, minthogy távoli városok-
ba (Kassára, Pozsonyba) is szál-
lítottak a sajószentpéteri hegy 
levéből. Ehhez képest mi a 
helyzet ma? Az ember egy ke-
zén képes megszámolni, hány 
olyan borász tevékenykedik a 
városban, aki nem csupán ama-
tőr szinten űzi ezt a szép mes-
terséget. Közülük is egyértel-
műen kiemelkedik Markó 
László, aki nem csupán a borok 
készítésére, hanem a szőlőmű-
velésre is komoly hangsúlyt 
fektet. A minap az ő pincéjében 
jártam, ahol mód nyílt egy kis 
beszélgetésre is. 
- Az emberek jelentős része 
úgy véli, miután a must ősz-
szel a hordókba (esetleg tar-
tályokba) kerül, azt követően 
semmi teendője nincs a bo-
rásznak, csak a finom nedűk 
kóstolása marad. 
- Ez nyilván tévhit, hiszen már 
ezt megelőzően is temérdek 

munka akad: a februári met-
széstől kezdve a kapáláson és 
permetezésen át egészen az őszi 
szüretig rengeteg tennivaló van 
a szőlőben, legalábbis annak, 
aki nem vásárolja, hanem saját 
maga termeszti a bor alapjául 
szolgáló szőlőt. Amikor a fris-
sen leszedett szőlő a borházba 
kerül, ugyancsak tengernyi 
munkával szembesül a boros-
gazda, mivel több fázison megy 
keresztül a gyümölcs, mire 
must, majd bor lesz belőle. 
Először is arra szeretném fel-
hívni az érdeklődők figyelmét, 
hogy a bor tulajdonképpen 
élelmiszer. Ebből fakadóan 
rendkívül fontos, hogy megfe-
lelő higiénés körülmények kö-
zött dolgozzunk a szőlővel, a 
musttal és borral is. A minőség 
szempontjából elengedhetet-
len a borház és a pince tisztán-
tartása, a hordók és a különbö-
ző edények mosása, fertőtlení-
tése. Ha minőségi bort szeret-
nénk készíteni, ezeket a lépése-
ket nem lehet mellőzni! Az ere-
deti kérdéshez visszatérve in-
duljunk el onnan, hogy a meg-
felelő érettségű szőlőnk a bor-
házban van, és elkezdődik a fel-
dolgozása. A könnyű fehérbo-
rok és nagytestű vörösborok 
készítése eltér egymástól, ha-
bár vannak megegyező lépések. 
A legfőbb különbség a héjon és 
magasabb hőmérsékleten való 
erjesztés (vörösbor). A fogadást 
a bogyózás-zúzás (megfelelő 
technológiai háttér mellett a 
bogyózás az első) követi, amely 
során a bogyókat leválasztjuk a 
fürtökről, ugyanis a kocsány 
különösen sok polifenolt, cser-
zőanyagot tartalmaz. A fel-

dolgozás során számolnunk 
kell az oxidációval, ami ellen 
legegyszerűbben kénezéssel 
vagy szén-dioxid gázzal véde-
kezhetünk. A szakirodalom 
szerint fehér szőlőfajta eseté-
ben a feldolgozott szőlőt (vagy 
már mustot) a legtöbb esetben 
kénezni szükséges, míg vörös 
borszőlő esetében alaposan 
meg kell fontolni a műveletet. 
Szerintem a kénezés olyan a 
bornak, mint az embernek a de-
mokrácia. Nem biztos, hogy a 
bornak a legjobb a kénezés, de 
még nem találtak fel jobbat. 
A kénessav (nem kénsav!) véd 
az oxidáció, a káros mikroorga-
nizmusok ellen, és segít feltárni 
a szőlő illat-, aroma- és reduká-
lóanyagait. Általános cefreké-
nezés egészséges termés esetén 
a 30-50mg/l. Borászati kénpor-
ban kifejezve ez 6-10g/hl, 5%-os 
törzsoldattal pedig 0,6-1dl/hl. 
Gazdaboltokban ezeket lehet a 
legegyszerűbben beszerezni. 
Felhívom a gazdák figyelmét, 
hogy a divatos, ma már vörös-
boroknál elengedhetetlen al-
masavbomlást (amikor általá-
ban a húzós ízérzetű almasav-
ból tejsavbaktériumok hatásá-
ra krémes ízérzetű tejsav kelet-
kezik) gátolja a kénessav, ezért 
vörösborok esetében kiemelten 
megfontolandó művelet a ké-
nezés must állapotban. Az illa-
tos, könnyed fehérborok és ro-
zéborok esetében a cél a mie-
lőbbi préselés és a viszonylag 
hidegen való erjesztés (14-18 
celsius) az aromaanyagok meg-
őrzése érdekében. Vörös szőlő-
ből készült cefre esetén az ideá-
lis erjedési hőmérséklet vala-
mivel magasabb, 20-22 celsius 
fok körül már tökéletesen ki 
tud erjedni a vörös cefre. Több-
nyire az erjedés 1-2 hét alatt le-
zajlik ezen a hőmérsékleten. 
Erjedés során 5-15%-nyi erje-
dési űrt hagyunk el az erjedés 
sebességétől függően. Például 
54 literes ballonban nem sza-
bad 10 liter mustot erjeszteni, 
mert az erjedés végére már je-
lentősen megnőhet az ecetsav-
tartalom. Az erjedés során aján-

latos kóstolni a fejlődő bort 
(murcit), ugyanis tápanyaghi-
ány (nitrogénhiány) esetén a 
borélesztőknek megnő a kén-
hidrogén termelése. Ez a kel-
lemetlen vegyület felelős pél-
dául a záptojásszag kialaku-
lásáért, amelyet erjedés során 
még egyszerűen tápanyagpót-
lással (gazdaboltban is kapha-
tó tápsó) meg tudunk szüntet-
ni, azonban később már sokkal 
nehezebb eltávolítani a borból. 
Feltételezvén, hogy a bor tel-
jesen kiforrt, saját magunk se-
gítségére előülepítést tartha-
tunk. Az erjedés után a bort 
csak egyszeri fejtés után tesz-
szük a hordóba. Régen sokszor 
emlegetett mondás volt, hogy a 
bor minél tovább van az anyján 
(tehát a borseprőn), annál jobb, 
azonban ez az esetek többségé-
ben hibás kijelentés, nem is be-
szélve az óriási mikrobiológiai 
kockázatról. 
- Mi a helyzet a tárolással, és 
lehet-e védekezni a különbö-
ző borbetegségekkel szem-
ben? 
- A tárolás során nagyon fon-
tos, hogy minden egyes tároló-
edény (hordó, üvegballon, tar-
tály) tele legyen. Az oxidáció 
hatására a bor öregszik, a ké-
nessavtartalom pedig lekötő-
dik, ezért egy megkezdett hor-
dót kisebb edényekbe szüksé-
ges fejteni, hogy mindig minél 
kevesebb oxigén érje a bort. 
Míg a reduktív fehérboroknak 

Ilyen és ehhez hasonló szólások terjedtek el a középkori 
Sajószentpéteren, ami nem is csoda, hiszen 1446-ban 
Hunyadi János kormányzó a korábbi Péter- és Pál-napi 
vásárhoz két újabb vásárkiváltságot adományozott a te-
lepülésnek, amit Szent Gergely és Szent Miklós ünne-
pére időzítettek. Mindkét szent ünnepe köthető a szőlő-
höz: míg Szent Gergely ünnepe a hagyományos szőlő-
munkák kezdetét jelentette, addig Szent Miklós ünne-
pére már az újbor minősége is megismerhető volt, így a 
távoli vidékek borkereskedőit várták erre a vásárra. 

2018. január-február

Katonás rendben sorakoznak a hordók 

Egy borász, aki büszke arra, 
hogy sajószentpéteri
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karbantartást igényelnek. A té-
li időszak mindig megteszi a 
hatását, a fagyok további álla-
potromlást generálnak, a hibá-
kat pedig hideg aszfalttal igye-
keznek orvosolni. 
Sajószentpéter tisztaságának, 
rendjének állapotáról eseten-
ként kap reklamációt a helybé-
liektől az igazgató, aki hisz ab-
ban, hogy élhető és tiszta kör-
nyezetet csak a lakosság hatha-
tós együttműködésével lehet 
elérni. Munkatársaival ezért 
dolgoznak nap mint nap. 
A Sajószentpéter közigazgatási 
határát jelző helységnévtáblák 
messze esnek egymástól, ami 
mutatja azt is, hogy nagy a kar-
bantartandó közterület. Ne fe-
ledkezzünk meg Dusnok-pusz-
táról és Újbányatelepről sem, 
amelyek szintén a városhoz tar-
toznak! 
Antal Anita örül annak, hogy a 
közel ötéves vezetői megbízása 
alatt – az önkormányzattal 

együttműködve – sikerült felú-
jítani a Városgondnokság épü-
leteit és udvarát: a tetőcserével, 
a homlokzat-felújítással, az iro-
dahelyiségek felújításával és az 
udvar aszfaltozásával jelentő-
sen javultak az ott dolgozók 
munkakörülményei. 
Ebben az évben a korábbinál             
több feladat vár rájuk, hiszen az 
önkormányzat számos uniós 
pályázatot nyert, amiben vár-
hatóan kapnak majd részfela-
datokat, főként a logisztika te-
rületén. Egyelőre ezekről még 
zajlanak az egyeztetések. 
A napokban elkezdik a fóliasát-
rakban a tavaszi előkészülete-
ket, az egynyári virágok mag-
jainak elvetését. Törekednek 
egyre több évelő növény kiülte-
tésére is, hiszen az gazdaságo-
sabb megoldás. 
Célja, hogy munkájával és 
munkatársaival hozzájáruljon 
ahhoz, hogy Sajószentpéter egy 
rendezett, szép kisváros legyen 
az itt élők és az ideérkezők meg-
elégedésére. 
Antal Anitát 2017 júniusában a 
Városnapokon Közszolgálatért 
díjjal jutalmazta Sajószentpéter 
Város Önkormányzata. 

Kovács I. 

kimondottan ellensége az oxi-
gén, addig a vörösboroknak 
előnyére válhat, de csak akkor, 
ha folyamatosan kap a bor ke-
vés oxigént (például amikor a 
porózus hordó telis-tele van). 
A borbetegségek éppen a nem 
megfelelő tárolás és kezelések 
során alakulhatnak ki. A bor-
betegségek fertőzőek, ugyanak-
kor valamilyen mikroorganiz-
mussal közvetlenül is kapcso-
latba hozhatók. Vegyük sorra a 
leggyakoribbakat! Virágoso-
dás: virágélesztők okozzák, 
oxigén jelenlétében. A bor tete-
jén fehér színű hártya képző-
dik, a bor ecetesedik, lágyul. 
Mivel ezek a vadélesztők a 
kénessavat kiválóan tolerálják, 
ezért a legmegfelelőbb védeke-
zés az edények oxigéntől való 
elzárása, a megelőzés. Ecetese-
dés: az ecetsav-baktériumokat 
a bor legveszélyesebb romlás-
okozóinak tekintjük. Az ecete-
sedés megelőzésére a megfelelő 
kénezéssel és az oxigén teljes 
kizárásával van lehetőség. 
A már ecetesedésnek indult 
bort csak pasztőrözéssel lehet 
teljesen meggyógyítani. Nyú-
lósodás: a bor rendellenesen 
viszkózussá válik, a megfelelő 
védekezés az elegendő kén 
használata. Mivel ezt a beteg-
séget tejsavbaktériumok okoz-
zák, az oxigén kizárása nem je-
lent teljes védelmet, sőt, a már 
nyúlós bor viszkozitása erős le-
vegőztetéssel csökkenthető 
(nem darabban tárolással!) 
Egéríz: az egérízű borok utóíze 
az egérvizelet szagára emlékez-
tet. Tejsav-baktériumos ízhiba, 
amely irányított erjesztéssel és 
megfelelő kénezéssel kiküszö-
bölhető. A magas vastartalom 
fokozza az egéríz kialakulását, 
ezért sem ajánlatos vas esz-
közöket használni feldolgo-
zás/tárolás során. Most pedig, 
ha már a végére hagytuk a bor-
betegségeket, álljon itt egy 
szakmai körökben régóta ter-
jedő mondás, amely a követke-
zőképpen hangzik: „A rossz 
borral ugyanannyi munka van, 
mint a jóval, csak éppen a jó 
bort szívesen fogyasztja az em-
ber, a rossz meg a készítőjét mi-
nősíti." 

Sulyok B.

– Közel 23 éve álltam munká-
ba Sajószentpéteren, a mai Vá-
rosgondnokság elődjénél pénz-
ügyi ügyintézőként. Szakmai 
fejlődésem érdekében a munka 
mellett folyamatosan képeztem 
magam. Pénzügyi ügyintézői, 
mérlegképes könyvelői, pénz-
ügyi-számviteli szakellenőri 
végzettséget, majd a Nyíregy-
házi Főiskola Gazdálkodási 
Szakán közgazdász diplomát 
szereztem. 
A 2007-es intézményi raciona-
lizálásokat követően bérügyin-
tézőként, majd gazdálkodási 
részlegvezető beosztásban dol-
goztam, innen mentem GYES-
re 2010-ben, ekkor született 
meg kislányom, Lilien. A kö-
vetkező három évet gyerme-
kemmel töltöttem. 
Pályázat útján 2013. október 
01. napjától öt évre a képviselő-
testület megbízott a Sajószent-
péteri Városgondnokság igaz-
gatói feladatainak ellátásával 
–nyilatkozta tudósítónknak. 
Az elmondottakból azonnal ki-
derül, hogy esetében olyan ve-
zetőről van szó, aki az alapoktól 
megismerte a városgazdára há-
ruló feladatokat, hiszen lépcső-
fokonként jutott előre. Két 
részlegük van, a műszaki-vá-
rosüzemeltetés és a gazdálko-
dás. Természetesen előbbi a lát-
ványos, hiszen az ott dolgozó 
szakemberek – a közfoglalkoz-
tatottakkal közösen – végzik a 
parkosítást, a zöldterületek 
gondozását, játszóterek és ön-
kormányzati épületek karban-
tartását és a számukra megsza-
bott más kötelező feladatokat. 
A téli hónapokban az utak és 
járdák síktalanítása is rájuk há-
rul, de őket emlegetik az autó-
sok, ha kátyúba hajtanak. 
Utóbbi tevékenységük, vagyis 
a kátyúzás sem kis feladat, 
hiszen a város útjai folyamatos 

Sajószentpéter „arculati felelőse" 
Portré: Antal Anita 

Az elmúlt években egyre szépült városunk, ami nem ke-
rülte el az átutazók és a helyben lakók figyelmét sem. 
Hogy mi van a látvány mögött, arra kerestünk választ 
Antal Anitánál, a Sajószentpéteri Városgondnokság 
igazgatójánál. 
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rkérdésk

Plopp Attiláné 

- Örömmel hallom, hogy lesz 
a városban egy kulturált kö-
zösségi tér, ahol a nyári idő-
szakban is lehet nívós rendez-
vényeket tartani. Ha elkészül, 
biztosan jó irányba mozdul el 
az itt tapasztalható érdekte-
lenség, megszűnik a családok 
bezárkózása. Olyan embert u-
gyanis nem ismerek, akit vala-
mi ne érdekelne, bár tudom, 
hogy ebben a kérdésben sem 
egyszerű mindenki kedvére 
való programot találni. Én 
például régóta keresem azokat 
a településeket, ahol fellép a 
Kowalsky meg a Vega, vagy az 
Ismerős arcok, és ha számom-
ra elérhető távolságban van-
nak, elutazok a koncertjükre. 
Van még néhány kedvencem 
rajtuk kívül is, de mennyivel 
egyszerűbb lenne, ha nem ne-
kem kellene máshová menni, 
hanem ők jönnének Szentpé-
terre. Biztosan nem vagyok 
egyedül, aki megnézne egy-
egy jó színházi előadást is a 

szabadtéren, akármelyik tár-
sulat fellépésével. De lehet 
bármilyen program, ami kap-
csolatos a kultúrával, mert 
előbb-utóbb biztosan felkelti 
majd a helyi emberek érdeklő-
dését. 

Bártfai Istvánné  

- Régi hiányt pótolna, ha el-
készülne egy szabadtéri léte-
sítmény. Az biztos, hogy bár-
milyen programon ott leszek, 
hiszen rendszeresen járok he-
lyi rendezvényekre, legyen az 
a Városnap, nyugdíjasok estje 
vagy bármi más. 
Most tudomásom szerint 
nincs a városban olyan szóra-
kozóhely, ahová a fiatalok jár-
hatnának, ezért el kell menni-
ük Miskolcra vagy Kazinc-
barcikára. 
Egy közösségi tér biztosan 
enyhíthetne az ő problémái-
kon is. A programok pedig 
legyenek színesek, változa-
tosak, szóljanak minden kor-
osztályhoz! 

Palkó Andrásné   

- Kellene a városnak egy sza-
badtéri közösségi rendezvény-
helyszín, mert most a helyi 
csoportoknak sincs igazán 
lehetőségük a bemutatkozás-
ra. Vannak eredményes tánco-
sok és olyan együttesek, akik 
biztosan örömmel fellépné-
nek hazai színpadon, ismerő-
sök és családtagok előtt. Szá-
mukra akár térségi versenye-
ket is lehetne szervezni. Ha 
pedig már bővülnének a még 
szűkös lehetőségek, én szín-
házban és könnyűzenei műso-
rokban gondolkodnék, mert 
azokra mindig van kereslet. 
Most fővárosi, miskolci és egri 
színházba járunk, ha meg aka-
runk nézni egy jó előadást, is-
mert színészekkel. Szóval sze-
rintem bármi jöhetne, mert 
biztosan mindenre vevő lenne 
a szentpéteri közönség. Ne-
kem itt felvillannak a '60-as és 
'70-es évek, amikor a Sörkert 
volt a fő szórakozóhelyünk, és 
bármilyen programot szervez-

tek oda, mindig tömeg fogadta 
az előadót. A műsoron kívül az 
is nyomott a latba, hogy a kul-
turált környezetben barátok-
kal, ismerősökkel találkoz-
tunk és beszélgettünk. 

Fodor András 

- Azon kevesek közé tartozok, 
akik a komolyzenét szeretik, 
és tudom, hogy ennek a műfaj-
nak itt helyben nincs nagy tá-
bora, ezért például egy zon-
gorakoncertre nem biztos, 
hogy sokan lennének kíván-
csiak. A könnyűzenében in-
kább a rock áll közel hozzám, 
ezért az Edda és a Hooligans 
koncertjeire szoktam eljárni, 
már csak borsodi kötődésük 
miatt is. Elárulom még, hogy 
párommal együtt rendszeres 
színházlátogatók vagyunk, és 
van bérletünk a helyi előadá-
sokra is. Ha tudomást szer-
zünk arról, hogy Miskolcon 
fellép egy stand up előadó, őt 
is megnézzük, mert tudunk 
derülni a jó poénjaikon, akár-

Ön milyen kulturális-közösségi 
programokon venne részt 

szívesen? 

2018. január-február
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csak a profi humoristákon. 
Egy fedett szabadtéri színpad 
őket is tudná fogadni. Bizto-
san nem egyedül vagyok azzal 
a véleményemmel, hogy kell 
egy kulturált hely ebbe a kis-
városba, ahová az emberek 
szórakozni járhatnak. 

Illyés István  

- Szinte mindig részt veszünk 
a hegyen tartandó április 30-i 
rendezvényen, ahol tűzijáték 
is van, de a szilveszteri bálokat 
sem szoktuk kihagyni a csa-
láddal. Jó dolog volna, ha nyá-
ri időszakban is lenne valahol 
lehetőség valamilyen városi 
program megrendezésére, 
mert kell nekünk is egy ilyen 
hely. Nem tudnék rá válaszol-
ni, milyen műsorokat szeret-
nék megnézni, mert mondha-
tom, hogy mindenevő vagyok. 
Azt tudom, ezen a téren sem 
lehet mindenki kedvében jár-
ni, de a színházi előadásokat és 
a koncerteket biztosan sokan 
látogatnák. 

Vígh Csaba 

-A feleségemnek bérlete van a 
helyi előadásokra, ahol több-
nyire kassai és miskolci művé-
szek lépnek fel, de ha időm en-
gedi, akkor elkísérem. Az a ta-
pasztalatom, hogy az ismert, 
népszerű színészek vonzzák a 
közönséget, ezért tartom jó 
dolognak, hogy néhány buda-
pesti társulat rendszeresen 
haknizik vidéken. Velük érde-
mes lenne felvenni a kapcsola-

tot, de vannak megfizethető e-
gyüttesek és szóló fellépők is, 
akikre kíváncsiak lennének a 
helybeli emberek. Ha a műve-
lődési ház udvarán valóban el-
készül majd egy szabadtéri 
színpad, akkor már csak a 
programszervezők jó munkája 
kell ahhoz, hogy minél szín-
vonalasabb műsorok kerülje-
nek városunkba. 

Kopasz János 

-Amíg kislányom a helyi Free-
dance 2008 tánccsoportban 
szerepelt, minden helyi ren-
dezvényen részt vettem. 
A tánc szeretete azonban to-
vább megmaradt bennem, a-
zért is gondolom, hogy rend-
szeresen lehetne táncverse-
nyeket rendezni Sajószentpé-
teren, a modern táncok műve-
lőinek részvételével. Ez sze-
rintem a nyári időszakban jó 
program lenne a tervezett sza-
badtéri színpadon. Emellett 
szeretem a jókedvet, a vidám-
ságot és a felszabadult mula-

tást, amiből már kiderülhe-
tett, hogy nagy rajongója va-
gyok a mulatós zenének. Ked-
venceim között van Bunyós 
Pityu és Nótár Mary is, de a 
Fásy Ádám műsorában sze-
replőket mind felsorolhat-
nám. A humoristák közül a 
műfaj klasszikus képviselői 
érdekelnek, mint Nagy Ban-
dó, Bagi és Nacsa. Mindnyá-
jukat örömmel látnám a szent-
péteri színpadon.  

Csordás Miklós 

-Sok idős ember van Sajó-
szentpéteren, akik még a beat-
zene hőskorában voltak fiata-
lok, és megkedvelték az akkori 
előadókat. Zalatnay Sarolta, 
Koós János, Korda György, 
vagy a zenekarok közül az O-
mega, Illés, Metró, Hungária 
és még néhányan nagy sztárok 
voltak és vannak, akik még 
most is vállalnak fellépést. 
Ezeket azért sorolom, mert jó 
lenne a korosabb emberek 
kedvében is járni a programok 
szervezésénél. Esetenként lá-
tok olyan plakátokat, amelyen 
színházi előadást hirdetnek 
népszerű, ismert színészekkel, 
akik vállalják a vidéki fellépé-
seket. Harsányi Gábor, Nyer-
tes Zsuzsa, Straub Dezső és 
más befutott művészek bizto-
san vonzanák a nézőket. 

Gyenge Gyula  

-Örömmel értesültem arról, 
hogy épül majd egy közösségi 

t

tér a művelődési ház mellett. 
Az lehetőséget ad majd a helyi 
programok bővülésére, mert 
idáig évente 3-4 alkalommal 
rendeztek a városban nagyobb 
eseményt, főként ünnepekhez 
köthető napon. A művelődési 
háznál jó helyen lesz a szín-
pad, hiszen jó környéken van. 
Így, 75 évesen úgy gondolnám, 
fontos része a városban élő 
embereknek a kultúra terjesz-
tése, a rendezvények látogatá-
sa, de én visszakanyarodnék 
az egykor virágzó sportéletre. 
NB I-es ökölvívók és női ké-
zilabdások, NB I/B-s foci és 
több más sikeres szakosztály 
működött Szentpéteren, és 
különösen az ökölvívás az a 
sportág, amelyik színpadon 
bonyolítható, hiszen csak a 
ringet kell felszerelni hozzá. 
Mostanában hallottam több 
helyi fiatalról, akik eredmé-
nyesen művelik a sportágat, e-
zért lehetne ezen a helyszínen 
versenyeket rendezni. 
Nagyon sokáig működött itt 
amatőr színjátszó csoport, 
amire mostanában is lenne 
igény, de sokan vevők lenné-
nek az operettelőadásokra is. 
Tudom, nem a kérdéshez tar-
tozik, de elmondom, hogy 
örülök a sok-sok nyertes pá-
lyázatnak és a város fejlődé-
sének, de akkor leszek elége-
dett, ha munkahelyek is ér-
keznek Sajószentpéterre, mert 
az lenne a legfontosabb. 

Kovács I.

XI. évfolyam 1. szám
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Sorsok és emberek 
Bánfalvi Ákos író, újságíró, rádiós műsorvezető 

- Induljunk el a kályhától: te is 
voltál kisgyerek. 
- 1976. február 28-án születtem 
Sajószentpéteren, második 
gyermekként. Bátyámmal két 
teljesen más világ vagyunk, de a 
rockzene szeretetét neki kö-
szönhetem, amiért nem lehetek 
eléggé hálás. Első felderengő 
gyerekkori kép: vasutas nagya-
pám állomás melletti szolgálati 
lakásának ablakában ülök, s el-
bűvölve bámulom a sínautókat, 
vonatokat. Csoda, hogy végül 
nem mozdonyvezető lett belő-
lem… A Ronkay-kerti óvodát - 
sok kedves emlékem helyszínét 
- tavaly tették a földdel egyenlő-
vé. A '80-as évek sajátos vará-
zsát, a kisdobosságtól az úttö-
rősségig, a kötelező orosz nyelv-
tanulástól a diákcsínyekig a 4-es 
iskolában éltem át. 
- És közben a mozdonyokról 
álmodoztál. 
- Az elmúlt, a rajzolás mellett 
hamar a rockzene lett a minde-
nem: lelkesen ollóztam ki a ked-
venc együtteseimről különböző 
újságokban megjelent cikkeket 
és képeket. Ezeket füzetekbe ra-
gasztgattam, a többségüket ma 
is őrzöm, emlékeztetnek arra, 
hogyan is kezdődött ez az e-
gész… 
- Majd jöttek a boldog közép-
iskolás évek. 
- Mindig vizuális alkat voltam, 
nyilvánvaló volt számomra, 
hogy gimnáziumban folytatom 
a tanulmányaimat. Az Avasiban 
– amely próbált felzárkózni a 
Herman és a Földes mellé az elit 
iskolák sorába - indítottak egy 
speciális rajz szakot, emellett 
döntöttem. Az igazat megvall-
va, nem szerettem túlzottan kö-
zépiskolába járni, lázadó kor-
szakomat élve az a fajta szigor és 
kötöttség nem igazán ízlett. 
- A lázadás egyik formája a 
rockzene volt. 
- A rockzenét már egészen kis-
koromban megismertem, ak-
kortájt - internet hiányában - 
még nem lehetett annyi zené-

hez hozzájutni, mint manap-
ság, a néhány külföldről be-
csempészett (horror áron meg-
szerezhető) bakelit lemez mel-
lett a másolt "műsoros" ka-
zetták hódítottak. Mindig is a 
keményebb hangvételű rock 
vonzott, ezen belül azonban 
számtalan stílust közel érzek 
magamhoz, mindegyikből vol-
tak és vannak kedvenceim, mi-
vel vallom, hogy a változatosság 
gyönyörködtet. Ma is napi szin-
ten hallgatom a zenét, és újabb-
nál újabb albumokkal gyarapí-
tom a mostanra 15 ezerre tehető 
gyűjteményemet. 
- Mit jelent számodra a zene? 
- Talán nagy szavaknak tűnhet-
nek, de a zene egyfajta menek-
vést jelentett a számomra, meg-
vigasztalt, ha szükségem volt rá, 
elfeledtette velem a problémá-
kat, társam volt, amikor magá-
nyosnak éreztem magam, és na-
gyon sokat alakított a szemlélet-
módomon is az évek során. 
- Honnan jött ilyen fiatalon a 
gondolat, hogy meg is írd a ze-
nei élményeidet? 
- Egyszerűen adta magát: el-
kezdtem levelezni magyar zene-
karokkal, és dedikált fényképe-
ket kértem, összebarátkoztunk, 
eljártam a koncertjeikre, ké-
sőbb levélinterjúkat és szemé-
lyes riportokat is készíthettem 
velük. Ezeket szerettem volna 
másokkal is megosztani, tizen-
ötéves fejjel készítettem egy 
saját fénymásolt zenei maga-
zint, amelybe magam írtam az 
interjúkat, lemezkritikákat, 
koncertbeszámolókat. A Hate, a 
kéthavonta 200 példányszámú 
fanzine négy számot élt meg, de 
felfigyelt rá Hímer Bertalan, az 
akkor induló rockzenei szaklap, 
a Rockinform főszerkesztője, s 
felkért, hogy írjak cikkeket a 
havonta megjelenő magazinba. 
- Emlékszel az első cikkedre? 
- Még szép, óriási élmény volt 
első ízben, nyomtatott formá-
ban viszontlátni a cikkemet és a 
nevemet: egy miskolci zene-

Az internet a mai világban nagy kincs, szinte lételemünk. 
De lehet pusztító bomba is, ha rossz emberek rossz célokra 
használják. Falakat emelhet és falakat bonthat le körü-
löttünk. Hogy melyik valósul meg, csupán rajtunk, 
embereken múlik. 

kart, a Marilynt mutattam be. 
Mai fejjel már jókat mosolygok 
egykori írásaimon, de valahol 
csak el kellett kezdeni… 
A Rockinformon kívül írtam a 
miskolci Új Hírnöknek és az 
Észak-Magyarország mellékle-
tének, a Tipp Magazinnak is. 
Éveken át szerkesztettem és 
vezettem rockműsorokat ka-
zincbarcikai (Top Rádió) és 
miskolci (City Rádió, Európa 
Rádió Miskolc, Sky Music Rá-
dió) rádiókban, volt egy rövid 
kirándulásom a Sajó TV-nél is a 
„Zenebohóc" című műsorral. 
2007-től végleg visszatértem a 
nyomtatott sajtóhoz, és dolgoz-
tam a magyar tetoválók maga-
zinjának, a Tattoo-nak, vala-
mint két angol szaklapnak, a 
Total Tattoo-nak és a Tattoo Re-
volution-nek. A Rockinform 
megszűntével ma már csak a 
magyar Tattoo-ban, és az ameri-
kai InkSpired Magazine havi-
lapban jelennek meg az írásaim. 
- Hogyan kerültél kapcsolatba 
a lázadás másik jelével, hogy 
aztán arról is írj? 
- A tetoválás mindig is ott volt 
körülöttem, hiszen a rockzené-
szek többsége visel(t) tetoválá-
sokat. Egyszer kitaláltam, hogy 
mi lenne, ha tetovált zenészek-
ről írnék egy-két cikket a Tattoo 
Magazinba, a főszerkesztő, Bar-
tha Barna azonnal nyitott volt a 
felvetésemre. Idővel szép sor-
ban felvettem a kapcsolatot kül-
földi modellekkel, fotósokkal, 
ügynökségekkel, majd tetováló-
művészekkel is. A szoros, baráti 
kapcsolataimnak köszönhető-
en sikerül mindig színvonalas 
tartalmat összehoznom, amit az 
eladási statisztikák alá is tá-
masztanak. 
- Mikor készült az első teto-
válásod, és mi volt az? 
- Hamar megigézett ez a mű-
vészet, az első tetoválásommal 
viszont várnom kellett az érett-
ségiig. Az évzáróra már egy, a lá-
bamra készült nonfiguratív láb-
talp tetoválással érkeztem, s on-
nantól nincs megállás, időről 
időre készülnek rám különböző 
ábrák egy kazincbarcikai teto-
válóművész, Zilahy Olivér jó-
voltából. 
- Mi kell ahhoz, hogy Sajó-
szentpéteren élve könyveket 

tudj kiadni? 
- Kapcsolatok és internet. 
Mindössze ennyi. A mai világ-
ban már teljesen mindegy, hogy 
hol élsz. Az egy másik kérdés, 
hogy hol szeretnél élni. Szeren-
csésnek mondhatom magam, 
hogy jókor voltam jó helyen. E-
leinte csak zenei témájú köny-
veim jelentek meg a hazai pia-
con, elsőként a Marilyn Man-
son botrányos ügyeit boncolga-
tó „Marilyn és Én". Nagyon 
büszke voltam rá. 
- Bár akadtak tartalombeli, ki-
vitelezési hiányosságai, de az 
enyém, a miénk volt, és Man-
sonékról végre valami magyar 
nyelven. Gyermekbetegségei 
mellett is gyorsan elfogyott, űrt 
hagyva maga után. Ezért szüle-
tett meg még több részlettel kie-
gészítve tizenöt évvel később a 
„Groteszk aranykora" kötetem. 
Közben még jó néhány könyv-
vel jelentkeztem: többek között 
egy rocklexikon, valamint az 
amerikai Limp Bizkit és a ma-
gyar Junkies együttesek mun-
kásságát felölelő művel. Szeren-
csére ezekhez mindig sikerült 
kiadót találnom itthon, így még 
ezzel sem akadt gondom. 

2018. január-február
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- A külföldi megjelenésben 
volt segítséged? 
- Nem, abszolút önerőből, min-
denféle külsős segítség nélkül 
sikerült megvalósítanom. Egy-
szerűen csak e-mailben meg-
kerestem több külföldi kiadót a 
kézirataimmal, és néhányan 
fantáziát láttak benne, bevállal-
ták a könyveim kiadását. Jelen-
leg egy amerikai és egy ausztrál 
kiadóval dolgozom együtt, 12 
tetoválással kapcsolatos könyv 
van már a hátunk mögött, 
amelyekben hol neves női és 
férfi tetovált modelleket, hol 
közismert tetováló- vagy fotó-
művészek munkáit mutatom be 
a világ szinte minden tájáról. 
- Mi vitt a Miskolci Egyetem 
Kulturális és Vizuális Antro-
pológia szakára? 
- Az újságírásban teljesen auto-

didakta módon képeztem ma-
gam, de mindenképpen tovább 
akartam tanulni a gimnázium 
után, és az antropológia jól 
hangzott. A bölcsészek egyéb-
ként is kissé olyan "elvont" em-
berkék, így ez tökéletesen pasz-
szolt hozzám. Hasznomra vált, 
mert alaposan kitágította a lá-
tásmódomat, számtalan más 
nép kultúrájával kerülhettem 
közelebbi kapcsolatba, általa 
merülhettem el jobban a tetová-
lás világában is. 
- Mit változtatott meg a kisfiad 
három évvel ezelőtti megszü-
letése? 
- Lényegében mindent, fene-
kestől felfordult az addigi éle-
tünk a feleségemmel, persze ezt 
egy cseppet sem bánom, sőt. 
Mai fejjel hamarabb vállalnék 
gyereket, de ugye, ma sajnos a 

karrier mindenekfelett áll… 
Már természetesen Zalán a leg-
fontosabb a számunkra, min-
den körülötte forog, és a mun-
kám jelentős része is áttevődött 
az éjszakai órákra. Az apaság ne-
héz, de semmihez sem fogható 
érzés, teljesen megváltoztatott 
minden téren, jobb emberré 
tett, de ugyanakkor érzelgőseb-
bé is… 
- Készítettél is egy gyermek-
könyvet. 
- A „Zalán és a fehér boci" nem 
hagyományos mesekönyv, a mi 
kis háromfős családunkról szól: 
mindhármunkat különféle teto-
válások díszítenek. Ezzel ismét 
űrt próbálok kitölteni, különle-
geset adni azoknak a tetovált 
szülőknek, akikre eddig senki 
sem gondolt. Sajnos a hazai és 
külföldi kiadók sem merték be-

vállalni eddig a kiadását, túl me-
résznek tartják az ötletet. 
- A több lehetőség reményé-
ben soha nem akartál elköl-
tözni Sajószentpéterről? 
- Dehogynem. Sokat gondol-
koztam ezen, hosszú ideig fon-
tolgattam a Budapestre való fel-
költözést, azonban az ottani 
nyüzsgés valahogy távol áll tő-
lem. Jobban szeretem a béké-
sebb, nyugalmasabb közeget, 
ahol a saját kis világomban al-
kothatok. Az internetnek kö-
szönhetően ma már teljesen 
mindegy, hogy hol él az ember, a 
net nemcsak eltávolítja egymás-
tól az embereket, de valamilyen 
szinten közelebb is hozza őket 
egymáshoz. Furcsa kettősség 
ez… 

Kiss Barnabás 

Zártkörű rendezvény, 
avagy így farsangoltak a péteri óvodások 

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és 
tagóvodái, a Móra Ferenc Utcai és Semmelweis Utcai 
szakítottak a többéves farsangi szokásokkal, és zártkörű 
rendezvény keretén belül intézményeikben tartották meg a 
farsangot. 

„A farsang szót a gyerekek nagy 
többsége üdvrivalgással, ugrál-
va, nevetve fogadja, mert ez szá-
mukra egyet jelent a jelmezek-
kel, a vidámsággal. Ilyenkor 
szabadon átváltozhatnak, lehet-
nek Pókemberek, tündérek, ki-
rálynők, sztárok vagy éppen az 
aktuális mesesorozat hősei. Ezt 
az önfeledt szórakozást szeret-
tük volna visszahozni az ovisok 
életébe, és ezért döntöttünk úgy, 
hogy megszakítva a hagyomá-
nyokat, a bemutató felvonulás 
helyett a farsangi időszak az 
óvodákban három nap lesz, és 
„feje tetejére áll a világ"- meséli 
Kaszáné Vincze Éva, a Sajó-
szentpéteri Központi Napközi 

Otthonos Óvoda vezetője. - 
A szülők kicsit meglepődtek, 
hogy a farsang ilyen jellegű 
megtartását szavaztuk meg, de 
elfogadták és lelkesen keresték 
gyermekeik számára a jelmeze-
ket. Mind a három nap készül-
tünk a gyermekeknek farsangi 
tevékenységgel, meglepetéssel, 
játékkal. A csoportokban a 
gyermekek és felnőttek készí-
tettek farsangi díszeket, álarco-
kat, sapkákat. A folyosók és cso-
portszobák téli díszeit, hópely-
heit felváltották a színes, vidám 
farsangot idéző dekorációk. 
Az óvodákba belépve a farsangi 
hangulatot egyrészről a mókás 
dekorációk, illetve a termekből 
kiszűrődő vidám dalok adták. 
Már a reggel folyamán nagy volt 
a sürgés-forgás a folyosókon, 
mivel a szülők lelkesen öltöztet-
ték gyermekeiket a látványo-
sabbnál látványosabb jelmezek-
be, hogy azokban tudják kö-
szönteni pajtásukat és az óvó né-
niket. A mulatságokat és prog-
ramokat a csoporton belül való-
sították meg, a gyermekek ér-
zelmeire hatva, hogy tevékeny-

kedtetve pozitív tapasztalatokat 
szerezzenek, mellyel hozzájá-
rulnak hagyományaink ápolá-
sához, értékeink és kultúránk 
gazdagságának örökítéséhez. 
A jelmezes felvonuláson túl fán-
kot sütöttünk, vitaminsalátát 
készítettünk, csoportos tánco-
kat tanultunk, ügyességi játé-
kokban vettünk részt és végül a 
PomPomFamilia zenés, táncos 
interaktív műsora szórakozta-
tott minket. A vigasság szüneté-
ben süteményt ettünk és üdítőt 
ittunk, amelyeket a szülők aján-
lottak fel. Nagyon sok felaján-
lást kaptunk a részükről, fánkot 
sütöttek, édességet, süteményt, 
innivalót adtak be ahhoz, hogy 
még emlékezetesebbek legye-
nek ezek a napok. És hogy a szü-
lők se maradjanak ki a jóból, a 
Sajó TV rögzítette az érdeke- 

sebbnél érdekesebb produkció-
kat, amelyet a szülők majd meg-
tekinthetnek, és megtekinthe-
tik a fényképek sokaságát is, 
amelyek a színes kavalkádokról 
készültek. A gyermekek arcát 
látva, biztosan állítom, hogy 
minden ovis maradandó, pozi-
tív élményekkel tért haza, és 
megerősít abban a döntésünk-
ben, hogy merésznek kell lenni 
és bátran változtatni kell, mert 
nem mindig a régi a jó. 

Románné 

Hupikék törpikék 
a központi óvodában 

Bohócok a Semmelweis Utcai 
Tagóvodában 

Egyéni jelmezesek a Móra Ferenc Utcai Tagóvodában 
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értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési 
zavarral küzdő gyermekek nevelését. 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbí-
rálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatással 2018. május 29. napjáig értesíti a 
szülőt. 
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes 
képviselő a közléstől számított 15 napon belül a jegyzőnek 
címzett felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. 
A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20. § (2) bekezdés meghatározza a szülők feladatát: 
„A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat 
által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatá-
rozott időpontban." 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt. 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. 
§ a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő idő-
ben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el. 

Sajószentpéter, 2018. január 25. 

   Dr. Guláné Bacsó Krisztina 
     jegyző

a 2018. évi óvodai beiratkozás rendjéről 

Tájékoztató 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Sajószentpéteri Központi 
Napközi Otthonos Óvoda valamennyi feladatellátási helyére a 
2018/2019. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni 
gyermekeiket: 

2018. április 23. (hétfő) 8-17 óra 
2018. április 24. (kedd) 8-17 óra 

2018. április 25. (szerda) 8-17 óra 

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők sze-
mélyesen jelezhetik a Sajószentpéteri Központi Napközi Ottho-
nos Óvodában (Sajószentpéter, Harica u. 3.). 

A beíratáshoz szükséges iratok: 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosító (amennyiben van, ennek hiányában a 
születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány, 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványa, 

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, 

- oltási kiskönyv, 

- a sajátos nevelési igény vagy a beilleszkedési-tanulási-magatartási 
zavar megállapításáról szóló szakvélemény. 

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, 
amelyet bármelyik tagóvodában be lehet szerezni. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában 
foglaltak szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai fog-
lalkozásban vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvo-
davezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. 
Kérem, hogy előfelvételi szándékukat - a gyermekek tagóvodába és 
csoportba sorolása miatt - jelezzék a beiratkozási időszakban! 
Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvé-
telét. 
A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító 
Okirata szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, 
sajátos nevelési igényű gyermekek, többek között: az enyhe 

2018. január-február
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Keresztrejtvény

Vízszintes: 1. Dr. Porkoláb Tibor irodalomtörténész 

2017-ben megjelent Lévay-monográfiájának címe. 9. 

Amerikai állóvíz USA és Kanada határán. 10. Szerda, 

röviden. 11. Szótoldalék. 12. Fényképészeti előhívószer. 

14. Holland sajt. 16. Kiscsibe, tájszóval. 17. Város Kelet-

Jáván. 19. Portugália és Japán autójele. 20. Megelégel. 21. 

Kétségbe von. 23. … Cirstea (román teniszező). 25. Ritka 

női név (jelentése: fiatal tehén). 26. Kisebb egyházi 

helyiség. 

Függőleges: 1. Budapest forgalmas sugárútja. 2. Nagy-

birtok, latin neve: domínium. 3. Nyomdai szakkifejezés 

(ikerbetű). 4. Kettőnk közül nem én. 5. Völgyeim és… 

(Akkezdet Phiai). 6. … vegyenek! (Gádor Béla 

szatírakötete). 7. Ti… (ők nem). 8. Tisztálkodó- és 

mosószer. 13. Országos Pszichiátriai és Neurológiai Inté-

zet. 15. Hónap, németül. 18. A talajra lehullott növényi 

réteg. 22. Transzmissziós elektronmikroszkóp, röviden. 

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 

Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt leve-

lezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2018. április 

8-áig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutal-

ványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 

3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail:

sajotv@gmail.com, szentpeterikronika@citromail.hu. 

December havi rejtvényünk helyes megfejtése: Thuri 

Farkas Pál. Köszönjük Olvasóink aktivitását! 

A február 9-én megtartott sorsoláson Ladányi Miklósnak 

kedvezett a szerencse. 

Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük. 

 
A SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS 

SPORTKÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR meghirdeti a 
„TIÉD A SZÍNPAD" tehetségkutató versenyt 

Jelentkezz, ha elmúltál 6, de még nem vagy 26 éves, 
és a tehetséged szeretnéd megmutatni! 

A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN NEVEZHETSZ: 

1. MUSICAL 
2. POP 

3. ROCK 
4. TÁNC 

Mind a 4 kategóriában (zenekarok kivételével) duók, triók, 
csoportok jelentkezését is várjuk! 
A produkciókat 3 fős szakmai zsűri bírálja majd el. 
A elődöntőt és a döntőt egy napon, 2018. május 12-én, szom-
baton rendezzük. 

HÁROM korcsoportban várjuk a jelentkezőket: 

1. kategória: 6-9 éves 
2. kategória: 10-14 éves 
3. kategória: 15-25 éves 

HELYSZÍN:A SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS 
SPORTKÖZPONT (3770 Sajószentpéter, Sport u. 32/1.) 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018.május 2. 
NEVEZÉSI DÍJ PRODUKCIÓNKÉNT: 400 FT (ami a 
helyszínen készpénzben fizetendő) 
EGY FŐ/CSOPORT KÉT KATEGÓRIÁBAN NEVEZHET! 
Jelentkezni a nevezési lapon lehet, amit kitöltés után kérünk az 
msk@parisat.hu e-mail címre elküldeni, vagy személyesen behoz-
ni a művelődési központ titkárságára. 
A nevezési lapok letölthetők a www.spmsk.hu honlapról vagy az 
https://www.facebook.com/muvelodesiessportkozpont.sajoszentp
eter/ oldalról. 
A versennyel kapcsolatban érdeklődni a 20/59-79-617-es telefon-
számon lehet. 

ÉRTÉKES DÍJAK ÉS SZAKMAI LEHETŐSÉGEK 
VÁRNAK A LEGJOBBAKRA! 

Szabadido

Szentpéteri
Krónika

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.; 
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban meg-
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