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1848. március 15-én felemelte 
szavát a nemzet, s a korhadt 
rend kártyavárként omlott 
össze. Az 1848–49-es hősök-
nek a nevét csak töredékében 
olvashatjuk a könyvekben. 
Azt azonban tudnunk kell, 
hogy a szabadságot nem egy 
arctalan tömeg vívta ki. A sza-
badságot az alkotni képes, a 
közös célokért tenni tudó és 
tenni akaró egyének teremtet-
ték meg. A polgári forradalom 
lehetőségét az emberek össze-
fogása vívta ki. Akaratukat 
összekovácsolta, erejüket 
megsokszorozta, hogy tudták: 
nagy dolgokra képesek, ha 
összefognak. Ők tetteikkel be-
bizonyították, hogy bár egy-
nek minden nehéz, soknak 
semmi sem lehetetlen. A nem-
zet összetartásának tudata 
1848 óta a leggazdagabb erköl-
csi, szellemi és érzelmi erőfor-
rásunk. Március közepén 
minden évben újra meg újra 
feltűzzük a kokárdát, a nemze-
tiszínű szalagból készített 
bokrétánkat. Pedig a forrada-

lomnak már vége, a harcot ott, 
akkor a csatamezőn elvesztet-
tük. És mégis, évről évre át-
gondoljuk elődeink tetteit. 
A forradalom minden évben 
újra és újra megszületik a 
szívünkben. Belegondolunk, 
hogy milyen nagy bátorság 
volt egy régi és erősen megko-
pott, de nagyhatalmú és erős 
politikai rendszer ellen fellá-
zadni. Amikor feltűzzük a ko-
kárdát, akkor ezt büszkeséggel 
tesszük. Nem magunkra va-
gyunk büszkék, hanem ma-
gyarságunkra, hazaszerete-
tünkre és azokra az őseinkre, 
akik szembe mertek szállni az 
elnyomó rendszerrel akkor és 
ott, abban a reménytelennek 
tűnő helyzetben. Ha a jelent a 
múltból fakadó tudással éljük, 
nem kell félnünk a jövőtől! 
Erre tanít minket Széchenyi 
István, és erre tanít minket az 
1848-as forradalom és szabad-
ságharc ünnepe. Ebben segít 
minket minden évben újra 
meg újra a megemlékezés a 
szabadságharcra, március 15-

re és annak hőseire. Ez ad ér-
telmet az ünnepségeknek, a 
koszorúzásoknak, a közös és 
békés elmélkedésnek. Megjó-
solta ezt már két nappal a for-
radalom kitörése után Jókai 
Mór, aki a következőket 
mondta: „Míg magyar él, míg 
szabad ember él e honban, ke-
gyelettel fognak visszagondol-
ni ez évre, annak történelmére 
s történetalkotó alakjaira." 
Nincs ez másképp városunk-
ban se, hisz évről évre össze-
gyűlünk a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskolában, hogy emlé-
kezzünk a március 15-i esemé-
nyekre és március 15-e hősei-
re. 
A Himnusz elhangzása után 
Csorba Csaba, a Kulturális és 
Sportközpont igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket, 
majd felkérte dr. Faragó Péter 
polgármester urat, hogy tartsa 
meg ünnepi beszédét. 
Az ünnepi beszédet követően a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola tanulói mutatták be mű-
sorukat, amely a korhű jelme-
zekben előadott jelenetekkel, 
versekkel, dalokkal és táncok-
kal idézte fel március 15-e 
hangulatát. A nézők úgy érez-
hették, hogy a 170 éve történt 
események részesei lehetnek. 
Az iskola udvarán elhelyezett 

Kossuth-emlékműnél az ön-
kormányzat, a városi intéz-
mények, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, a pártok és a civil 
szervezetek helyezték el a 
megemlékezés virágait. Az ün-
nepség a Szózat hangjaival ért 
véget. 

Románné 

      

A hősök emléke ma is él 

Ha kérdést intéznénk itt vagy a világ bármely részén, 
hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, 
nagy többségük gondolkodás nélkül vágná rá: március 
15-e. Ezt az ünnepet tehát minden magyar, minden rend-
szer, a legkülönbözőbb politikai irányzatok, mozgalmak 
és pártok, a legkülönbözőbb gondolkodású emberek vall-
ják magukénak. 

Ünnepi megemlékezés 1848. március 15-éről 

Ünnepi díszbe öltözött a Sajószentpéteri Kossuth Lajos 
Általános Iskola tornaterme 

Koszorúz a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 

A műsorban Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia alakja is 

megelevenedett 
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A közigazgatás átalakításával 
az első Kormányablakok 
2011-ben kezdték meg műkö-
désüket a megyeszékhelyeken 
és a megyei jogú városokban, 
és 2014 februárjától folyama-
tosan zajlik a Kormányabla-
kok országos hálózatának a ki-
alakítása. Ezek az első találko-
zási pontok az állampolgárok 
és a területi közigazgatás kö-
zött, így a bennük folyó mun-
ka alapján ítélhető meg leg-
közvetlenebbül az államappa-
rátus működése is. Az állam-
polgárok ma már az 515/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglalt több mint 1500 féle 
ügykört intézhetnek, kezde-
ményezhetnek, illetve kaphat-
nak tájékoztatást az eljárás 
menetéről. A 2018. március 
14-i megnyitó ünnepségen a 
meghívott vendégek üdvözlé-
se után - a forradalom és sza-
badságharc évfordulója előtt 
is tisztelegve - Kecskés Lili, a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola nyolcadik osztályos tanu-
lója szavalta el Heltai Jenő 
Szabadság című versét. 
Avató beszédében Demeter 
Ervin, Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megye kormánymegbí-
zottja ismertette azt a fejlesz-
tési programot, amelynek leg-
fontosabb célja az ügyfélbarát 
területi közigazgatás megte-
remtése, a szolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítása. Mint elmondta, e 
cél elérésének egyik eszköze a 
Kormányablakok hálózatá-
nak kiépítése és működtetése, 
bennük a szolgáltatás színvo-
nalának folyamatos fejleszté-
se. Hangsúlyozta, hogy ez 
szemléletváltással is jár, u-
gyanis amíg korábban a kor-
mányhivatalban dolgozók fel-
adata a közösségi szabályok 
betartatása volt, addig ma az, 
hogy az emberek ügyeit elin-
tézzék. Akkor eredményes a 
kormánytisztviselő, ha elinté-
zi az adott ügyet. Nincs köny-
nyű dolguk, hisz ma már 1500 
féle ügykör van a Kormányab-
lakokhoz delegálva. 
Szaniszló János, a Kazincbar-
cikai Járási Hivatal vezetője 
helyi adatokkal támasztotta a-
lá a végbement fejlődést: 2013 
első munkanapján reggel 8 óra 
10 perckor futott be az első 
ügy a járási hivatal kereteiben 

működő Kormányablakhoz, 
és 2017 év végére az elintézett 
ügyek száma 557.546 (ebből 
Sajószentpéteren 114.000), a 
fogadott ügyfelek száma 2014-
ben 55.000, míg 2017-ben már 
73.439 fő. Ennek további gya-
rapításában nagy szerepet kap 
a Sajószentpéteri Kormányab-
lak, amely stratégiai helyen, 
három járás – a miskolci, az 
edelényi és a kazincbarcikai – 
határán fekszik, így az ügyfe-
lek mindháromból jönnek ü-
gyeiket intézni. Itt egy hatab-
lakos Kormányablak műkö-
dik, amely hétfőn 7 – 17, a hét 
többi napján 8 – 18 óra között 
várja az ügyfeleket.  Szarka 
László, a miskolci Ornament 
2000 Kft. ügyvezetője előbb a 
Kormányablakok egységes 
külső és belső arculatának ki-
alakításáról elmondta, hogy 
fiatal, tehetséges tervezők ál-
modták meg a trikolor keretbe 
foglalt, ablakot szimbolizáló 
logótól a belső designon át 
(táblák, bútorok) egészen a ru-
házati kiegészítőkig. Ezeket 
négy ergonómiai szempontból 
megnyugtató és eleganciát is 
hordozó alapszín uralja: fehér, 
világoszöld, világosszürke és 
antracit. Majd a kivitelezés 
főbb adatait (az informatikai 
szigetelt kábelezés, hangszige-
telt falak, akusztikus álmeny-
nyezet, burkolás, festés) is-
mertetve köszönetét tolmá-
csolta a jelen lévő dr. Faragó 
Péter polgármesternek, Sajó-
szentpéter városnak és veze-
tőinek a segítő közreműkö-
désért, amely által lehetővé 
vált 60 nap alatt egy informa-
tikai hátterében és arculatá-
ban is XXI. századi igények-
nek megfelelő Kormányablak 
kialakítása. 
Miután a történelmi egyházak 
képviselőinek jelenlétében 
Jármi Zoltán görög katolikus 
parókus megszentelte az épü-
letet, a kormánymegbízott, a 
járási hivatalvezető és az ün-
nepségen jelen lévő Demeter 

Zoltán országgyűlési képvise-
lő a nemzeti színű szalag ünne-
pélyes átvágásával átadta az 
épületet a leendő használói-
nak. A Kormányablakban a 
tisztviselők által kezelt legjel-
lemzőbb ügycsoportok, a ko-
rábbi okmányirodákban in-
tézhető (személyi azonosító, 
útlevél, vezetői engedély, lak-
cím- és járműnyilvántartás) 
feladatokon túl - a teljesség i-
génye nélkül – az államigaz-
gatással, szociális ellátással, 
nyugdíjjal, családtámogatással 
és a hadigondozottsággal kap-
csolatosak intézhetők. 
Az állami szférában dolgozók 
arányának magas száma miatt 
a közigazgatás átszervezésé-
nek (leginkább létszámleépí-
tésnek) igénye már korábban 
is többször felmerült. Ha ez 
meg is valósul, rossz tapaszta-
lataink miatt csak reméljük, 
hogy azokat hagyják meg a he-
lyükön, akik a munkát tényle-
gesen elvégzik. Úgy gondo-
lom, hogy mi - akik ügyfélként 
a korábbi okmányirodai ügy-
intézéssel elégedettek lehet-
tünk - azt szeretnénk, hogy 
egyre kevesebb ügyes-bajos 
dolgunk miatt kelljen ezután 
máshová utaznunk. Mert a 
szakmailag jól felkészült ügy-
intézők – ahogyan a kormány-
megbízott is ígérte – valóban 
egyszerűen, gyorsan és haté-
konyan helyben elintézik a hi-
vatalos ügyeinket. 
Jobb kiszolgáltnak, mint ki-
szolgáltatottnak lenni. 

Kiss Barnabás  

Egyszerűsödő ügyintézés 

Városunkban tavaly december 15-én bezárt az okmányi-
roda, hogy 2018. március 19-én felújítás és átalakítás után 
a helyén megkezdhesse működését a Kazincbarcikai já-
rásban a második, Borsod-Abaúj Zemplén megyében a 
huszadik Kormányablak. 

Kormányablak nyílt Sajószentpéteren 

A szalag átvágásának 
ünnepélyes pillanatai 

Avatásra készülve 
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„Negyven év egy ország törté-
netében csak egy pillanat, egy 
ember életében az az időszak, 
amikor már kellő tapasztalat-
tal és még sok energiával ren-
delkezik ahhoz, hogy feladata-
inak elvégzéséhez a maximu-
mot tudja nyújtani. Egy iskola 
esetében a négy évtized azt je-
lenti, hogy a kialakult hagyo-
mányainak, tapasztalatainak 
biztos alapjára építve tervez-
heti az elkövetkezendő éve-
ket" – fogalmazott ünnepi be-
szédében Szternai János Ta-
másné tagintézmény-vezető a 
40 éves Hunyadi Mátyás Tag-
iskola KSK-ban tartott gála-
műsorán. 
Bizony, negyven év jelentős 
idő. Rengeteg változás, az el-
múlás és újjászületés folyama-
tosan hömpölygő ciklusai kö-
vették egymást. Negyven éve 
kaptuk vissza a Szent Koronát 
és a koronázási ékszereket az 
USA-tól. Ekkor kapott Kos-
suth-díjat Darvas Iván. Kádár 
János híres nyilatkozata ekkor 
hangzott el a munka ünnepén, 
és ekkor szavazta meg a 
Sixtusz-kápolnában összeült 

konklávé VI. Pál utódjául a 65 
éves Albino Luciani velencei 
pátriárkát, aki később az I. Já-
nos Pál nevet veszi fel. Távoli, 
homályosnak tűnő események 
ezek, amik leginkább már csak 
az idősebbek emlékezetében 
és a történelemkönyvek lap-
jaiban jelennek meg. Úgy tű-
nik, mintha Arkhimédész a-
zóta talált volna egy biztos 
pontot, és tényleg kifordította 
volna sarkaiból a világot, 
ahogy elhíresült mondásában 
állította. Az pedig, hogy ennyi 
változás mellett fennmaradt 
az intézmény, igazán komoly 
fegyvertény. 
Az iskola múltja a fényes pil-
lanatok mellett nehéz idősza-
kokat is tartogatott. A tagin-
tézmény-vezető asszony sze-
rint azonban mindkettőből é-
pülni tudtak. A sikerek és az 
elismerések megerősítették az 
iskola közösségét abban, hogy 
jó úton járnak. Nagyszerű tel-
jesítményt nyújtó diákok lép-
tek ki az iskola falai közül, és a 
tudásuknak, erkölcsi tartá-
suknak köszönhetően a fel-
nőtt életük is sikerekben gaz-

dag. Negyven éven keresztül 
az iskolában nem csak a tan-
anyag oktatása zajlott és zajlik 
ma is, hanem olyan morális 
alapokat is szerezhetnek a gye-
rekek, amelyre később felhúz-
ható egy boldog, a kihívások-
kal szemben is szilárd erköl-
csű ember. 
„Sokszínűek vagyunk. Az ü-
gyes festő úgy keveri, teszi 
egymás mellé a színeket, hogy 
azok összhangban legyenek, 
szemet gyönyörködtető, érté-
kes alkotást adjanak. Az itt 
dolgozók így igyekeznek a 
sokszínűséget harmóniába 
hozni. Nagyszerű emberek al-
kotják a közösségünket. 
Az összefogás, a szakmai tar-
tás, az újítások keresése, az op-
timizmus, a szeretet a Hunya-
diban dolgozók mozgatórúgó-
ja" – fogalmazta meg az iskola 
arc poeticáját Szternai János 
Tamásné. 
A gála egyébként jól tükrözte 
az évforduló jelentőségét, és az 
iskola fent említett sokszínű-
ségét. Számos különböző stí-
lusú előadást láthattak a nézők 
az iskola diákjaitól, amelyek a 
színjátszás, az irodalom, az é-
nek és a tánc határmezsgyéjén 
mozogtak, és számos kultúr-
rétegből merítkeztek. A néző-
téren helyet foglaló szépszámú 
közönség igen színvonalas, 
látványos, szívmelengető pro-
dukcióknak tapsolhatott. Bár 

tagintézmény-vezető asszony 
úgy fogalmazott, hogy az or-
szág történetében negyven év 
egy pillanat, én azt gondolom, 
Sajószentpéter életében ez egy 
olyan pillanatra sikerült, a-
mely mélyen bevési magát a 
város emlékezetébe, és sok em-
ber szívében marad meg ked-
ves, otthonos emlékként. 

Bájer Máté 

Negyven éve a sajószentpéteri oktatás szentélye a Hunyadi 

Fontos évfordulóhoz ért a Hunyadi Mátyás Tagiskola, 
amely számos nagy siker mellett több nehéz időszakot is 
elkönyvelhetett. Ezek azonban segítettek, hogy még el-
szántabban haladjon az intézmény a kijelölt úton. Erről 
és még sok más dologról is szó esett a KSK-ban tartott gá-
laműsor során. 

„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást." 
(Müller Péter) 

Az iskola, amely sok sajószentpéteri gyermek számára 
biztos alapokat adott 

Számtalan kupa és serleg bizonyítja a hunyadis 
tanulók kiemelkedő sportteljesítményeit

A tanulmányi versenyek 
helyezéseiről pedig az 

oklevelek tanúskodnak
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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. 

zelebb vitt gyerekkori elhatá-
rozásodhoz. 
- 1959-ben a szigorú Sárospa-
taki Gimnáziumban erdészeti 
tagozatra jártam ugyan, de ki-
tartóan készültem az állator-
vosi pályára. Nagy tudású ta-
nárok pallérozták önzetlenül 
az elménket, ma is köszönöm 
nekik, amit szeretetben és tu-
dásban tőlük kaptam: jó ala-
pot az egyetemhez, az élethez. 
1964-ben felvettek az Állator-
vostudományi Egyetemre, a-
hol könnyen tanultam, jutott 
időm a KISZ Központi Mű-
vészegyüttes Egyetemi Kóru-
sával bejárni Európa nagy 
városait is. 
- Választásod helyességét 
szakmai sikerek igazolták 
vissza. 
- Balatonszabadiban lettem 
gyakornok, fél év múlva Bala-
tonfenyvesen kinevezett állat-
orvos, majd 1972-ben Szent-
gotthárdon nagyüzemi főál-
latorvos az ország egyik legna-
gyobb szarvasmarha-telepén. 
Huszonévesen olyan elismert 
voltam a szakterületemen, a-
melyről mások csak álmod-
hattak. A hatalmas felelősség 
állandó személyes jelenlétet 
igényelt, egy idő után fizikai-
lag belefáradtam. Lányom 
kisgyermekkora emiatt szinte 
kimaradt az életemből. Ezért 
1976-ban váltottam: csalá-
dommal Kötcsére költöztem, 
és a balatonszárszói termelő-
szövetkezet üzemei állatorvo-
sa és a környező községek ma-
gánállatorvosa lettem. 
- A nyugalom helyett mégis 
polgármester lettél. 
- Soha nem vettem részt a köz-
életi munkában, nem volt rá 
időm. A rendszerváltás hajna-
lán a független többség segít-
ségemet kérte: legyek polgár-
mesterük. Kis idő és alapos 
megfontolás után arra jutot-
tam, hogy nem utasíthatom 
vissza felkérésüket, annyi 
mindent kaptam ettől a falu-
tól. Tisztelnek, szeretnek és én 

is őket, de őszintén. Nagy 
többséggel megválasztottak, 
később két szomszédos tele-
püléssel körjegyzőséget hoz-
tunk létre, most pedig Bala-
tonszárszóval közös önkor-
mányzati hivatal vagyunk. 
- Kötcse otthonod lett. Amit 
kerestél benne, megtaláltad? 
- Balatonszárszón, tsz-tagként 
többször ajánlottak jutányo-
san telket, de nem akartunk 
ebből a faluból elmenni. Az a 
fixa ideám, hogy meg kell ta-
nulni ott élni, olyan körülmé-
nyeket teremteni, hogy ne 
hagyják el a fiatalok. Szépít-
jük, fejlesztjük a falut, össze-
tartunk, ezért alig van népes-
ségfogyás, ez mindennél töb-
bet elmond. Készítettünk egy 
nívós, 870 oldalas monográfi-
át, mely felébresztette a köt-
csei emberek lokálpatriotiz-
musát. Nagyon büszke vagyok 
rá. 
- Kötcsével együtt „pikáns" 
politikai helyzetben vagy. 
- Amikor a polgári körök ala-
kultak, a tulajdonos elhívta 
őket „Polgári piknikre" a 
szemben lévő házba, azóta é-
vente itt tartják ezt az ese-
ményt, és meghívnak engem 
is. A másik szomszédomban 
lévő óvodát a szolgálati lakás-
sal együtt Dés László vette 
meg, szépen felújította, ké-
sőbb eladta Gyurcsány Fe-
rencnek. Róla hamis képet fes-
tenek, ez a jobboldali falu sze-
reti őt, itt nagyon jóérzésű, 
közvetlen emberként, család-
apaként ismerik. 
Hogy teljes legyen a kép: az 
1720-as években Antall József 
elődei telepítették be a falut, 
az egykori nemesi família még 
álló, legősibb kúriájának most 
fia a tulajdonosa. 
- Hatvan évesen gyűjtőből al-
kotó művésszé váltál. Milyen 
stációkon keresztül jutottál 
el a monokrómokig? 
- Sose akartam művész lenni, 
időm sem volt rá. Hosszú téli 
estéken szakkönyvekből ta-

Dr. Feledy Gyula Zoltán éle-
tét három tevékenység teszi 
teljessé: hivatása az állatok 
gyógyítása, kedvtelése egy kis 
közösség életének szervezése, 
szerelme pedig a képzőművé-
szet. Állatorvosként nevet sze-
rez magának a szakmában: 
egyre felelősebb pozíciók, mi-
niszteri elismerés igazolják 
vissza munkáját. 1976-ban So-
mogy megyébe, Kötcsére köl-
tözik, napjainkig praktizáló 
magánállatorvos, 1990-től a 
község polgármestere. Közé-
leti munkája elismeréseként 
1998-ban a Magyar Köztársa-
ság Ezüst Érdemkeresztje ki-
tüntetésben részesül. 2004-
ben műgyűjtőből autodidakta 
alkotóművésszé válik, ma a 
kortárs monokróm festészet 
jeles képviselője. A Magyar 
Festők Társaságának és a Ma-
gyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesületének is tagja. 23 
egyéni és mintegy 50 csopor-
tos kiállításon mutatkozott 
már be, ezeken számos díjjal 
ismerték el művészetét. A két 
legrangosabb kortárs műgyűj-
tőnél és néhány múzeumban 
is jelen van. Lapunktól április 
12-i születésnapjára ezt a port-
rét kapta ajándékul. 
- Bár kevesen emlékeznek 
rád, ez a név jól cseng Sajó-
szentpéteren. Téged nyo-
masztott vagy felszabadított? 
- Hatalmas megtiszteltetés 
nagybátyámmal közös nevün-
ket viselnem. Árnyéka nem 
nyomasztott, mire én festé-
szetre szántam magam, ő ak-
kor már márka volt a kortárs 
művészetben. Biztatása volt 
felszabadító, amikor az új u-
tamról kértem véleményét: ne 
törődj semmivel, csináld, ami 
tetszik neked, ez az igazi mű-

vészi szabadság! Most bizto-
san örülne, ha láthatná a mun-
káimat. Amikor én Sajószent-
péteren megszülettem, Gyula 
már 17 éves volt, és három, 
amikor elveszítette édesapját. 
Apám nevelte őt is, szinte test-
vérként éltünk, művészete 
szemem előtt teljesedett ki. 
Mély nyomot hagytak ben-
nem a barátainak a művei is, 
az ő ajándékaik alapozták meg 
gyűjteményemet. 
- Művészeted alapélményé-
nek Sajószentpétert, a szenet 
tekinted. Erről vall a „Jósze-
rencsét! (Tisztelet a bányá-
szoknak)" című képed is. 
- A II. Akna szájától alig két-
száz méterre nőttem fel, egy 
összetartó kolóniában. Ennek 
semmihez sem hasonlító han-
gulatát csak az érti meg, aki át-
élte, ott szerzett élményeit az 
ember magában hordozza egy 
életen át. Megérted, hogy a bá-
nya bezárása utáni körülmé-
nyek miatt nem mertem visz-
szamenni oda. Maradjon meg 
emlékeimben olyannak, ami-
lyen akkor volt! 
- Gyerekként te is képzőmű-
vész pályáról álmodtál? 
- Mezei Pisti, aki ismert kép-
zőművész lett, osztálytársam 
volt. Sokat rajzoltunk együtt, 
és talán bennem is motoszkál-
hatott már akkor valami tehet-
ség. Ám Munkácsiné tanárnő 
kapacitálását hetykén elutasí-
tottam: én állatorvos leszek. 
A bányatelepen a lovakon túl 
alig láttam más állatot, de a 
patkolás égett szaru illatát mai 
napig az orromban érzem. 
Zwillinger Józsi bácsi sokszor 
magával vitt az erdőbe, meg-
szerettette velem a természe-
tet, az állatokat. 
- Minden lépésed egyre kö-

Az állatorvos-képzőművész polgármester: dr. Feledy Gyula Zoltán 

2018. március-április
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nulmányoztam a képzőművé-
szetet. Magam is sok minden-
nel próbálkoztam, mire ráta-
láltam az akril festékre, majd 
elkezdtem autodidakta mó-
don dolgozni. A geometrikus 
absztrakció érdekelt, de nem 
tudtam a magam által elvárt 
felületet elérni, így a gesztus-
festészet felé fordultam. Hosz-
szas kísérleteken át kidolgoz-
tam egy sajátos technikát. 
Kezdetben csak papírra dol-
goztam: beáztattam, alapoz-
tam, csiszoltam, nagy spakli-
val felhordtam a különböző 
színű festékrétegeket, míg ki 
nem alakult egy artisztikus fe-
lület, ami már nekem is tet-
szik. Egy lapon 4-5 színt hasz-
náltam, leginkább az egymás-
sal egyáltalán nem harmo-
nizáló színeket ütköztettem. 
Majd a színeket fokozatosan 
leredukáltam kettőre, három-
ra, amiből egy a fekete volt. 
Minden képemen rajta van, a 
monokrómokban is az egyik 
színréteg mindig fekete. Talán 
a szenet hordozom vele örökre 
magamban, de lehet, hogy a 
grafika iránti imádatomat, 
amihez először szintén szenet 
használtak. 2007-ben Veszp-
rémben, Vass László mono-
króm gyűjteményének kiállí-
tása nagy hatással volt rám, 
mint egy őrült futkostam te-
remről teremre. Itt találkoz-
tam először a monokróm fes-
tészettel, mely kimondhatat-
lanul megfogott, attól a pilla-
nattól kezdve csak ez foglal-
koztat. 
- Előre látod magadban a mű-
vet, vagy alkotás közben ér-
zed meg, hogy megszületett? 
- Az asztalos munkát is én csi-
nálom: egy vakkereten lévő, 
merev falemezt kasírozok, leg-
többször közönséges zsákvá-
szonnal. Csak ezzel a síkkal tö-
rődöm, hogy a festék oldalt le-
csorog a keretre, az nem érde-
kel. A vászon felületet több-
ször alapozom és csiszolom, 
egészen addig, amíg tükör-
sima felületet nem kapok. 

Utána foglalkozom csak a 
színnel. Alapozás után az e-
gész felületet átkenem feketé-
re, ráöntöm a színt, amit egy 
hengerrel durván eldolgozok, 
és egy nagy spaklival lehúzom, 
és ott már látom, hogy mi lesz 
belőle. A képnek nincs szim-
bolikus tartalma, nem is sza-
bad úgy nézni, én a színt lá-
tom, ami egy hangulatot sugá-
roz bennem. Ehhez viszont 
még két dolog feltétlenül kell: 
megfelelő tér és fény. Az a lé-
nyeg hogy nekem tetszik-e, 
hogy más mit gondol róla, az 
már engem nem érdekel. Nem 
eladásra készítem a képeimet, 
bár mostanában Budapesten, a 
Blitz Galériában már megvá-
sárolhatók. 
- A monokróm festészet o-
lyan, mint a művészfilm: ke-
vesen értik. 
- A monokróm festménynek 
egy olyan tárgynak kell lennie, 
amely saját maga emocionális 
erővel bír. Nézed, és valaho-
gyan hat rád. Ha ez megtörté-
nik, az siker. Ezt éreztem Ka-
zincbarcikán is, amikor két 
monokróm képemet először 
bemutattam, és a kiállításra 
betérők főleg ezek előtt álltak 
meg. 
- Honnan ez a hatalmas vita-
litás? 
- A szakmám az életem, a sze-
relmem. Most már inkább 
hobbi, mert alig van állat. 
A polgármesterség első éve ke-

gyetlenül nehéz volt, megfor-
dult a fejemben, hogy hagyom 
az egészet, de beletanultam, si-
kerek is jöttek. A festészettel 
töltődöm fel igazán. Nagy 
munkabírású alkat vagyok, 
nekem reggeltől estig serény-
kednem kell. Például, ha már 
kaptam háztáji földet, hát sző-
lőt műveltem rajta. Tanköny-
vekből tanultam meg min-
dent, és életem első bora a-
ranyérmes lett a helyi borver-
senyen,vörös oportóm először 
előzte meg a környékre jellem-
ző fehér borokat. A borászko-
dás mellett különleges örök-
zöldek szaporításába is bele-
fogtam, a kertemet több száz 
növény ékesíti. Kevés olyan 
tujaféle van, amit én ne ismer-
nék. 
- Mit mondanál el nekünk a 
családodról? 
- Feleségem szentgotthárdi, 
ott házasodtunk össze, és hat 
évig ott is éltünk. Két gyerme-
künk van: a lányom a Miskol-
ci Egyetemen végzett politoló-
gusként, Budapesten éli életét, 
különböző cégek projektjein 
uniós szakértőként dolgozik. 
A fiam velünk egy udvarban, 
külön épületben lakik, egy ál-
lami cégnél dolgozik, hobbija 
a fotózás, de most elektrogra-
fikával foglalkozik, és ő is tag-
ja a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének. Jó 
dolgokat csinál, de én ehhez 
már nem értek. Boldogsá-

gunkra három unokával aján-
dékozott meg, közülük a leg-
nagyobb, a középiskolás fiú a 
Fradi korosztályos utánpótlás 
csapatában focizik. 
- Számos településen láthat-
ták a műveidet, szívesen hoz-
nál haza is valamikor egy vá-
logatást? 
- Végtelenül boldog voltam, 
amikor Mezei Pista meghívott 
egy kiállításra Barcikára, és ott 
találkozhattam rég látott gye-
rekkori barátaimmal: Darmó 
Lacival és Bartkó Sanyival is. 
Természetesen örömmel be-
mutatnám a képeimet otthon, 
ha lenne megfelelő térrel és 
fénnyel rendelkező kiállító-
hely, ahol a monokróm képek 
„élni tudnának". Legnagyobb 
álmom azzal teljesülne be, ha a 
miskolci Feledy-házban, a 
nagybátyám művei mellett né-
hány képet tőlem is láthat-
nának. 
- Életed mit üzen a sajószent-
péterieknek? 
- Szeretni kell, ahol élsz, és 
tenni is kell érte valamit. Ha 
ott maradtál, ahol születtél, 
akkor ott, ha elkerültél, akkor 
az új lakóhelyeden. Alkoss 
bármit, soha ne maradj tétlen! 
- Mint ahogyan hetvenhá-
rom éved alatt te sem marad-
tál az. Sok boldog alkotóévet 
és születésnapot kívánva kö-
szönöm a beszélgetést! 

Kiss Barnabás 

XI. évfolyam 2. szám

Kazincbarcikai kiállításán, egykorvolt osztálytársaival, 2008.05.28-án. 
Bartkó Sándor, Darmó László, Feledy Gyula Zoltán, Mezey István (balról-jobbra). 
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Gyermekkori álma valósult meg Gulybánné Jeviczki Piros-
kának, amikor először katedrára állhatott. Ez Perkupán tör-
tént, majd Rakacán folytatta a tanítást, végül pedig Sajó-
szentpéter 4. Számú Általános Iskolájában kötött ki. Az el-
múlt 35 évben a ma már Hunyadi Mátyás Tagiskolaként 
ismert oktatási intézményben ért el tanítványaival átlagon 
felüli sikereket, amit a város vezetői is elismertek. 

„Kiemelkedően sikeres a drá-
mapedagógia, a szépkiejtés és 
a képzőművészet területén, 
munkájával számos elismerést 
ért el, tanulói pedig országos 
és nemzetközi versenyeken 
szerepeltek sikeresen. A Hu-
nyadi Mátyás Tagiskola deko-
rációjában komoly szerepet 
vállalt, diákjai szeretik, a szak-
körök működtetésére és a ver-
senyekre való felkészülésre 
sok szabadidejét feláldozza. 
Amatőr művészként több ki-
állítása volt, ami bizonyítja 
sokoldalúságát" – nyilatkozta 
róla Szternai János Tamásné 
tagintézmény-vezető. 
„Egy Isten háta mögötti kis 
faluban, Rakacán láttam meg a 
napvilágot, és hoztam magam-
mal annak minden szépségét, 
értékét. A gyönyörű táj, a jó 
levegő, a dombtetőt ékesítő 
templom szépsége felejthetet-
len emlék számomra. Hálás 
vagyok a szüleimnek, hogy 
egy végtelenül szeretetteljes, 
puha fészekben nevelkedhet-
tem a 2 fiú és a lány ikertestvé-

remmel. Itt végeztem az álta-
lános iskolát, majd az Edelé-
nyi Gimnáziumban érettsé-
giztem, és a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán diplo-
máztam tanítóként. Mint álta-
lában a kisiskolások, én is szí-
vesen játszottam „iskolásdit". 
Egy alkalommal Lipták Éva 
tanító néni megengedte, hogy 
kipipálhassam a jó matemati-
ka eredményeket. Nekem ez 
akkor kimondhatatlanul nagy 
boldogságot jelentett. Közép-
iskolásként fordított napon 
néhányszor katedrára állhat-
tam. Tetszett nekem ez a fela-
dat, szinte már vártam a felhí-
vást az újabb „keringőre." 
Kortársaimhoz hasonlóan én 
is tele voltam álmokkal, vá-
gyakkal. A nagy döntés idején 
- osztályfőnököm javaslatára - 
az álmokat csokorba kötöt-
tem, s lettem tanító néni. Így 
mint rajztanár, festőművész, 
szobrász, színész, költő, író, é-
nekes, beteljesülhetett az ál-
mom. Mindig szorgalmasan 
tanultam, igyekeztem a köve-
telményeknek megfelelni. 
A munka, család, hobbi kitöl-
tötte az életem. Nem tudom, 
mi lett volna, ha… Úgy jó, 
ahogy van. 
Tanító és népművelőként vé-
geztem, levelező tagozaton, ta-
nítani pedig Perkupán kezd-
tem, és a szülőfalumban foly-
tattam a „vetést". Hálás va-
gyok a sorsnak, hogy akkor be-
dobott a „mély vízbe", mert 
ezeknek a dolgos éveknek kö-
szönhetem, hogy hamarosan 
nyugdíjba vonulhatok. 
Az 1983/84–es tanévet már itt, 
a Hunyadiban kezdtem, ahol a 
nagy elődök segítettek abban, 
hogy én is jó tanító legyek. 
Könnyen beilleszkedtem eb-

be az életvidám, lelkes, sokol-
dalú, fiatal tantestületbe, de az 
akkori tanító nénikből mára 
egyedül maradtam. A 35 év 
hamar elszaladt, temérdek 
emléket hagyva maga után. 
Az új kollégák ugyanilyen 
kedves, szerethető, segítőkész, 
képzett szakemberek. Előre 
sajog a szívem, ha már nem le-
szek közöttük. A tanító nénik 
egyébként általában „tyúka-
nyók". Az a bizonyos kedvel-
lek, örülök neked, szeretettel-
jes ölelés mindennapos gesz-
tus. Szerencsére az adok-ka-
pokból van bőven! A sok-sok 
szívecskékkel díszített rajzról 
nem is beszélve! A nagyobbak 
leginkább azzal fejezik ki 
szimpátiájukat, hogy tisztel-
nek, szót fogadnak és segíte-
nek, ha szükséges. Erre is van 
jócskán példa. Tanítványaim-
nak szoktam mondogatni: csi-
náljuk a dolgunkat szeretettel, 
a Jóisten majd beválogat. S 
lám, mint a mesében, háro-
mszor is kitüntetett a figyel-
mével. A Szabó Zoltán nem-
zetközi szépkiejtési verseny 
győztesei: Lukács Dominik, 
Lukács Alex és Benkő Kinga 
méltán bizonyították ezt.
2017-ben egy országos rajzver-
senyen Gáldi Veronika máso-
dik helyezett lett. 2016-ban 
egy megyei rajzversenyen An-
dó Lilla alkotása lett a nyerő, 
melynek köszönhetően nagy 
kalandban volt része az egész 
osztálynak. Emellett a kisebb 
versenyek állandó szereplői-
ként is hoztunk bőven elisme-
rést a Hunyadinak. Megható 
az a pillanat, amikor a gyer-
meki tekintetben feltűnik a 
„megcsináltam" ragyogás ér-
zése. Örömmel tölt el az a tu-
dat, hogy olyan kulcsokat ad-
hattam a gyerekek kezébe, 
amelyeket remélhetőleg ké-
sőbb nagyon sok ajtóba be tud-
nak majd illeszteni. A szöveg-
értés egyik módszereként al-
kalmazom például a magyar 
népmesék felolvasását, amivel 
a mai világban többnyire csak 

otthon, meghitt légkörben, al-
vás előtt, puszi kíséretében le-
het lekötni a gyermek figyel-
mét, a tanórán már kevésbé. 
Úgy gondolom, a mese meg-
szerettetésének titka abban 
rejlik, hogy az egész lényem-
mel meséljek. Úgy, mint egy 
előadóművész. Fontos, hogy 
olyan érdekes legyen az a me-
se, hogy a diákok emlékezze-
nek rá hónapok múlva is. Ha 
sikerül ilyet találnom, akkor 
megtanulom, és csak ezután 
adom át a tanítványaimnak. 
A családomról elárulom, hogy 
Gulybán Imrével eltöltött 35 
éves házasságunk gyümölcse 
Mónika, aki szakgyógyszerész 
és Márton, aki villamosmér-
nök. Mindkettőnek társa van, 
élik felnőtt életüket. Rendes, 
szorgalmas gyerekek, ők a mi 
büszkeségeink. Egyébként pe-
dig készülök a nyugdíjazásra, 
és a következő egészségben, 
békében, szeretetben eltöltött 
évekre úgy, hogy mindenki-
nek örömére lehessek. Örülök 
annak, hogy eredményeimért 
1990-ben Tanácselnöki, 2017-
ben pedig Polgármesteri ki-
tüntetésben részesültem ki-
magasló pedagógiai munkám 
elismeréséül. 
Az eltelt évtizedekben óriási 
változások történtek az okta-
tásban. Ma már a modern in-
formatikai eszközök segítségé-
vel kinyílt előttünk a nagyvi-
lág. Az órák színesebbek, lát-
ványosabbak lettek. A digitá-
lis tananyag megkönnyíti a 
felkészülést pedagógusnak, 
gyermeknek egyaránt. Vannak 
oktatást segítő szakembereink 
is. Mégis úgy érzem, hogy a 
nagy bőség közepette gyerme-
keink kevésbé motiváltak. 
Az okai lehetnek: család, ne-
velés, a magas követelmény-
rendszer, a túlterheltség, a kö-
zöny,  stb. 
Ha tehetném, kevesebb és ért-
hetőbb tananyagot tanítanék 
azonos képességű osztályok-
ban. 

Kovács I.  

Hétköznapi munka kiemelkedő eredményekkel 
Portré: Gulybánné Jeviczki Piroska 

Mint mondja, mindig is 
pedagógus szeretett volna lenni  
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4-es számú választókör-
zetének 82 településén a szavazópolgárok többsége ismét 
Demeter Zoltánnak (Fidesz-KDNP) szavazott bizalmat 
április 8-án. A harmadik parlamenti ciklusát kezdő or-
szággyűlési képviselőtől érdeklődtünk arról, merre tart 
ez a hátrányos helyzetű térség, és melyek a kitörési pon-
tok. 

A három várost - Kazincbarci-
kát, Edelényt, Sajószentpétert 
- magába foglaló körzetben 
21 905 érvényes szavazatot ka-
pott Demeter Zoltán, a máso-
dik helyezett Egyed Zsolt 
(Jobbik) 14 779-et, míg a har-
madik Gúr Nándor (MSZP) 
8 458-at. Különösen utóbbi is-
mert szocialista politikus sze-
replése okozott némi megle-
petést, hiszen egy egykor na-
gyon erős baloldali térségben 
ért el gyenge eredményt. 
A nyolc éve kormányon lévők, 
illetve Demeter Zoltán sikeré-
hez nem fért kétség a megye 4-
es számú választókörzetében. 
A választók elismerték a kép-
viselő értük és a térségért vég-
zett munkáját. 
"Nyolc éves munkám összeg-
zése után reménykedtem a 
győzelemben, de a korábbi vá-
lasztásokon történtek már 
meglepetések. Utóbb öröm-
mel állapítottam meg, hogy él-
vezem az itt élő emberek több-
ségének a bizalmát, és ez újabb 
terheket ró rám, ami ebben az 
esetben a települések, vállal-

kozások, egyházak, civil szer-
vezetek, oktatási és egészségü-
gyi intézmények fejlesztései-
nek folytatását jelenti. Ha úgy 
tetszik, nevezzük ezt a tevé-
kenységet lobbinak, mert sem 
a pályázatoknál, sem a támo-
gatások odaítélésénél nincs 
automatára állítva a rendszer, 
és minden forintért meg kell 
harcolni" – nyilatkozta a 
Szentpéteri Krónika tudósító-
jának Demeter Zoltán. 
A nevezett térségbe hazai for-
rásból 3,54 milliárd, uniós pá-
lyázatokból  pedig  12,68 
milliárd forint érkezett 2014-
2018 között. Ebből az összeg-
ből történt közlekedésfejlesz-
tés, voltak sport-, energetikai 
és turizmust élénkítő beruhá-
zások, de sor került barname-
zős területek rehabilitációjá-
ra, ipari parkok fejlesztésére 
is. 
Sajószentpéter város vezetői-
nek számos jó ötlete volt a pá-
lyázatok beadásához. A tele-
pülésre a jelzett időszakban 
2,17 milliárd forint érkezett, 
amiből újultak és újulnak meg 

belterületi utak és járdák, va-
lamint önkormányzati funk-
ciót ellátó épületek rekonst-
rukciója és fejlesztése történt 
meg. Az „Aktív pihenőpark 
kialakítása barnamezős terü-
letek rehabilitációjával" című 
projekt végrehajtásával rende-
ződik az egykori üveggyár te-
rületének állapota, ahol a kár-
mentesítés után közúthálózat 
épül, készülnek parkolóhe-
lyek és sétautak, de lesz e-
nergiatakarékos világítás is. 
A kertvárosi részen elindult a 
„Zöld város kialakítása" prog-
ram, a helyi közösségfejlesztő 
stratégia megvalósítására pe-
dig a PÁTRIA projekt nyújt 
lehetőséget. Az országgyűlési 
képviselőt többen támadták a 
választási kampányban, ami-
ért az évtizedek óta minden 
politikai párt által lebegtetett, 
sőt, megígért 26-os számú főút 
Sajószentpétert elkerülő sza-
kasza még nem épült meg. De-
meter Zoltán elmondta, eddig 
is próbált nyomást gyakorolni 
a döntéshozókra, hiszen a vá-
ros – részben az átmenő hatal-
mas közúti forgalom miatt – 
hazánk egyik legszennyezet-
tebb levegőjű települése. 
Az tehát csak a látszat, hogy 
még semmi nem történt ebben 
az ügyben, hiszen ennek az el-

kerülő útnak a megépítése a 
térség jelenleg legfontosabb 
beruházása lenne. Ezért meg-
választása után úgy érzi, ezt az 
útépítést tekinti legnagyobb 
jövőbeni képviselői feladatá-
nak, amihez kérni fogja az új-
raválasztott borsodi képvise-
lők támogatását is. 
Demeter Zoltán örömmel 
nyugtázza, hogy a térségi tele-
pülések vezetőivel jó kapcso-
latokat ápol annak ellenére, 
hogy több helyen ellenzéki 
pártok tagjai ülnek a polgár-
mesteri székben. Jó példaként 
említi Kazincbarcika mellett 
dr. Faragó Pétert és városunk 
képviselő-testületét, mert ve-
lük gyakran találkozik, és fo-
lyamatában megbeszélik a fel-
merülő problémákat, fejleszté-
si lehetőségeket. Egyébként is 
feladatának tartja, hogy státu-
sát, lehetőségeit kihasználva 
segítsen az általa képviselt ré-
gión. Tudja azt is, vannak Sa-
jószentpéternek olyan beadott 
és befogadott pályázatai, ame-
lyek az első körben nem kerül-
tek a nyertesek közé. A közel-
jövőben ezeket is átbeszéli a 
polgármesterrel, majd lehető-
ségeinek határain belül meg-
teszi a lépéseket a támogatások 
megítéléséért. 

Kovács I. 

Nagy kihívások a hátrányos helyzetű térségben
Demeter Zoltán: „A legfontosabb feladat az elkerülő út megépítése" 

Egy furcsa körforgalom, amelynek csupán 
egyetlen be- és kijárata van 

Demeter képviselő úr jó kapcsolatokat ápol 
a térségi települések vezetőivel 
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rkérdésk

Kalina Lászlóné 

- Először is remélem, többna-
posra tervezi a megemlékezést 
a városvezetés. A helyszíneket 
is tudni kell megválasztani, de 
úgy olvastam, hogy hamaro-
san elkészül a nagy közösségi 
tér, ami alkalmas lesz a lebo-
nyolításra. Remélem, lesz ak-
kora pénzügyi keret, amiből 
nevesebb fellépőket is a város-
ba tudnak majd hívni. Lé-
nyeg, hogy minden korosz-
tályra gondoljanak a program 
tervezésénél. Mi, idősebbek 
valami mulatós műsort néz-
nénk szívesen.  

Boros János   

- Ez a rendezvény alkalom le-
het egy bővebb kulturális 
program megszervezésére, 

amibe beleférhetnek szín-
darabok, előadói estek, de 
akár sportrendezvények is. 
El tudnék képzelni egy lab-
darúgó tornát több korosz-
tálynak, vagy más sportese-
ményt azokból a sportágak-
ból, amelyek egykor Sajó-
szentpéteren sikeresek vol-
tak. Egy ünnepre hívni kell 
i smert zenekart is , én a 
korosztályom, illetve fia-
talságunk kedvelt együtte-
sére, az Omegára gondolok, 
akik nem is olyan régen 
Edelényben is adtak kon-
certet. Az egyszeri rendez-
vény mellett viszont jó len-
ne, ha működne olyan ven-
déglátó egység is a város-
ban, ahol kulturált körül-
mények között be lehet ülni 
egy kávéra vagy italra, és 
közben hallgatjuk az élő 
presszózenét. 

Bánóczki Józsefné   

- Három gyermekem van, 28, 
22 és 12 éves lányok. A koruk-
ból adódó különbségek miatt 
más-más igényük van a szóra-
kozásra, más az érdeklődési 
körük. Helyben nem találnak 
olyan klubot vagy szórakozó-
helyet, ahová el tudnának jár-
ni, ezért főleg Kazincbarcikán 
keresik a kikapcsolódási lehe-
tőséget. Ezért szoktunk örülni 
a városnapok programjainak, 
és annak a kevés kulturális 
eseménynek, ami helybe jön. 
A kérdésből adódik, hogy jövő 
évben bővülnek a lehetőségek 
a jubileum megtartásával. Ha 
számít a véleményem, a Neo-
ton együttest örömmel hall-
gatnám, de kedvelem a hip 
hop műfaj sajátos zenei stí-
lusát is. A kívánságlistámon 
megemlíteném még az EDDA 
zenekart vagy Dollyt, a művé-

szek között pedig Szabó Győ-
ző színművészt. Az ünneplés 
utcabállal fejeződhetne be. 

Babik Beáta 

- Mivel gyógypedagógus va-
gyok, nem tudok most sem el-
szakadni a szakmámtól, ezért 
főleg a gyerekprogramokra 
koncentrálok, és főleg azokra, 
amelyekben sok a mozgás. 
Emellett az a tapasztalatom, 
hogy a gyerekekre rendkívül 
pozitív hatást gyakorol az álla-
tok közelsége, megismerése, 
aminek népszerűsítésére lova-
goltatást lehetne szervezni. 
A helybeliek megszólításával, 
jellegzetes térségi ételek készí-
tésével lehetne főzőversenyt 
rendezni. Ha már egyszer ál-
doz a város vezetése a jubile-
um megtartására, akkor pró-
báljanak olyan színvonalas 

Sajószentpéter jövőre ünnepli várossá 
nyilvánításának harmincadik évfordulóját. 

Ön szerint milyen programokkal lehet méltó módon 
megünnepelni a település születésnapját? 

2018. március-április
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előadásokat Sajószentpéterre 
hozni, amelyekért most Mis-
kolcra kell utaznunk. A köny-
nyűzene területéről el tudnék 
képzelni Hooligans- és/vagy 
Nox-koncertet, illetve olyan 
zenét is, amit ülve is lehet hall-
gatni. 

Tündik Renáta 

- Kisgyermekes anyukaként – 
hiszen van egy négyéves kislá-
nyom – sok gyermekprogra-
mot szeretnék látni, legyen az 
akár bábszínház, akár játszó-
ház vagy koncert, például az 
Alma együttessel. Most itt 
helyben ezek nem igazán ér-
hetők el. A felnőtt programok 
között a Hooligans- és a Ko-
walszky meg a Vega-koncertre 
örömmel kilátogatnék, de ö-
römmel megnéznék egy jó iro-
dalmi műsort is. Stílszerű len-
ne az elmúlt harminc év be-
mutatása fotókon és videókon 
a változásokról, a fejlődésről. 
Jó lenne továbbá az innen el-
származott ismertté, híressé 
vált emberek meghívása az 
ünnepségre, akik néhány 
mondatban méltatnák szent-
péteri kötődésüket. 

Nagy Gábor 

- Hosszú lenne a kívánságlis-
tám, ahová első helyekre a Bi-
kini, a Lord és a Kárpátia ke-

rülne. Az Ocho Macho és a 
Kowalszky meg a Vega is sok 
embert vonzana. A zene mel-
lett gondolnék hagyományőr-
ző programokra, mint csikós-
bemutató vagy íjászat. Utóbbi 
sportág igazán autentikus 
képviselője a többszörös világ-
rekorder Mónus József, aki él-
ménybeszámolón beszélhetne 
a sikereiről. Aztán itt van ne-
künk Szász Kitti világbajnok 
freestyle versenyző, aki a jubi-
leumon tarthatna bemutatót a 
közönségnek, biztosan nagy 
sikere lenne. Emellett ismert 
művészt vagy válogatott spor-
tolót is meg lehetne hívni egy 
színpadi riportra. 

Szabó Alexandra  

- Szerintem erre az alkalomra 
futóversenyt lehetne szervez-
ni családok, illetve több kor-
osztály részére. A felkészül-
tebbek a 30 éves városban le-
futhatnák akár a 30 kilométer 
távolságot is. Ritkán forog er-
refelé körhinta, ezért egy mu-
tatványost meg lehetne hívni, 
hiszen ezzel a 30 évvel ezelőtti 
– vagy még régebbi – szórako-
zási lehetőséget is be tudnák 
mutatni. Egy teremben meg-
oldható az elmúlt 30 év vizuá-
lis bemutatása, biztosan érde-
kes lenne mindenki számára a 
változások összevetése. Főző-
verseny is szervezhető valami 
helyi specialitás elkészítésé-

vel. Erre az alkalomra meg le-
hetne hívni az innen elkerült 
és sikeressé vált embereket is. 
El tudnék még képzelni egy 
Majka-koncertet, mert tu-
dom, hogy kedvencem, Drop-
lex anyagilag elérhetetlen szá-
munkra. 

Demeter Lászlóné 

- Jó ötletnek tartom a tervezett 
rendezvényt, hiszen ezzel is 
emelkedik a helyi programok 
száma. Remélem, többnapos-
ra tervezik, és lesz alkalmunk 
visszatekinteni az elmúlt 30 
évre. Jó lesz ez egy kis nosztal-
giázásra is, hiszen sok minden 
hiányzik jelenleg Sajószentpé-
terről, ami régen volt, amit a 
bánya, az üveggyár és más üze-
mek közössége biztosított szá-

munkra. Főként a közösségi 
összetartozásra és a családias 
munkahelyekre gondolok, de 
ugyanúgy visszasírjuk az egy-
kor oly sikeres sportéletet is. 
A helyi emberek, a barátok ré-
gen számos helyen találkoz-
hattak egymással, ma pedig 
csak a boltokban tudnak ösz-
szefutni és köszönni egymás-
nak. A programoknál marad-
va, szerintem minden jöhet: a 
könnyűzenétől az operetten át 
az operáig, mert ritkán láthat-
nak ilyen műsorokat a helybe-
liek. 

Pogány Csaba 

-A közelmúltban költöztünk 
Sajószentpéterre a családom-
mal, hétéves kislányom a Kos-
suth iskolában tanul. Mivel az 
építőiparban dolgozok, és a 
nyári időszakban szinte nincs 
szabadidőm, ezért nem biztos, 
hogy bármilyen műsort meg 
tudok majd nézni. Kislá-
nyomnak viszont jól jönnének 
a gyerekprogramok, ami lehet 
játszóház, tűzzsonglőr-bemu-
tató vagy gólyalábasok felvo-
nulása, vagy akármi olyan ér-
dekesség, amit egyébként élő-
ben ritkán lehet látni. Gon-
dolni kellene a mulatós embe-
rekre is a mulatós zenével, hi-
szen barátaimmal néha kime-
gyünk a hegyre, és ott előkerül 
a tangóharmonika is, és min-
dig jól érezzük magunkat. 

Kovács I.
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Keresztrejtvény

Vízszintes: 

1. Izgalmas élményeket kínáló létesítmény a termé-

szetben. 10. Község Nógrád megyében. 11. Tenger a görög 

félsziget és Anatólia között. 12. Fúvós hangszeren játszó 

zenész. 14. Norma … (Martin Ritt filmje). 15. Horvát 

sziget. 16. Kiterjedt síkság. 18. Szardíniai település. 20. 

Duplán: kekszmárka. 22. Ismételt tiltás. 23. Piaci árvita. 

25. Tova. 26. Lakáj. 27. Az orrához. 

Függőleges: 

1. A szabadba. 2. Francia filmdráma (1975). 3. Magyar 

könyvkiadó. 4. Cseh igen. 5. Faházikó. 6. Mássalhangzó 

kiejtve. 7. A Tadzs Mahal városából való. 8. Angol zenész 

(Chris). 9. Rangsor szerinti sorsolás sportversenyen (pl.: 

tenisz). 13. Gyakori ételízesítő. 15. Lévay József 

önéletírásának címe. 17. Egykori német autómárka. 19. 

Amerikai színésznő (Diane). 21. Jelfogó. 24. Egykori 

sportiskolánk névbetűi. 26. Amerikai horror Stephen 

King regényéből (Az). 27. Latin kötőszó. 

Rejtvényünk megfejtése a függőleges 15. sorban található. 

Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt leve-

lezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2018. június 

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. 

Február havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Kultusz és 

felejtés". Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az április 18-

án megtartott sorsoláson Adamovics Istvánnénak ked-

vezett 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.; 
Telefon: 48/521-037, Ügyvezető igazgató: Sulyok Barnabás 

Főszerkesztő: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Litoplan Kft. – Design Studio

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

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

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