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Az idei majális is a hagyomá-
nyos mazsorett programmal, 
illetve fáklyás felvonulással 
kezdődött április 30-án, a Kul-
turális és Sportközpont előtti 
téren. 18 órától a Gyöngyszem 
mazsorettcsoport látványos, 
akrobatikus elemekkel sűrűn 
tarkított produkcióját láthat-
ták az érdeklődők. Pörögtek és 
repkedtek a mazsorettbotok, 
döngött a rock and roll, és tán-
coltak a szoknyaszegélyek. 
A formáció idősebbjei után a 
fiatalok is megmutatták, miért 

is kedvelik annyira már hosz-
szú évek óta a csoportot Sajó-
szentpéteren: a már megszo-
kottan látványos koreográfia 
és a pörgős ritmusok sikeresen 
megalapozták a hangulatot. 
Ezután a mazsorettcsoport és a 
„rezesbanda” vezetésével elin-
dult a menet a Majális park fe-
lé. Az évek során egyre hosz-
szabbá duzzadó fénykígyó 
idén is nyújtózó árnyak kísé-
retében kúszott fel a Pipiskén, 
ahol már minden készen állt 
egy igazán fergeteges estéhez. 

Elsőként az Irigy Hónaljmi-
rigy együttes állt színpadra, 
akik a műsor előtt azért még 
szántak időt a Sajó Televízió 
kérdéseire. Az interjúban ki-
tértek arra a kezdeményezésre 
is, amit az együttes frontem-
bere, Sipos Péter propagált egy 
Facebook bejegyzésben. Eb-
ben arra kérte a rajongókat, 
hogy a koncertek során plüss 
állatokat dobáljanak a szín-
padra. Az ötlet a jégkorong 
bajnokság meccsei nyomán 
született, ahol a szurkolók 
mackókat dobáltak be a mecs-
csek bizonyos pontjain a pá-
lyára, amelyek karitatív szer-
vezetek segítségével beteg kis-
gyerekeket boldogítottak. 

Az este következő fellépője a 
kazincbarcikai születésű rap-
per, Deniz volt, aki új, Hol 
volt, hol nem volt című nótá-
ját is előadta. A szerző bevallá-
sa szerint az új dal annyival 
másabb az eddig megszokot-
tak vonalánál, hogy van egy 
énekes betét a refrénben, ami 
miatt jobban idomul a mai 

popdalok zenei világához. Ter-
mészetesen az éjszakába nyúló 
előadás csúcspontja a Csoda 
című szám volt, ahol a közön-
ség lelkesen énekelte együtt 
Denizzel, hogy ki is valójában 
az igazi hős. 

A cél itt is ugyanaz. A koncer-
tek során összegyűlt macikkal 
mirigyék a legkisebbek arcára 
szeretnének mosolyt csalni. 
A hangulat a koncerten is 
vidám volt. Az együttes hu-
moros jellegű feldolgozásai 
Sajószentpéteren is sikert 
arattak. 

A program a már szokásossá 
vált tűzijátékkal zárult. A ma-
jálisozók elbűvölve nézték a 
ropogó égi fényjátékot, ami 
idén is osztatlan sikert aratott. 

Bájer Máté 

      

Nagyszerű hangulattal 
és élménydús koncertekkel zárult az április 

Április utolsó napján jó hangulattal, színvonalas előa-
dókkal és izgalmas produkciókkal ünnepelték a tavaszt 
Sajószentpéteren. 

Denizzel együtt énekelte a közönség a Csoda című dalát 

Színpadon az Irigy Hónaljmirigy 

Egy látványos koreográfia a Gyöngyszem mazsorettcsoporttól A szokásos tábortűz a Pipiskén 
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- Minden iskola életéhez 
szervesen kapcsolódnak a ki-
alakult szokások, hagyomá-
nyok, amelyek segítik az is-
kolai közösségek kialakulá-
sát, az iskolához fűződő kap-
csolatok elmélyítését, és szí-
nessé teszik a hétköznapo-
kat. Vannak-e ilyen szép ha-
gyományok, amelyeket az 

- Az 1938-ban épült iskola első 
újjászületése 1982-ben volt, a 
régi épület egy új szárnnyal 
bővült, ahol egy tornaterem és 
modern szaktantermek is he-
lyet kaptak. 1988-ban az iskola 
fennállásának az 50. évfordu-
lóján felvettük Kossuth Lajos 
nevét, és felavattuk az iskola 
udvarán Varga Éva szobrász-
művész alkotását. Ezekre az é-
vekre esik, hogy bevezetésre 

került az angol nyelv emelt 
szinten való oktatása, amely 
napjainkban is sikeresen mű-
ködik. Nagy változást hozott a 
2007-es esztendő is, ugyanis 
összevonásra kerültek a tele-
pülés iskolái, és a mi iskolánk 
lett a székhelyintézmény. 2010 
decemberében vehettük bir-
tokba a szépen felújított, in-
formatika teremmel, könyv-
tárral, logopédiai foglalkozta-
tóval, irodaszinttel, akadály-
mentesítéssel tovább bővített, 
digitális táblákkal felszerelt 
épületet, amely a jelenlegi kor 
követelményeinek megfelel. 
Igazi XXI. századi iskola! 

- Arra kérlek, idézzük fel az 
iskola életében a 80 év alatt 
bekövetkezett legfontosabb 
változásokat! 

- A tanév során vannak-e o-
lyan programok, amelyek a 
jubileumhoz kapcsolódnak? 
- Az előzőekben felsoroltak 
mellett az elmúlt pénteken is-
kolánk diákönkormányzata 
jubileumi gyermeknappal a-
jándékozta meg iskolánk ta-
nulóit, ahol kicsi és nagy egy-
formán önfeledten szórako-
zott. Diákjaink kikapcsolódá-
sát a Légvár Team Kft. segítsé-
gével óriáscsúszda, mobil ját-
szóház, focikapu, szumó, box, 
gokartok, bohócműsor, arcfes-
tés, lufihajtogatás biztosította. 
Az év során, illetve a jövő tan-
év első felében iskolatörténeti 
kiállítás szervezésével szeret-
nénk még megemlékezni is-
kolánk 80. születésnapjáról. 

- A jubileumi tanév keretében 

hagyományos programjain-
kat, amiket igyekeztünk "ün-
nepibbé" tenni, áprilisban a 
jubileumi gálánkkal koronáz-
tuk meg. A Kossuth gálán, a-
hol diákjaink másfél órában 
rendkívül színvonalas és szó-
rakoztató műsorban bonta-
koztatták ki tehetségüket, mu-
tatták meg sokoldalúságukat. 

idő vasfoga sem tört meg? 

- Köszönöm a beszélgetést és 
végezetül Szent-Györgyi Al-
bert idézetével kívánok a kö-
vetkező 80 évre sok sikert és 
kitartást, még akkor is, ha a 
XXI. század azonnal/most vi-
lágában nem könnyű feladat 
ez, hiszen a pedagógus alkotá-
sa öt, tíz vagy tizenöt év múlva 
fog teljes pompájában megmu-
tatkozni. Mert a pedagógusok 
hisznek abban, hogy a gyere-
keknek nemcsak információ-
halmazt kell átadniuk, hanem 
egy olyan tudást, műveltséget 
is, amely tartást és látásmódot 
ad a jövő kihívásainak megol-
dásához. „Az iskola arra való, 
hogy az ember megtanuljon 
tanulni, hogy felébredjen tu-
dásvágya, megismerje a jól 
végzett munka örömét, megíz-
lelje az alkotás izgalmát, és 
megtalálja a munkát, amit sze-
retni fog." 

- Természetesen vannak, hi-
szen a legkeményebb munka 
is hatékonyabbá válik, ha egy 
kis pihentető szórakozással fű-
szerezzük. Fontosnak tartjuk, 
hogy névadónkra méltóan 
megemlékezzünk. Erre szüle-
tésnapján, szeptember 19-én 
kerül sor, amikor diákjaink 
műsora után az udvaron álló 
domborműre virágokat és ko-
szorút helyezünk. Az év utolsó 
tanítási napján csendül fel a 
karácsonyi hangverseny, ami 
jó alkalom arra, hogy iskolánk 
hangszeres zenét tanuló diák-
jai is bemutatkozzanak. A mű-
sor kiegészül versekkel, jele-
netekkel, iskolánk énekkará-
nak és a Tücsökmadár Nép-
táncegyüttes fergeteges pro-
dukcióival. Kedves hagyo-
mány az is, amikor a március 
15-ei emlékműsor után elsős 
növendékeinket hivatalosan 
iskolapolgárrá avatjuk esküle-
tétel formájában. A régóta 
megrendezett Kossuth Napok 
keretében szaktárgyi verse-
nyeket szervezünk a tankerü-
let és a város iskolásai számára, 
ahol angol nyelvből, helyesí-
rásból mérhetik össze tudásu-
kat. A Játék az iskola határain 
kívül elnevezésű játékos sport-
vetélkedőn felsős diákokból 
álló csapatok mérettetnek meg 
gyorsaságból, ügyességből. 
Az „öreg" épület emeletén 
1992-ben nyílt meg kisgaléri-
ánk, amely lehetőséget bizto-
sít a helybéli és a városból el-
származott művészek, volt di-
ákok alkotásainak bemutatá-
sára, ahol már bemutattuk 
Barczi Pál, Munkácsy-díjas 
grafikus és festőművész, Fele-
dy Gyula, Kossuth-díjas grafi-
kusművész, Kopcsik Lajos, 
Oscar-díjas cukrászművész, 
rajztanárok, volt tanítványa-
ink alkotásait. 
- Hogyan lehet ezt a sokszínű 
programot a jubileumi évben 
túlszárnyalni? 

Románné 

A múltra alapozva építi tovább a jövőt 

A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola szék-
helyintézménye a település legrégebbi iskolája. Műkö-
dését 1938-ban kezdte 8 tanteremmel, amelynek falai 
között generációk nevelkedtek, akik közül számtalan 
művész, orvos, pedagógus és sportoló került ki. A nyolc-
van év nemcsak egy ember életében, de egy épületében is 
meghatározó idő, amit illik megünnepelni egy intéz-
mény életében is. A jubileumi év jegyében Bodnárné 
Sallai Ágnes intézményvezető-helyettessel beszélget-
tem, múltról, jelenről. 

80 éves a Kossuth iskola 

Az iskola egykor… 

…és ma 
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Először foglaljuk össze dióhéj-
ban a magyar mentéstörténe-
tet! Magyarországon az em-
bermentés kötelezettségét elő-
ször Mária Terézia foglalta 
törvénybe. A Kresz Géza által 
alapított Budapesti Önkéntes 
Mentő Egylet volt az első, a-
mely a nap 24 órájában bárki-
nek ingyenesen segítséget 
nyújtott. 1887. május 10-én in-
dult el az első, még lóvontatta, 
majd 1902-ben már akkumu-
látoros mentőkocsijuk, 1890-
ben megépült az első központi 
mentőállomás. Az Egylet min-
tájára - másodikként Európá-
ban -több városunkban is ön-
kéntes társadalmi mentőegye-
sületek jöttek létre. Ezekre a-
lapozva 1926-ban életre hívták 
a már országos mentőállomás-
hálózatot üzemeltető Várme-
gyék és Városok Országos 
Mentő Egyesületét. A mentés 
ügye 1948. május 10-én, az Or-
szágos Mentőszolgálat mega-
lapításával vált állami feladat-
tá. 1954-ben állt szolgálatba az 
első rohamkocsi, 1958-ban 
megalakult a Légi Betegszállí-
tó Csoport, az első sikeres, tar-
tós eredményű újraélesztést 
1963-ban végezték. 
Amíg hetven éve 76 mentőál-
lomáson 134 mentőkocsival 
359 mentődolgozó látta el fela-
datát, addig jelenleg 253 állo-
máson közel 8.000 dolgozó te-
vékenykedik. A mintegy ezer 
járművel, az évi egymillió fe-
letti kivonuláshoz 38 millió 
kilométert tesznek meg. Légi-
mentő bázisok működnek Bu-
daörs, Balatonfüred, Debre-

cen, Miskolc, Pécs, Sármellék 
és Szentes településeken. 
Az OMSZ megalakításának 
70. évfordulója nagyszerű al-
kalmat kínált, hogy Albert Ta-
más kalauzolásával közelebb-
ről is megismerkedjünk a 
mentők munkájával és Sajó-
szentpéter mentőállomásával. 
Az állomásvezető a kezdetek-
ről elmondta, hogy a mai rak-
táruk helyén működött 1951-
től a Központi Bányamentő 
Szolgálat, amely 1962-ben Ka-
zincbarcikára költözött, he-
lyüket vette át az OMSZ. Fo-
kozatosan fejlesztették a men-
tő járműparkot, a legtöbb (8 
db) 1988-ban állt szolgálat-
ba. Természetesen az alkal-
mazott létszám is mindig kö-
vette ezt a tendenciát. Az ede-
lényi állomás 1991. évi be-
lépésével, majd 1998 után az 
orvos által megrendelt beteg-
szállítási feladatok alternatív 
szolgálatokhoz történő kiszer-
vezésével (megyénkben a leg-
nagyobb Borsod Mentő Kft. 
24 járművel rendelkezik) vi-
szont fokozatosan csökkent a 
számuk. Bár ezzel együtt a fel-
adatok is csökkentek, sokszor 
mégis szükségük lenne több 
járműre. Az állomáson jelen-
leg egy modern, jól felszerelt, 
ötéves, 280 ezer kilométert fu-
tott Volkswagen Crafter men-
tőkocsi (ígéretet kaptak rá, 
hogy idén lecserélik egy újra), 
öt szakképzett mentőápoló és 
öt gépkocsivezető áll a nap 24 
órájában Sajószentpéter és 
környéke lakóinak szolgálat-
ba. C kategóriás jogosítvány és 

Segítség kérésekor a gyerekbe-
tegségeit mára kinövő egysé-
ges segélyhívó rendszer (112) 
miskolci központjába (a másik 
Szombathelyen működik) ér-
kezik a jelzés. Ez alapján a mis-
kolci irányító régió központ-
juk riasztására nappal egy, éjjel 
két perc alatt kell mentésre ké-
szen elhagyniuk az állomást. 
Mert akár esik, akár fúj, a szak-
szerűség mellett ez a gyorsaság 
a munkájuk másik alapköve-
telménye. A saját tapasztalata-
ira áttérve azt is megtudhat-
tuk, hogy az elektronikusan is 
dokumentált évi 2.400 esetszá-
muk sokrétű segítséget takar, 
nincs közöttük kiemelkedően 
gyakori diagnózis: a közúti és 
háztartási balesettől a mérge-
zésen, agyvérzésen, öngyilkos-
sági kísérleten át a szülésig 
szinte minden előfordul. Szo-
morúan tapasztalják, hogy 
egyre több és egyre fiatalabb 
alkohol, sőt más, keményebb 
tudatmódosító szerek (mint a 
biofüvek) hatása alatt, ember-
hez méltatlan állapotba került 
gyereken kell segíteniük. 
A szolgálatban őket ért agresz-
szió sem csökken észrevehető-
en, de ez nem is igen várható, 
amíg a társadalom ilyen 
frusztrált állapotban van, mint 
manapság. (Minap rúgta ki vá-
ratlanul, szó nélkül az ápoló 
kezéből a mentésirányításban, 

PÁV-1 pályaalkalmasság 
mellett a gépkocsivezetők 
mindegyike rendelkezik OKJ-
s ápolói képesítéssel is (meg-
szerzéséhez feltétel az érettsé-
gi), és szívesen végez is sza-
badidejében ilyen feladatokat. 
Az állomány az évek alatt 
(akad közöttük, aki negyven 
éve dolgozik itt) egy összetartó 
csapattá kovácsolódott, a 24 
órás szolgálatok alatt átélt (po-
zitív és negatív) közös élmé-
nyek erre jó lehetőséget bizto-
sítottak. A szolgálat után pe-
dig mindnyájukat várja a csa-
lád, vagy éppen egy másodál-
lás. 

Kiss B. 

a kommunikációban szinte 
nélkülözhetetlen, nagy értékű 
laptopjukat egy 16 éves bódult 
fiatal.) A gyors segítséghez 
időnként gyorsan kell halad-
niuk a közutakon – ahol a köz-
lekedési morál, a vezetők vi-
selkedése leképezi az ország 
mentális állapotát is –baleset-
veszélyes helyzetbe kerültek 
ugyan, ám a bajt szerencsésen 
elkerülték, és sok éve már, 
hogy kisebb sajáthibás esemé-
nyük is alig akad. 

Ha mégsem így történne, az 
elsősegélytesztek eredményei 
és az érdeklődő kérdések alap-
ján úgy gondolják, hogy közü-
lük egyre többen válnak egész-
ségtudatos felnőtté. Az egész-
ségügy mai állapotát ismerve 
szüksége is lenne erre az or-
szágnak. 

Hagyományosan ez évben is 
nyitott kapukkal ünnepelték 
május 10-én a hetvenedik, ju-
bileumi „Mentők napját", és jó 
érzéssel töltötte el őket, hogy 
több száz gyerek (a város szin-
te minden óvodása és iskolása) 
kíváncsi volt a munkájukra. 
Ehhez a hivatáshoz egyfajta 
szakmai elhivatottság, belső e-
rő, a beteg, elesett ember szere-
tete szükséges. Aki munka-
ként végzi, az hamar el is hagy-
ja a pályát. Jó hír, hogy az itteni 
állományból nincs lemorzso-
lódás. Ma ugyan az állomás 
nem küzd munkaerő gondok-
kal, egyszer talán majd ezek-
ből a fiatalokból kerül ki az ő 
utánpótlásuk. 

„Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, 
némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a ne-
vünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk 
rejtett és névtelen" – jellemezte hivatásukat dr. Felkai 
Tamás, a korszerű mentéstechnika egyik kidolgozója. 
Az Országos Mentőszolgálat – mint egységes állami 
egészségügyi intézmény - most ünnepli születésének 
hetvenedik évfordulóját. A mentés fázisait a jelképükké 
választott élet csillagának (kék Konstantin-kereszt) hat 
ága szimbolizálja: felismerés, segélykérés, elsősegély, 
mentőellátás, szállítás alatti kontroll, végleges ellátás. 

Látogatóban… 
A Sajószentpéteri Mentőállomás mindennapjai 

Ovisok gyűrűjében az 
újraélesztés gyakorlására 

szolgáló próbababa 

2018. május-június
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Hozzátette: testvérként te-
kintenek egymásra Bialska 
Tatranska lakóival, mert arról 
a településről indultak el egy-
koron felmenőik, a lengyel 
családok az új és szebb élet re-
ményében Derenkre. A teme-
tőben több fejfán szerepel az e-
gyébként ritka Rémiás család-
név Remiasz formában. Éven-
te legalább egy alkalommal 
felkeresik egymást valamilyen 
esemény kapcsán. Az elmúlt 
évi derenki búcsúra 300-an 
érkeztek, de ők is rendszere-
sen ellátogatnak Bialska Tat-
ranska római katolikus búcsú-
jára. Kedvez számukra az a 
helyzet is, hogy testvérvárosi 
kapcsolatban áll Sajószentpé-
terrel a dél-lengyelországi Ko-
biór város, ami még jobban 
erősíti a rokoni szálakat. Az i-
dei események kerek évfordu-
lók köré csoportosíthatók, hi-

Egy kis népcsoport történe-
tében 1943-ban következett be 
jelentős változás, amikor a 
magyar állam kitelepítette 
őket Derenkről. Ebben az év-
ben ennek az eseménynek a 
75. évfordulójára emlékeznek, 
de 2018-ra esik elődeik Ma-
gyarországra, a szlovák határ 
melletti Derenk községbe ér-
kezése is. A Szádvár közelében 
fekvő falu egykor pestisjár-
vány következtében néptele-
nedett el, Esterházy gróf pedig 
az újra népessé tételéről hatá-
rozott. Szerencsés egybeesés-
ként Lengyelország déli tele-
pülései akkorra túlnépesed-
tek, és voltak közöttük, akik-
nek vonzó volt a beígért adó-
kedvezmény és maga az erdős 
terület, ezért áttelepedtek új 
hazájukba. Találtak munkát a 
vár karbantartásánál és a me-
zőgazdaságban, a vadban gaz-

dag területen pedig nem szen-
vedtek húshiányban sem. Zárt 
közösséget alkottak, családot 
is csak a falun belül alapíthat-
tak. Így megmaradtak kis szi-
getként, ahová nem jutott be a 
nyelvújítás, ezért több száz év-
re visszamenőleg ugyanazokat 
a szavakat használják a mai 
napig, a kutatók nagy örömé-
re. A sajószentpéteri Alacskai 
útra települt lengyel családok 
gyerekei közül többen itt 
kezdtek el magyarul tanulni, 
mára viszont már csak 15-en 
őrzik őseik hagyatékát, a gurál 
nyelvet, vagyis Szentpéteren 
ennyien beszélik ezt a morva-
német-lengyel keveréknyelvet 
– nyilatkozta Rémiás István, 
aki sokat dolgozik az őshazá-
val való kapcsolattartás erősí-
tésén. 

szen az első lengyel családok 
300 éve érkeztek Derenkre, a 
kitelepítésük és a falu lerom-
bolása 75 éve történt, Lengyel-
ország pedig egy évszázaddal 
ezelőtt szerveződött újjá. 

A Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökeként i-
gyekszik egyben tartani a Ma-
gyarországon élő lengyeleket, 
és megörökíteni történelmü-

ket, szokásaikat, életük fontos 
mozzanatait. Ugyanezt a fel-
adatot végzi az Országos Len-
gyel Önkormányzat tagjaként, 
ahol vállalt már pénzügyi és 
kulturális feladatot is. Elkészí-
tette a családfát, amely 300 év-
re visszamenően rögzíti a ro-
konok nevét és születési dátu-
mát. Sokat tett a római katoli-
kus vallás erősítéséért is, és ki-
derült, hogy Derenknek és 
Bialska Tatranskának közös 
védőszentje volt, mégpedig 
Simon és Júdás Tádé. 

Kovács I.  

Az egykori lakóhely, Derenk 
emlékét, ahol Rémiás István 
apja, nagyapja és más felmenői 
születtek, féltve őrzik a leszár-
mazottak. Sajószentpéteri kő-
művesek építették 1994-ben 
az egykori templom helyére az 
új kápolnát, a város temető-
jébe pedig keresztet állítottak 
a derenki ősök emlékére. É-
vente rendeznek lengyel na-
pot, és képviselőik részt vesz-
nek a városi rendezvényeken 
is. 

Megemlíti, hogy munkájában 
a Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat két tagja, Ben-
dzsák László és Fedor Péterné 
segíti. Két gyermeke közül fia 
alapfokon beszéli a lengyel 
nyelvet, lánya viszont angol 
felsőfokú nyelvvizsgát tett. Bí-
zik benne, hogy egyszer ő is 
kedvet kap ősei nyelvének el-
sajátításához. 

A két nép közötti barátság 
erősítéséért és a gurál nyelvet 
őrző és beszélő csoport öröksé-
gének őrzéséért 2016-ban a 
Lengyel Köztársaság elnöke, 
Andrzej Duda a Lengyel Ér-
demkereszt kitüntetést adta át 
Rémiás Istvánnak, akit abban 
az évben Sajószentpéteren Pro 
Urbe díjjal is kitüntettek.

Rémiás István egyik fő szerve-
zője a derenki búcsúnak, amit 
1994 óta évente megrendez-
nek. Az elmúlt évben 300-an 
érkeztek hozzájuk az anyaor-
szágból, összességében pedig 
ezernél is többen voltak, ami a 
helyszűke miatt nagy zsúfolt-
sággal járt. Ezért a 2018. június 
29-i búcsúra szeretnék csök-
kenteni a megemlékezők lét-
számát. 

Városunkban a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
1998-as megalakításának volt alapja, hiszen 1943-ban 
Derenk községből 25 lengyel család került Sajószent-
péterre, akik gyorsan beilleszkedtek új környezetükbe. 
A nemzetiségi önkormányzat elnöki tisztét 1999-től 
Rémiás István tölti be, aki még elég jól beszéli az ősei 
által használt dél-lengyelországi nyelvet, a gurált. Mun-
káját hazai és lengyel kitüntetéssel ismerték el. 

Kapcsolattartás őseik szülőföldjével 
Portré: Rémiás István 

XI. évfolyam 3. szám

A Sajószentpéteri Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökeként sokat tett a két nép 
közötti barátság erősítéséért 

Derenk a kis kápolnával és kőkereszttel 
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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. 

mély nyomot hagyott a komoly 
hitélet, a protestáns nevelés, 
Perjési László tiszteletes urat 
nagyon szerettem. Sokat kirán-
dultunk, a magyar dalokat, nó-
tákat akkor kedveltem meg, 
hét évig tangóharmonikáztam, 
de idő hiányában ez abbama-
radt. Ezekre az évekre szívesen 
emlékezem, arra is, hogy Hilda 
nénihez jártam német szóra. 

- 1971-ben, diplomával a zse-
bemben az LKM fiatal mérnök 
gyakornokaként folyamatos 
váltóműszakban kezdtem, fél 
év után levizsgáztam, acélgyár-
tó lettem, 1973-ban műszakos 
üzemvezetőnek neveztek ki. 
Vályi Péter miniszterelnök-
helyettes tragédiája elindította 
a Martin-acélmű rekonstruk-
cióját, ez pályámon is alapvető 
változást hozott. 1976-ban 
angol nyelvvizsgát (németet 
1985-ben), a „Közgáz" külke-
reskedelmi szakán mérnök-
közgazdász végzettséget sze-
reztem, majd a beruházás koor-
dinációs osztályán csoportve-
zetőként, később főosztályve-
zető-helyettesként egy nagybe-
rendezés építését koordinál-
tam 1982-ig. Itt tanultam meg 
szervezni, tárgyalni, ellentétes 
érdekeket összehangolni, vá-
ratlan helyzetekre reagálni. 
Nemzetközi kapcsolatokat épí-
tettem ki, a legtöbbet a német 
ipari kultúra adta számomra. 
A beruházás hatéves tapaszta-
latait a közgazdaságtudományi 
egyetemi doktori disszertáci-
ómban összegeztem. 1982-ben 
kineveztek az acélmű főmérnö-
kének, a kezdeti nehézségek u-
tán másfél év alatt elértük a be-
ruházási alapokmányban le-
fektetett termelési számokat, és 
sokat javult a termékminőség 
is. Kifejlesztettük az alacsony 
karbontartalmú saválló acél 
gyártástechnológiát, és a go-
lyóscsapágy-acélokban is világ-
színvonalú minőséget értünk 
el. Drótos László vezérigazgató 
önálló kereskedelmi igazgató-
ságot hozott létre, amelynek 
élére 1983 májusában igazgató-
nak nevezett ki – pályázat alap-
ján, ami akkor újszerűnek szá-

- És alapja egy sikeres pálya-
futásnak, amelyről legtöbben 
álmodozni sem mernek. 

- Tíz éves voltál, amikor a csa-
lád Miskolcra költözött. 
- Ez hirtelen nagy váltást jelen-
tett számomra. A Szeles úti is-
kola kiváló sportolási lehetősé-
gekkel, aktív diákélettel, sok 
szakkörrel várt. Nagyon érde-
kelt a történelem és a régészet, 
a jó hírű Földes Ferenc Gimná-
ziumban tanultam tovább, az 
akkori legerősebb osztályban. 
Apai nagymamánk meghívá-
sára 1965 nyarán kijutottam 
Amerikába, ott jöttem rá, hogy 
a latin és az orosz nyelvvel sem-
mire nem megyek. A nővérem 
kint maradt, én hazajöttem, 
egyedül megtanultam angolul. 

- A gimnáziumban végig kitű-
nő tanuló voltam, de még min-
dig nem alakult ki, mi szeret-
nék lenni. Helyben akartam 
maradni, a kémia érdekelt, a-
dott volt a Nehézipari Műsza-
ki Egyetem Kohómérnöki Ka-
ra. Az első két évben a középis-
kolában elkezdett atletizálásra 
koncentráltam, a DVTK dobó-
atlétájaként gerelyhajításban 
az utánpótlás válogatottságig 
jutottam. Amikor a gerincem 
miatt abba kellett hagynom, az 
MVSC-ben vízilabdáztam, és 
egyre jobban tanultam. Na-
gyon szerettem az ipargazda-
ságtant (később tanítottam is), 
a vas- és fémkohászat szaktár-
gyat, nekiláttam az angol szak-
nyelv és a német nyelv elsajátí-
tásának is. Az egyetemen a sel-
meci hagyományok a kohászok 
és bányászok között erősen él-
tek. Bár nem voltam kollégista, 
valóban időm nagy részét az 
Egyetemvárosban töltöttem. 

No, meg a közeli Tapolca 
strandján. Az államvizsgára 
három hétig készültem, meg-
lett az eredménye, minden szi-
gorlatom és a szakdolgozatom 
jeles lett. 

- És a Dudujka-völgybe köl-
töztél. 

- Mindkét ágon többgenerációs 
értelmiségi (jogász, orvos) csa-
ládból származom, akik a vi-
lágháború következtében szin-
te mindenüket elveszítették. 
Miután apám 1945 végén hadi-
fogságból családjával hazajött, 
orvosként Sajószentpéteren 
biztosítottak számára elfogad-
ható munka- és lakáskörülmé-
nyeket, én itt jöttem világra 
1948. szeptember 27-én. 

Dr. Tolnay Lajos, a Diósgyőri 
LKM acélgyártó kohómérnö-
keként egyre feljebb lépdel a 
ranglétrán: főmérnök, keres-
kedelmi majd műszaki igazga-
tó, végül vezérigazgató lesz. 
Közgazdász diplomát, doktori 
tudományos fokozatot, angol 
és német nyelvvizsgát szerez. 
A '90-es években a magánszfé-
ra felé fordul, és válságmene-
dzselésbe kezd: társakkal pri-
vatizál, reorganizál vállalato-
kat, létrehozza a MAL Zrt.-t, 
Európa harmadik legnagyobb 
speciális timföldgyárát. Mie-
lőtt nagyvállalkozóvá válna, a 
bankszektorban is kipróbálja 
magát. Az önkéntes alapon 
szerveződő Magyar Gazdasági 
Kamarának (1990-1994), áta-
lakulása után a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamarának 
(-2000), majd az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületnek az elnöke, 2010-
től ennek örökös tiszteletbeli 
elnöke. A kereskedelmi világ-
szervezet (ICC) elnökségébe - 
kelet-közép-európai országból 

elsőként - (1999-2002), a Mis-
kolci Egyetem Társadalmi Ta-
nácsába (2002-2004), a Kárpá-
tok Alapítvány Igazgató Taná-
csába (2003) is beválasztják, a 
Magyar Külkereskedelmi Szö-
vetség társelnöke (2008-2013). 

- Hogyan kerültél Sajószent-
péterre? 

- Mire emlékszel a gyermek-
éveidből? 

A magyar iparért végzett mun-
kájáért  megkapja Munka 
Érdemrend ezüst fokozata 
(1984), majd az Eötvös Lo-
ránd-díjat (1998), a felsőokta-
tás és az innováció támogatá-
sáért a Kármán Tódor-díjat 
(2007). A Miskolci Egyetem 
Pro Universitate kitüntetéssel 
ismeri el tevékenységét. Né-
hány hónap múlva tölti be a 
hetvenedik évét, szülővárosa 
ajándékának szánva a portrét, 
őt mutatjuk be most olvasó-
inknak. 

- Sajószentpéter a gyermek-
kor, maga a tündérkert volt és 
marad számomra. A beillesz-
kedés tökéletesen sikerült, sze-
rettem itt lakni és iskolába jár-
ni. Pezsgő élet folyt a virágzó 
nagyközségben, a hegyi pin-
cékben is, ahova apám rend-
szeresen feljárt. Jó baráti társa-
ság gyűlt össze, az értelmiség, 
élén a helyi orvosokkal - dr. 
Csiba László, dr. Kelemen Ist-
ván - összetartott. Bennem 

A mérnök-közgazdász: dr. Tolnay Lajos 

2018. május-június

Dr. Tolnay Lajos néhány 
hónap múlva ünnepli a 

70. születésnapját 
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mított. Majd felkértek, hogy 
1985 őszétől legyek a gyár mű-
szaki igazgatója. Ekkor kerül-
tem kapcsolatba a Magyar Gaz-
dasági Kamarával, és tagja let-
tem a megyei tanács végrehajtó 
bizottságának is. 1989. január 
1-jétől az ország egyik legna-
gyobb és legnehezebb helyzet-
ben lévő vállalata, az LKM 
vezérigazgatója lettem. A ki-
nevezés váratlanul ért, 40 éves 
voltam, és második, aki már 
nem pártfunkcióból került i-
lyen pozícióba. Pedig abban a 
régi világban mindent a politi-
ka befolyásolt, vagy döntött el. 
Később ez megváltozott, de ma 
újra erős szava, szerepe lett. 
- Milyen képességek kellet-
tek ahhoz, hogy felérhess a 
csúcsra? 
- Szakmai tudás mellett a szor-
galom, szívósság, kitartás, a ne-
héz helyzetek vállalása. Nem 
siránkoztam végzés után 1800 
Ft/ havi fizetéssel az irodák-
ban, hanem négy évig váltómű-
szakban -a szakmából tízszer 
annyit tanulva, tapasztalva - 
többszörösét kerestem. Egy éj-
szakás műszakban az új ke-
mencefalazatot  el lenőrző 
osztrák mérnöknek németül 
mondtam el a tapasztalatokat. 
Később az őt kísérő technikus 
végzettségű, idegen nyelvet 
nem beszelő üzemvezetőnek 
megjegyezte: „pazarol ez az or-
szág, hogy ilyen emberek vál-
tóműszakban termelést irá-
nyítanak". Kellett tehát a két 
nyelv ismerete, nyitottság, a 
minden területen újra, korsze-
rűre, minőségre törekvés, a lé-
nyegest a lényegtelentől meg-
különböztetni tudás, az ösz-
tönös vezetői képesség is, mert 
vezetőképzőre sosem jártam. 
- Gondoltad akkor, milyen 
nagy terhet veszel a válladra? 
- A kohászat nemzetközi vál-
sága mélyült, megszűnt a dol-
lárelszámolás a Szovjetunió-
val, az alapanyag- és energiaá-
rak ugrásszerűen növekedtek. 
Az 1990-es évet tetemes vesz-
teséggel zártuk, válságmene-
dzselést folytattunk. Az év 
szeptemberében felkértek az 
Ipari Minisztérium közigaz-
gatási államtitkári posztjának 

betöltésére, én azonban hittem 
abban, hogy a politika sem en-
gem, sem Diósgyőrt nem hagy-
ja cserben, visszautasítottam az 
ajánlatot. Szent meggyőződé-
sem volt, hogy az LKM meg-
mentése a feladatom. Miért 
nem sikerült? Az 1990-es új 
Társasági Törvény alapján lét-
rejött DIMAG Rt.-nél a kor-
szerű technológia fogadására 
alkalmas egységeket tőkebe-
vonással önállósítottuk. Az a-
célműbe, a folyamatos acélön-
tőműbe amerikaiak fektettek 
be, az elektro- és nemesacél-
műbe németek, de a kétféle 
szemléletet nem tudtuk har-
monizálni. Legnagyobb prob-
léma mégis az volt, hogy az 
akkori politikai vezetés nem 
vállalta fel a többezres létszám 
hirtelen leépítését. A privatizá-
ció során egy olyan társaság ke-
zébe kerültek a részvények, 
amely nem működtetni akarta 
a gyárat, hanem a vasércszállí-
táson keresztül próbált üzleti 
érdekeket érvényesíteni. Emi-
att 1992 tavaszán, több mint 21 
évi kohászati szolgálat után be-
nyújtottam a lemondásomat. 
Nem fogadták el, fegyelmivel 
akartak elbocsátani, hogy ne 
kaphassak végkielégítést. Fe-
gyelmi nem lett belőle, többé-
ves pereskedés igen. 
- Az LKM magánosításának 
legnagyobb vesztesei a mun-
kavállalók voltak. 
- Én is nehéz helyzetbe kerül-
tem, de nekem jött a „mentő-
öv": Horváth István, a Duna-
ferr Dunai Vasmű vezérigaz-
gatója felkért a Dunaferr Ke-
reskedőház Kft. ügyvezető fel-
adatainak ellátására. Később, a 
felajánlott rendkívül előnyös 
hároméves szerződést megkö-
szönve, mégis befejeztem gaz-
dasági partnerségemet az ál-
lammal. 

- Előbb a szerkezetátalakítás 
finanszírozására létrejött Ma-
gyar Befektetési és Fejlesztési 
Bankban mint kamarai elnök 
és ipari tapasztalattal bíró vál-
lalati vezető, igazgatósági tag 

- Ekkor érkezett el az idő a rég 
vágyott szellemi és anyagi 
függetlenség megteremtésé-
re? 

Kiss Barnabás 

- Közelgő születésnapod al-
kalmából erőt és egészséget 
kívánva köszönöm a beszél-
getést! 

- Tanulság az én küzdelmes, de 
szép életemből talán annyi, 
hogy mindig a nehezebb, fá-
radságosabb utat kell járni, 
mert nem gyorsan (ezért ez ma 
nem túl jól cseng!), de végül 
megéri. A mai fiatalok (mint az 
én négy, diplomás gyerekem is) 
tanuljanak nyelveket, mert így 
könnyebben boldogulnak. 

- Életművednek milyen ta-
nulsága van mások számára? 

- Mivel politikussá (kísértések 
ellenére) nem lettem, szak-
mámban, amit lehetett, elér-
tem. Így elégedett és ezen a te-
rületen ma is aktív vagyok. 
Kisebb, de jól működő szak-
mabeli cégeket vezetek. Amíg 
Isten erőt, egészséget ad, dol-
gozok, persze nem úgy és any-
nyit, mint korábban. Nem is 
tudnék mást elképzelni. 

- Összességében elégedett 
vagy pályafutásoddal? 

lettem (1991-1993), majd 1994-
ben – miskolci kötődésem a-
lapján – az Észak-magyaror-
szági Rákóczi Regionális Bank 
elnökének választottak. Gaz-
dasági-pénzügyi tanácsadó 
kft.-t alapítottam, érdeklődé-
semet felkeltette a privatizáció. 
Jöttek kudarcok, sikerek. Első 
komolyabb eredményünk, 
hogy 1994-ben közel egymilli-
árd forintért megvásároltuk az 
Orosházi Öblösüveggyárat, és 
reorganizálva nyereségessé tet-
tük. Ma üvegiparunk vezető 
cége. 1995 végén visszatérhet-
tem az eredeti szakmámhoz: az 
Inotai Alumínium Kft. megvá-
sárlására adtunk be pályázatot, 
megnyertük egy norvég-szlo-
vák konzorciummal szemben, 
én lettem az ügyvezető vezér-
igazgató. Majd 1997 végén az 
Ajkai Timföldgyár (adósság-
tehermentesítés utáni) privati-
zációjában is - jelentős foglal-
koztatási, környezetvédelmi, 
fejlesztési kötelezettségek vál-
lalása mellett–a minden pont-
ban jobbnak bizonyult Ma-
gyar Alumínium Kft. pályáza-
tát hirdette ki győztesnek az 
ÁPV Rt. Létrehoztuk a Ma-
gyar Alumínium Rt.-t (MAL), 
amelynek kezdettől igazgató-
sági elnöke lettem. A Társa-
ságcsoport az 1995-98-as idő-
szakban lezajlott privatizáció, 
illetve a 1998 és 2002 közti 
zöldmezős fejlesztések után az 
egykori, tartósan veszteséges 
állami cégekből nemzetközi 
összehasonlításban is haté-
kony részvénytársasággá vált. 
1800 embernek tudtunk mun-
kát biztosítani a térségben. 
Németországban, Romániá-
ban, Szlovéniában, Boszniá-
ban és Montenegróban is lét-
rehoztunk leányvállalatokat, 
és Németországban egy ma-
gyar multinacionális céget is, 
magyar leányvállalattal, a nyu-
gat-európai kereskedelem fej-
lesztésére. 

- Erről - érthetően – még ma is 
nehéz beszélnem. Minden el-
veszett, csak a munkahelyek 

egy része s a legjobb termékek 
maradtak meg, amelyek ma, az 
új tulajdonosok alatt is megő-
rizték export- és versenyké-
pességüket. (2013 óta a cég fel-
számolásban, állami reorgani-
zációs szervezet irányítása a-
latt működik.) A politika min-
ket jelölt ki felelősnek, a véde-
kezésnek esélye sem volt, a tal-
pon maradásban nem segítet-
tek, csakhogy a tulajdonunk 
elvesszen. Az anyagi veszteség 
ilyenkor magától értetődő („a 
tulajdon kötelez"), nem is ez 
bántott igazán, sokáig fájt, 
hogy a tervezés-telepítés-épí-
tés hibáit és az állami szerep-
lők (engedélyező és ellenőrző 
hatóságok) mulasztásait el-
hallgatták. Mint néhány hete a 
cég egykori lakatosa mondta 
nekem: „na, magukkal elvitet-
ték a balhét, a mások hibái mi-
att…" A felháborodás élét ránk 
irányították, s bár egy jelentős 
exportáló magyar tulajdonú 
cég voltunk, mégsem enged-
ték, hogy az állami bankok át-
meneti hitelt nyújtsanak szá-
munkra. 

- Ekkor következett be az i-
szapkatasztrófa, és a legna-
gyobb sikered egy pillanat 
alatt a múlté lett. 

XI. évfolyam 3. szám
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A majd' százéves eredetű (Törökországban rendezték az el-
sőt 1920-ban) és az 1925. évi genfi Gyermekjóléti konferen-
cián hivatalossá vált gyermeknapot Magyarországon elő-
ször 1931-ben tartották meg. Kezdetben még gyermek-
hetet rendeztek, 1950 óta május utolsó vasárnapján ünne-
peljük. Az ENSZ közgyűlésének javaslata 1954-ben hozta 
létre az egyetemes gyermeknap intézményét: minden or-
szágban az évnek egy erre kijelölt napján emlékezzenek 
meg a gyermekek jólétéért, barátságáért tett közös erő-
feszítéseinkről. 

Sajószentpéteren ez évben 
visszatértünk a magyar gyöke-
rekhez, ugyanis a Sajószent-
péteri Kulturális és Sportköz-
pont által szervezett, az évek 
alatt hagyománnyá vált városi 
gyermeknap mellett más in-
tézmények is rendeztek egy-
egy saját gyermeknapot vagy 
játékos gyermekrendezvényt. 
Városunkban ezen a néhány 
napon minden a szemünk fé-
nyeiről szólt. 

Őket május 23-án a Móra Fe-
renc Utcai Tagóvoda követte, 
ahol az ugrálóvár mellett egy 

buborék show és természe-
tesen az itt is ajándékba kapott 
labda zökkentette ki őket a 
mindennapokból, vidámabbá, 
emlékezetessé téve ezt a napot. 
Május 24-én (csütörtökön) 
délután a Lévay József Városi 
Könyvtárba várták a tagisko-
láink 3-4. osztályos tanulóiból 
álló két-két háromfős csapata-
ikat az „Okostojások" címet 
viselő, már második alkalom-
mal megszervezett szellemi, 
ügyességi vetélkedőre. Végül a 
Móra és Kossuth összesen 
négy csapata mérte össze tudá-
sát, leleményességét. A mint-
egy másfél vidám óra feladatai 
számon kérték a memória, 
megfigyelőképesség, matema-
tika, logika, édes anyanyel-
vünk, növények felismerése, 
állatok imitálása területén ed-
dig megszerzett jártasságukat. 
A torpedójáték villámkérdé-
seinél a gyorsaságukat, a célba 
dobásnál a kézügyességüket, 
térérzéküket, a versfelolvasó 
versenynél (ahol a többiek ér-
tékelték az előadást) az anya-

A rendezvények sorát a Sem-
melweis Utcai Tagóvoda nyi-
totta meg, ahol már május 15-
én megtartották a saját gyer-
meknapjukat, amelyen a ki-
csik önfeledten játszhattak a 
népi játékpark játékaival, kifá-
radásig ugrálhattak a műa-
nyag várban, de mókás arcfes-
tés alá is vethették magukat. 
Egy fagyi elmajszolása után 
kedvükre labdázhattak, u-
gyanis ezt a kettőt kapta min-
denki ajándékba. 

nyelvi készségüket és előadói 
képességüket tették próbára. 
A „könyvkeresés-könyvtár-
használat, információkeresés a 
könyvekben" jellegű felada-
tok pedig inkább játékosan a 
könyvtár, a könyvek és azok 
tartalmának szeretetére igye-
keztek észrevétlenül is nevel-
ni őket. A végén kialakult u-
gyan egy sorrend, de minden 
résztvevő győztesnek érezhet-
te magát, és vidáman el is maj-
szolhatta a jól megérdemelt 
apró ajándék kinder tojást, 
csokit, útban hazafelé, a Ba-
logh Józsefné által dekorgu-
miból készített Bölcs ba-
gollyal a kezükben. Reméljük, 
hogy az itt tanultak által is 
mindahányan bölcsebbek, 
többek lettek egy kicsit! Má-
jus 27-én (vasárnap) délután a 
KSK előtti térre várták a város 
gyerekeinek apraját-nagyját, 
ugyanis 15 és 19 óra között a 
szervezők minden korosztály-
nak igyekeztek kedvében jár-
ni. A gyerekek benevezhettek 
aszfaltrajzversenyre, KRESZ-
vetélkedőre, színezhettek 
KRESZ-táblákat, beülhettek a 
rendőrautóba, valamint fo-
lyamatosan kedvükre igénybe 
vehették a népi játékpark fa 
körhintája és ügyességi ele-
mei, valamint az óriáscsúszda-
ugrálóvár adta lehetőségeket. 

A nagyobbak az alkalmi go-
kart pályán róhatták a körö-
ket, űzhették egymást. Ne fe-
lejtsük el, hogy a Forma-1 elő-
szobájának mindig is a gokart 
számított! Ki tudja, hátha épp 
most kapott kedvet ehhez a 
sporthoz valaki, s egyszer ta-
lán majd sajószentpéteri ver-
senyző is köröz a Hungaro-
ringen? Akinek ahhoz volt 
kedve és bátorsága (szerencsé-
re akadtak jó néhányan ilye-
nek), Körmöndi Tamás tánc-

Akarsz-e játszani? 
Sajószentpéteri gyermeknapi körkép  

2018. május-június

Felhőtlen játék a bölcsőde udvarán a szülőkkel 

Mini KRESZ-park a KSK előtti téren 

Rendkívül népszerűek voltak 
a népi játékok 
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pedagógustól elsajátíthatta a 
magyar néptánc első lépéseit a 
táncházban, ahol Hódi Klára 
zenekara most is kifulladásig 
húzta a talpalávalót. Pihenés-
képpen visszafojtott lélegzet-
tel figyelhették a Vaga Banda 
Óriáscirkusz „állati" érdekes 
produkcióit. Egyszer gólyalá-
bon, gólyának öltözve, gólyá-
hoz illően álltak fél lábon, 
máskor cirkuszi artistaként 
dobáltak a magasból még ma-
gasabbra egyszerre három ha-
talmas kést, mindezeket úgy, 
hogy megnevettessék a néző-
téren ülőket. A napot a Csiri-
biri együttes koncertje, vagy 
inkább interaktív bulija zárta, 
ahol az énekesnővel együtt 
énekelhettek, táncolhattak, a 
külső szemlélőnek egyszerű-
nek tűnő koreográfiát is meg-

tanulhattak a végére kipirult 
arcú, vidám gyerekek. 
Május 28-án a Harica utcai 
székhelyintézmény óvodásai 
közös kiránduláson vettek 
részt. A cél a Miskolci Vadas-
park volt, ahol sokféle állattal 
találkozhattak, és számtalan 
élményben volt részük, ame-
lyek közül a legmaradandóbb 
bizonyára az lesz, hogy óvodá-
juk nevében örökbe fogadtak 
egy kengurut. Május 29-én 
(hétfőn) 9 órától a legkisebbek 
érezhették, hogy fontosak a 
számunkra, ugyanis a bölcső-
dében ekkor tartották meg a 
már hagyományosnak számí-
tó gyereknapi délelőttöt. Itt a 
gyerekek számára egyik legna-
gyobb élmény az volt, hogy a 
szirénázva közelítő tűzoltóau-
tóba vagy a rendőrautóba ké-

sőbb ők is beülhettek, meg-
nézhették azok felszerelését, a 
másik pedig, hogy most a szü-
lőkkel együtt játszhattak a 
nagy udvarban. Előtte az apró 
csemeték - közülük többen el-
ső alkalommal - adtak elő a 
szülőknek és nagyszülőknek 
egy közösen megtanult mon-
dókát. Már aki nem ugrott a-
zonnal pityeregve a megpil-
lantott anyukája ölébe, vagy 
nem szeppent meg a számára 
tömegnek ható közönségtől! 
Persze ők így aranyosak, és a 
bátrabbakkal együtt jól pél-
dázzák, hogy bár nem vagyunk 
egyformák, mindenki szeret-
hető valamiért. Itt ezt ők meg-

tanulják, és még eszerint is 
élik a mindennapokat: segítik 
egymást, figyelnek a másikra, 
és a címben feltett, Kosztolá-
nyitól kölcsönzött kérdést 
megválaszolva akarnak és sze-
retnek közösségben együtt 
lenni, játszani. Nekik még az a 
természetes, ha minden nap 
gyereknap van. 
Kár, hogy mire felnőtté vál-
nak, időközben néhányan ezt 
elfelejtik. Pedig biztosan bol-
dogabb lenne a világ is, ha - 
minden gyerek számára - min-
dennap boldog gyereknap le-
hetne. 

Kiss B. 

A fiúk számára a gokart volt az igazi favorit 

A Vaga Banda most sem okozott csalódást a népes nézőseregnek 

Interaktív buli a Csiribiri együttessel 

Gyermeknap nem múlhat el aszfaltrajzverseny nélkül 
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rkérdésk

Helmeczi Zoltán  

- Szemetelni nem szoktam, a 
műanyag flakonokat nem do-
bom a háztartási hulladék kö-
zé, hanem külön gyűjtöm és vi-
szem a szelektív hulladékszi-
getre. Szerencsére lakóhelye-
men, a Móra lakótelepen is ha-
sonló gondolkodású emberek 
élnek, ezért a rend a jellemző 
arra a környékre. Egyébként 
harminc éve folyamatosan 
részt veszek a levegő szennye-
zésében, mert hozzávetőleg 
azóta dohányzok. A csikket vi-
szont hamutálba gyűjtöm, és 
úgy dobom a szemétbe, tehát 
azzal sem terhelem a környeze-
temet. 

Borsos Károlyné   
- A szemét elhelyezése és szak-
szerű tárolása fontos feladat 
mindenki számára, mert az 
ételmaradékért a kutyák vagy 
más kóbor állatok szétszedik a 
konténert. Nem véletlen, hogy 
esetenként patkányok tűnnek 
fel a szeméttárolóknál, mert 
hamar megtelnek a kukák, és 
olyankor vannak, akik az edé-
nyek mellé öntik a háztartási 
hulladékot. Saját környeze-
temben a szétszórt vagy szét-
szóródott szemetet felszedem,

 mert ezeket a sorolt problémá-
kat meg szeretném előzni. Sok-
szor vagyok mérges, mikor lá-
tom, hogy a babakocsiban ülő 
gyerek utcára, járdára dobja a 
chipszes zacskót vagy a csoki-
papírt, a szülő pedig nem szól 
rá, aminek az lehet az oka, hogy 
ő sem kulturálódott időben. 
Aztán itt van a rengeteg szép 
virág a köztereken, és előfordul 
nem is ritkán, hogy az ágyások-
ba hajtanak bele kerékpárral, 
vagy leszaggatják őket. Azt lá-
tom a legnagyobb problémá-
nak, hogy száz emberből ötven 
óvja, védi a környezetét, a má-
sik ötven pedig rombol, vagy 
közömbösen szemléli a folya-
matot. Arra a renitens ötvenre 
viszont rászólni sem lehet, 
mert agresszívek, és megsér-
tődnek a kritikáért. Mindenki 
tudja, kikről van szó, hiszen e-
lég benézni az udvarokba, és 
mindjárt látható, hogy kik lak-
nak az ingatlanon. Annyit te-
szek még a környezetemért, 
hogy a reklámújságot és a pa-
pírhulladékot gyűjtöm az isko-
lás gyerekeknek, mert ami 
hasznosítható, azt nem dobom 
a szemétbe. Mosás után az öblí-
tővizet sem engedem le, azzal 
felmosom a lakást, így ivóvizet 
takarítok meg. Ne feledkez-

zünk meg a város legnagyobb 
szennyező forrásáról, a 26-os 
főútról sem, mert onnan kap-
juk a legnagyobb környezetter-
helést, ezért ideje lenne meg-
csinálni az elkerülő utat. 

Orehovszky 
Lászlóné   

- Nem kell ebben a kérdésben 
mellébeszélni, mert elég végig-
sétálni az utcán, és kiszűrhető, 

Gogolya András   
 

- A Területi Szociális Központ-
ban dolgozok, és úgy a munka-
helyemen, mint otthon igyek-
szek rendet tartani ebben a 
kérdésben. Ez abból áll, hogy 
rendszeresen összegyűjtöm a 
szemetet, és erről másokat is 
igyekszek meggyőzni. Híve va-
gyok a szelektív gyűjtésnek, 
ezért a műanyag palackokat, a 
fémdobozokat, az üvegeket és a 
papír csomagolóanyagot külön 
válogatva viszem a gyűjtőhely-
re. Viráglocsoláshoz esővizet 
gyűjtök, hogy a növények ne 
vegyszeres locsolást kapjanak. 
Gázzal fűtök, de a cigaretta-
füsttel tudom, hogy szennye-
zem a levegőt, mivel dohány-
zok. A környezettudatosság 
kérdésében főként a fiatalabb 
korosztályok esetében rosszak 
a tapasztalataim, mert valami 
okból nem igazán szeretnek 
szép környezetben élni, amit 
az bizonyít, hogy sokan közü-
lük bárhol eldobják a szemetet, 
pedig a város elég jól el van lát-
va hulladékgyűjtő edényekkel.

Németh Péter   

- Az Ibolyatelepen élek 53 éve, 
és szerencsére hozzám hasonló 
gondolkodású emberek laknak 
a környezetemben. Errefelé 
nem szemetesek az utcák és a 
közterek, mert mindenki vi-
gyáz a rendre. Kevés olyan hul-
ladék van, ami valamilyen for-
mában ne lenne hasznosítható, 
így például az ételhulladékot a 
rokonságban tartott kutyák-
nak és tyúkoknak gyűjtöm ösz-
sze. Felfogom az esővizet, és 
azzal locsolom a kiskertet. Per-
metet nem használok, a han-
gyák ellen sütőporral és szóda-
bikarbónával védekezek. A le-
véltetvek ellen csalánlevelet 
áztatok be, és azzal locsolom a 
fák levelét. A PET palackokat a 
szelektív hulladékba viszem, 
és gázzal fűtök. Ez a környe-
zetvédelem kihat az élővilágra 
is, hiszen rengeteg madár él fe-
lénk, és öröm hallgatni a csipo-
gásukat, a madárfüttyöt. 

Az ön életében 
miként van jelen 

a környezettudatosság? 

2018. május-június
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kikkel nem lehet bírni, kik sze-
metelnek gátlástalanul. Saj-
nos, még a korosztályt sem le-
het behatárolni, mert kisgye-
rektől a felnőttig ott dobják el a 
fölöslegessé vált dolgokat, ahol 
éppen járnak. Márpedig ez 
szándékos károkozás, mert azt 
a szemetet valakinek össze kell 
szednie. Reggelente a parkok 
tele vannak sörös és energiaita-
los palackokkal, cigarettás do-
bozokkal, amiért nemcsak az 
elkövetők, hanem azoknak a 
szülei is hibásak, mert nem ta-
nították meg gyermeküket a 
rendre. Ezek súlyos morális 
problémák, és ne csodálkozzon 
senki, ha a korosztályomból 
sokan visszasírjuk azt az idő-
szakot, amikor a rendőr a hely-
színen intézkedhetett a rom-
boló egyénekkel szemben, 
mert az volt a feladata, és nem 
támadták holmi jogvédők a-
zért, mert végezte a munkáját. 
Az a baj, hogy a televíziócsator-
nák ontják az erőszakot, és az 
arra hajlamos fiatalok onnan 
vesznek ötletet a cselekmé-
nyek elkövetésére. Számukra 
hiába tennének ki akárhány 
szemetesedényt, mert dacból 
vagy kulturálatlanságból sem 
használnák. Én lengyel szár-
mazású ember vagyok, és több 
család él a környezetemben a-
zokból, akiket 1943-ban De-
renkről ideköltöztettek. A mi 
környékünkön nem divat a 
szemetelés, és mások nevében 
is mondhatom, hogy vigyá-
zunk a rendre, és ezt elvárnánk 
másoktól is. 

- Amit tudunk, azt megtesszük 
környezetünk szebbé tételéért 
és a hulladékként jelentkező 
anyagok újrahasznosításáért. 
A papírt és műanyag flakono-

Bencs Gyuláné   

- A kis dédunokám Piliscsabán 
lakik, és neki gyűjtöm a papír-
hulladékot, mert amikor meg-
látogatnak, elviszi és leadja az 
iskolában. A műanyag palac-
kokat és a zöldhulladékot is 
különválogatom, előbbi megy 
a szelektív gyűjtőbe, a másikat 

kat az OTP melletti szeméttá-
rolókba hordjuk, az esővizet 
hordókba gyűjtjük a locsolás-
hoz, gázzal fűtünk, és a csalá-
dunkban senki nem dohány-
zik. Viszont azt tapasztaljuk, 
hogy a kihelyezett gyűjtőedé-
nyek hamar megtelnek, ezért 
vagy a gyakoribb szállítást, 
vagy a nagyobb számú kuka ki-
helyezését kellene megoldani. 
A városban járva azt tapaszta-
lom, hogy a gyerekek eldobál-
ják a szemetet, a buszmegállók-
ban a tiltás ellenére dohányoz-
nak, mégpedig olyan szemé-
lyek, akik nem tűrik, ha rájuk 
szólunk. A rendfenntartóknak 
talán többet kellene foglalkoz-
niuk a kezelhetetlen réteggel, 
mert viselkedésükkel elcsúfít-
ják a városképet, amiért sokan 
dolgoznak, és sok pénzt költe-
nek Szentpéteren a rendre és a 
szép arculatra. Igaz, tudjuk azt 
is, hogy a rendőröknek meg 
van kötve a kezük az intézke-
déseknél. 

Radó Józsefné   - Ez az a kérdéskör, amire na-
gyon odafigyelek. Már a vásár-
lásnál úgy választom meg az á-
rut, hogy milyen csomagolóa-
nyagban van, mert csak az újra-
hasznosítható csomagolásút 
veszem meg. A különböző hul-
ladékokat szelektáljuk, min-
denféle anyag más-más edény-
be kerül. Két gyermekemet is a 
szelektív hulladékgyűjtésre 
nevelem. Sorolhatom, hogy  
gyűjtjük az esővizet, a zöldhul-
ladékot elszállíttatom, a vegyes 
tüzelésű fűtőrendszerben a 
gáztüzelést helyezem előtérbe, 
tehát egyénileg sok mindent 
megteszünk környezetünkért. 
Közben azt látom, hogy kevés a 
városban a szeméttároló edény, 
de a meglévők környékén is 
rossz a helyzet, mert mellérak-

ják a hulladékot. Régi óhaj, 
hogy gyakrabban kellene el-
szállítani a képződött kommu-
nális szemetet. Ennél is régebb 
óta várjuk azt a központi intéz-
kedést, amiből jutna pénz az új 
26-os főút régóta ígért megépí-
tésére, hiszen amíg a zaj-, por- 
és füstártalom ilyen mértékben 
teríti be Szentpétert, addig a 
környezettudatosság csak üres 
frázisként hangzik errefelé. 

Czirbusz Zoltán     

- Többnyire már Székesfehér-
váron élek, de gyakran hazalá-
togatok. Látom a két város kö-
zötti különbséget az emberek 
viselkedésében is. Itt sokan 
úgy dobálják szét az utcán a 
szemetet, mintha az kötelező 
lenne. Gondolom, mások is 
említették már a 26-os út kör-
nyezetszennyezését, mert ez a 
brutális forgalom tarthatatlan. 
Már az interneten is rólunk 
szólnak a viccek, rajtunk röhög 
a fél világ, hiszen megépült egy 
olyan körforgalom, aminek 
csak két ága van, vagyis olyan, 
mint egy normál egyenes út, 
csak kanyarokat építettek bele. 
Kérdezem, mikor ilyen rosz-
szak a levegő- és az egészségi 
mutatók, akkor mire várnak a 
megépítésével. Egyébként 
édesanyámmal igyekszünk 
rendben tartani a környeze-
tünket, részesei vagyunk a 
szelektív gyűjtésnek, és a zöld-
hulladékot is elvitetjük. Ve-
gyes tüzelésű a rendszerünk, és 
a kandallóba fával is be szok-
tunk fűteni, de ez a fajta kör-
nyezetszennyezés igencsak el-
törpül a főúton áthaladó gép-
járművek káros hatásai mel-
lett. 

Kovács István 

Kerekes Pál    

pedig elviszi a kukásautó. A vi-
rágoknak esővizet gyűjtök, a-
mivel ivóvizet spórolok meg, a 
fűtésemet pedig gázkonvektor-
ral oldom meg. Idősebb isme-
rőseim is hasonlóan gondol-
koznak, miközben látom, hogy 
a városban ezen a területen 
rossz a helyzet. Chipszes zacs-
kók, italos és üdítős dobozok, 
energiaitalos flakonok vannak 
mindenfelé eldobálva. Szerin-
tem nevelni kellene a fiatalo-
kat, ha lehetne. Sokszor hall-
juk, hogy Sajószentpéter az 
egyik legrosszabb levegőjű te-
lepülés Magyarországon, még-
sem történik semmi a forga-
lomcsökkenés érdekében. 
Régóta ígérik a 26-os főút vá-
rost elkerülő szakaszának a 
megépítését, és nem tudom, 
mire várnak még. Az lenne szá-
munkra, itt élők számára a leg-
fontosabb környezettudatos 
intézkedés. 

XI. évfolyam 3. szám
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- Kezdjük a kétéve történ-
tekkel. 

- Mit nem akartatok még to-
vább vinni? 
- Sok feladat aktualitását 
vesztve önmagától megszűnt, 
a bányásznap és néhány ren-

dezvény szervezését az önkor-
mányzat átvette tőlünk. A ju-
talmazásokkal kapcsolatban 
úgy döntöttünk, hogy a Dísz-
polgár cím, a Pro Urbe és az 
Emlékplakett esetében tu-
dunk felelősen élni a javaslat-
tételi jogunkkal, az egyes terü-
letek szakmai életébe nem lá-
tunk bele. 

- Húsz év sok változást hozott 
az alapítvány életében, koráb-
bi feladataik nagy részét az ön-
kormányzat vette át, Heidrich 
László elhatározása, hogy 
nem vállalja tovább a munkát, 
véglegesnek bizonyult. Ő és a  
tagok (Aleva Mihályné, Alvári 
Dóra, dr. Zsíros Sándorné) 
úgy látták, az eddigi munka 
akkor nem vész el, ha valaki 
átveszi az elnökséget. Így az 
alábbi döntéseket hozták meg: 
ők folytatják, öt főre bővítik a 
tagok számát (dr. Gula József 
és Kalász László), és engem 
bíznak meg az elnöki fela-
datok ellátásával. Azonnal 
meg is határoztuk a közös 
munka és a megújulás főbb 
irányait, feltételrendszerét. 

- A munkamegosztás már az 
alakuló ülésen felvetődött, azt 
kértem a tagoktól, hogy lehe-
tőségeik szerint aktívabban 
vegyenek részt a munkában. 
A mai világban ehhez már 
össze sem kell gyűlnünk, egy 
kör-email pillanatok alatt elér 
mindenkit. A két év alatt lé-
nyeges, konkrét kérdésben 
nem is született olyan döntés, 
amelyik ne lett volna legalább 
ezen a módon megvitatva, 
majd általuk jóváhagyva. Sőt, 
a szervezésben is gyakrabban 
vettek részt személyesen. 

- Mivel a város pályázataiban 
elérhető összeg és a feltétel-
rendszer kedvező változása (az 
értékelés szempontjai között a 
civil szervezetekkel való e-
gyüttműködés komoly szere-
pet kapott) nekünk közvetett 
forráslehetőséget biztosíthat, 
a megtartott feladatokat az ön-
kormányzattal együttmű-
ködési megállapodás kereté-
ben szabályozzuk. 

- Milyen fő feladatokat jelöl-
tetek ki? 

Az addig általam magánsze-
mélyként támogatott St. Mar-
tin képzőművészeti tábort a 
város kulturális életének új 
színfoltjaként emeljük be az 
alapítványi munkába. A kul-
turális központtal szintén 
megállapodásban szabályoz-
zuk a lehetőségeinket (kiállí-
tások, kulturális események, 
bányásznap szervezése társ-
rendezőként). Küldetésként 
kezeljük a helyi kötődésű kép-
zőművészek alkotásainak be-
mutatását, ezáltal „közkinccsé 
válását". Ebben a két évben 
eredményeket is elértünk. 
Gondoljunk csak Herczeg Ist-
ván tárlatára, vagy a Kopcsik 
Lajos tulajdonában lévő, 
anyasággal kapcsolatos gra-
fikák bemutatására, ahol hat 

- Addig az alapítványt sokan 
az elnökkel azonosították. 

- Tisztában vagyunk azzal,

- Elsősorban az önkormány-
zattal közös „Pátria Sajószent-
péter", a „Zöld város" vagy az 
„Aktív pihenőpark" témájú 
projektekre koncentrálunk. 
Már a megvalósulásuk alatt is, 
a működtetésben is látunk o-
lyan konkrét pontokat, ame-
lyekben mi is részt tudunk vál-
lalni. Ezek haszna akkor mu-
tatkozik majd meg kézzel fog-
hatóan a város lakói számára 
is. Ma a sport szinte egyenlő a 
labdarúgással, mi szeretnénk 
megváltoztatni ezt az „egy lá-
bon állást". A város sportéletét 
a helyi és környékbeli fiatalok-
kal, az utánpótlás felkarolásá-
val, a sportágkínálat bővítésé-
vel változtatnánk meg gyöke-
resen. Ezt a szemléletet tükrö-
zi, amikor gondolkodunk az 
ökölvívó élet újraélesztésén is. 
Ezen célok megvalósításában 
akár még szponzorok felkuta-
tásával is segíthetünk. 
- Nem gondolkodtok egyfajta 
„aktivista kör" létrehozásá-
ban, hiszen több ember több 
ötletet és több szervezőt is je-
lent? 

- A menüből nem maradhat 
ki a sport sem. 

Kossuth-díjas művészt is meg 
tudtunk idézni, de akár a 
Laczó József fotóművész élet-
művéből adott ízelítőre! Ezek 
a városhoz méltó rendez-
vények folytatódnak, például 
egy kiállítás rendezéséhez bír-
juk dr. Feledy Gyula Zoltán 
ígéretét. Fontos célunk a város 
civil életének megújítása, ösz-
szefogása is. A láthatóan tevé-
kenykedő helyi civil szerveze-
tekkel történő megállapodá-
sokkal élénkebbé, átjárha-
tóbbá tennénk egymás és a vá-
ros rendezvényeit. Elkerül-
hetjük a párhuzamosságokat, 
az erők koncentrálásával 
növelhetjük a forrásainkat is. 
Úgy tűnik, hogy a társszer-
vezetek ebben partnereink, az 
írásba foglalás a közeljövő 
feladata. 

- Alapvetően az önkormányzat 
költségvetésének civil szerve-
zetek támogatására fordítható 
keretére és a Civil Alapnál 
minden év februárjáig konkrét 
célokra megpályázható össze-
gekre támaszkodhatunk. U-
tóbbi arányaiban összehason-
líthatatlanul magasabb, a mű-
ködési feltételeinket javítani is 
tudtuk belőle. Előbbire idén 

hogy ma még a legnemesebb 
célokhoz is nehéz aktív ön-
kéntes segítőket találni. Ezért 
egyelőre a civil szervezetek 
együttműködésétől reméljük 
azt, hogy együtt majd a város 
lakói felé is láthatóbb lehet 
mindegyikünk tevékenysége. 
Ha látnak, elfogadnak, talán 
lesz, aki mellénk áll, és tenni is 
akar majd. A három projekten 
belül a többi civil szervezet is 
megvizsgálta a konkrét lehető-
ségeit, rendezvényötleteit, én 
úgy látom, hogy mindnyájan 
megerősödve jövünk ki belőle. 
Ez lehet a bedobott kő, ami 
megmozgatja az állóvizet. 
- Milyen forrásokkal rendel-
keztek, és milyen ötleteitek 
vannak ezek bővítésére? 

2016 februárjában a húszéves fennállását ünneplő Mi-
értünk, Sajószentpéterért Kulturális és Sportcélú Ala-
pítvány, ha nem is váratlanul, de nagy változáson ment 
keresztül. Az egyesületi törvénybe és alapító okiratba 
foglalt, ötévenként esedékes tisztújító ülésükön a kura-
tórium addigi elnöke lemondott. Ezt követően a többi  
tag – a rájuk visszaszállt jogával élve – döntött: szemé-
lyesen is folytatják a munkát, de az alapítványnak meg 
kell újulnia. Az azóta eltelt két év tapasztalatairól és a 
jövőről Kalász Lászlóval beszélgettem. 

Megújulva is miértünk  
Alapítványi krónika 

Kalász úr igazi menedzser-
szemlélettel irányítja 

az alapítványt 
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- Nagy szívfájdalmam, hogy 

nem nyújtottunk be igényt, a 
következő két évben a futó 
projektek keretén belül vi-
szont a korábbi évek összegei-
nél jóval magasabbat is elnyer-
hetünk, amikor az önkor-
mányzat kiírja a konkrét pá-
lyázatait. Helyi vállalkozótól 
csak akkor számíthatunk tá-
mogatásra, ha a cél megvalósí-
tásában ő vagy a családja érde-
kelt, a saját cégem az egyedüli 
támogatónk. Jó szervezéssel 
maga a képzőművészeti tábor 
is pozitív szaldóval zárhat, és 
ezt még az ott született alkotá-
sok is növelhetik. A már befu-
tott művészek mindig itt 
hagynak legalább két-két ké-
pet, amelyek ezután már az 
alapítvány vagyonát növelik. 
Jelenleg is dolgozom azon, 
hogy ezekből értékesítsünk 
néhány piacképes alkotást, de 

értelmes közcélokra a koráb-
ban született, saját tulajdonú 
képek egy részének átenge-
dését is megfontolnám. 

- Kimagasló művészek kö-
tődnek Sajószentpéterhez. 
Van esély arra, hogy néhány 
alkotásuk a város kincseit 
gyarapítsa? 

Az 1%-os támogatás feltételeit 
teljesítettük, tavaly viszonylag 
szép összeget kaptunk, de 
mindenképpen szükség lenne 
a helyi médián, személyes 
kapcsolatokon keresztül is 
népszerűsíteni a városban. U-
gyanis a könyvelők (akiknek 
segítségét már kértem) tapasz-
talatai szerint sokan vannak, 
akik nem is foglalkoznak vele, 
vagy nem gondolnak ránk. 
Sok pénz veszhet el így, ami a 
városban is hasznosulhatna. 

A rendezvény megálmodója és 
ötletgazdája Csáki Károlyné, a 
Sajószentpéteri Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnök-
asszonya, aki azért szervezte 
meg a versünnepet, hogy a ki-
sebbségekhez tartozó szemé-
lyek, különösen a gyerekek, 
csoportjuk más tagjaival e-
gyüttesen saját kultúrájukat 
továbbvigyék, és saját nyelvü-
ket használják. Mivel az első 
rendezvény nagyon sikeres 
volt, az elkezdett munkát foly-
tatni kellett. A versünnep egy 
jó alkalom arra, hogy a tanu-
lók német nyelvi tudásukat is 
fejlesszék, hiszen a memorite-
rek erősen fejlesztik az emlé-
kezőképességet és a vissza-
mondás képességét, valamint 
ezek segítségével a gyermek 
könnyebben megismerkedik 
az őt körülvevő világgal. A ta-

nulók német nyelvi fejlődését 
tekintve például a mondókák, 
versek ismétlésével szókin-
csük gyarapodik, a nyelvet 
könnyebben ismerik meg, sa-
játítják el. Ezen felül a rímek-
nek köszönhetően ritmusér-
zékük és hallásuk is fejlődik. 
A versek mondásának legin-
kább szóban van építő jellege, 
mert ilyen formán a gyermek-
nek tovább gyarapodik az elő-
adói érzéke, a hangos beszéd 
képessége vagy éppen a kifeje-
zőkészsége, amelyek a mai vi-
lágban nagyon fontos részét 
képezik a gyermek személyi-
ségének. A rendezvényen a ta-
nulók bebizonyították, hogy a 
német verseket is lehet érzé-
sekkel, érzelmekkel megtöltve 
előadni. Bár a szavalatokat 
zsűri nem értékeli, mégis na-
gyon izgatottak voltak a szava-

lók, ezért Csáki Károlyné kö-
szöntő szavai után, hogy a 
hangulat még oldottabb le-
gyen, Neszádeliné Kállai Má-
ria, kazincbarcikai népi ipar-
művész, a Népművészet Mes-
tere mutatta be az általa készí-
tett három gyönyörű sváb 
népviselet darabjait, és ismer-
tette jellemzőit, majd a Free-
dance-2008 TSE párosai vi-
dám sramli táncot mutattak 
be. A 30 előadó Kazincbarci-
káról, Miskolcról, Ózdról, 
Hercegkútról és Sajószentpé-
terről érkezett, és mutatta be 
az általa kiválasztott verset né-

met és magyar nyelven. A kis 
előadók kiérdemelték a kö-
zönség lelkes tapsát és a juta-
lomkönyveket, felkészítő ta-
náraik pedig büszkén vehet-
ték át a virágcsokrokat. A ren-
dezvényt szeretetvendégség 
zárta, ahol a tanulók már vidá-
man beszélgettek, még a felké-
szítő pedagógusok tapasztala-
taikat osztották meg egymás-
sal. A rendezvényt az idén is az 
EMMI-hez benyújtott sikeres 
pályázat révén sikerült megva-
lósítani. 

Románné 

- A Bányász emlékművet egy-
kor az alapítvány építtette ön-
kormányzati területre. Felújí-
tása és fenntartása az alapít-
vány erejét meghaladja. A Pát-
ria-projekt beruházási lehető-
ségeit kihasználva a kulturális 

központ belső udvarában egy 
szabadtéri rendezvénytér lét-
rehozása mellett az épület kör-
nyéke is megújulhat. A prog-
ram lezárása után az emlék-
művet átadjuk a város tulajdo-
nába. 

nincs a városnak kiállítóter-
me, ahol ezeket az alkotásokat 
állandó tárlaton be tudnánk 
mutatni. Pedig lenne mit! Ki-
állításaink szervezése kapcsán 
is felvetődött már, hogy ehhez 
egy-egy képet tulajdonba vagy 
tartós használatra rendelke-
zésre bocsájtanának a művé-
szek vagy az örökösök (Barczi, 
Tölczéki). Most látok egy le-
hetőséget, és azon vagyok, 
hogy kellő előkészítés után 
esély legyen egy galéria meg-
valósítására. 

Búcsúzóul visszatérünk még a 
közös vesszőparipánkra: Ho-
gyan sáfárkodik városunk a 
múltjának emberi erőforrásai-
val? Ha a Sajószentpéterhez 
kötődő, jelentős gazdasági, 
tudományos, művészeti, spor-
tolói életpályát befutott embe-
rekkel valamilyen módon 
megerősítenénk ezt a régi kap-
csot, azzal mindenki csak 
nyerhetne. Ezt a munkát ad-
dig kell elkezdeni, amíg még 
van kivel. Tegnap, mert hol-
nap talán már késő lesz.

- A közeljövőre nézve vannak 
más terveitek is? 

 Kiss B. 

Walter Helmut Fritz „És azután?" – című versének né-
met és magyar nyelvű előadásával vette kezdetét a Lévay 
József Városi Könyvtárban a harmadik alkalommal 
megrendezésre kerülő „Német versek ünnepe" május 
18-án. 

Német versek ünnepe  
A vers a könyvben van. Lapozd föl és olvasd!  

Csáki Károlyné a versenyzők gyűrűjében 
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Keresztrejtvény

Április havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Visszatekin-

tés". Köszönjük Olvasóink aktivitását! A június 11-én 

megtartott sorsoláson Hajzer Gábornak kedvezett a 

szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később 

értesítjük. 

E-mail: sajotv@gmail.com,

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 

Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt 

levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2018. 

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

könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió 

Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. 

szentpeterikronika@citromail.hu. 

Vízszintes: 1. Szobrászművész, a városi könyvtár 

udvarán található Lévay-mellszobor alkotója. 9. Abban 

az időpontban. 10. Holland folyó. 11. Egykori operettcsil-

lag (Marika, 1913-2004). 12. Az ulti egyik játéklehetősége. 

13. Az argon vegyjele. 14. Testalkat jelzője. 16. Állatot vi-

lágra hoz. 17. Német hivatal. 18. Főnévképző és horvát vá-

ros. 20. Megszűnt (2009-ben) német légiforgalmi vállalat. 

22. Négy, Rómában. 23. Budapest melletti község, MLSZ 

edzőközponttal. 25. Morze a betű. 27. Ilyen fülke az alkóv. 

Függőleges: 1. Élősködő. 2. Amerikai filmdráma (2017), 

főszereplői Emma Watson és Tom Hanks. 3. Bakonyi tele-

pülés. 4. Az LGT zenekar beceneve. 5. Az irídium vegy-

jele. 6. Török pasa, alias Latas Mihály. 7. Fehér bélésa-

nyag. 8. Román folyó (Ilonca). 12. Nyolcszoros olimpiai 

bajnok rövidtávfutó (Usain). 15. Sportriporter, a Hunga-

roring volt vezérigazgatója (László). 16. Operett zeneszer-

ző (Leo). 19. Központi Ellenőrző Bizottság. 21. Német női 

név. 24. Kicsinyítő képző. 26. Iljusin repülőgép jele. 

Egy kattintásra a világtól: 
új időszámítás indult 
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XI. évfolyam 3. szám

Sajószentpéter hivatalosan is 

belépett a social média világá-

ba, hiszen a város hivatalos 

Facebook oldala április óta 

elérhető az érdeklődők szá-

mára. 

Mit is jelent a közösségi mé-

dia fogalma, és miért jó, hogy 

immár városunk is részese 

ennek? Az online média o-

lyan formája ez, amelynek 

tartalmát a felhasználók szer-

kesztik. Az internetet hasz-

nálók ugyanis már nem csu-

pán tartalomfogyasztók, ha-

nem ők állítják elő ezen tar-

talmak nagy részét is. A kö-

zösségi médiának több kié-

pült formátuma létezik. 

Sajószentpéter áprilisban át-

vágta azt a képzeletbeli szala-

got, ami egy új útszakaszt nyi-

tott meg a virtuális világban. 

Egyfajta felnőtté válási folya-

matként is értelmezhető ez az 

internetes térben, hiszen aki 

manapság nincs fent a Face-

bookon, az nem is létezik, 

szokták mondani. A város te-

hát hivatalosan is létezővé, 

érzékelhetővé vált, legalábbis 

virtuális értelemben. 

B.M. 

A Facebook mellett ilyenek a 

fórumok és a blogok is, de 

vannak például digitális en-

ciklopédiák, podcastek, illet-

ve kép- és videómegosztó ol-

dalak is. Mivel az online kö-

zösség egyre inkább az ilyen 

médiaformátum felé tendál, 

érdemes ezen a módon is lát-

tatni magunkat a gyors infor-

mációáramoltatás kedvéért. 

Így tett Sajószentpéter is, 

ezáltal elérhetővé váltak egy 

helyen a legfrissebb hírek, in-

formációk és események, 

amik alakítják a város hét-

köznapjait, és bárki bátran 

kedvelheti, megoszthatja eze-

ket, vagy hozzájuk fűzheti a 

véleményét. Aki tehát szeret-

ne első kézből értesülni a vá-

ros dolgairól, az keresse Face-

bookon Sajószentpéter város 

hivatalos oldalát! 
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