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Szerencse fel!
lön-külön is bemutatkoztak a
sajószentpéteri közönségnek.
Aznap este még a baróti zenekar Kazincbarcikán is fellépett, majd vasárnap délelőtt
Vadnán; a gyöngyösi fúvósok
Rudabányán, míg a salgótarjániak Kazincbarcikán adtak
önálló koncertet. A zenekari
találkozó programja vasárnap
15 órakor Miskolc-Tapolcán
úgy zárult, ahogyan nálunk
kezdődött: egy közös koncerttel.
Az 1919. szeptember 6-i Tatabányán eldördült csendőrsortűz áldozataira emlékezve
1951 óta az ország szinte minden egykori bányásztelepülésén szeptember első vasárnapja Bányásznap. Bár Sajószentpéteren a szénbányászat 1973ban lényegében megszűnt, ám
az itt élők szívében mai napig
erősen élnek a bányászélet
szép hagyományai, és minden
évben itt is megtartják ezt az
ünnepséget. Az idei, a sorban a
68. megemlékezés 2018. augusztus 31-én, pénteken 17
órakor vette kezdetét a Bányász-emlékmű előtt, ahol a
megjelentek köszöntését követően a Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete Művészeti nívódíjában részesített Sajógyöngye Népdalkör adott elő a korábban önálló CD-n megjelent gyűjtésükből néhány borsodi, bányász
témájú dalt.
Őket követve Szőke András, a
Borsodi Bányászok Területi
Tagozatának elnöke ünnepi
beszédében megemlítette azt a
traumát, amely nem csupán a
munkásokat és családtagjaikat
érte a bányák bezárásával, hanem a bányásztelepülések egészére zúdult rá annak minden
súlyos következményével. És
feltett egy költői kérdést is:
lesz-e valamikor politikai
szándék a szavakban néhányszor már megemlített bányaújranyitásokhoz?
Az ünnepi köszöntés után a

Történetük során a bányász közösségek összetartása, a
bányamunkások (akár önfeláldozó) szolidaritása a más
munkásközösségekénél fejlettebb önszerveződő képességben is testet öltött. Munka- és életkörülményeik javítása érdekében, bérük rendezéséért folytatott küzdelmeiket nem ritkán csak erőszak árán sikerült elfojtani a
mindenkori hatalomnak. Napjainkra ez a nehéz szakma
Sajószentpéteren is már csupán az egykori bányászszívekben és az évszázados hagyományokban él tovább.

Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos
köszöntötte a zenekarokat és
a közönséget
Ezeket a hagyományokat követve, a bányásznapi programok előtt – annak előhírnökeként - minden évben megrendezik a Bányász Fúvószenekarok Országos Találkozóját.
Az idén augusztus 25-26-án
zajló események sorát ezúttal
is a városunk központjának
nevezhető Bercsényi téren
nyitották meg. Szombaton
délután ragyogó napsütésben
itt adott ugyanis randevút
egymásnak az évek, évtizedek
alatt egyre fogyatkozó számú
bányász „rezesbandák" közül
négy.
Elsőként Csorba Csaba, a
Sajószentpéteri Kulturális és
Sportközpont igazgatója köszöntötte a megjelenteket,
majd a közönségnek röviden
bemutatta a találkozó résztvevőit. Gyöngyösről a Bányász
Kultúráért Alapítvány fúvószenekarát, melyet Juhász
András dirigált; Salgótarjánból a Bányász-Kohász fúvószenekart, élén Kövesdi Krisztiánnal; a Perecesi Bányász
koncert fúvószenekart, Lend-

vai Péter vezetésével; valamint az erdélyi Barótról nálunk és a rendezvényen most
először vendégeskedő Csala
Kürtje fúvószenekart, élén
karnagyukkal, Vágási Istvánnal.
Az ünnepségen a hagyományos menetrendet követve az
összevont zenekar előbb nemzeti himnuszunkat játszotta
el, majd a karnagyok felváltva
dirigálták a zenészeket olyan
ismert indulók előadásában,
mint a Klapka, a Fehérvári, a
Hunyadi, a Losonci, a Honvéd vagy a Jászkun.
A közös örömzene után Beőthy-Fehér Szabolcs, a Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezetének tanácsosa
köszöntötte a zenekarokat és a
közönséget. Megköszönte a
város önkormányzatának,
hogy első szóra mindig szívesen vállalják és támogatják a
találkozók megszervezését,
majd a művelődési központ
munkatársainak a lebonyolításában végzett lelkes és szakszerű munkát. Örömét fejezte
ki, hogy városunkban még ma
is életben tartják a szép hagyományokat (amelyek közösséget megtartó erővel bírnak), és
egyben reményét is, hogy ez a
jövőben sem történik majd
másképpen.
Rövid beszéde után emléklapokat nyújtott át a résztvevő
zenekarok és a műsorban közreműködő Gyöngyszem mazsorettcsoport vezetőjének.
Az összevont zenekar előadásában felcsendülő Bányászhimnusz után az együttesek
egy-egy rövid koncerttel kü-
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Perecesi Bányász koncert fúvószenekar közreműködése
mellett az emléktáblánál a bányász áldozatok előtt tisztelegve elhelyezték az emlékezés
koszorúit. De mindenki előtt
fejet hajtottak – kívánva nekik
újra végső Jó szerencsét –, aki a
természettel vívott harcokban
feláldozta életét.
Végezetül Csorba Csaba, a kulturális központ igazgatója, a
rendezvény moderátora bejelentette, hogy a sajószentpéteri Bencs László az idei megyei
bányásznapi ünnepségen kitüntetést vehet át, majd a
szomszédos kulturális és
sportközpont galériájába invitálta a megemlékezőket, a
BÉV-telepen (1961–1977 között) élt egykori – de lelkében
örök – bányász és fotóriporter,
Laczó József „Szerencse fel"
címmel megrendezett kiállításának megnyitójára. Itt azt is
elmondta, hogy a riporter bányalakatosként tevékenykedett, de újságíróként is heti
két-három napot, lent, a bánya
mélyén töltött, így lélegzetnyi
közelségből ismerte, örökítette meg és tárta most elénk ennek a nehéz, veszélyes fizikai
munkának minden szépségét
és gyötrelmét. Ha valaki soha
sem járt lenn a bányában, e képek láttán akkor is megértheti,
megérezheti a bányászköszönés erejét, valamint a magában
hordozott fájdalmat és reményt. Szerencse fel!
Kiss B.

A Sajógyöngye Népdalkör a
bányásznapok állandó szereplője
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Új fénnyel ragyog a Kristály
Ünnepséggel egybekötve adták át a felújított épületet
Sajószentpéter és térsége korszerű közétkeztetési infrastruktúrájának megteremtését ez év szeptemberében fejezték be az egykori Kristály étterem rekonstrukciójával.

Így fest a megújult főzőtér
káját napkollektorok segítik, a
konyhatechnológiai berendezések két szigetben kerültek
elhelyezésre, ezek felett hővisszanyerő szellőzőrendszer
működik. A konyha és az étkező elkülönített klímaberendezéssel rendelkezik. A villamoshálózatot is teljesen felújították. A munkálatok eredménye egy modern, XXI. századi
igényeknek megfelelő konyha
lett, ami a szigorú közétkeztetési szabályoknak is teljes mértékben megfelel.
Az átadóról természetesen
nem hiányozhatott a jókedv és

Az avatás pillanatában Demeter Zoltán országgyűlési
képviselő és dr. Faragó Péter polgármester
Ha valakit kiragadnánk a hatvanas évekből, és beültetnénk
egy új, modern technikával telepumpált luxus terepjáróba a
keleti blokk fapados autócsodái után, akkor érhetnénk el
körülbelül azt a hatást, amit a
Kristály étterem életében hozott az utóbbi év. Azzal a különbséggel, hogy a luxus terepjáróban nem lehet főzni, az
éttermet meg nem cserélnénk
el egy gyári Zsigulira.
Ahogy azt már februárban
megírtuk, Sajószentpéter Városi Önkormányzat a Sajószentpéter és térsége korszerű
közétkeztetési infrastruktúrájának megteremtése elnevezésű projekt keretében
202.000.000 forint összegű támogatást nyert a Közétkeztetés színvonalának növelésére.
Az egykori Kristály jelenleg a
Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.-nek a székhelye, amelyet 2009 őszén azzal a céllal alapított Sajószentpéter város képviselő-testülete, hogy elődjeinél hatéko-

nyabban, magasabb minőségi
színvonalon lássa el a közétkeztetést a városban. A cég
tényleges működését 2010. január 4-én kezdte meg, 14 dolgozóval. Elsősorban a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és két tagintézményének, a Hunyadi Mátyás
Tagiskolának és a Móra Ferenc Tagiskolának a kiszolgálása jelenti a fő feladatot a kft.
számára.
Az átadó ünnepségen dr. Halmai Gyula szakmai tanácsadó
beszédét hallgathatták meg
először az egybegyűltek, aki
elmondta, hogy a pályázat elnyerésének a kulcsa a szakmailag helyesen előkészített projektterv volt. Sok évtized alatt
az egykori Kristály felújítás
hiányában funkcionálisan és
építészetileg is elavult. A 684
m2-es épület teljes körű átalakítására került sor. Többek
között új víz- és szennyvízrendszer épült, kondenzációs
kazánt helyeztek be, a hatszáz
literes melegvíz-kazán mun-

a szórakozás sem, amiről Sajószentpéter fiatal tehetségei
gondoskodtak. A gálaműsor
keretében fellépett a Semmelweis Utcai Tagóvoda Katica
csoportja is. A gyerekek az eseményekhez illő ruhába öltöztek: a fiúk szakácsruhában, a
lányok konyhás néninek öltözve szavaltak és táncoltak.
A szemnek kellemes táplálékról a Freedence 2008 TSE és a
Gyöngyszem mazsorettcsoport kadettcsoportja gondoskodott, látványos produkciók
formájában.
Bájer M.

Előadás közben a Semmelweis Utcai Tagóvoda
Katica csoportja
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Eltávozott egy önkormányzati képviselő
In memoriam Hernádi Norbert
Mindannyian tudjuk, mennyire szűkre szabott földi életünk, mégis úgy érezzük, különösen, ha egy kortársunk
távozik az élők sorából, hogy nagy igazságtalanság ért
bennünket. Igazságtalanság, hiszen mindössze 51 év jutott neki a földi létből, ráadásul rengeteg terve volt még a
jövőre vonatkozóan, azonban szeptember 20-a óta mindez múlt idő.
Hernádi Norbert élete 1967.
július 4-én kezdődött, Kurucz
Katalin és Hernádi Róbert első gyermekeként. A család itt
élt Sajószentpéteren, így természetes, hogy az általános iskolai tanulmányait is itt helyben végezte. A középiskola kapuján már vegyészként lépett
ki, azonban mindig is a számítástechnika érdekelte igazán, ezért a következő években
ez irányba képezte magát.
Az eltelt évtizedek során több
helyen kipróbálta magát, s
egykori kollégái egybehangzó
állítása szerint mindenhol tudása legjavát adta. Akik ismerték, tudják, soha nem az élet
napos oldala jutott neki, mégsem panaszkodott soha, egyszerűen tette a dolgát. Tevékeny éveket tudhatott maga
mögött, hiszen 2014-ben Sajószentpéter I. számú választókörzete bizalmat szavazott neki a helyhatósági választáson,
így azóta önkormányzati
képviselőként tevékenykedett. Ezt a nemes feladatot ő
nem is tekintette munkának.
Az vezérelte, hogy a körzetében, illetve a Sajószentpéteren
élők problémáit a lehető legrövidebb időn belül megoldja.
Noha a Jobbik színeiben szerzett mandátumot, munkáját
igyekezett pártállástól függetlenül végezni, mindig a város
érdekeit szem előtt tartva dolgozni, döntéseit is ennek szellemében meghozni. Széles látóköre, tudása tiszteletet ébresztett. 2015-től a helyi polgárőrség tagjaként szívügyének tekintette városunk köz-

biztonságát is. Munkatársai és
a rendőrség mindig számíthatott rá. Soha nem mondott nemet: ha kellett, rendezvényeket felügyelt, ha kellett, a baleseti helyszínelők munkáját segítette, a szeptemberi iskolacsengő pedig azt jelezte számára, hogy ismét az oktatási
intézmények közelében lévő
zebrák mellett a helye, ahol
oly sokszor vigyázott gyermekeinkre. Még pár nappal korábban is a körforgalom építésénél figyelte a munkálatokat,
határozott véleményt alkotott,
észérvekkel nyerte meg az emberek bizalmát, és csendesítette a némileg túlfűtött hangulatot. Utolsó napjainak pillanatait is a számára fontosnak tartott ügynek szentelte. Közöttünk élt, küzdött nemesnek
tartott ügyekért, harcolt ismerősei, választókörzete érdekeiért, saját jogaiért és néha a
mindennapi kenyérért. Egyszerű emberként sohasem tört
babérokra, és talán a maga
egyszerűségében felismerte
közös gyarlóságunk csalódásait, hiszen a mai világban sajnos többre becsüljük az aranyozott port, mint az aranyat,
ha kissé poros. Tulajdonképpen egész életét a tanulás jellemezte. Mindig igyekezett a
közéletben munkálkodni, a
köz javát szolgálni, munkáinak és tetteinek jutalmát azonban nem az anyagi érdekek motiválták, hanem valami
nemesebb tettvágy, amelynek
kifejezésére a bizalom és a
megbecsülés felel meg leginkább. Méltán mondhatjuk,

Hernádi Norbert
1967 - 2018
hogy önerejéből, tehetségével amikor is egy pihentető álom
küzdötte fel magát. Bár az el- örökre lezárta a szemeit. Gyortelt évek alatt némi szomorú- san változó világban élünk:
ság is nyomta a lelkét, de ezt akivel még az előző napot bolsohasem mutatta. Lassanként dogan töltjük, annak lehet,
mégis görnyedezett a teher hogy holnap már nem kel fel a
alatt, hiszen tapssal és babér- nap, és az is előfordulhat, hogy
koszorúval övezve könnyű aki egyik nap látszólag még
sikereket elérni. A lelkesítés egészséges, az holnap már az
ereje megédesíti a munkát, de utolsó útjára készül. Ő biztoaki egyedül küzd, és akit csak a san nem készült még az utolsó
tiszta öntudat, az ügyszeretet útjára, hiszen tele volt tervekés a kötelesség szava inspirál, kel és persze megoldási javasannak ez sokkal nehezebb fel- latokkal.
adat. Szeptember második he- Szinte minden a városunkban
tében egy hirtelen rosszullét történő, illetve körzetét érintő
miatt került kórházba, azon- problémát ismert, és arra igyeban néhány nap elteltével már kezett a lehető legjobb megolsokkal jobban érezte magát, dást megtalálni. Saját maga
olyannyira, hogy legszíveseb- szerette figyelemmel kísérni a
ben már hazajött volna. Roko- munkálatokat, és végtelen
nai, ismerősei arra kérték, örömmel töltötte el, hogy rélegyen még türelemmel, hi- gen tett ígérete szerint, az idei
szen biztos diagnózis hiányá- halottak napján, a temető felé
ban ugyan hol lenne jobb he- vezető úton már kényelmes és
lyen egy beteg, mint a kórház- új járdán közlekedhetnek a
ban. Talán ezért is hangzott város lakói.
fájdalmasan hihetetlenül Sajnos már hozzá is…
Sulyok B.
szeptember 20-ai halálhíre,
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A kulturális és egyházi események zászlóvivője
Portré: Jelényi Lászlóné
gyermekük van: Zsófia 11, Rebeka 8, Janka 3 éves. Olgika
már fiatal korában részt vállalt
a közösségi munkában. A '70es években játszott a helyi irodalmi színpadon, majd színjátszó-rendezői működési engedélyt szerzett, amivel később egy sikeres gyermek és
felnőtt irodalmi csoportot vezetett, akikkel eljutott az országos bányász irodalmi versenyekre is, ahol első helyezéseket ért el. Az általános iskolában és a Herman Ottó Gimnáziumban (ahol gyermekei
tanultak) a szülői munkaközösség elnöke volt, lelkiismeretes munkáját megköszönve a
„Herman Ottó Gimnáziumért" elismerő plakettben részesítették. Közben folyamatosan városi és egyházi rendezvényeket szervezett a tőle
megszokott intenzitással. Mivel családjában mindig fontos
szerepet kapott a vallás, aktívan bekapcsolódott a Sajószentpéteri Bányai Református Egyházközség munkájába,
ahol presbiternek választották. Ezzel párhuzamosan több,
mint 20 éve látja el a Sajószentpéteri Református Nőszövetségnél a titkári feladatokat.
A Bányai Gyülekezetért Alapítványban kuratóriumi tagként szorgoskodik, és részt
vállal a Gyülekezeti Képes
Krónika megírásában is. Az alapítvánnyal karöltve gyülekezeti kirándulásokat szerveznek, de örömmel vesz részt
ismert művészeket bemutató
programokban is. Nevéhez
kapcsolható a nők ökumenikus világimanapja és a Kárpátmedencei imanap Sajószentpéteren történő megrendezése, de gondot fordít az idős emberekre, a hajléktalanokra, és
állandó szereplője a Lévay-napok szervezésének is. Ilyenkor
riportot készít vele az Európa
Rádió és a Sajó TV. Könyvbemutatók és író-olvasótalálkozók szervezésében is részt vál-

Szinte nincs is olyan kulturális rendezvény Sajószentpéteren, amelynek a szervezéséből kimaradna. Presbiterként és a Sajószentpéteri Református Nőszövetség titkáraként, valamint a Bányai Gyülekezetért Alapítvány
kuratóriumának tagjaként sok feladatot vállal. A munkabírása iránt érdeklődőknek azt válaszolja: ha valaki
tiszta szívvel és őszinte szeretettel munkálkodik, nem ismeri a fáradtságot, és akkor boldog, ha munkájának
eredménye van. Jelényi Lászlónét 2018. június 22-én
Sajószentpéter Város Önkormányzata Elismerő Plakett
kitüntetésben részesítette.
Az elismerés átvétele után szerényen azt mondta, hogy egyedül nem érdemelte volna meg,
hiszen eredményei mögött
csapatmunka áll. Egyébként
amit végez, az nem munka, hanem szolgálat és áldás. Isten
áldása, akinek köszöni az erőt,
amivel megáldotta, és hogy
rajta keresztül a közösséget
szolgálhatja.
Jelényi Lászlóné Vongrey Olga tősgyökeres városlakó, hiszen településünkön született

Jelényi Lászlóné nem munkának,
hanem szolgálatnak tekinti
napi teendőit

egy református vallású családba 1951. augusztus 11-én. Általános iskolai tanulmányait
Sajószentpéteren végezte,
majd a közgazdasági szakközépiskolában érettségizett.
Ezt követően mérlegképes
könyvelői, Budapesten pedig
adótanácsadói képesítést és
felsőfokú pénzügyi és számviteli szakellenőri szakvizsgát
tett.
1972-től nyugdíjba vonulásáig
az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság revizori, illetve belső ellenőri pozícióját
töltötte be. A vízügyi ágazatban végzett munkáját elismerő arany emlékgyűrűvel köszönték meg.
Férjével (aki gépészmérnök)
1972-ben kötöttek házasságot,
és két gyermekük született,
akik továbbvitték a szülők
szellemi örökségét. László a
Sárospataki Teológián szerzett
diplomát, és a halásztelki gyülekezet lelkipásztora, vallástanár. Felesége, Vén Friderika a
budapesti Erste Banknál dolgozik. Fia családja másfél éve
egy fiúval és egy lánnyal ajándékozta meg a nagyszülőket.
Olga a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen
tanult germanisztikát, elvégezte a teológia vallástanári
szakát, majd a Szegedi Egyetemen pszichológusi diplomát
szerzett, amivel most a Kecskeméti Református Oktatási
Központ pszichológusa. Férje, Kerekes Márton református lelkipásztor a kecskeméti
gyülekezetben. Három leány-
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lal. Munkáját az ökumené jegyében végzi, és annak része a
Bányai Gyülekezetért Alapítvánnyal karöltve a Trianoni
emlék-kerékpártúra szervezése, amelyen részt vesznek a katolikus és a környékbeli egyházak képviselői. Fontos esemény a gyülekezet életében a
jótékonysági alapítványi vacsoraest, amit idén hatodik alkalommal tartanak meg.
Ennyi feladatot egyetlen ember képtelen lenne egyedül ellátni, ezért ezúton is köszöni a
gyülekezetnek, a nőszövetségnek és az alapítványnak, hogy
együtt szolgálhatnak. Úgy fogalmaz: hálás szívvel mond
köszönetet a családjának és
férjének a támogatásért, aki
mindig ott állt mellette, és ha
kellett, segítette, ha kellett,
biztatta mint megértő és szerető lelki társa.
Gyermekei, ha messziről is, de
erőt adnak számára a nemes
feladatok ellátásához. Olgika
az ünnepi testületi ülésen elmondta: tudja, a szolgálatért
nem jár fizetés vagy jutalom,
viszont ha szeretettel elismerik a munkáját, akkor újult
erővel szárnyalhat tovább, és
még nagyobb dolgokat képes
megtenni a közösség javára.
Azért magánélete is van. Elárulja, hogy kedvenc szabadidős tevékenysége az utazás és
az autóvezetés, az unokák
megszületése óta pedig a családi együttnyaralás. A konyhaművészet is közel áll hozzá,
ugyanis mindig és mindenkinek a kedvenc ételét készíti el,
és ha kell, hétfogásos vacsorát
tálal.
Idejét úgy osztja be, hogy még
időnként színházba, koncertre
és fejlesztő előadásokra is eljusson. Szereti a verseket, testedzésként pedig a Varbói-tó
körüli „sétálós"gyaloglást választotta.
Erőt, egészséget kívánunk további szolgálataihoz!
Kovács I.
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A képzőművész újságíró: Tarczy Péter
bácsiéknál aludtam (az ötvenes évek Borsodi Bányászának
ragyogó labdarúgójaként tisztelet övezte, előtte éppen ott
játszott, ahol most élek, a lánya pedig osztálytársam volt).
Másodikban az egyik félévet
Siófokon végeztem el keresztszüleimnél. 1961-ben beköltöztünk Szentpéterre, néhány
hónapig a bányászkolónián éltünk, majd cserével a BÉV-telepre, a Tárna és a Harica utca
sarkán álló nyolclakásos házba
költöztünk. A szomszédos 3.
számú, később Pécsi Sándor
iskolába jártam felsőbe nagyszerű pedagógusok keze alá.
Nagyon közel állt hozzám Hegedűs Lukács, Farkas Oszkár,
pedig kaptam tőlük jócskán a
füleseket, joggal. Farkas tanár
úr szigorú, ám emberséges pedagógus egyik közeli rokona,
Farkas Kálmán kollégám volt
a nyíregyházi megyei napilapnál. Amíg Péteren éltünk, édesanyám az üveggyári orvosi
rendelőben dolgozott, dr. Perván Lajos mellett. Édesapám
1980-ban meghalt, majd édesanyám nyugdíjba ment 1984ben, és a húgommal leköltözött Somogy megyébe, közel a
Balatonhoz.
- Mire emlékszel vissza szívesen a régi időkből?
- A Szentpéter monográfiáját
szerkesztető és részben író
Tóth Péter – a város díszpolgára - vitt engem el Demeter István espereshez, aki nagyon
művelt és egyházán belül modern gondolkodású pap volt.
Jelentős nonfiguratív festészeti tevékenysége is. Vele haláláig atya-fiú baráti kapcsolatban
álltam, ha nem tudtam menni,
leveleztünk. A plébánia akkor
szellemi műhelyként is működött, itt ismertem meg a hazai
képzőművészek jeles képviselőit, többek közt halála előtt
pár hónappal Kondor Bélát
(akit éppen Demeter István temetett a Farkasréti temetőben), de elvitt Feledy Gyula

Sorozatunkban a városunkhoz kötődő, hivatásukban kimagasló teljesítményt nyújtó embereket mutatunk be,
akik példaként szolgálhatnak számunkra. A mi csillagaink: ragyogjanak bármilyen magasan, fényükből ránk is
vetül néhány sugár. Ők vallanak emlékeikről, pályájukról,
sikereikről. Életükről.
Tarczy Péter 1952-ben látja
meg a napvilágot Budapesten.
Még nincs 16 éves, amikor Orsovai Emil költő jóvoltából az
Ifjúsági Magazinban bemutatkozik két versével, melyek
egyben belépőül is szolgálnak
az újságírás világába. Fiatalon
beleszeret a grafikába és festészetbe, kiállításokról ír recenziókat, neves kortárs képzőművésszel készít interjút az Új
Tükör mellett számos országos és megyei lapba. Autodidakta módon fejleszti művészetekkel kapcsolatos ismereteit: sokat olvas, tanul és lát.
Így belevág a műkereskedésbe, amely anyagilag is megteremti számára a szabadságot.
Felesége révén Hajdúböszörménybe költözik, főállású újságíróként megy nyugdíjba.
Négy önálló kötetét (Szivárványidőben, 1994.; A szív virágai, 1998.; Vendégkönyv,
2009. és a Balatoni Panteon,
2018.) országos sajtóvisszhang
kíséri. Az első három interjúkat, portrékat, recenziókat,
nekrológokat és kisesszéket
gyűjt egybe, a negyedik inkább művelődéstörténeti
munka. Két könyvnek társszerzője. Grafomán hajlamát
ékesen bizonyítja több száz
darabból álló golyós- és töltőtollgyűjteménye is. Színes rajzait számos kiállításon bemutatja, művei az egész országban megtalálhatók, két debreceni gyűjtőnél közel húszhúsz, de jutott belőlük Francia-, Német- és Svédországba is.
A hagyományos festészetet
bár elfogadja, de nem hozza
lázba („ma már a természetelvű ábrázoláshoz ott van a film,
a fotó"). Vegyes technikájú
művei - melyben gazdag

vizuális fantáziája megtalálta
az egyéni kifejezési formáját,
stílust teremtett - gyermeki
naivitással beszélnek korunkról, társadalomról, a hétköznapok abszurditásáról. Hajdúböszörményben októbertől
láthatnak válogatott kiállítást
legújabb képeiből, ezek apropóján mutatkozik be most lapunk olvasóinak.
- Nem túlzás azt állítani,
hogy gyermekkorod szinte
költözésekkel telt.
- Budapesten születtem 1952ben, édesapám a földalattinál
dolgozott, születésem előtt a
folyókba robbantott hidak újraépítésében vett részt, így ismerte meg édesanyámat, egy
kalaposmester lányát. Majd a
Keleti-főcsatorna hídjainak
építését irányította, s mi mindig a beruházások közelében
laktunk: Debrecenben, Tiszavasváriban, Polgáron, Balmazújvárosban. Nagyapámék Polgáron éltek, sokszor voltam
náluk. Apa a Rákosi- és a
Kádár-rendszer börtöneinek
„vendégszeretetét egyaránt élvezhette", nem volt ő hős, csak
így alakult, ahol gyalulnak,
hullik a forgács. Édesanyám
1948-ban összekötötte vele az
életét, s követte őt a vándorlásban. Később mi is, Orsolya
húgommal, aki népi keramikus lett, díjakat is nyert, többek közt Dürer-plakettet.
- Majd Sajószentpéteren egy
ideig biztos révre találtatok.
- 1957-ben a borsodsziráki vízműtelepre vetett a sors minket, onnan két és fél éven át
(még télen is) nap mint nap
gyalog jártam be az 1. sz. iskolába. Betűvetésre, olvasni, számolni Palotás Pálné tanított.
Előfordult, hogy Tóth Jóska
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Sajószentpéter Tarczy úr
életében is meghatározó volt
miskolci műtermébe is, akkor
már a festészet-rajzolás felé
fordult az érdeklődésem.
Kicsit később kezdtem kiállításokról írni különböző lapokba. Az első nyilvános szereplésemen három képem volt látható 1970-ben a 3. számú iskola tornatermében Barczi
Pál, Feledy Gyula, Demeter
István, Lukovszky László,
Mezey Pista, Vécsey Kálmán
és mások társaságában. Köszönhetően olyan nagyszerű
rajztanáraimnak, mint Bánfi
Jóska és Pásztor tanár úr.
- A legfogékonyabb középiskolás éveidben is jó helyre
kerültél.
- Édesapám akkor már a mostani ÉRV-nél dolgozott, húgom Miskolcra, én Barcikára
jártam gimnáziumba, csak
hétvégén volt együtt a család.
Itt Szerdahelyi Sándor keze
alatt tovább bontogathattam
szárnyaimat. Később autodidakta módon, szakkörökbe

Szentpéteri csillagok
járva, sok művészeti könyvet
forgatva, műtermeket látogatva épült ki belső világom, amelyet mások számára is láthatóvá próbálok tenni. A matematikával nem voltam nagy barátságban, az érettségit jórészt
a mostani professzor emeritus
Csőke Barnának köszönhetem, aki nem nyugodott addig,
amíg valahogyan fejembe nem
vert annyi tudást, hogy ne
bukjak meg az érettségin.
- Számodra ezután – nem kis
vargabetűket leírva - az útkeresés következett.
- Gondoltam, érettségi után elvégzem a tanárképzőt, s jelentkeztem képesítés nélkül tanítani Sajószentpéterre, a 2. sz.
iskolába. Az akkori igazgató,
Drahos Józsefné Jolika egyik
fia, Nagy Sándor gimnáziumi
történelemtanárom volt (őt is
a remek, kiváló pedagógusok
közé kell sorolnom, mint kollégáit, Ruskó Lászlót, Boldizsár Jánost, Dobrányi Zoltánt
vagy Szakál Imrét). Tanítóként Bányai Sanyi bácsival,
Veres Karcsival és Stefánnéval
voltam jó kapcsolatban. Mindenesetre az egy év éppen elég
volt arra, hogy a pedagógusi
hivatásnak örökre hátat fordítsak.
Ezt követően egy évig édesapámék cégénél lapátoltam,
betonoztam, majd 1972-75 között a mezőgazdasági főiskolát
elvégezve Nyíregyházán maradtam. Már főiskolásként
szerkesztője lettem a Nyírségi
Mezőgazdász lapnak, minden
számába írtam és keresztrejtvényt készítettem. Nemsokára
sorkatonai szolgálatra vonultam be Szegedre, felejthető 16
hónapra, azért máig ható élmények is megérintettek ebben a szépséges városban. Ekkor már csak látogatóba tértem vissza a Sajó-völgybe.
A főiskolán még a biokémia
tanárom is a humán vénámat
erősítette. Mácz Jánost (aki
Szentgyörgyi Albert munkatársa volt Szegeden) nagy tekintély övezte, több nyelven
beszélt, s nemcsak a természettudományok perfekt tudó-

XI. évfolyam 5. szám

sa volt, de a humán szférában
is otthonosan mozgott. Diplomás kertész üzemmérnökként
néhány hétig dolgoztam, az
írás, rajzolás akkor már jobban
érdekelt, így a nyíregyházi napilaphoz kerültem, ahová már
főiskolásként is írtam, főleg
képzőművészetről. A lapnál
Gesztelyi Nagy Zoli bácsitól
nagyon sokat tanultam, legyen
az újságírás, irodalom, zene.
Itt sem maradtam sokáig, mert
a függetlenség mindig mindennél fontosabb volt számomra, így biztosítási üzletkötő, majd képügynök lettem.
Sok festményt, grafikát eladtam szerte az országban, de
harminc év alatt jelentős saját
gyűjteményt is létrehoztam
olyan jeles képzőművészek
grafikáiból, festményeiből,
mint Borsos Miklós, Csohány
Kálmán, Feledy Gyula, Kondor Béla, Szalay Lajos, Szász
Endre, Würtz Ádám és még
sokan mások. Ma már nem
tudnék megélni ebből, egyfajta kényszerpálya volt, még ha
akkor jól is kerestem vele.
Mellette rengeteg szabadidőm
volt, hát írtam, rajzoltam és
éltem a fiatalemberek életét.
-Ám egyszer te is elvesztetted a fejed, és feladtad ezt
az életformát.
-Nyíregyházán megismerkedtem feleségemmel - aki negyven évig rajzra és földrajzra tanított gyerekeket, idén ment
nyugdíjba, és remek akvarelleket fest, főleg tájakat, virágokat, ritkábban portrékat -, és
így kerültem az ő szülővárosába, Hajdúböszörménybe.
A rendszerváltás után elvégeztem a Bálint György Újságíró
Akadémiát, húsz évig a Szabadhajdú című hetilap főszerkesztője, majd szerkesztője
voltam, onnan vonultam
nyugdíjba. Meg lehet-e élni
ma az írásból? Azt hiszem,
egyre nehezebben, és fiatalnak
kell lenni hozzá. 1977 óta lakom itt, de sokat vagyok Debrecenben, Budapesten (ahol a
fiam is él), az év majd' felét Somogyban és a Balaton-felvidéken, Kaposváron, Balatonfü-

reden töltöm, ahova baráti
szálak kötnek. Itt találkozom
időnként a szentpéteri születésű Feledy Gyulával, Kötcse
polgármesterével is, neki legutóbb Debrecenben én nyitottam meg a kiállítását. Az egykori életformám mára kétlakisággá szelídült.
-Az alkotás azonban úgy
tűnik, hogy a sírodig elkísér.
-Több mint 30 éve rajzolok fekete-fehér grafikákat, akkor
született a kézírásból a figurális kompozíció, a narratív rajz.
Ezekből az Élet és Irodalom is
közölt egy párat. 10 éve pedig
színeseket is készítek. Ma már
a vonal mellett az akvarell foltjaiból is építkezem. Ritkábban
festek is, akrillal és vászonra.
-Nemrég megjelent könyvedet is sokan forgatják.
-A Balatoni Panteon, amely a
tóparti temetőkben nyugvó
híres emberek sírját, életét,
munkásságát mutatja be, kitér
az emlékezetükre is. Csak néhány név: Csik Tibor olimpiai
bajnok, Egry József festőművész, Bujtor István vagy féltestvére, Latinovits Zoltán.
Somogyi életem is több évtizedes, húgom családjával és
édesanyámmal (jövőre lesz 90
éves) ott él. A Balaton mellékén újabb barátokra akadtam.
Matyikó Sebestyén Jóska a siófoki Kálmán Imre Múzeum
vezetője, kiváló költő és a Balaton tudós kutatója, aki nagyon közel állt hozzám, sajnos
négy éve meghalt. Vele kezdtem el a temetőkönyv terepmunkáját, együtt jártunk be
több, mint hatvan temetőt,
hogy lefotózhassam a hírességek sírjait. Halálig csak a fotók
készültek el. Évekig hozzá
sem nyúltam, majd idén februárban nekiültem, és június
elején elkészültem a könyvvel,
amihez Kellei György, Balatonfüreden élő író barátom remek előszót írt.
-Mivel telnek napjaid mostanában?
-A közéleti perpatvarok hidegen hagynak, a magam belső
életére vigyázva, családommal
és barátaimmal körbevéve tel-
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nek a nyugdíjasan is aktív
napjaim. A zenét mai napig
szeretem, bár egy hieroglifát
talán könnyebben megfejtenék, mint a kottát, de vallom,
hogy a minőségi zene az ilyen
laikusok életét is megszépíti.
Legyen az Mozart, Bach, Vangelis, Jean-Michel Jarre vagy
éppen Cat Stevens, Bruce
Springsteen, Oscar Peterson
vagy Lionel Hampton.
Természetesen dolgozom is:
képzőművészeti esszéimet és
interjúimat gyűjtöm most kötetbe, amit terveink szerint a
Hungarovox Könyvkiadó jelentetne majd meg.
-Milyen kapcsolatod van Sajószentpéterrel?
-Néhány egykori osztálytársammal, barátommal (Gyöngyösi Jutka, Hajdú Laci, Zsiros Laci) a közösségi médián
keresztül tartjuk a kapcsolatot, Tóth Péter tavaly járt nálunk. Egyszer húgomékkal és
feleségemmel elmentünk egykori iskolánkba, és szomorúan
láttuk a negatív változást.
Nosztalgiáztunk egy kicsit, kimentünk a Szénégetőbe is,
egykori szőlőnkbe. Ott Hajas
Imre bácsi (fia a DVTK nagyszerű labdarúgója volt) és az
Amerikát megjárt Gardi Pali
bácsi volt a szomszédunk. Apa
szilvása olyan volt, mint régen, mintha megállt volna az
idő…
-Hozz majd el ide néhány képedet kiállítani, és meglátod:
azóta a város és az iskolád is
fejlődésnek indult! Addig is
üzenj valamit a mai itteni fiataloknak.
-Életfilozófiám része, hogy
mindig művelődni kell, olvasni, tájékozódni. A derű, a humor számomra alapvető létfeltétel, ez jellemzi képeimet
is. Emellett mindig kételkedni kell mindenben, mert akkor könnyebb elviselni a csalódásokat.
-Remélve, hogy kiállításon is
láthatunk egyszer Sajószentpéteren, köszönöm a beszélgetést.
Kiss Barnabás
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Komposztálás ősszel
Az országban évente keletkező
kb. 4,6 millió tonna települési
szilárd hulladék nagy hányada
(mintegy 30 %-a) biológiailag
lebomló szerves anyag, mely
komposztálható, hasznosítható.
Ennek a hulladéknak a természetbe való visszajuttatásával egy kis odafigyelés és természetesen munka mellett - a benne rejlő anyag- és energiatartalom hasznosulhat.
A komposztálás nem bonyolult,
de szükség lehet pár dologra:
-elhatározásra és környezettudatos szemléletre,
-segítségre és gyakorlati tanácsra,
-komposztálható nyersanyagokra (biohulladékra),
-megfelelő komposztládára és
kerti eszközökre, valamint megfelelő komposztálóhelyre.
A komposztáló méretét alapvetően az határozza meg, hogy
mennyi komposztálandó nyersanyag keletkezik egy évben. Azt
mondhatjuk, hogy egy főre egy
év alatt körülbelül 100 kg komposztálható szerves anyag jut.
Kiskerti viszonylatban egy négyfős család számára egy-két 11,5 m3-es komposztáló szükséges.
Mekkora területre lesz
szükségem a komposztálás során?
100 m2-nyi területen egy év alatt

kb. 500 kg komposztálható
nyersanyag keletkezhet. Prizmakomposztálás esetén szükség lesz kb. 1m2 gyűjtőhelyre,
1m2-re a prizma felállításához,
1m2 tárolótérre (barna hulladékok) és átmenetileg további
1m2-re a rostáláshoz.
Az év folyamán egyenlőtlenül
oszlik meg a zöld és barna hulladékok aránya. Ősszel nagy
mennyiségben keletkezik lomb,
ág, gally, nézzük meg ennek az
évszaknak a sajátosságait!
Komposztálás ősszel, és a
komposzt téli előkészítése
Az őszi lehulló levelek nemcsak
színes, festői képet varázsolnak,
de emellett nagy mennyiségű
biohulladékot is. Ebben az időszakban falevél, faág, romlott
gyümölcsök és terménymaradványok formájában szó szerint
elhalmoz minket a különböző
eredetű biohulladék. Ezek az
anyagok tökéletesek a kiváló minőségű házi komposzt előállításához.
Gyakran nem tudunk mit kezdeni a hirtelen felhalmozódott hulladékkal, ezért sajnos sok esetben begyömöszöljük a kukába,
elégetjük, vagy külterületen lerakjuk, ahol az illegális hulladéklerakók alapjait fektetjük le. Pedig a megoldás nagyon egyszerű, használjunk kerti komposztálót az ártalmatlanításra!
A levelek komposztálásának legjobb módja
A lehullott levelek a közhiedelemmel ellentétben nagyszerű
szerves anyagot képeznek a
komposztáláshoz. Bizonyos levelek lassan bomlanak le, de
mindenképp lebomlanak. Ilyen
lehet a vadon termő tölgy, dió és
gesztenye is. Ezek a levelek is
eltűnnek a fák alól évről évre.
A komposztálás folyamatának
megfelelő irányítása mellett
gyorsabb eredményt kapha-

tunk.
A jó minőségű komposzt előállítása érdekében néhány egyszerű dologra kell csak odafigyelni,
és csak néhány feladatot kell elvégezni.
Ha a kertben különböző lombhullató fák találhatók, érdemes a
leveleket alaposan összekeverni. Mivel a levelek ősszel állnak
nagy mennyiségben rendelkezésünkre, érdemes a komposztáló mellett tartalékolni ezekből,
így a következő évben tavasszal
és nyáron elkeverhetjük a nitrogéntartalmú anyagokkal (pl. fű
vagy trágya).
Mielőtt nehezen lebomló leveleket komposztálunk, ajánlott átmenni rajtuk gyűjtő nélküli fűnyíróval. Így az aprított levelek télen
a hótakaró alatt bomlásnak in-
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dulnak, és tavasszal elkezdhetjük a komposztba történő adagolását. Másik út, ha ezeken a
leveleken gyűjtővel felszerelt fűnyíróval megyünk át, és az aprított leveleket egy műanyag zsákban tároljuk a tél alatt.
Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a levelek összetapadását, keverjük össze kész
komposzttal felhasználás előtt.
A komposztált levelek és a fű általában összeállnak az apró méretük miatt, legkésőbb egy
hónappal az adagolás után forgassuk át az anyagot.
Forrás:
www.kerti-komposz-talok.hu
Hogyan komposztáljunk?
(KVVM Hulladékgazdálkodási és
Technológiai Főosztály 2003.)

Aktuális
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Szentpéteri

Krónika

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Magyarország kormánya célul tűzte ki a társadalmi együttműködés
erősítését, a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelmet, valamint ezen cél keretében a társadalmi
együttműködés-erősítés elősegítését a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, a hátrányos megkülönböztetés mérséklésével és szemléletformáló programokkal, a családok
társadalmon belüli szerepének erősítésével, továbbá önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásának átfogó célja a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása, valamint a helyi és
közösségi alapú gazdaság fejlesztése. E cél elérésének eszköze a
városok kulturális és közösségi életének megújítása, elterjesztése a
helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok
együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált,
közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség
fejlesztését támogató stratégiák elkészítése és azok megvalósítása. A TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" (CLLD) című pályázat
elkészítése és megvalósítása érdekében Sajószentpéter városában
2016. május 26-án megalakult a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség elnevezésű helyi
akciócsoport a civil szervezetek, a vállalkozók és az önkormányzat
együttműködésével.
A helyi akciócsoport a 2016. május 26-i ülésén döntött arról, hogy
képviseletében Sajószentpéter Városi Önkormányzat jogosult
eljárni, valamint a pályázat részét képező Helyi közösségi fejlesztési
stratégia elkészítéséről.
A helyi akciócsoport a stratégia megvalósítása érdekében támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. december 7. napján hozott döntésével támogatásban
részesített.
A Helyi közösségi fejlesztési stratégia átfogó céljai megegyeznek az
Operatív program átfogó céljaival:
- a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása;
- a helyi társadalom megújítása;
- a helyi és közösségalapú fejlesztések.
A Helyi közösségi fejlesztési stratégia az átfogó célok mellett három
specifikus célt is meghatározott, melyek a következők:
- a település megtartó képességének és központi szerepének
növelése;
- aktív közösségi és kulturális élet, a közösség- és identitástudatos életmód fejlesztése;
- a helyi örökségek megóvása, a hagyományok ápolása.
A stratégiában megfogalmazott projekttervekre helyi pályázati
felhívásokat szükséges közzétenni. A felhívásokat a helyi akciócsoport hirdeti meg, melyre pályázhatnak a helyi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, alapítványok, lakásszövetke-

zetek, vállalkozások, intézmények és az önkormányzat. A nyertes
pályázók közvetlenül az irányító hatósággal kötnek Támogatási
szerződést. A helyi akciócsoportot a pályázat lebonyolításában egy
általa létrehozott munkaszervezet segíti, amelynek tagjai a pályázókat is támogatják.
A közeljövőben várható a helyi felhívások megjelenése, melynek keretében a következő témakörökben lehet pályázatot benyújtani:
- Többfunkciós, nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése
Sajószentpéteren
- Közösségi rendezvények, programok és közösségfejlesztés
megvalósítása Sajószentpéteren.
A felhívások keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a patria@sajoszentpeter.hu honlapot,
amelyen a felhívások hamarosan megjelennek, valamint a pályázatokkal kapcsolatban bővebb információ található.
A CLLD munkaszervezet elérhetősége tel: 06-48/521-037 hétfőtőlcsütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-12 óráig.
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Szentpéteri

Krónika

Közélet

2018. szeptember-október

k rkérdés
Ha Sajószentpéterre jellemző
népszerűsítő szimbólumot,
logómotívumot javasolhatna,
mi lenne az?
Krausz László

-Nagyon szép műemléképületek vannak a városban, csak
meg kell őket találni. Aki Edelény felé utazik, láthatja a Városháza szépen rekonstruált
épületét és a református nagytemplomot, amelyeket érdemes közelről is megcsodálni.
Ha egy logót vagy fotómontázst kellene felmutatni városunknak, szerintem ez a két
épület bárhol reprezentálhatja
Sajószentpétert.

Dienesné Kádár
Sarolta

hogy Sajószentpéter évtizedeken át az üveggyártásról volt
ismert, ezért valamilyen üveggyári képet tennék az elképzelt logóra, legyen az akár retró fotó az egykori gyártósorról. A Városházának viszont
mindenképpen ott van a helye, mert nemcsak a hivatalos
látogatók és politikusok járnak oda, hanem a városlakók
is számos ügyüket intézik az
épületben, tehát az egy fontos
ikon a hétköznapokban is.

-Nyitott szemmel járva szép
épületekre találunk, ahogyan
néhány értékes szoborra is.
Véleményem szerint a műemlék református nagytemplom
jól mutatna egy bélyegképen,
ahol még el tudnám képzelni a
Lévay-emlékházat és az üvegfúvó szobrot. Így nemcsak az
építészeti értékekre hívnánk
fel a figyelmet, hanem egy
olyan szakmára is, ami több
száz családnak biztosított sokáig megélhetést.

Molnár Zoltán

István Márton

- Vannak olyan templomaink,
iskoláink, intézményeink, amelyek mellett naponta úgy
megyünk el, hogy nem tudjuk
értékelni a szépségüket. Sajnos túl sok az elhanyagolt építészeti érték is, amelyek jobb
sorsra érdemesek. Amiket viszont már sikerült rekonstruálni, azokhoz több tájékoztató
táblával kellene odairányítani
a kirándulókat. Köztudott,
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Közélet
-Huzamosabb ideje külföldön
dolgozok, most már nyugdíj
mellett is, ezért nem tudom
városom mindennapjait követni. Hároméves koromtól itt
élek, és látom az utóbbi években az épületek rekonstrukciójának eredményét, azt, hogy
szépül a település. Aki itt éli
mindennapjait, láthatóan átsiklik ezeken a fejlesztéseken,
mert úgy gondolja, mindez
természetes. Nosztalgiáznak
az üveggyáron és a szénbányán, pedig tudomásul kellene már venni, hogy azok nem
jönnek vissza. Erről a két iparágról tehát már nem ismerhető fel Szentpéter. Egy városra
jellemző épületek máshol is
megtalálhatók, így inkább
most azt mondom, hogy nem
tudok jó ötlettel szolgálni.

XI. évfolyam 5. szám

lene elhelyezni a szóban forgó
logón, mert az túl sok embert
megérint a mai napig.

Láng János

legetnek, ezért gondolok az
üvegfúvó szoborra, mert az
üveggyártást errefelé csak
Szentpéterrel lehet beazonosítani.

Szentpéteri

Krónika

-Szerintem ezt a kérdést rövidre lehet zárni, mert van két
olyan épületünk, amelyek
amellett, hogy értékesek, még
a városunk is beazonosítható
róluk.
A Városházára és a református
nagytemplomra gondolok,
amelyek a Kálvin téren egymás közelségében állnak, és
szép látványt nyújtanak az
érdeklődőknek.

Orbán Gábor

Dévényi Pálné

-Szerintem az üveggyár lett
volna alkalmas objektum a bemutatásra, ha nem szűnik
meg. De megszűnt, szénbányák pedig szinte minden kis
faluban voltak errefelé. Mégis
azt mondom, hogy az üvegfúvó szobor lehetne az egyik olyan alkotás, amivel be lehetne
mutatkozni. Az ugyanis nemcsak egy szobor, hanem egy tájékozódási pont is a városban,
és sokakban reményt kelt, hátha egyszer mégis betelepül ide
egy másik gyár, még ha ott
nem is üveget fognak gyártani.

Szűcsné Ördög
Szilvia
-Kilenc éve költöztem Miskolcról Sajószentpéterre, mivel a lányomék itt élnek. A vejem korábban az üveggyárban
dolgozott, így a család nosztalgiával emlékezik az egykori üzemre. Ezért is gondolok arra,
hogy üveggyári emléket kel-

-Mivel közel lakunk a Sajóhoz, szerintem a folyó, a gólya
és a dombok szimbolizálhatnák környezetünket, bár ezek
a motívumok máshol is láthatók. Páromnak az apja viszont
még dolgozott az üveggyárban, amit mai napig sokan em-
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Spitzmüller
Miklós

-Akár ipartörténetet, akár ikonikus épületet mutatunk meg,
az mind a múlt része. A bánya
és az üveggyár lassan már csak
a legendákban él, a műemléképületek viszont felismerhetővé teszik Sajószentpétert azok számára, akik egyszer már
idelátogattak.
Itt aztán lehet sorolni a Lévayemlékházat, a református
nagytemplomot, a Városházát
vagy akár a Nyögő-patak hídját, ami úgy tudom, műemlékvédelem alatt áll. Szerintem ennyi a választék, ezekből
kell jól gazdálkodni.
Kovács I.

Szentpéteri

Krónika

Sorsok és emberek

2018. szeptember-október

Sorsok, emberek
Sólyom Attila, a tánc nagykövete
Sajószentpéter táncélete ma három pilléren nyugszik: a
Tücsökmadár Néptáncegyüttes, a Gyöngyszem mazsorettcsoport és a Freedance 2008 Táncsport Egyesületen.
Az utóbbi a formációs és versenytánc népszerűsítésének
műhelye, amelyet alapítása óta művészeti vezetője,
Sólyom Attila neve fémjelez. Ezzel a beszélgetéssel köszöntjük az egyesületet alapításának 10., őt magát születésének 50. évfordulóján.

Sólyom Attila egy sajószentpéteri formációs táncgálán
-Mikor és hogyan került kapcsolatba a tánccal?
-A mozgáskultúrám fejlesztésében az egykori néptáncos
édesanyám és atléta édesapám
által alkotott családkép volt a
példa. Táncolni 1983 októberében kezdtem a miskolci Fazekas általános iskolában, Fügeczkiné Balogh Mária tánciskolájában. Akkor még divat
volt az általános iskolákban a
végzősöknek egy tánciskola, de
én ma is mindenkinek ajánlanám. Nővérem unszolására
jelentkeztem a KÖDMÖN
tánccsoportba, ahol kiváló
tánctanárok kezei alatt fejlődhettem 2001 szeptemberéig,
amíg 18 év után abba nem
hagytam az aktív táncot.
-Sikeres pályafutást tudhat
maga mögött?
-1983-tól 2003-ig igazolt versenyzőként a hétvégi fellépéseken túl minden Formációs
Magyar Fesztiválon és Bajnokságon részt vettem. 1991-

től 1998-ig évenként versenyezhettem csapattagként a
formációs-világbajnokságon
(többnyire Németországban)
és egy Európa-bajnokságon
(Hollandiában) is. Párosban
1985-től 2013-ig (ez idő alatt
összesen négy párom volt) az
országban, illetve Szlovákiában kiírt szinte összes versenyen megfordultunk. A Magyar Táncsport Szövetségnél
Licsák Orsolyával standard
táncokból elértük a legmagasabb, „S” kategóriát.
-Hogyan, mikor került Sajószentpéterre?
-1997 szeptemberéig Miskolcon éltem, ekkor a házasságkötésem után lettem hivatalosan is sajószentpéteri lakos.
-Mikor látott hozzá az itteni
táncélet szervezéséhez?
-1998-tól nyolc éven át tanítottam a gyerekeket a Móra
Ferenc Általános Iskolában
társastáncra. Majd 2008 októberében Román Péterné és
Sólyom Sándor segítségével
létrehoztuk a jelenlegi
FREEDANCE-2008 TSE-t,
amely 2010. február 11-től a
Magyar Táncsport Szövetségnek is tagja lett, ezzel nyílt
meg az út a versenyzés előtt.
-A tíz éve alatt milyen sikereket ért el az egyesület? Melyik verseny, tehetséges táncos marad meg szívében
mindörökre?
-Az én szívemben minden siker örök, és mindenki egyenlő, aki kitartó és alázatos volt.
Név szerint nem emelhetek ki
senkit a csapatból, kötelességemnek érzem, hogy mindig
igazi csapatot alakítsak ki a
táncosokból. Néhány fiú és leány akár sikeres táncos is lehetett volna, ha nem hagyja abba.
Hogy nem lett, annak számtalan oka (családi háttér, kitartás
hiánya) volt, van, lesz.
Csoportjaink 2011-től a korosztályos formációs versenye-

ken, modern és társasági táncbajnokságokon számtalan dobogós helyezés mellett magyar
és világbajnoki címet is elnyerve minősítették munkánkat.
-Mi a szép és mi a nehéz a
gyerekek táncoktatásában?
-A tánc nekem csak a szépségről szól. A táncosok által precízen előadott koreográfiákról,
mozdulatokról és arról a szépséges, ösztönszerű, nem mesterkélt mosolyról, ami közben
látszik az arcukon. Más nem
számít. A formációs koreográfiák betanítása bonyolultabb,
mint egy párosé. Formációban
4-10 pár szerepel egyszerre a
parkettán (színpadon), és természetesen nagy koncentrációt igényel 8-20 gyereket úgy
betanítani, hogy mindenki
egyszerre mozduljon, táncoljon az adott térformában és
zenére.
-Mikor lehet eldönteni, hogy
egy gyerekből akár tehetséges táncos is lehet.
-Ez eléggé összetett és nagy felelősséggel járó feladat. Az első
két évben már kiderül, hogy
csak a társaság miatt (fiúk a lányok miatt és fordítva) jár a
gyermek, vagy a szülő akarja,
hogy a gyermeke azzal foglalkozzon, ami neki – a szülőnek –
is tetszik, vagy komolyan veszi
a táncot. Ha valakinek van kitartása, az már biztató számomra.
-Egészen apró gyerekek teljes összhangban, felszabadultan, már-már felnőtt módon
táncolnak.
-Mögötte sok gyakorlás van,
amely a fiatalokkal néha felemelő, máskor idegfeszítő. Minden táncpróba, minden nap
más, mint a felnőtteknél, és ez
így van jól. A gyerekeknek is
vannak olyan napjaik, amikor
éppen fáradtak vagy nincsenek
jó hangulatban. Ők heti két alkalommal, az iskola után jönnek táncolni Sajószentpéterről
és a környékről. Mégsem ritka
az olyan táncpróba, ahonnan
hazafelé is táncolva mennek, s
még otthon is gyakorolják a lépéseket.
-Régi vágya, hogy a városban
ne csak a gyerekek tudjanak,
szeressenek táncolni.
-Én nagyon szeretném a felnőtt
generációt is tanítani, Sajó-
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szentpéteren és a Sajó völgyében népszerűvé tenni a társastáncot. Egy éve már, hogy a
művelődési házban közel 20
fővel– köztük táncosaink szüleivel - felnőtt csoport is próbál heti egy alkalommal.
-A már hagyományos Sajószentpéteri Formációs és
Táncgála sikeres és népszerű.
-2009 végén valósult meg az első ilyen rendezvény, mindjárt
itt van a kilencedik. Ezzel kívánok lehetőséget adni a saját
csapatunknak és más környékbeli tánccsoportoknak arra, hogy bemutassák, hol tartanak. Nem verseny, de jól
szolgálja a kultúrát kedvelő
helyi lakosok igényét is.
-A gálákon mindig jelen vannak a felvidéki táncosok is.
Honnan jött ez a kapcsolat?
-1989-ben találkoztam Bőhm
Ottó kassai tánctanárral, a
KÖDMÖN tánccsoport koreográfusával, és vele jutottunk el
először a világbajnokságra. Halála után egyik volt tanítványa,
a rozsnyói Julius Schvarcz
2013-ban vállalta a fiam és akkori párja további oktatását,
így vált szorossá a két város versenytáncosai közötti kapcsolat.
Közös nyári-téli táborokat,
egyéni és csoportos felkészítéseket szervezünk, és a gálának
is állandó vendégei.
-Ezek sikerére alapozva már
nemzetközi versenyt is rendeztek tánciskoláknak.
-Az ötlet már az elmúlt öt-hat
évben a fejemben motoszkált,
de csak most értünk el odáig,
hogy minden tökéletesen öszszejöjjön a rendezéshez. 2018.
szeptember 22-én az I. Sajószentpéteri Inter-Cars és Alapkő Nemzetközi Tánciskolás
Verseny több mint 300 táncossal, sok néző előtt, a forgatókönyv szerint percre pontosan
lezajlott. És sikeresen, hiszen a
kelet-magyarországi régió
táncklubjai már várják a következőt. Jövő évtől tavaszi és őszi
versenyt is szeretnénk rendezni, melyekre Romániából, Ukrajnából és Szlovákiából is várunk csapatokat.
-Nemrég ünnepelték a 10.
születésnapjukat, stílszerűen
egy bállal.
-Október 20-án került sor a 10.
FREEDANCE-2008 TSE szü-

Közélet
linapi báljára a művelődési
házban, amelyen a régi táncosok közül sokan vettek részt.
Ám sajnos többen már nem Sajószentpéteren, de nem is az országban élnek. Itt szeretném
megköszönni mindenkinek,
aki segítette az elmúlt tíz év
munkáját.
-Ön hogyan vonná meg néhány
mondatban a tíz év mérlegét?
-Ez idő alatt nagyjából 160
gyermekkel foglalkoztam, némelyekkel egy-két hónapig, de
legtöbbjükkel 4-5 évig, sőt,
akad, akivel még a mai napig is.
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Jelenleg 35 gyerek (5-10 éves)
táncol és versenyez nálunk
gyerek és junior korosztályban. Sólyom Dániel (az egyesület Örökös Tagja) Siminska
Zuzana párjával Rimaszombat
színeiben versenyez, és komoly nemzetközi versenyek sikereivel a tarsolyukban a legjobb nyolc szlovák páros között tartják őket számon. Az egyesület fejlődését a táncosok
hozzáállása, kitartása és a tréner(ek) szakmai tudása biztosíthatja. Jelenleg mindkét vonalon vannak eredmények, si-

kerek, de soha sem lehet megpihenni a babérokon, mindig
tanulni, fejlődni kell.
-Mit tud nyújtani a fiataloknak a tánc?
-A tánc (bármelyik ága) nagyon összetett művészet, nemcsak a tánclépéseket gyakoroljuk a próbákon. Erőnlétet, térlátást (figyelni kell a párosoknak egymásra is), zenei hallást, közösségi gondolkodást
fejleszt. A „sporttánc" kifejezés
első tagja a versenyzést hordozza magában, de nem felejthetjük el, hogy a második tag

Szentpéteri

Krónika

pedig egy kulturált tevékenységet, amelynek a mai napig
vannak írott és íratlan szabályai. Tisztelet, türelem egymás
iránt, figyelem, fegyelem és
kitartás. A tánc és az illemtan
még néhány száz évig összefonódik.
-Gratulálunk az eddigi sikerekhez, és reméljük, hogy a
jövőben is nagyon sok helyi
fiatal sajátíthatja majd el a
felsorolt erényeket egy jó közösség felszabadult hangulatú táncpróbáin!
Kiss B.

Mi tartozik a sürgősségi ellátásba?
Visszahat az egészségügyi kultúra hiányossága
Egyre nagyobb leterhelést kapnak a háziorvosok az ismert
létszámhiány miatt, mely okból egyre több beteget kell ellátniuk mind a háziorvosi rendelőben, mind a háziorvosi
ügyeleti szolgálatban. A lakosság egy részét mindez nem
igazán érdekli, hiszen akár pitiáner problémával is az ügyeletes orvost keresik. Jogszabály tartalmazza a sürgősségi
szükség körébe tartozó betegségeket, melyek fennállása
esetén munkaidőn túl is orvosi ellátás szükséges, ugyanakkor az orvosnak, hogy eldöntse a sürgős szükség tényét,
minden esetben kötelessége megvizsgálni a panaszost.
„Van átjárás a jogszabályban
meghatározott sürgős ellátást
igénylő állapotok és a beteg állapotának megítélése között, hiszen például egy egyszerű fogfájás nem tartozik a sürgősségi,
akut esetek közé, de ha már erős
gyulladással jár, akkor az beavatkozást, minimum gyógyszeres ellátást igényel. Előfordul,
hogy fejfájással, ízületi fájdalmakkal vagy kezdődő fertőző
betegségekkel is az ügyeletet keresik. Az egyszerűnek tűnő,
több napja fennálló hátfájás mögött meghúzódhat akár tüdőgyulladás is, de lehetne számos
ilyen példát felsorolni, amivel a
betegek rendelési időn kívül
fordulnak orvoshoz. Mivel ügyeletben nullától százéves korig tartoznak hozzánk a betegek, a gyermekes szülők a legkisebb problémával is bennünket keresnek, legyen az láz vagy
hasmenés. A panaszok jogosságát nekünk kell eldöntenünk,
de arra csak a vizsgálat után kerülhet sor" – nyilatkozta a
Szentpéteri Krónikának dr. Kacsándi László. Sajószentpéter
3-as számú körzetének háziorvosa úgy értékel, hogy a betegek
kétharmada főként krónikus
panasszal fordul az ügyelethez.

Ennek okát a nem megfelelő tájékoztatásban, illetve az egészségügyi kultúra hiányosságában is látja. Úgy véli, nem kielégítő az egészségügyi nevelés,
ami alapján a későbbiekben, felnőttként a beteg különbséget
tudna tenni az akut és a krónikus panaszok között. Célszerű
lenne megtanítani mindenkit,
hogy milyen alapgyógyszerek
kerüljenek a házi patikába.
A védőnők 0-18 év között követik nyomon a fiatalok egészségi
állapotát, rájuk hárul az egészségügyi felvilágosítás nagyobb
része, hiszen ők egészségnevelési és betegségmegelőzési, úgynevezett prevenciós feladatokat
is ellátnak.
A Sajószentpéteren működő háziorvosi ügyeletben jelenleg
nyolc felnőtt- és négy gyermekorvos váltja egymást, akik nyolc
településen több, mint 17 ezer
ember ellátását végzik. Hozzá
kell tenni, hogy az orvosok fele
nyugdíj mellett dolgozik. A tapasztalt szakasszisztensek – az
ügyeletes orvossal együttműködve –igyekeznek a hozzájuk
érkező hívások sürgősségét elbírálni, egészségügyi ellátást
nyújtani vagy tanácsot adni.
Sajnos vannak, akik kényelmi

szempontból az ügyeletes orvost is házhoz hívják, holott a
beteg állapota ezt nem indokolja. Dr. Kacsándi László szerint
szükség lenne a sürgősségi ellátás leválasztására az alapellátásról, mert akkor sürgős esetekben a nap 24 órájában segélyhívó számon lehetne bejelenteni
az eseteket. A további szükséges
intézkedésről diplomás mentőtiszt döntene annak függvényében, hogy jogosnak ítéli-e a
panaszt, vagy nem. A jelenlegi
helyzetben a háziorvosnak sürgősséget igénylő vagy annak
vélt hívás esetén félbe kell szakítania a rendelését, ami akár
több órára is felborítja az egész
napi munkamenetét. 2019 januárjától a több, mint egy éve működő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez
(EESZT) kapcsolódik az ügyeleti szolgálat, ami valamelyest
javíthat a mostani állapoton,
mert az ott elérhető adatok
alapján a hívások jogossága is
szűrhetővé válik. A sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek, amelyek sürgősségi ellátást
igényelnek:
-vérzés, érkatasztrófák, elsődleges sebellátás, véralvadászavar, keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok, ritmuszavarok, akut légzési elégtelenség, fulladás
-folyadék- és ionháztartás életveszélyes zavarai, mérgezések, sokk, allergiás és anaphylaxiás állapotok
-eszméletlen állapotok, heveny
pszichés zavarok, pszichózisok, öngyilkossági kísérlet
-görcsrohamok, látászavar, lá-
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tásvesztés, szülés, akut nőgyógyászati vérzés
-szepszis, infektológiai (fertőző) kórképek
-akut hasi katasztrófák, nagy
fájdalommal, görcsökkel járó
kórképek, égés, fagyás (III –
IV. fokú)
-testüregek sérülése, nyílt törések, medencegyűrű-törések
-politraumatizáció (halmozott
sérülés)
-áramütés, hő- és hidegártalom, sugárártalom
Kovács I.

Kacsándi doktor úr szerint
a sürgősségi ellátás alapellátásról történő leválasztása
lenne a megoldás
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Már többször beszámoltunk a
Zöld Város projektről, amely
nem csak rehabilitálja a leharcolt épületet, de egy olyan kertvárosi szívcsakrát kíván létrehozni, amely több, különböző
projektnek is otthont ad. Legutóbb arról is értesülhettek olvasóink, hogy hogyan áll a felújítás. Mostanra az épületnek
nemcsak új funkciója van, de új
szellemisége is. Eddig az ABC
betűire, páros és páratlan számokra, a barátság és a játék
örömére tanított, most pedig
egy újfajta szemléletmódot, egy
alternatívát mutat nekünk.
A sport és az egészséges életmód is nagy szerepet kap a Zöld
Városban. Van, aki úgy gondolja, hogy csak azoknak kell a
mozgás, akik valamilyen sportot
űznek, és a tudatos táplálkozás
is csak a diétázók asztala. Pedig
ez a két dolog az egészséges
életmód alappillére. A XXI. században gyakori népbetegségek

legfőbb kiváltó oka a helytelen
életmód. Persze, lehet mondani, hogy nagyapáink is sült szalonnán meg fehér kenyéren éltek kilencven éves korukig, de
nem szabad elfelejteni, hogy akkor még nem tartozott a mindennapi menühöz a cukor, a kémiailag előállított édesítőszerek, az
E-számok, tartósítók és színezékek széles palettája. Ők nem mirelit zöldségeket ettek, és a mindennapi mozgás is megvolt.
Erre a korra jellemző, hogy a
legtöbb sétát a lakásajtó és a kocsiajtó között ejtjük meg.
Ha egészségtudatos életmódra
váltunk, fontos, hogy csak fokozatosan vezessük be azt életünkbe. Ne akarjunk egyből ultramaratont futni és léböjttel tisztítani a testünket. Adjunk egy kis
türelmi időt magunknak, és
fokozatosan vezessük be a változásokat. Az alapozás első
fontos lépése a megfelelő folyadékbevitel. Ezt a mennyiséget a

testsúlyunktól függően kell meghatározni, de nagy általánosságban elmondható, hogy napi
három liter folyadék jó cél lehet.
A plusz folyadék segít a vízhajtásban, könnyíti az emésztést,
és energiával tölt fel minket, mivel a víznek sejtregeneráló hatása van. Hanyagoljuk a cukros,
édesítőszerrel teletöltött üdítőket, és próbáljunk minél több ásványvizet inni. A leves is folyadéknak számít, ezt ne felejtsük
el! A második lépés a megfelelő
táplálkozás kialakításában, hogy
meghatározzuk, mennyi fehérjére, zsírra és szénhidrátra van
szükségünk. Ezt szintén a testtömegünkhöz kell viszonyítani. Ha
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néhány hétig figyelünk a fentiekre, akkor azzal felkészítjük a
szervezetünket a komolyabb
sportok elkezdésére is, de az
olyan egyszerű mozgás, mint
például a séta, már ez idő alatt is
javasolt. Nagy butaság lenne azt
hinni, hogy pusztán diétázással
le lehet fogyni egyik hétről a másikra anélkül, hogy fel kéne állnunk a kanapéról. A rendszeres
testmozgás és a helyes táplálkozás kiegészíti egymást. Egyik
nélkül aligha lesz hatékony a másik, így érdemes mindkettőre
egyformán odafigyelni, ha komolyan gondoljuk az egészséges életmódot.
Bájer M.

Szabadido, reklám
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Keresztrejtvény

Vízszintes: 1. Ebben az épületben ünnepelte Miskolcon a Kisfaludy Társaság Lévay József tagságának
50. évfordulóját 1911. november 19-én. 9. Sziget Szicília
nyugati partjainál. 10. Ötpontos betűnagyság a nyomdászatban. 11. Lovaglás, utazás angolul. 12. Számla. 13. Adam párja. 14. Japán nagyváros, az 1997-es klímaegyezmény helyszíne. 15. A Volga legnagyobb baloldali mellékfolyója. 17. Magyar Nemzeti Arcvonal (újfasiszta szervezet) rövidítése. 19. Drogfajta, fonetikusan. 21. Olaszország
nevének rövidítése. 23. A ZIL elődje. 24. … et labora
(bencés jelmondat: imádkozzál és dolgozzál). 26. Iljusin
repülőgépek rövidítése. 27. Ízletes gyümölcs.
Függőleges: 1. Bicikliző. 2. Csúcsíves. 3. Egyiptomi hadvezér Verdi Aida című operájában. 4. Német színész
(Erik). 5. A nikkel vegyjele. 6. Kanál angolul. 7. Ezt a csatát 1697. szeptember 11-én vívtuk a török sereg ellen.
8. Rontó, bántó (szándék). 12. Az oroszlánfejű, kecsketestű és kígyófarkú szörnyeteg a görög mitológiában. 16.
Az arzén vegyjele. 18. A Columbo felügyelőt alakító színész (Peter). 20. Hajít. 22. Akaratlan izomrángás. 25. Az
argon vegyjele.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2018.
december 8-áig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió
Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11.
E-mail: sajotv@gmail.com,
Augusztus havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Kisfaludy Társaság". Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az október 10-én megtartott sorsoláson Galambos Istvánnak
kedvezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.
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Minden fontos információ
Sajószentpéter város weblapján.
Önkormányzati rendeletek és
határozatok, EU-s és hazai pályázatok,
nyomtatványok és hirdetmények,
ügykörök és szervezeti egységek,
kulturális és önkormányzati hírek.
Minden egy helyen. Ön is látogasson el
Sajószentpéter weblapjára!

www.sajoszentpeter.hu
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