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Városunk ismét ünneplőbe öl-
tözött. Ünneplőbe öltöztek az 
utcáink, tereink, bármerre sé-
tálunk, karácsonyi fényekkel 
találkozunk. A karácsonyi 
hangulat megváltoztatta Sajó-
szentpétert, sőt, ilyenkor mi 
magunk is megváltozunk egy 
kicsit. Jobban vágyunk a 
csendre, a nyugalomra. Visz-
szatérünk azokhoz az értékek-
hez, amelyek a hétköznapok 
rohanásában időnként háttér-
be szorulnak. Jobban figye-
lünk családunkra, szépítjük, 
díszítjük az otthonainkat. 
A várakozás mégis csak akkor 
lesz teljes, ha az ünnep hangu-
latában (a külsőségek mellett) 

polgármester 

a másik emberre is figyelünk, 
és arra gondolunk, hogy mit 
nyújthatnánk szeretteinknek, 
azoknak, akik a legfontosab-
bak számunkra. Nem drága a-
jándékok jelzik szeretetünket, 
törődésünket, hanem hogy 
önmagunkból mit adhatunk. 
Az az ember, aki nem csak sa-
ját magáért él, aki igazi har-
móniát tud teremteni saját lel-
kében és a maga környezeté-
ben, mindenekelőtt a család-
jában, nos, Ő lesz igazán bol-
dog karácsonykor. Az is fon-
tos, hogy vigyázzunk csalá-
dunk és saját egészségünkre, 
mert ha van egészség, az ember 
csodákra képes! 

Őrizzünk meg ezekből az 
ünnepi pillanatokból morzsá-
kat az eljövendő év hétköz-
napjaira, hogy azokból is egy 
kicsit ünnepit, a hétköznapi-
tól eltérőt varázsolhassunk! 
E gondolatok jegyében azt kí-
vánom minden sajószentpéte-
ri lakosnak, hogy a szeretet és a 
vele együtt járó békesség tegye 
varázslatossá ünnepüket, se-
gítse Önöket testi és lelki fel-
frissüléshez, hogy a 2019-es 
esztendőt közösen, újult erő-
vel kezdhessük el! 

Dr. Faragó Péter 

Tisztelt Sajószentpéteriek!  

József, az igaz ember 

„Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Má-
ria, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, 
úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. 
Férje, József, igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság 
előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titok-
ban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki ál-
mában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid 
fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a 
benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jé-
zusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől." 
Lk 1,18–21 

A Szentírás nem túl sok em-
berre használja ezt a kifejezést, 
hogy „igaz". A teljesség igénye 
nélkül, de valószínűleg nem 
sok személyt kihagyva Józse-
fen kívül Noéra, Ábrahámra, 
Jóbra, Zakariásra és Erzsé-
betre, Simeonra és Keresztelő 
Jánosra. Ezért azt gondolom, 
érdemes egy kicsit elgondol-
kodnunk azon, hogy mit is 
jelent ez, miben is áll József 
„igaz embersége". 
József tudni véli, hogy mi tör-
tént Máriával, hogy miért szü-
letik gyermeke, ezért már nem 
akarja feleségül venni, mert ő 
egy tiszta lánnyal szeretett 
volna egybekelni és boldoggá 

tenni. De nem is akar rosszat 
tenni vele, nem szándéka, 
hogy tovább rontson az egyéb-
ként is rossznak vélt helyze-
tén. Inkább csendben szeretné 
útjára bocsátani Máriát, elítéli 
a bűnt, amit feltételez, hogy je-
gyese elkövetett, és azért vall-
juk be őszintén, következte-
tése alapvetően nem hibás. 
Persze tudjuk, hogy nem sza-
bad elhamarkodottan ítélkez-
ni, de azt is, hogy Márián kí-
vül még nem volt olyan nő, aki 
szüzességét megőrizve került 
volna áldott állapotba. Így 
ezért, a helyesnek látszó, de 
kivételesen rossz ítélet miatt, 
azt hiszem, nem ítélhetjük el 

Józsefet. Ámbár azért, ahogy el 
akarja Máriát bocsátani, annál 
nagyobb tiszteletet érdemel. 
Elítéli a bűnt, de megértéssel 
és segíteni akarással fordul 
hozzá. Nem akarja átadni a zsi-
dó bíráskodásnak, ugyanis az 
akkori zsidó törvények szerint 
akár meg is kövezhették volna 
ezért Máriát, ehhez képest az, 
hogy csendben, mindenféle 
perpatvar nélkül elküldeni, 
lényegesen szeretetteljesebb 
tett. Úgy érzem, ebben a ket-
tősségben mutatkozik meg Jó-
zsef igaz ember mivolta. Elíté-
li a bűnt, de nem a bűnöst, és 
bűne ellenére sem akar neki 
rosszat. 
Vajon én tudok-e, így kará-
csony felé közeledve, az engem 
hasonlóan szerető Isten példá-
ját követve, szeretettel fordul-
ni embertársamhoz? Bűnét 
nem kikürtölve, még akkor 
sem, ha esetleg ellenem is kö-
vette el? Magunk között meg-
feddni, de nem elítélni? Vajon 
tudok-e megbocsátani és to-
vábblépni? Merjünk bátran 
szembenézni önmagunkkal, 

álljunk oda Isten irgalmas szí-
ne elé, és kérjünk bocsánatot 
bűneinkért, hogy őszinte szív-
vel tudjunk megbékélni Vele, 
magunkkal és másokkal is! 
Áldott, békés karácsonyi ün-
nepet és Istentől gazdagon 
megáldott boldog új évet kívá-
nok! 

Major Zsolt 
református lelkész 

Bányai Ref. Gyülekezet 



Mozaik Szentpéteri
Krónika

3

Sajószentpéter több hagyomá-
nyára, bevett szokására is 
büszke lehet. Ezek közül az e-
gyik az az idősek napi ünnep-
ség, amelyet a város immár 
harminc éve - már az 1991-es, 
az Idősek Világnapjáról szóló 
ENSZ döntést megelőzően is 
– megünnepel. 
A Sajószentpéteri Területi 
Szociális Központ munkatár-
sai, a városvezetés támogatásá-
val, harminc esztendeje szer-
veznek különböző programo-
kat, gálaműsorokat a sajó-
szentpéteri szépkorúak örö-
mére. Persze a TSZK dolgo-
zóinak az idősek napja igazá-
ból egész éves projekt, a ren-
dezvényt mozgató szándék 
mindenképp dicséretet érde-
mel. Fontos, hogy felhívják a 

figyelmet arra, hogy az ember 
megöregszik, elhasználódik a 
teste, de attól még – vagy ennél 
fogva még inkább – igényli a 
törődést, a figyelmet és a 
szeretetet. 
Az is érthető, hogy az időseket 
a hozzájuk közelálló műsorok-
kal érdemes köszönteni. Le-
gyen bármilyen közkedvelt 
előadó Deniz, bármilyen hu-
moros az IHM, lássuk be, 
egyik sem lenne telitalálat a 
célközönséget tekintve. Nem 
úgy Kovács Kati, akit hosszú 
karrierje során több generáció 
is szívébe zárt. 
Október 26-án 15.00-kor meg-
kezdődött a gála. A Kulturális 
és Sportközpont színházterme 
megtelt a rendezvényre érke-
zőkkel, akik tűkön ülve várták 
a Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-
jas előadó, dalszerző színész-
nőt. Kovács Kati a koncertet 
megelőzően a Sajó Televízió-
nak adott interjút, amiben el-
mondta, hogy saját magára el-
sősorban énekesként tekint, 
bár mind a színészetet, mind 
az énekesi pályát elsősorban 
szerelemnek tekinti. A szö-
vegírás pedig csak úgy jött ná-
la. Elmesélte, hogy már gye-
rekkorában is írt, többnyire 
verseket, és már meglévő ze-
nékre komponált dalszövege-
ket. Sok dalának a középpont-
ja az édesanyja, a hála érzete, 
amit a szeretetteljes törődés 
keltett benne, valamint ked-

ves városa, Eger. Saját bevallá-
sa szerint az énekesi karrierje 
elején is belekotnyeleskedett 
az írásba. Néha ki is javított 
néhány számára készült sor, 
mire mondták neki, hogy a 
szövegíró nem szereti, ha bele-
kontárkodnak a munkájába. 
Kovács Kati akkor, a húszéve-
sek vehemenciájával azt felel-
te, kérdezzük meg őt magát. 
Az említett író Szenes Iván 
volt, aki kollégái meglepetésé-
re, több javítást is jónak vélt, 
elfogadott az énekestől. 
Az interjú során elárulta azt is, 
hogy Sajószentpéter, jobban 
mondva a környék számára 
hazai víz, hazai föld, hiszen er-
refelé töltötte a gyermekkorát, 
Északkelet-Magyarországhoz 
kötik az emlékek, és sokszor 
lépett fel itt. 
A gálán természetesen mások 
is felléptek. Aleva Mihályné, a 
TSZK vezetője üdvözölte ven-
dégeit, majd átengedte a szín-
padot a Tücsökmadár nép-
táncegyüttes fiataljainak és a 
csizmacsattogtató, szoknya-
pörgető előadásnak. A nyárád-
magyarósi csárdást követően 
dr. Faragó Péter, városunk pol-
gármestere köszöntötte a meg-
jelent vendégeket és szépkorú-
akat. 
Az autentikus hangokért a Sa-
jógyöngye Népdalkör volt a 
felelős, a szépkorúak velük 
együtt dúdolták a felcsendülő 
dalokat. Ezt követően dr. Hor-

váth Zita, a felsőoktatásért fe-
lelős helyettes államtitkár lé-
pett a mikrofon mögé, és 
mondta el ünnepi beszédét. 
Az időseket méltató szavak 
után pedig eljött a várva várt 
pillanat: Kovács Kati jött, éne-
kelt és megdobogtatta a szíve-
ket. 
Az estét végül a sportcsarnok-
ban egy zenés vacsora, beszél-
getés és nosztalgiázás zárta. 
Sok tanulmány művészetként 
tekint az öregedésre, amit nem 
szabad hagyni csak úgy meg-
történni, át kell élni, ki kell él-
vezni, és törekedni kell, hogy 
az évek ne csak napok soka-
ságai legyenek, hanem egy-
mást követő boldog pillana-
tok. Ehhez pedig Sajószentpé-
teren már harminc éve járul-
nak hozzá tánccal, zenével és 
boldog pillanatokkal. 

Bájer Máté 

Harminc éve ünneplik városunkban a szépkorúakat 

Képzeljünk el egy mérnököt, akinek úgyszólván korlát-
lan idő áll rendelkezésére, és az anyagok között is ked-
vére válogathat, és megvannak a szükséges energiafor-
rásai is ahhoz, hogy azt tervezhessen és építsen meg, 
amit csak akar. Annak, aki az embert formálta – bárhogy 
is nevezzük, legyen az Isten vagy fejlődéstan – , az idős 
ember olyan, mint egy kiforrt, tökéletes mű. Pont, mint 
egy mérnöknek az olyan szerkezet, ami hosszú éveken 
keresztül működik, dolgozik és kiállja az idő támasztotta 
teszteket. Az idős ember egy mestermű, egy minősített 
gép, egy hosszú regény, egy színesre festett vászon. Ezért 
pedig nemcsak kitüntetett figyelmet, törődést, de tisz-
teletet is érdemel. És mi is lehetne jobb tiszteletadás, 
mint egy olyan akciónap, ami a szépkorú emberekre hív-
ja fel a figyelmet, előttük hajt fejet, értük hívták életre.  

Kovács Katival köszöntötték idén a sajószentpéteri időseket  

XI. évfolyam 6. szám

Ki hinné, hogy Kovács Kati 
már 74 éves?

A Tücsökmadár néptáncegyüttes 
nyárádmagyarósi csárdást adott elő  

Az MSK színházterme az idén is zsúfolásig megtelt 
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A város önkormányzata a je-
lenlegi európai uniós fejleszté-
si ciklus Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program-
ján belül a TOP-2.1.2-15. jelű, 
„Zöld város kialakítása Sajó-
szentpéter Kertváros városré-
szen" névvel sikeres pályázatot 
nyújtott be, melyet az irányító 
hatóság 2016. május 16-i dön-
tésével 400 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásban 
részesített. A szabadidőköz-
pontot működtető helyi vállal-
kozások már a tervezési folya-
matba bekapcsolódtak, ezáltal 
is biztosítva a hosszú távú 
szakmai és gazdaságos üzemel-
tetést. A tervezett határidőre 
befejezett projekt által az egy-
kori Pécsi Sándor Általános Is-
kola használaton kívüli alsó ta-
gozatos épülete egy komplex 
szabadidős zöldterület-fejlesz-
tési koncepció keretében újult 
meg. Az ünnepélyes átadáson 
előbb dr. Faragó Péter, váro-
sunk polgármestere, majd De-
meter Zoltán, a térség ország-
gyűlési képviselője mondott 
rövid beszédet. Mindketten ki-
emelték, hogy ez a korszerű lé-
tesítmény a város fejlődésének 
csupán egy állomása, ez az út 
reményeik szerint tovább foly-
tatódik majd. Egyben köszöne-
tet mondtak a megjelent ter-

vezőknek, kivitelezőknek és 
mindenkinek, aki segítette, 
hogy példás összefogással egy 
ilyen korszerű létesítmény ha-
táridőre, a költségkeretet be-
tartva, jó minőségben létrejö-
hessen. Az épület földszintjén 
kondicionáló terem recepció-
val, ételbár, játszóház kis ren-
dezvényszobával, míg a lifttel 
is megközelíthető emeleti szin-
ten tornaszoba, kardió edzőte-
rem, wellness részleg, kozme-
tika és a kétnemű öltözőblokk 
áll az érdeklődők rendelkezé-
sére. A Fitt Liget néven műkö-
dő épületben a Sajószentpéte-
ren három évtizede jelen lévő, 
Sándor Lajos nevével fémjel-
zett Victory Gym vállalkozás 
(hétfőtől péntekig 6.00 és 22.00 
óra, hétvégén 9.00 és 17.00 óra 
között) járul hozzá a szabadidő 
hasznos és egészséges eltöltésé-
hez. Ennek érdekében mint-
egy 250 m2 alapterületű kondi-
cionáló termet és egy jól felsze-
relt, 50m2-nyi területű kardió 
termet üzemeltet, több mint 30 
darabból álló, legkorszerűbb 
igényeknek is megfelelő, tíz-
milliós összértéket kitevő, 
zömmel új beszerzésű sport-
eszközökkel és két személyi 
edzővel. A mintegy 100 m2 
csoportos tornaszoba jelenleg 
még arra vár, hogy a benne le-
hetőséget látók megtöltsék 
(sport)élettel. A jelenlegi 16-70 
év közötti korosztályba tartozó 
törzstagok mellett az edzeni 
vágyó kezdő hölgyek és urak 
rendszeres sportolásának, rek-
reációjának, regenerációjának 
igényes és komplex kiszolgálá-
sát modern, különnemű öltö-
zők és egy wellness részleg te-
tőterasz jakuzzival, finn szau-
nával és infraszaunával is segí-
ti. A városunkban párját ritkí-
tó lehetőségeket kínáló szol-
gáltatóegység mai igényeknek 
megfelelő berendezése folya-
matban van, ígéretük szerint, 
várhatóan néhány héten belül 
megnyílhat az érdeklődők e-

lőtt. A wellness szolgáltatások 
perc alapú elszámolással, a 
konditerem napijeggyel, havi 
korlátlan bérlettel (felnőtt-, di-
ák-, nyugdíjas-, közszolgálati-, 
hűségbérlettel) vehető igény-
be, ezek árairól és a feltételek-
ről részletes információt a 
helyszínen nyújtanak. 
Nem titkoltan a sajószentpéte-
riek szemléletét formálni szán-
dékozó, sportosan egészséges 
életmódot népszerűsíteni kívá-
nó szabadidő plázában a Pam-
Fod Kft. fiatal, kisgyermekes 
családok igényeit is igyekszik 
kiszolgálni: amíg apa edz, vagy 
anya az emeleten lévő kozmeti-
kában időzik, a 0-12 éves gyere-
kük a földszinten kialakított 
játszóházban 10.00 és 20.00 óra 
között időalapú térítés ellené-
ben szakszerű felügyelet mel-
lett, biztonságos játékkal tölt-
heti el az időt. A három szolgál-
tatáscsomag valamelyikét vá-
lasztva ide betérhetnek akár 
szülőkkel, nagyszülőkkel is kö-
zös játékra. A teremből nyíló, 
elszeparált 12 fős apró rendez-
vényterem (higiénikus gyer-
mekmosdóval) arra is lehetősé-
get biztosít, hogy asztalai mel-
lett közösen ünnepeljenek csa-
ládi eseményeket, vagy szüle-
tésnapi gyerekzsúrt rendezze-
nek. (Ott jártamkor éppen a 
Télapó estet szervezték.) 
A vendégek kiszolgálására i-
gény szerint a helyszínen mű-
ködő Fod-Food ételbár gyors-
ételekkel, a konyhán frissen 
készült fogásokkal, desszertek-
kel, süteményekkel is rendel-
kezésre áll. Az étterem minden 
nap 10.00 és 22.00 között tart 
nyitva, két menü közül választ-
hatunk, telefonos rendelésre 
házhoz szállítást is vállalnak. 
Az egészséges étkezést preferá-
ló étterem étlapján a fitt menü 
is megtalálható. A nagy zöldfe-
lülettel rendelkező udvar ki-
magasló lehetőségek sorát kí-
nálja a szabadtéri sportokhoz 
és a gyerekek mozgásigényé-
nek kielégítéséhez. Az előbbit a 
kialakított streetball pálya, a 
kivilágítható focipálya, az u-
tóbbit a füves terek, szabadtéri 
játékok, csúszda, hinták szol-
gálják. A zöld természet megó-

vásának igényét (a gyerekek-
ben, de akár még a felnőttek-
ben is), a környezettudatos 
gondolkodást az udvar egy ré-
szén kialakított „tankert" mé-
lyítheti el. A létesítmény terve-
zése és kivitelezése, külső meg-
jelenése, sétaútjai, korszerű 
térvilágítása XXI. századi igé-
nyeknek megfelelőek, bármely 
nagyobb városunk is szívesen 
elfogadná. Az épület esti lát-
ványos kivilágítása az itt lakók-
nak és a nálunk vendégeske-
dőknek egyaránt különleges él-
ményt nyújt. A megvalósítás 
külön értéke még, hogy a volt 3. 
számú iskola másik épülete is 
olyan ötletes, városunk jelké-
peit viselő új külsőt kapott, 
amelyre a korábbihoz képest 
valóban öröm ránézni. A sza-
badtéri terek és eszközök akár 
6.00-22.00 óra között ingyene-
sen igénybe vehetők, kivéve a 
műfüves focipályát. Annak fel-
tételeit a Városgondnoksággal 
egyeztetve, térítés ellenében le-
het csak használni. Kívánom, 
hogy a város gyermek és felnőtt 
polgárai minél többen vegyék 
igénybe a központ szolgáltatá-
sait, és érezzék magukénak, óv-
ják értékeit, ezzel is segítsék kis 
közösségek létrejöttét! Érezzék 
otthonuknak, nem csupán la-
kóhelyüknek a várost, szeresse-
nek itt élni. Hogy beteljesül-
hessen a Sajószentpéter város-
dalában megfogalmazott óhaj: 
„Sajószentpéter, szívünkben 
ékszer, a város, hol a szeretet át-
ölel". 

Kiss Barnabás 

2018. november 15-én Sajószentpéter kertvárosában 
(BÉV-telep) ünnepélyes keretek között átadták a Fitt Li-
get Szabadidőpark és Szolgáltatóház elnevezésű létesít-
ményt, amely méltán kapta a település zöld városköz-
pontja nevet. 

Enyésző iskolából viruló szabadidőközpont 

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő 
és dr. Faragó Péter átvágják a nemzetiszínű szalagot 

Egy logó és egy felirat, melyek 
november 15-e óta a mozgást és az 

egészséges életmódot szimbolizálják 

2018. november-december
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Vezetői beosztásában igyeke-
zett elképzeléseit megvalósí-
tani, ami elsősorban a partne-
rekkel való szorosabb munka-
kapcsolatot és a helyi egye-
sület fejlesztését jelentette. 
Egyeztetett a lehetőségekről a 
város önkormányzati vezetői-
vel és polgármester úrral, illet-
ve a Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság vezetőjével és a 
Sajószentpéteri Rendőrőrs pa-

rancsnokával is. Megbeszélték 
az igényeket, majd a várostól 
kaptak egy felszerelt irodát az 
Árpád út 2. számú épületben. 
Az elnök elmondta, hogy 28 
fővel végzik a mindennapi 
munkát, és nem titkolja, hogy 
múltját itt sem tudja megta-
gadni, mert szinte katonás 
rendet követel meg. A forma-
ruhás, kulturált külsejű pol-
gárőrök bizalmat ébresztenek 
az emberekben, akik viszon-
zásul észrevételekkel, infor-
mációkkal látják el őket. Gi-
lányi Attila főként utóbbiak 
miatt tarja fontosnak a gya-
logos szolgálatot, mert így ke-
rülnek közel a lakossághoz, és 
javítják a szubjektív bizton-
ságérzetet. Az év 340 napján 
szolgálatban vannak, és látha-
tóak a helyi rendezvények biz-
tosításában, az iskolák kör-
nyékén a gyalogátkelőhelyek-
nél segítik az áthaladást, vagy 
éppen rendőrökkel teljesíte-
nek járőrszolgálatot. Gyakran 
kell rászólniuk a szemetelők-
re, a figyelmeztetést a jogkö-
vető polgárok tudomásul ve-
szik. A közösségi munka ré-
szeként idén játékokat és gyer-
mekruházatot gyűjtöttek, me-
lyeket a GYÓMI-ban védő-
nőknek adtak át, akik azokat 
szétosztják a rászoruló gyer-
mekek között. Adományaik-
kal a légi mentés működését is 
segítik. Az egyesületnek van 
egy szlogenje, miszerint akkor 
élsz, ha másokért élsz, és ezt 
igyekeznek betartani. 

– Fiatal koromtól elkötelezett 
voltam a rend és a szolgálat 
iránt, ami életem során meg-
határozta a pályámat. Sajó-
szentpéteren születtem 1962. 
február 23-án, és itt nőttem 
fel, itt éltem, amíg nem lettem 
hivatásos katona. A tiszthe-
lyettesi iskola elvégzését kö-
vetően Szentkirályszabadján 
szolgáltam tíz évet a repülős 
alakulatnál, ahol a Haza Ér-
demrend ezüst fokozata ki-
tüntetésben részesültem, ám 
egy egészségügyi változás mi-
att 1989-ben a Miskolci Határ-
rendészetre kerültem. Egy év 
elteltével helyezkedtem el 
Szolnokon, ahol a Büntetés-
végrehajtási Intézet állomá-
nyában folytattam a munkát a 
2000-ben bekövetkezett nyug-
díjazásomig. Szülőhelyemre 
2004-ben költöztem vissza, és 
kerestem a megoldást, hogy 
újra szolgálni tudjam a közös-
séget és a rendet. Ezt a lehe-
tőséget a polgárőrségben lát-
tam, ahová felvételt nyertem, 
2015. júliusban pedig megvá-
lasztottak az egyesület elnöké-
nek, amely döntést 2016. janu-
ár 1-jén jegyezték be hivatalo-
san – sorolta fel életének fon-
tosabb állomásait Gilányi 
Attila. 

A Sajószentpéteri Polgárőr 
Egyesület 28 fővel működik, 
és céljuk a fiatalítás. A hatéko-
nyabb munkavégzés elősegíté-
sére járási szintű összefogást 

GilányiAttia magánéletéről el-
mondta, hogy 1985-ban háza-
sodott és négy gyermekük van. 
A három fiú közül kettő Sajó-
szentpéteren él, míg lánya Ba-
latonlellén, akinek három 
gyermeke született, vagyis ő 
tette nagyszülővé a Gilányi há-
zaspárt. Legkisebb fiuk most 
éppen Angliában próbál sze-
rencsét. 2014-től tagja a város 
képviselő-testületének, ahol a 
pénzügyi és a szociális bizott-
ságban is tevékenykedik. 

Az egyesület tagjainak mun-
kája biztosan komoly szerepet 
játszik abban, hogy Sajószent-
péteren nagyon jók a rendőr-
ség közbiztonsági mutatói. 
Ezeket az adatokat a felsőbb 
szintű vezetők is ismerhetik, 
hiszen számos alkalommal 
szólították a polgárőrök elnö-
két különböző díjak átvételé-
re. A B.-A.-Z. Megyei Közgyű-
léstől 2016-ban kaptak elisme-
rő oklevelet, Gilányi Attila pe-
dig kiemelkedő polgárőr mun-
kájáért az Országos Polgárőr 
Szövetség elismerését vívta ki. 
2017-ben több alkalommal 
úgy az egyesület, mint annak 
több tagja részesült kitünte-

tésben. Dr. Túrós András, az 
OPSZ elnöke a Polgárőr Ér-
demkereszt arany fokozata ki-
tüntetést 2018. márciusban 
adta át a Sajószentpéteri Pol-
gárőr Egyesület elnökének. 
Az Országos Polgárőr Szövet-
ség október 23-a alkalmából 
tartott díszünnepséget a Ste-
fánia Palotában, ahol az elnök-
ség példamutató polgárőr te-
vékenységükért, eredményes, 
áldozatkész munkájuk elisme-
réséül az „Év Polgárőr Egyesü-
lete" kitüntetésben részesí-
tette a Sajószentpéteri Polgár-
őr Egyesületet. Hogy lakóhe-
lyükön is elismerik munkáju-
kat, arra bizonyíték volt az idei 
év, hiszen június 22-én Sajó-
szentpéter város ünnepi testü-
leti ülésén Sajószentpéter vá-
ros képviselő-testületének "El-
ismerő Plakettje" díjat adomá-
nyozta a Sajószentpéteri Pol-
gárőr Egyesületnek. 

Kovács I. 

hoztak létre tíz polgárőr egye-
sület részvételével. A 2016-os 
városnapokon már összevont 
szolgálatot teljesítettek, amit 
azóta is folytatnak. A külterü-
leti részek ellenőrzésére sze-
retnének beszerezni egy Suzu-
ki Vitara terepjárót, mert je-
lenleg az önkormányzattól 
kölcsönkapott személygépko-
csival tudnak közlekedni. Eh-
hez pályázati lehetőségre vár-
nak. A polgárőr tevékenység 
ellátásához ismerni kell a vo-
natkozó törvényeket és azok 
alkalmazását, ezért rendszere-
sek a továbbképzések. Havi 
egy alkalommal a rendőrség 
szakemberei és jogászok tar-
tanak számukra előadást a pol-
gárőrök jogállásáról és a szak-
szerű intézkedésekről. 

A Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület hatékony munká-
jának köszönhetően az évek során kivívta magas szintű 
vezetőinek és a helyi polgároknak az elismerését. Sorra 
kapják a kitüntetéseket, ami mögött rengeteg társadalmi 
munka van, hiszen a polgárőrök a vállalt feladatokat el-
lenszolgáltatás nélkül végzik. Az egyesület elnöke, Gi-
lányi Attila a legmagasabb kitüntetés, a Polgárőr Érdem-
kereszt arany fokozatának a birtokosa. 

Szentpéter nem lesz a bűn városa  
Portré: Gilányi Attila  

XI. évfolyam 6. szám

2018. június 22-én Sajószentpéter város képviselő-testületének 
"Elismerő Plakettje" díjban részesült a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 
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Címlapsztori 

A Sajó-völgy, egyben Sajó-
szentpéter jelenlegi egyik sú-
lyos környezeti problémája 
(néhány más mellett) a telepü-
léseken átmenő, jelentős mér-
tékű forgalom. A 26. számú fő-
úton Kazincbarcika – Bánréve 
irányába naponta 15 ezer gép-
jármű halad át a városon, ame-
lyet a 27. számú főút forgalma 
Edelény irányában még 4 ezer-
rel megnövel. Hogy ez milyen 
elviselhetetlenül sok, azzal a 
kivitelezés alatti csúcsforgalmi 
dugók mindenkit szembesít-
hettek. Ez nem csupán a leve-
gőszennyezettséget, hanem a 
város belterületén a balesetve-
szélyt is fokozza, különösen a 
két főút kereszteződésében, 
ahol a gyalogos és a kerékpáros 
közlekedés is elavult. A ve-
szélyt csak növeli a földrajzi a-
dottságunk, hogy szükség ese-
tén nagyon nehéz, de van, ahol 
ma lehetetlen kerülő utat talál-
ni a forgalom elterelésére. Nem 
kell szakembernek lenni hoz-
zá, mindenki tudja, hogy ezek 
kiküszöbölésére hatékony 
megoldás a 26. számú út Sajó-
szentpétert elkerülő szakaszá-
nak megépítése lenne. Ám úgy 
tűnik, hogy ez mégiscsak ne-
künk, itt élőknek fáj igazán, 
ugyanis egy évtizede, hogy 

semmi látható lépés nem tör-
tént a megoldás irányába. 
A 2016-ban meghirdetett, Eu-
rópai Unió által támogatott 
Széchenyi 2020 Településfej-
lesztési Operatív Program ke-
retein belül is csupán a baleset-
veszély csökkentése lehetett el-
érhető cél. A pályázati kiírás 
feltétele szerint Sajószentpéter 
város a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt.-vel konzorciumban be-
adott pályázata a B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyűlés javaslatára, a 
Program Irányító Hatósága 
2017.05.16-i döntése alapján 
167.611.204 Ft (100 % mérté-
kű) támogatásban részesült. 
A közbeszerzési eljárás ered-
ményeként 2018.07.12-én a 
nyertes kivitelezővel, a Strabag 
Általános Építő Kft.-vel meg-
történt a kivitelezési szerződé-
sek aláírása, öt nap múlva pe-
dig már a munkaterület átadá-
sa is. A szerződés megkötésé-
hez többletfedezetre volt szük-
ség, amelyet bizonyos tétele-
ken elért megtakarítások, az ár-
ba előre betervezett tartalékok, 
az önkormányzatunk saját for-
rása (11.398.276.-Ft) és a Bor-
sodChem Zrt. 15 millió Ft 
támogatása biztosítottak. Így 
vált lehetővé, hogy a NÓVIA 
Mérnöki Iroda Kft. által meg-
tervezett meglévő négyágú, el-
sőbbségi szabályozással műkö-
dő közúti keresztezés körfor-
galmi csomóponttá történő át-
építése megvalósulhasson. 
A csatlakozó útszakaszokhoz 
és a körforgalomhoz új közvilá-
gítás épült, a víznyelő aknák, az 
elektromos és hírközlési kábe-
lek, gáz-és vízvezetékek kivál-
tása megtörtént. A körforga-
lomtól kiinduló Rákóczi Fe-
renc út–Kálvin tér útszakaszon 
kerékpárnyomvonal kijelölé-
sével, piktogramok felfestésé-
vel kerékpárforgalmi létesít-
mény jött létre. A 26. számú fő-
út déli oldalán új, akadálymen-

Körforgalom a biztonságosabb közlekedésért  

2018. november-december

tes járda épült a temető és a Te-
rületi Szociális Központhoz 
vezető utak között, emellett a 
városon áthaladó főút 13 db 
gyalogos-átkelőhelyénél csú-
szásmentes, vörös színű figye-
lemfelkeltő burkolatot is kiala-
kítottak. A beruházást megelő-
zően a vízi-közmű hálózat 
szükséges kiváltását az ÉRV 
Zrt. saját előrehozott beruhá-
zásként, a környezet parkosí-
tását a város környezetvédelmi 
alapjának terhére az önkor-
mányzat valósította meg. 
Az ünnepélyes átadáson dr. Fa-
ragó Péter, városunk polgár-
mestere a köszöntő szavak mel-
lett örömét fejezte ki, hogy a 
bonyolult, nagy járműforga-
lom melletti kivitelezés sikere-
sen befejeződött, a türelmet-
lenségeken és minden nehéz-
ségen túllépve örüljünk hát e-
gyütt a város veszélyes keresz-
teződésének forgalmát meg-
változtató beruházás eredmé-
nyének. Demeter Zoltán, a tér-
ség országgyűlési képviselője 
ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy rövid időn belül ez már a 
harmadik átadás itt, és ez azt 
jelzi, hogy Sajószentpéter fej-
lődő város. A célnak – politikai 
szimpátiától függetlenül – 
mindig közösnek kell lennie: a 
térség fejődése, az emberek éle-
tének jobbá tétele. A körforga-
lom is ezt az üzenetet adja át az 
itt élőknek és az erre utazók-
nak egyaránt. Hogy méltatla-
nok voltak a kivitelezést kü-
lönböző felületeken ért táma-
dások, igazolja az eredmény is. 
Újra reményét fejezte ki, hogy 
a 26. számú főút elkerülő sza-
kaszának átadására sem kell 
már sokat várniuk a térségben 
élőknek. (Mi, itt élők ezt már 
látni szeretnénk, nem csak re-
mélni – a szerk.) A két országos 
főút találkozásánál épült kör-
forgalom jelképes üzenete ka-
rácsony előtt, hogy az emberi 
utaknak is ilyen harmóniában 
kellene összekapcsolódniuk. 
Hiszen egymást erősítve to-
vábbi nagy dolgokat is képesek 
vagyunk véghezvinni. Peiker 
Tamás, a Magyar Közút me-
gyei igazgatója emlékeztetett 

arra, hogy a '80-as évek óta 
mindig a problémás, szakmai-
lag megoldandók között emle-
getett kereszteződés helyén ma 
egy korszerű körforgalmi léte-
sítmény szolgálja a biztonsá-
got. Balesetmentes közleke-
dést kívánva köszönte meg a 
közlekedők türelmét és min-
denkinek a közreműködését, 
aki hozzájárult a megépítésé-
hez. A Sajó TV a kivitelezés fo-
lyamatáról és eredményéről 
készült rövidfilmjében pedig 
madártávlatból láthattuk iga-
zán, hogy a körforgalom (ame-
lyet a Sajó-völgy legszebb cso-
mópontjának mondanak a 
szakemberek) és környezete 
(különösen a hamarosan meg-
valósuló „Generációk kertjé-
vel") igazi ékköve lesz váro-
sunknak. A létesítmény és kör-
nyezete az ötletes tájépítészeti 
elemekkel (HacsiTamás terve-
zőmunkája), éjjel megvilágí-
tott Sajószentpéter felirattal, 
kapubeállókkal, akadálymen-
tesített járdával már egy XXI. 
századi kisváros képét idézi. 
Az egyelőre még csak álom, 
hogy mindenütt ilyen város-
képpel fogadhassuk az ide láto-
gatókat, de a fejlesztések foly-
tatásának eredményeként a vá-
ros egyre több pontján megva-
lósuló, hasonló újabb ékkövek 
egyszer talán ékszerré állnak 
majd össze. Tegyünk érte közö-
sen, hogy az álmok mihama-
rabb megvalósuljanak! Akkor 
majd az átadási ünnepen betét-
dalként elhangzott Louis 
Armstrong örökzöld szerze-
ményét mi is bátran énekelhet-
jük: „milyen szép a világ". 

Kiss B. 

A Rendezvények Házában a 
Móra Ferenc Utcai Tagóvoda 
csöppségei szórakoztatták a 

meghívott vendégeket 

Az avatók balról jobbra: Szabó 
János, a BorsodChem Zrt. be-
ruházási és szolgáltatási igaz-
gatója; Szilvai József Attila, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója; Demeter Zol-
tán országgyűlési képviselő; 
dr. Faragó Péter polgármester 

2018. november 29-én (csütörtökön) ünnepélyes keretek 
között is lezajlott a „Fenntartható települési közlekedésfej-
lesztés" program keretén belül kiírt, a TOP-3.1.1-15-BO1-
2016-00020 számú „Körforgalom építése a 26. és a 27. szá-
mú főutak csomópontjában és kapcsolódó közlekedésbiz-
tonsági fejlesztések" elnevezésű projekt átadása. 
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A rendezvény sikerét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy 
egyre több csoport és táncpe-
dagógus fogadja el a meghí-
vást. Az elmúlt években voltak 
visszatérő csoportok, de min-
den évben vannak újabb cso-
portok, akik eljönnek Sajó-
szentpéterre. A vendéglátó 
Freedance-2008 TSE mellett a 
Gyöngyszem Mazsorettcso-
port képviselte városunkat. 
Visszatérő vendégenként jelen 

volt a Felvidékről a Julius 
Schvarcz vezette rozsnyói 
SAMBED TK, a Miskolci 
Kaffka Alapfokú Művészeti 
Iskola tánccsoportja, a Köd-
mön Formációs Táncegyüttes, 
és  a  r imaszombat i  TK 
–IMPULZ képviseletében Só-
lyom Dániel és párja, Zuzana 
Siminska. Első alkalommal 
mutatkozott be a sajószentpé-
teri közönségnek a Diósgyőri 
Jazz Tánc-Club, az Edelény 
Dance-Club, a Kazincbarcikai 
Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tánccsoportja, 
valamint a Premier Alapfokú 
Művészeti Iskola fenntartása 
alatt működő Miskolcz-
Revital TSE utánpótlás csapa-
ta is. A gála műsorában szinte 
minden klasszikus és modern 
táncot bemutattak a külön-
böző korosztályokat képviselő 
versenyzők, akikben egy vala-
mi közös: a tánc szeretete, 
mert a tánc az, amivel nem 
lehet betelni, amiből sohase 
lehet elég, ugyanegy forma 
százféle alakítása, ugyanegy 
téma sokszoros variációja. A 
táncban benne van kicsinyben 

Az első próbálkozás olyan jól 
sikerült, hogy hagyomány lett 
belőle. Az idén december 1-
jén a Sajószentpéteri Művelő-
dési és Sportközpontban már a 
kilencedik alkalommal került 
sor a formációs és táncbemuta-
tóra. 

Már első éves fennállásukat 
egy gálával ünnepelték, a-
melynek elsődlegesen az volt a 
célja, hogy a táncosoknak fel-
lépési lehetőséget biztosítsa-
nak, illetve bemutassák tudá-
sukat. A gála első perctől nem 
egy öncélú bemutató volt, mi-
vel már az első alkalomra is 
meghívást kaptak a környék 
tánccsoportjai. Románné 

a világ: jóság, erő, lassúság 
mind együtt. Az egyik ember 
ezt szereti, a másik azt, de 
szinte nincs olyan ember, 
akinek ne tetszene a tánc. Ezt 
bizonyítja a zsúfolásig megtelt 
sportcsarnok is. A műsor vé-
gén a csoportok vezetőikkel 
vonultak be, ahol a szakma je-
les szakértői - Fügeczkiné Ba-
logh Mária, a miskolci Köd-
mön TSE alapítója, Simon 
Csaba, az egyesület jelenlegi 
vezetője és tánctanára, vala-
mint Somogyi Éva táncpeda-
gógus, a Miskolci Kaffka AMI 
tanára- egy rövid értékelést és 

véleményt alkottak a csopor-
tokról és a rendezvényről, 
majd minden csoportnak ok-
levelet és serleget adtak át. Fü-
geczkiné Balog Mária kiemel-
te, hogy milyen büszke arra, 
hogy 40 éve megalapította a 
Ködmönt, ahol tánckedvelő 
fiatalok nemzedékei nőttek 
fel, akik közül később sokan a 
tánc követeivé váltak, és közü-
lük most is többen itt vannak, 
és folytatják azt az utat, amiért 
annak idején létrejött a KÖD-
MÖN. 

XI. évfolyam 6. szám

Sajószentpéter kulturális életében egyre meghatározóbb 
szerepet játszik a formációs és versenytánc műhely, a 
Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület, amely 2008-
as megalakulásától nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
táncművészetet szélesebb körben népszerűsítse. 

Tánc közben varázslat vesz körül  
A IX. Formációs és Táncgálán jártunk  

Lendületben a kazincbarcikai Kodály Zoltán AMI táncosai 

A házigazda Freedance-2008 TSE részéről a legkisebbek is 
hatalmas sikert arattak 

A díjátadón valamennyi táncos felsorakozott 
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XI. évfolyam 6. szám

60 év! Mi minden történt eny-
nyi idő alatt? Szinte itt szület-
tem. Akkor még csak egy épü-
letből állt az egykori laktanya-
város, amelyből kórház lett a 
város szélén. Az életemet és 
ikertestvérem életét Velkey 
professzor mentette meg. 
Emlékszem, negyedikben el-
törtem a csuklómat, a főépület 
"SZTK"-jában láttak el. Fel-
tűnt, hogy Molnár főorvos volt 
a röntgenorvos és Molnár volt 
a sebész főorvos neve is. A biz-
tosító 200 forintot fizetett ne-
kem: de boldog voltam! A sér-
vemet Felházi Csöpi operálta, 
nem értettem, de nem mertem 
megkérdezni a nevét. 
Sokáig ezután nem volt közöm 
a kórházhoz, csak tudtam, 
hogy van egy nagy intézmény 
a Katowice-lakóteleppel, az 
ABC-vel szemben, a városi 
könyvtár és a nővérszálló kö-
zelében. Mindenkit felkavaró 
hír volt a nővérgyilkosság, a 
Labanc Anna-ügy. A középis-
kola után nem vettek fel az e-
gyetemre, a kórházban kellett 
dolgoznom. Édesapám - évti-
zedekig körzeti orvos Sajó-
szentpéteren - vitt el a Szent-
péteri kapui kórházba (mert 
mi csak így hívtuk), és kérte 
meg az igazgatót, Molnár 
Györgyöt, aki éppen akkor 
váltotta Szabó Istvánt, hogy 
dolgozhassak egy évet ott, a 
kórházban. Érdekes, ma már 
munkaerőhiányról beszélünk, 
akkor az 1800 Ft-os bérért is 
több tíz ember pályázott. Nem 
kulcslyukon át ismertem meg 
a megyei kórház világát, nyi-
tott ajtókon és ablakokon ke-
resztül. Mogorva, hatalmas in-
tézmény lett ekkorra már a 
kórház. Később tudtam meg, 
hogy akkor már 3000 ágyas 

volt, és nagyon sok szakmával 
rendelkezett. Az az egy év, a ré-
gi nagy öregek megismeré-
sének ideje volt. Földvári fő-
orvos, Prónay Gábor, Tass 
Gyula, Török Tanár Úr, Her-
czeg László, Csató Péter, 
mind-mind számomra elérhe-
tetlen magasságokban dolgozó 
emberek, tudósok voltak. 
Én a kórház hátsó udvarában 
ismerkedtem az egészségügy-
gyel. Földesiné Sárika, Tasná-
di „Professzor Úr", aki a műtős 
munka rejtelmeire tanított, 
Vilma műtősnő, Jankovics 
Misi, az elegáns sebész és so-
kan mások alakították élete-
met. A nővérkék, fiatalok, 
kedvesek. 
Sokszor visszajártam, megsze-
rettem a kórházat, orvosként a 
baleseti sebészet új főorvosa 
rémisztett meg, Bárány István 
volt a tanárom. A kórház is fej-
lődött, "E" szárnyat építettek a 
sebészethez. A belgyógyásza-
tot rekonstruálták, és Megyei 
Vezető Kórház lett. 
Az az örök rivalizálás az Er-
zsébet, a Vasgyári, valamint a 
Megyei Kórház között... 
Hatalmas méretű, de nem kli-
nikai tudású volt az intéz-
mény, minőségi változás kel-
lett. Láttam Katona Zoltán, 
Mészáros János és Sótonyi Gá-
bor erőfeszítéseit ennek érde-
kében. Velkey professzor ré-
vén a GYEK a kórház zászlós-
hajója lett. Egyetemi Oktató 
Kórház lettünk. Úgy éreztem, 
nekem is részt kell vennem 
ebben a munkában. Orvosi-
gazgató lettem, megtanultam 
mindent, amit lehetett, és köz-
ben megismertem a kórház-
nak nemcsak a hátsó udvarát, 
nemcsak a konyhát, a moso-
dát, a kórbonctant, a gazdasági 

nővérek világát, hanem az 
egész intézményt. Főigazgató 
lettem, jött az új világ, az in-
formatika és a technológiai 
váltás korszaka. Európai Uni-
ó, pályázati lehetőségek. 
Mondhatnánk, jókor voltam 
jó helyen. Ez igaz, de ezt a le-
hetőséget ki is kellett tudni 
használni, és élni kellett vele. 
Mennyit kilincseltem, hány-
szor megalázkodtam! Hatal-
mas terveket szőttünk. Ebben 
az időben már az osztályveze-
tői garnitúra második, harma-
dik generációja cserélődött ki. 
Megpróbáltunk együtt, velük 
egy 21. századi kórházat építe-
ni! A Csillagpont Kórházat. 
Csillagpont Kórház! Soha 
nem felejthető projekt. Most 
itt állok előtte, ebben a hóval 
borította parkban. Modern 
épület helikopter leszállóval, 
csőpostával, automatizált la-
borral, CT-kkel. MR-ekkel. 
Értő szakemberekkel, kollé-
gákkal, barátaimmal. Az or-
szág második legnagyobb kór-
háza, megkerülhetetlen intéz-

mény. Természetesen mindig 
voltak ellenlábasok, a terveket 
meg nem értők, fanyalgók, de 
hol nincsenek? A nővérek, 
szakdolgozók között mindig 
barátokat és megértő segítőket 
találtam. Ismét a nővérszálló-
ra és a lakótelepre gondolok. 
Egészen másként néz ki most 
a lakótelep, megújult. A nő-
vérszálló üres, hányszor szök-
tem be oda az ablakon... 
Modern, európai a Csillag-
pont Kórház, az enyém is. Rá-
dióval, stranddal, egészség-
megőrző központtal, óvodával 
(ilyenek máshol nincsenek), 
gyógyulásban reménykedő 
betegekkel, sok-sok baráttal. 
Minden sikerének örülök. 
Bánt, ha bántják. Késő van, 
bekapcsolom biciklim lámpá-
ját, felülök rá, visszanézek. 
Köszönök, de nem távozok, 
csak búcsúzom a 60 éves 
megyei kórháztól. 
Barátaim! Vigyázzatok rá! 

Dr. Csiba Gábor, főigazgató 
főorvos (2000 – 2017) 

Állok a kórházi udvar sötétjében, biciklimre támaszko-
dok. A frissen lehullott hó, mint egy óriási lepedő borítja 
be a parkot. Sok a varjú: foltok a lepedőn. Egy hangos lá-
togatói csoport zajára felröppennek, és megtisztul a le-
pedő, hófehéren takarja be a kórházat: eddigi életem 36 
évének helyszínét. 

Az életem ez a kórház 

1958. december 8-án nyílt meg a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház  
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rkérdésk

-Először is bővíteni kellene a 
térfigyelő kamerahálózatot, 
mert azon keresztül beazono-
sítható lenne a rongáló és a 
szemetelő, akire aztán pénz-
bírságot lehetne kiszabni, ha 
lehet, a társadalom igényeinek 
megfelelőt. Addig ugyanis, a-
míg a rend gyenge lábakon áll, 
fennáll a veszélye a további 
rongálásnak, a kártevésnek. 
Ha mégis sikerül valahogy 
meggyőzni a kulturálatlan 
réteget, azzal mindenki nyer. 
A virágos városkép magasabb 
szintre emelése mindenkinek 
jó volna, mert nem mindegy, 
milyen környezetben élünk. 
Ha valakik szerveznének egy 
virágosítást célzó akciót, ab-
ban biztosan részt vennének a 
nagymamák, akik biztosan 
örömüket lelnék egy kis plusz 
munkában, amivel szépül a vá-

ros. A megvalósításhoz önkor-
mányzati pénzeket lehet moz-
gósítani, mert egy pénzdíjas 
verseny jobban felkelti az em-
berek figyelmét, és akkor már 
a díjakért is versenybe száll-
nak. 

Terenyei Zoltánné   

-Szeretek itt élni, mióta Fara-
gó Péter a polgármesterünk, 
mert azóta ugrásszerű fejlődés 
ment végbe Szentpéteren. 
A BÉV- telepen az elnyert pá-
lyázatból látványos beruházá-
sok történtek, főként az isko-
lában. Sokat javult az utak ál-
lapota is, nyaranta pedig vi-
rágba borul a város. Lehet 
azonban mindent fokozni, 
mert a még több virág még ba-
rátságosabb környezetet biz-
tosít. El tudnék képzelni faül-
tetési akciókat, ahol a vállal-
kozók a lakossággal összefog-
va vásárolnának és ültetnének 

Kisiczkiné Bodnár 
Ildikó  

csemetéket, de ugyanezt a vi-
rágpalántákkal is meg lehetne 
csinálni. Az ilyen akciókhoz 
valamilyen összeggel társul-
hatna az önkormányzat, és így 
lenne teljes körű az össze-
fogás. Egyébként az a véle-
ményem, hogy a kulturált em-
berek idáig is rendben tar-
tották lakóhelyüket, a másik 
csoportba tartozókat pedig 
nehéz beilleszteni a társada-
lomba.  

Molnár Ferencné    

-A Sajó-gát környékén lakok a 
családommal, ahol először az 
Aranyeső utat kellene végre 
aszfaltozni, hogy a gyermeke-
im esős időben ne sáros ruhá-
ban érkezzenek az iskolába. 
A környezet viszont ott is szép 
lenne, ha az emberek tudnák 
értékelni. Csakhogy, akik va-
lamikor virágot ültettek, meg-
bánták, mert a környéken élők 

azokat tönkretették, leszag-
gatták. Azért nem jellemzőek 
arrafelé a virágos kertek. Be-
szélhetünk itt a pénzkérdésről 
is, mert sok embernek nincs 
munkahelye, egy részüknek 
azért, mert nem végezték el a 
nyolc általánost. Én a fiammal 
együtt négy éve Miskolcon a 
Bosch gyárában dolgozok, és 
ott elég szépen lehet keresni. 
Aki viszont nem dolgozik, an-
nak nem futja palántavásárlás-
ra sem. A városban járva a nyá-
ri időszakban szépek a parkok 
a központban, de sokan nem 
kímélik meg. Ezen kellene 
változtatni, mert a rongálók 
elveszik a kedvét a városszépí-
tő embereknek.

Kristóf  Lászlóné    
-Úgy gondolom, a gyermekne-
veléssel kellene kezdeni min-
den jobbító szándékú akciót, 
hogy ne öröklődjön a vandál 
beállítottság. Két kertes csalá-
di házban végzek kerti mun-
kát a Bükkalja úton és a Sza-
badság-telepen, ott tavasztól a 
fagyok beálltáig rengeteg vi-
rág nyílik, mert szeretjük a vi-
rágokat. Kis ráfordítással ezt 
bárki megteheti. Tudom, so-
kan nem ültetnek virágot a ke-
rítésükön kívülre, mert a van-
dálok azokat korábban ellop-
ták, és ezért elment a kedvük 
az embereknek a környezet 
szépítésétől. Ezeket a rongáló-
kat kellene minden eszközzel

Véleménye szerint mivel lehetne 
a lakosságot arra ösztönözni, 

hogy Sajószentpéter még zöldebb, 
gondozottabb legyen? 

2018. november-december
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-Szeretnék olyan világban él-
ni, amikor az asszonyok a 
zöldség mellett sok virágot 
termesztettek, és abból jutott a 
kerítésen kívülre, ahol padok 
voltak, és ott esténként össze-
jöttek a szomszédok. Emberi 
környezetben voltak tartós ba-
rátságok, és senkitől nem kel-
lett félni, hogy kárt tesznek 
másnak a tulajdonában, pél-

dául leszaggatják a virágokat. 
A szemetelés is általános, a 
közterületeken és a parkokban 
sok a papírhulladék és a csikk, 
és nincs róla tudomásom, 
hogy szemetelőket büntettek 
volna meg a városban. A virá-
gosítást viszont minden for-
mában támogatom, de nem 
ösztönözném pénzzel, mert 
aki szereti a lakóhelyét, anya-
giak nélkül is segíteni fog.

Bodnár Tünde    

-Sajnos úgy látom, hogy ebben 
a városban nehéz közösségi 
munkát szervezni, mert nincs 
közösségi szemlélet. Sokan él-
nek a mának, és nincs jövőké-
pük, emiatt nehéz lenne rá-
venni őket a városszépítésre. 
Akik viszont aktívan támogat-
nák az elképzelést, számukra 
kertszépítő versenyt lehetne 
szervezni vagy parképítőt, 
ahol kreatív formákra alakíta-
nának ki virágágyásokat. 
A közmunkások mellett így a 
lakosság is tenne a környeze-
téért. Egyébként már az is 
nagy eredmény lenne, ha a 
szemetelőket visszaszorítaná a 
városvezetés. 

Bodnár István     
-A gondozottabb környezet 
mindenkit jó érzéssel töltene 
el, de annak eléréséhez alapos 
szemléletváltásra lenne szük-
ség. Bárki láthatja a főutcán, 
hogy neveletlen gyerekek, de 
sokszor a felnőttek is ott dob-
ják el a csoki papírját és más 
csomagolóanyagot, ahol ép-
pen sétálnak. Hiába van sze-

jobb útra téríteni, hogy ne te-
gyék tönkre mások építő mun-
káját. A hatóságok kemé-
nyebb fellépése máris sokat ja-
vítana ezen a helyzeten. Az öt-
let viszont nem rossz, hogy 
ösztönözni lehetne a lakossá-
got a zöldebb és rendezettebb 
város alakításában. Akár ut-
cák közötti versenyt is el tud-
nék képzelni, vagy különböző 
lakóközösségek versengését. 
Egy pénzdíjas verseny helye-
zettjei a nyereményből egy kis 
pikniket rendezhetnek, mint-
egy közösségépítő céllal, ami 
még jobban összehozza az em-
bereket. 

Simon Eszter Kitti    

metes a közelükben, nem ér-
dekli őket. Az éjszakai bulik u-
tán italos dobozokkal és üve-
gekkel vannak tele a játszóte-
rek, a parkok és a járdák, mert 
a fiatalok a rendetlenséget ösz-
szekeverik a vagánysággal. Ta-
lán több kukát, szemetes e-
dényt kellene kihelyezni a 
közterületekre, de nem fából 
készültet, mert azokat fel-
gyújtják. Ellenőrzésekre és 
büntetésekre lenne szükség, 
mert csak így lehetne vissza-
szorítani ezt a jelenséget. Át-
fogó virágosítást viszont ö-
römmel látnék a városban, 
amihez példát lehet venni a 
BÉV- telepről, ahol még a régi 
szokások élnek, és virágosak a 
kiskertek és a járdák melletti 
terület. Jó lenne, ha ez elter-
jedne. Egerben az önkor-
mányzat évek óta balkonvi-
rág-palántákat oszt a lakosság-
nak, akik azokat kiültetik az 
erkélyekre, amitől még szebb 
a városkép. Van máshol is ha-
sonló akció, át lehet venni va-
lamelyiket. 

Sándor Ferencné     
-Az utóbbi években nagyon 
szép a városunk. A BÉV- tele-
pen sokszor látok dolgozó 
közmunkásokat, akik virágot 
ültetnek, és szedik a szemetet. 
Utóbbi engem bosszant, mert 
nem értem, miért viszi valaki 
közterületre a szemetét, vagy 
miért dobálja szét, holott min-
denkitől elszállítják. Amíg 
nem lehet megállítani a folya-
matot, addig több kukát kelle-
ne kihelyezni, talán azokba  
dobálnák bele a hulladékot. 

Márpedig ameddig ez a szem-
lélet nem változik, addig nem 
sok értelmét látom a szóban 
forgó akciónak, mert nem hi-
szek annak a sikerében. 

Eszenyi Sándor      

-A mára kialakult városkép 
megőrzésére kellene több fi-
gyelmet fordítani, mert van-
nak, akik parkosított területen 
parkolnak autójukkal, és ha 
ezt valaki szóvá teszi, ők van-
nak felháborodva. Jó lenne el-
érni, hogy az itt élő emberek 
magukénak tekintsék lakóhe-
lyüket, és tulajdonosi szem-
mel kezeljék az értékeket. Csa-
ládi házam nem éppen szeren-
csés környezetben, a Fecske-
szögben van, de még ott is van-
nak virágaink. Akik viszont 
nem művelik a kertjüket, a-
zoktól sok jóra nem számítha-
tunk, mert ők inkább rombol-
ják az értékeket, mintsem 
megteremtenék. Velük szem-
ben hiányolom a szankciók al-
kalmazását. 

Kovács I. 

XI. évfolyam 6. szám
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A már szép hagyománnyá vált 
Lévay-napok 2018. november 
12-én a kazincbarcikai tanke-
rülethez tartozó általános is-
kolák diákjai számára meghir-
detett szavalóversennyel vette 
kezdetét. Csorba Csaba, a kul-
turális és sportközpont igaz-
gatója Lévayt bemutató kö-
szöntőjében kiemelte, hogy a 
sokoldalú költő, műfordító, 
újságíró, tanár és közéleti em-
ber emlékének megőrzése, to-
vábbadása elsősorban a szülő-
helyének elemi kötelessége. 
A versenyen öt oktatási intéz-
mény 25 diákja mutathatta 
meg képességét, a 4-5-6. osz-
tályosok kategóriájában 19, 
míg a 7-8. osztályosok közül 6 
fő. A sok szép előadás között 
idén - nagy örömünkre - né-
hány Lévay-versre is felfigyel-
hettünk. 
November 13-án a városi 
könyvtárban a miskolci Éltető 
Lélek Irodalmi Kör „Gond-
viselő jó Atyám vagy…" című, 
színvonalas zenés irodalmi 
estjével emlékezett Lévayra. 
Ennek első részében dr. Por-
koláb Tibor irodalomtörté-
nész, a Miskolci Egyetem do-
cense tartott lényegre törő elő-
adást „Lévay József életpályá-
ja társadalomtörténeti néző-
pontból" címmel. Ebben vé-

gigkövette a nemesi származá-
sú, de tisztes szegénységben 
élő család gyermeke sorsának 
(időnként tipikus, máskor na-
gyon is kivételes) alakulását, 
elérve a csúcspontjáig, Borsod 
vármegye alispáni tisztéig. Pá-
ratlanul hosszú irodalmi pá-
lyafutása (ismerte Petőfit, és 
recenziót ír Ady verseiről), az 
irodalmi életben betöltött sze-
repe, akadémiai tagsága is csu-
pán mindezek elérésében segí-
tette. 
Az est második részében az 
irodalmi kör tagjai Lévay Jó-
zsefnek elsősorban a szeretet-
ről (szülők, szülőföld, haza) 
szóló, talán legismertebbnek 
számító verseiből szavaltak és 
énekeltek zenei kísérettel. 
November 15-én előbb Sajó-
szentpéter általános iskoláit 
képviselő csapatok a könyv-
tárban (miután megkoszorúz-
ták a költő bejáratnál felállí-
tott mellszobrát) játékos vetél-
kedőn adtak számot arról, 
hogy mennyire ismerik Léva-
yt és szülőhelyét, majd a kul-
turális központ galériájában a 
„Völgyben maradtam" cím-
mel meghirdetett képzőművé-
szeti pályázatra beérkezett al-
kotások kiállításának megnyi-
tójára került sor. Ezen az óvo-
dástól a nyugdíjasig bárki 
megmutathatta, hogy milyen 
gondolatokat ébreszt benne 
Lévay József és szeretett szü-
lőföldje. A kiállítás újra be-
bizonyította, hogy ma is sok jó 
képességű, tehetséges fiatal él 
a városunkban. 
November 16-án a családi sír-
nál Borbély János református 
lelkipásztor Lévay Szentpéte-
ri üres fészek című naplóját 
megidézve emlékezett rá és 

szüleire. Mialatt a Sajógyön-
gye Népdalkör tagjai a Gond-
viselő jó atyám című versét 
énekelték, a késői utódok a 
sírhelyen elhelyezték az emlé-
kezés koszorúit. 
November 17-én (szombaton) 
a költő emlékének tiszteletére 
kiírt amatőr versíró pályázat 
eredményhirdetését tartották 
meg. A városi könyvtár és a 
Sajószentpéteri Irodalmi Kör 
közös felhívására két kategó-
riában 13 költő 34 verse került 
a zsűri elé. Tanuló kategóriá-
ban sajnos idén csak egy pá-
lyázó jelentkezett, reméljük, 
hogy jövőre többen is kedvet 
kapnak majd. 
A 2018. évi Lévay-napok ren-
dezvénysorozata november 
18-án, a költő születésnapjá-
nak 193. évfordulóján a már 
hagyományos istentisztelettel 
és ünnepi műsorral zárult. 
A Domahidiné Darab Ágnes, a 
Lévay József Gimnázium és 
Diákotthon iskola lelkésze ál-
tal hirdetett ünnepi ige alap-
gondolata volt, hogy időnként 
szükségünk van arra, hogy 
emlékezzünk a megtett utunk-
ra és az azon előttünk járókra. 
Lévayra mint jó példára és kö-
zös szellemi kincsünkre mi is 
nyugodt szívvel emlékezhe-
tünk. 
Az istentisztelet végeztével e-
lőbb a Lévay-emlékháznál he-
lyeztek el koszorúkat, majd a 
Lévay-hagyatékot tekinthet-
ték meg a megjelentek. 
A Rendezvények Házában De-
meter Zoltán országgyűlési 
képviselő ünnepi beszédében 
tovább boncolgatta, hogy le-
het-e példakép Lévay abban a 
korban, amikor szerinte a vers 
és a keresztyén hit is periféri-
ára szorult, és a politikusokat 
sem illik szívelni. Kérdésére 
saját maga adta meg a választ: 
csak olyan ember lehet ma 
előttünk példa, aki a Lévay 
által állított szigorú erkölcsi 
mérce minden követelményé-
nek megfelel. 

Dr. Faragó Péter, városunk 
polgármestere emlékezésében 
kiemelte: Lévay mindig hű 
volt gyökereihez, egyszerűség-
re törekedve lett példaértékű 
polgára Sajószentpéternek. 
A hit olyan támaszt adott szá-
mára, amit ma elképzelni is a-
lig tudunk. Lelke valóban a 
völgyben maradt. Ezt a ragasz-
kodást állíthatjuk a mai sajó-
szentpéteri polgárok elé példa-
ként. 
Lovász László, a Lévay gim-
názium tanára megköszönve a 
meghívást kiemelte, hogy i-
lyen jó közösségben öröm em-
lékezni, ahol valóban szívvel-
lélekkel ápolják Lévay hagyo-
mányait. Majd a gimnázium 
diákjai a naplójából, önéletírá-
sából és verseiből összeállított 
zenés irodalmi műsorral emlé-
keztek iskolájuk névadójára. 
A sajószentpéteri Szabó Eszter 
hegedűjátéka és Budaházi 
Fanninak a verseny győztes 
szavalata tovább emelte az ün-
nepi műsor színvonalát. 
Most már várjuk a következő 
Lévay-napokat, de azért re-
méljük, hogy nem kell egy évet 
várnunk arra, hogy újra szó 
essen Sajószentpéteren Lévay 
Józsefről! 

Kiss B. 

Sajószentpéter városa nagy szülöttének, a reformkor po-
lihisztorának, Lévay Józsefnek 193 évvel ezelőtti szüle-
tésnapjára (1825. november 18.) emlékezve idén is meg-
rendezte a hagyományos Lévay- napok rendezvénysoro-
zatot, amely egyben az 1918. július 4-i halálának 100. év-
fordulója alkalmából Sajószentpéteren meghirdetett 
Lévay-emlékév záró rendezvénye is volt. 

Lévay- napok a centenárium jegyében   

2018. november-december

A miskolci Lévay József Református 
Gimnázium tanulói a Rendezvények 

Házában emlékeztek névadójukra 

Koszorúzás után a Lévay-ház 
homlokzata 
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Mézes Reggeli az iskolákban 

Hazánk az Európai Unió har-
madik legnagyobb mézterme-
lője, Európában nálunk van a 
második legnagyobb méhsű-
rűség, csaknem 20 ezer méhész 
1,2 millió méhcsaláddal gaz-
dálkodik. Sajnos a mézfo-
gyasztásunk nem ilyen sike-
res, nem tartozunk az európai 
élmezőnybe, ennek javítása is 
közrejátszott abban, hogy ha-
zánk bekapcsolódott az Euró-
pai Mézes Reggeli programba 
(első alkalommal 2014. no-
vember 21-én), melyet idén az 
Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület és a Földművelésü-
gyi Minisztérium 2018. no-
vember 16-án rendezett meg. 
Ehhez a nagyszerű esemény-
hez a Kazincbarcika és kör-
nyéke Méhész Egyesület elnö-
kének, Balla Györgynek és fe-
leségének, Balláné Lovas Ani-
tának köszönhetően idén elő-
ször iskolánk is csatlakozott. 
A programhoz az alapanyagot 
a Bio Balla Méhészet bizto-
sította, annyi virágmézzel, 
amennyivel a gyermekeket 
„megreggeliztették". A kezde-
ményezés célja a méhek és az 
egészséges életmód népszerű-
sítése, a helyben termelt élel-
miszerek megismertetése. Fi-
gyelemfelhívás a reggeli fon-
tosságára és az egészséges táp-
lálkozásra, mivel a rossz étke-
zési szokások gyakran már 
gyerekkorban kialakulnak. 
Továbbá fontos annak hang-
súlyozása, hogy a méhek mun-
kája jelentősen hozzájárul a 
környezetvédelemhez és a bio-
lógiai környezet változatos-
ságához. A programot a Kos-
suth iskolában reggel 8 órakor 
a 3. a osztály műsora nyitotta 
meg. A kisdiákok a tanter-

mükben méhecskének öltözve 
énekeltek, szavaltak, majd ezt 
követte az eszköz- és a termék-
bemutató. A tanulók megis-
merhették a propoliszt, a vi-
aszt, a virágport, a mézek faj-
táit, ám a sláger a méhészkalap 
volt, amit természetesen so-
kan fel is próbáltak. Nemcsak 
a 3. a, hanem a Kossuth iskola 
minden osztályának termében 
levetítettek egy filmet a méhek 
életéről, amelyből sok színes, 
érdekes információt megtud-
hattak a gyerekek. 
Hogy miért nagyon fontos a 
méz? 
Az emberi táplálkozás része 
már az ősidők óta, az ősember 
csemegének gyűjtötte, a sumé-
rok, egyiptomiak, görögök is 
ismerték jó tulajdonságait, ma 
már gyógyító termékként is 
használjuk. Baktériumölő ha-
tású, ezért a háborúk alkal-
mával sebek fertőtlenítésére is 
használták. A középkorban 
több betegség ellen kínálták. 
A népi gyógyászatban fájda-
lomcsillapítóként és köptető-
ként volt ismert. A méz az i-
zomzat, a szívizomzat műkö-
désére, az emésztésre is kedve-
ző hatású, tisztítja a vért, a vér-
keringést serkenti – a fáradt-
ság és különböző betegségek 
esetében is alkalmazható, vér-
nyomáscsökkentő hatása is is-
mert. Egy stresszes nap végén, 
ha elfogyasztunk egy kiskanál 
mézet, megnyugtathatjuk az 
idegrendszerünket. Nagyrészt 
szőlőcukorból és gyümölcscu-
korból áll, ezek hamar felszí-
vódnak, könnyen emészthe-
tők, így a hasnyálmirigyet és a 
májat kímélik. Elkerülhetjük 
a fertőző betegségeket, ha egy 
pohár langyos tejben elkever-
ve rendszeresen fogyasztjuk, 
ha pedig puha és bársonyos 
arcbőrt szeretnénk, kenjünk 
szét egy borsónyi mézet az ar-
cunkon, amitől az puha és bár-
sonyos lesz. Virágporra vagy 
bármely összetevőre allergiá-
sok azonban még külsőleg se 

alkalmazzák. Sosem szabad 
főzni, mert elillannak a benne 
lévő hatóanyagok. 
A méhek termékeinek gyógyí-
tó célú felhasználása az apite-
rápia. A termékek rendszeres 
fogyasztásával az immunrend-
szerünket is megerősíthetjük, 
valamint segítjük az egészség-
megőrzést. A méhek ragasztó-
ja a propolisz. A kaptár bejára-
tánál speciális tálcán gyűjtik a 
virágport. A kaptárlevegővel 
és a méhviaszgyertyával aszt-
matikus betegséget gyógyíta-
nak. A méhcsípést ízületi bán-
talmakra is használják, de ott-
honi körülmények között 
semmiképpen se alkalmaz-
zuk, mivel az allergiás reakció 
néhány embernél súlyos kö-
vetkezményekkel járhat. A bi-
otechnológiás méhészetben a 
vegyszermentesség nagyon 
fontos, ám ügyelnek a keretek, 
az eszközök és a hordás tiszta-
ságára is. 
A bemutató végén kérdéseket 
tehettek föl a tanulók a mé-
hész házaspárnak, melyek kö-
zül az egyik legérdekesebb az 
volt, hogy egy méhecske ho-
gyan, mi alapján találja meg a 
saját kaptárját. Balla György 
válaszából a kicsik megtud-
hatták, hogy a méheknek „sa-
ját GPS-ük van": minden kap-
tárnak saját illata, a méhanya 

illata van, ezt érezve jutnak 
haza a kis állatok. Mialatt folyt 
az érdekes beszélgetéssel tar-
kított bemutató, az iskolák 
menzáin folyamatosan készül-
tek a mézes reggeli főszerep-
lői: a mézes-vajas kenyerek, 
mindenkinek jutott a finom-
ságból, kossuthos, mórás és 
hunyadis tanulók is majszol-
ták. 
Érdekességeket ezen a regge-
len nemcsak a mézről, méhek-
ről hallottam, hanem a mé-
hész házaspárról is. Balla 
György nyugdíjas rendőrtiszt, 
Tardona polgármestere, aki 
nevetve mondta, hogy talán a 
veszély szeretete miatt váltott 
egy óriásit, lett méhész. A va-
lósághoz azonban közelebb 
áll, hogy egy csodálatos jó ba-
rátja inspirálta, akitől sokat 
hallott a méhekről. A felesége, 
Balláné Lovas Anita is külön-
leges asszony: terapeuta, aki 
nemcsak a méz, hanem a mé-
hek által termelt termékeknek 
és a méz jótékony hatásának is 
tudora, és tudásának átadásá-
val segít másoknak. 
A mézes reggeli jó hangulatú, 
érdekességekben bővelkedő 
program volt. Köszönjük a tá-
mogatóknak, a közreműkö-
dőknek az élményt. 

Paróczayné Kmeczkó Ildikó 

Ezen a napon a gyerekek is méhecskéknek öltöztek 
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Reklám

Várjuk Önöket 2019-ben is

K A L Á S Z

T E RM É N Y- TÁ P

Megköszönjük�
egész�évi�vásárlásukat,�

kellemes�karácsonyi�ünnepeket�
és�eredményekben�gazdag�
boldog�új�évet�kívánumk!

A PARASZNYAI  ELÁGAZÁSNÁL

LÁNGOSSÜTO

„Lángos csak frissen sütve!”

Lángos-különlegességek széles 
választékával várjuk Önöket 

2019-ben is!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag boldog 
új évet kívánunk 
minden kedves 
vendégünknek!

TÁJÉKOZTATÁS 

A Miskolci 10. Sz. Ügyvédi Iroda 
Sajószentpéteri Alirodája új címre költözött. 

a Sajószentpéter, Bercsényi tér 10. szám alatt 
előzetes időpont egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket. 

Időpont egyeztetésre a +36 20 510 6662 telefonszámon 
van lehetőség. 

§§ Dr. Gula József Dr. Gula József 
irodavezető ügyvéd 
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Keresztrejtvény

Vízszintes: 1. Lévay József verse a Múzsa búcsúja című 

kötetből. 9. Római kori település a mai Ljubljana helyén. 

10. Plánum. 11. Óra, naptár és kút jelzője. 12. Hosszmér-

tékegység (2,54 cm). 13. Famintával díszítés. 15. Tűzhely 

sütője. 17. A germánium vegyjele. 18. Méretre vág. 20. 

A szobába. 21. Az ittrium és a tellúr vegyjele. 23. Erre a 

helyre hajít. 25. Rossz kívánság. 27. … mio (Eduardo di 

Capua világhírű dala). 28. Kétkerekű (gyermek-)járművet 

hajt. 

Függőleges: 1. Ecseteket is készítő nagyvállalat. 2. Olasz 

keserűlikőr márka. 3. Szerep angolul. 4. Fűszernövény 

(édeskömény). 5. A kalcium vegyjele. 6. Előtagként: füllel 

kapcsolatos. 7. Jodie Foster alakította címszereplő 

remetelány (1994). 8. Párosan nyer! 12. Muszlim női 

felsőruha. 14. Ének-zenei iskola (röviden). 16. Hercegnő 

Verdi Don Carlos című operájában. 19. Török-magyar 

eredetű férfinév, válogatott jobbhátvéd (Barnabás) 

családneve is. 22. Szélhárfa. 24. Gyakorító képző, a -dez 

párja. 26. Ciklon epicentruma! 

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 

Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt 

levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2019. 

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

könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió 

Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-

mail: sajotv@gmail.com. 
Október havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Korona 

Szálló". 
Köszönjük Olvasóink aktivitását! A december 10-én 

megtartott sorsoláson Várkonyi Dezsőnének kedvezett a 

szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később 

értesítjük.  

Szabadido, reklám
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A hagyományos pizzák, szendvicsek, 
hamburgerek és gyros mellett hidegtálakat 

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

SZÉP kártyát és Erzsébet-utalványt is elfogadunk!

Ne feledje!

Láng Pizzéria
A minőségi ételek háza, 

ahol csak és kizárólag friss 
alapanyagokból dolgozunk.

Sajószentpéter, 
Bercsényi u. 4. 

Minden vendégünknek boldog 
karácsonyt és sikerekben gazdag 

új évet kívánunk!

HA ÍZLETES, FINOM ÉTELEKET SZERETNE, 

AKKOR A LÁNG PIZZÉRIÁT KERESSE!
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