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A Himnusz elhangzása után a 
vendéglátó Sajószentpéter pol-
gármestere, dr. Faragó Péter 
üdvözlő beszédében kiemelte, 
hogy egy olyan települést álmo-
dunk közösen, amely folyama-
tosan fejlődve olyan várossá vá-
lik, amely őrzi kulturális öröksé-
gét, természeti kincseit, ahol az 
ott élők azt nézik, ami összeköt, 
nem pedig azt, ami szétválaszt, 
amit a rend és a biztonság jelle-
mez. És nemcsak a múlt, a jelen, 
hanem a jövő városa is. Majd 
köszöntötte a meghívott vendé-

geket, az egykori tanácstagokat, 
a díszpolgárokat, a jelenlegi és 
az elmúlt harminc év képviselő-
testületeinek tagjait, a város la-
kóit, majd megnyitotta az ünne-
pi képviselő-testületi ülést.
Őt követően Demeter Zoltán, a 
térség országgyűlési képviselő-
je fejezte ki örömét, hogy most 
velünk ünnepelhet, a hétközna-
pokban pedig közreműködhet 
abban a fejlődési folyamatban, 
amelynek minden egyes állo-
mása közelebb visz egy élhető, 
modern város létrehozásához. 
A városdal sorai azt bizonyítják 
számára, hogy az itt élő embe-
rek megérdemlik, hogy egy ál-
landóan fejlődő város polgárai 
legyenek. Reményét fejezte ki, 
hogy a térség egyik legégetőbb 
problémájának megoldása, a 
26-os számú főút elkerülő sza-
kaszának megépítése is hete-
ken belül pozitív elbírálásban 
részesül. A város ehhez és min-
den fejlesztési elképzeléséhez a 
jövőben is számíthat támogatá-
sára és segítségére. Ezt követő-
en Sajószentpéter személyes jó 
barátja (monográfiája egyik kö-
tetének társszerzője) és elköte-
lezett lokálpatrióta, dr. Horváth 
Zita, az EMMI felsőoktatásért fe-
lelős helyettes államtitkára rö-
vid ünnepi beszédében kiemel-
te, hogy harminc évvel ezelőtt 
Sajószentpéter valójában csak 
visszakapta a történelem során 
hosszú időn át viselt rangját. 
Nem ajándékot kaptak, hanem 
a vezetői és a lakosai sokat tet-
tek érte, hogy a várossá válás 
minden szigorú feltételét telje-
sítsék. Akinek ilyen múltja van, 
az megérdemli, hogy a jövője is 

szép legyen. Ehhez kívánt a vá-
ros és a korábbi munkahelye 
(Miskolci Egyetem) ismert kö-
szönésével „Jó szerencsét!” 
Ezután a város fejlődésének 
előmozdításáért emléklapokat 
és ajándékot vehetett át dr. 
Péter András egykori tanácsel-
nök, dr. Szemán Ilona, dr. Bako-
nyi Judit, Kádas Imre, Heiszman 
István, Gyenge Gyula, Kalász 
László, Heidrich László, Paszter-
nák Istvánné és Székelyné Dra-
hos Mária. A képviselő-testület 
ugyancsak emléklappal köszön-
te meg Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselőnek, Török De-
zső megyei közgyűlési elnök-
nek, Demeter Ervin kormány-
megbízottnak, Samu István ko-
rábbi és dr. Faragó Péter jelen-
legi polgármesternek a város 
fejlődéséért végzett munkáját. 
A születésnapi megemlékezés 
gálaműsorának gerincét a Sajó 
TV által készített hat kisfilm ad-
ta, amelyek segítségével nyo-
mon követhettük a város mű-
ködtetésének azon fontos te-
rületeit, amelyek alapvetően 
meghatározzák a településről 
alkotott képet, és melyekből 
polgárai minél többet érhetnek 
el magas színvonalon, annál in-
kább érzik sajátjuknak, élhető-
nek a várost. A filmekben a helyi 
közigazgatás, egészségügy, ok-
tatás, a sport és kultúra, a szo-
ciális gondoskodás és civil élet 
meghatározó alakjainak vissza-
emlékezései rajzolták meg az el-
múlt harminc év fejlődésének 
ívét a kezdetektől napjainkig. 
Egy kicsit a jövő felé is emelve 
tekintetünket, hiszen a ma fej-
lesztései gyermekeink, unoká-

ink, egyben a város jövőjének 
záloga. Általuk lehet Sajószent-
péter később is – a városdalt 
idézve - az a hely, hol gyerme-
ked nő fel. A gálát színvonalas 
kulturális műsorelemek kötöt-
ték egybe születésnapi csokor-
rá, ezekben a helyi értékeket 
képviselve fellépett a Gyöngy-
szem mazsorettcsoport, a Free-
dance 2008 Társastánc Sporte-
gyesület és a Sólyom Dániel – 
Zuzana Siminka páros, a Kos-
suth Lajos Általános Iskola kóru-
sa, Bodnár Angéla zenetanár 
(Wilhelm Popp: „Üdvözlet Ma-
gyarországról” című fuvolada-
rabjával) és Szász Kitti, a free-
style futball négyszeres világ-
bajnoka is. Mellettük nagy taps 
fogadta a Miskolci Nemzeti 
Színház művészeit, Harsányi 
Attilát (Reményik Sándor: Eredj, 
ha tudsz című költeményével) 
és Varga Andreát („Mert ő küld 
száz csodát” című filmbetétdal-
lal). A legnagyobb sikert az est 
csúcspontjaként fellépő patinás 
Duna Művészegyüttes színpad- 
és szívdobogtató fergeteges 
néptáncbemutatója aratta, a-
melyhez az önálló koncerteket 
is adó, autentikus népzenét ját-
szó Göncöl zenekar szolgált 
talpalávalóval.
A műsor végeztével a vendégek 
a sportcsarnokban egy zenés 
ünnepi vacsorán pezsgővel 
(hozzá Török Dezső mondott 
pohárköszöntőt) és tortával 
(amit dr. Faragó Péter szelt meg) 
is köszöntötték a harmincéves 
várost: 
Boldog születésnapot, Sajó-
szentpéter!      

K.B.

Sajószentpéter tanácselnöke, dr. Péter András az 1989. már-
cius 1-jén megtartott ünnepi tanácsülésen vehette át a nagy-
község várossá nyilvánításáról szóló okiratot. Az évszáza-
dokkal korábbi mezőváros ezzel nyerte vissza a történelem 
viharaiban egykor elveszített rangját. A harminc évvel eze-
lőtti eseményekre, valamint az azóta megtett útra emlékez-
tek a városalapítók, mai utódaik és meghívott vendégek 
2019. március 1-jén, (pénteken) 16 órától az MSK-ban egy gá-
laműsorral. 

A 30 éves várost ünnepeltük  
Boldog születésnapot, Sajószentpéter!
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A jelenlegi polgármester az egykori 
tanácselnöknek adja át az emléklapot

Az ünnepi beszédet dr. Horváth Zita, 
az EMMI felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkára mondta

Császár Zoltán és a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola 
közös előadásában hangzott el Sajószentpéter városdala
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A magyar Himnusz közös elé-
neklése után az egybegyűlteket 
dr. Faragó Péter köszöntötte, 
majd megtartotta díszbeszédét 
is. Sajószentpéter polgármeste-
re az ünnep szellemében szüle-
tett gondolatait osztotta meg a 
megemlékezőkkel. Ezek olyan 
történelmi momentumok körül 
forogtak, mint a jobbágyfelsza-
badítás, a korabeli adórendszer, 
gazdálkodás, a visszafogott tel-
jesítő erő, a kizsákmányolás és 
más hasonló dolgok, amik csa-
lódást és haragot szültek az em-
berekben. Ezek a fokozódó ér-
zelmek csúcsosodtak ki végül a 
márciusi forradalomban. Pol-
gármester úr az áprilisi törvé-
nyekről is beszélt, amelyek rög-
zítették a legfontosabb követe-
léseket, egyúttal örökre meg-
változtatták a feudális Magyar-
ország képét. Dr. Faragó Péter 

szerint a nemzet atyja, Kossuth 
Lajos már akkor is a helyi önálló-
ságban, az önkormányzás erejé-
ben látta a hosszú távú szabad-
ság kulcsát. Ám ahhoz, hogy a 
forradalmi eszmék valóban 
nagy horderejűek legyenek, 
összefogásra is szükség volt. 
Gondolatait azzal zárta, hogy 
mindezeknek a jövőformáló 
eszméknek és tetteknek a tük-
rében, hiába minden nehézség, 
jó dolog magyarnak lenni. 
Ezt követően az Ózdról érkezett 
ÓMI Zenés Színház énekkel, ün-
nepi idézetekkel és versekkel 
tűzdelt műsorát tekinthették 
meg az egybegyűltek. A hat fia-
tal művész a 48-as eszméket vit-
te színpadra, így próbálva megi-
dézni a hazájukért harcoló nem-
zeti hősök szellemét. Ezután az 
ünneplő közönség az iskola 
előtti Kossuth-szobornál gyüle-

kezett, hogy elhelyezzék az em-
lékezés virágait, koszorúit. Első-
ként Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselő és Szaniszló 
János, a Kazincbarcikai Járási Hi-
vatal vezetője rótta le tisztele-
tét, és helyezte el koszorúját a 
szobor talapzatánál, majd a vá-
ros önkormányzata nevében dr. 
Faragó Péter polgármester, Ge-
regúr József alpolgármester és a 
képviselő-testület tagjai sétál-
tak az emlékműhöz a Rákóczi-
induló pattogós dallaminak kí-
séretében. A megemlékezők 
csendben várták, hogy sorra ke-
rülhessenek, a szobor talapzata 
pedig lassan eltűnt a díszes vi-
rágfonatok és nemzetiszínű sza-
lagok sűrűjének takarásában. 
A Sajószentpéteri Polgármes-
teri Hivatal, a Sajószentpéteri 
Városgondnokság, a Sajószent-
péteri Kossuth Lajos Általános 
Iskola és tagiskolái, a Sajószent-
péteri Központi Napközi Ottho-
nos Óvoda és tagóvodái, az Ózdi 
Szakképző Centrum Pattantyús-
Ábrahám Géza Szakképző Isko-
lája, a Területi Szociális Központ 
és Bölcsőde, a Sajószentpéteri 
Gyógyító-Megelőző Intézmény, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Dr. Csiba László Integrált 
Szociális Intézmény, a Sajó-
szentpéter Városi Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzat, a Sajó-
szentpéter Városi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat, a Sajó-
szentpéteri Rendőrőrs, a Sajó-

szentpéteri Polgárőr Egyesület, 
a Demokratikus Koalíció Sajó-
szentpéteri Szervezete, a Jobbik 
Sajószentpéteri Szervezete, a 
Magyar Szocialista Párt Sajó-
szentpéteri Szervezete, a Sajó-
szentpéter-Bányai Református 
Gyülekezet és Nőszövetség Ala-
pítvány, a Sajószentpéteri Gö-
rög Katolikus Parókia és Szent 
Péter Közhasznú Alapítvány, az 
Euro-atlanti Romákért Szövet-
ség, a Momentum Mozgalom 
Sajószentpéteri Szervezete, va-
lamint a Sajószentpéteri Műve-
lődési és Sportközpont Városi 
Könyvtár is elhelyezte ünnepi 
koszorúit. A rendezvény a Szó-
zattal zárult.            

Bájer M.

2019 egy újabb rovátka, még egy apró ránc a nemzettesten. 
Azonban hazánk sokszínű és változatos történelmében van-
nak pontok, amikre valószínűleg akkor is ünnepként fogunk 
tekinteni, ha az ilyen ráncok már szinte megszámlálhatatlan-
nak tűnnek majd. Ezek közé tartozik egyik legnagyobb nem-
zeti ünnepünk, március 15-e, ami idén sem telt eseménytele-
nül Sajószentpéteren. Az 1848-49. évi forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola tornatermében rendeztek megemlékezést. 

Idén is megemlékeztek városunkban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről   
Az emlékezés koszorúi takarták be a Kossuth-szobrot

A műsort az idén az ózdi ÓMI Zenés Színház adta

Koszorúz a Sajószentpéter-Bányai Református Gyülekezet és Nőszövetség

Ünnepi díszben a Kossuth-szobor



AKTUÁLIS

4

- Azt gondolom, hogy a „Zöld 
város kialakítása Sajószent-
péter Kertváros városrészén” 
című projekt elnevezésében a 
zöld szónak szimbolikus jelen-
tősége van.
- Nem kis mértékben, hiszen az 
első perctől kezdve az volt a cé-
lunk, hogy a város minél több 
pontján alakítsunk ki a közösség 
számára használható olyan te-
rületeket, ahol a zöldfelület 
egyre nagyobb mértékben van 
jelen. Sajnos ezt az is indokolja, 
hogy a levegő minősége kap-
csán Sajószentpéter évente 
többször is az országos hírek-
ben szerepel. De hogy a zöldte-

rület-fejlesztés kapcsán konkrét 
számokat is említsek, a Fitt Liget 
körüli parkban 89 fát és mintegy 
1350 cserjét ültettek el a beru-
házás folyamán. Egy igazán han-
gulatos park jött létre, ahol – 
biztos vagyok abban, hogy – a jó 
idő beköszöntével sokan ülnek 
majd a padokon, és egy új kö-
zösségi tér alakul majd ki. 
- A „Zöld város” projekt köz-
ponti épületének (találó mó-
don) az lett az elnevezése, hogy 
Fitt Liget, mivel itt a testmoz-
gásnak és az egészséges táplál-
kozásnak is komoly szerep jut. 
- Valóban így van. Az épületben 
kialakításra került egy nagyon 

komoly edzőterem, amely – 
nem győzöm hangsúlyozni – 
nem csupán a fiatalokat szolgál-
ja ki, mivel szerényebb intenzi-
tással az idősebbek is igénybe 
vehetik. A délutáni órákban 
már több alkalommal is elláto-
gattam ide, és azt tapasztaltam, 
telt ház volt. Nem csupán az 
edzőteremben, hanem a torna-
szobában is, ahol a karatézók 
vagy a tornázni vágyók is kelle-
mes, kulturált körülmények kö-
zött sportolhatnak. Abban, 
hogy az idelátogatók jól érzik 
magukat, szerepe van az épület 
földszintjén kialakított étterem-
nek és teraszának is. Ezzel egy 
újabb, színvonalas vendéglátó 
egységnek örülhetnek a sajó-
szentpéteriek. És akkor még 
nem beszéltem arról a játszó-
házról, amit a kisgyermekes 
szülők nagy lelkesedéssel fo-
gadtak. 
- Az épületen kívül is számos 
olyan mozgásra, sportolásra al-
kalmas (zöld)terület található, 

melyekről feltétlenül beszél-
nünk kell.
- Elsősorban azt a műfüves 
grundfocipályát említem, me-
lyet a világításnak köszönhető-
en az esti órákban is használni 
lehet. A baráti társaságoknak ki-
váló lehetőséget biztosít arra, 
hogy egy-egy barátságos mér-
kőzést vívjanak, s miközben a 
szülők fociznak, a gyerekek a 
pár méterre lévő játszótéren él-
hetik ki mozgásigényüket. Ma-
gát a focipályát a Városgond-
nokságon keresztül lehet kibé-
relni, a streetball pályát pedig a 
park nyitvatartási ideje alatt té-
rítésmentesen használhatják. 
- Rendkívül közel van a Fitt 
Ligethez két olyan utca (Harica, 
Rózsa), melyek a közeljövőben 
remélhetőleg megújulnak.
- A BÉV-telepen élők szerintem 
nagyon régen várnak arra a be-
jelentésre, amit most, az alkal-
mat megragadva megteszek. 
Pályázatot nyújtottunk be 
mindkét utca felújítására, és 

A „Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városré-
szén” című projekthez kapcsolódóan elkészült a település 
egészét átfogó, ökológiai szemléletű, a zöldfelületeket, zöld-
területeket integratív módon kezelő Zöld Infrastruktúra Fej-
lesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA). Ennek az akcióterv-
nek a mentén a város nagyobb projektjei jelentős zöldfelü-
let-fejlesztési elemeket is tartalmaznak, természetesen az 
elsődleges célok megvalósítása mellett. A minap (többek kö-
zött) erről is beszélgettünk városunk polgármesterével. 

Beszélgetés dr. Faragó Péterrel  
„Elsődleges prioritás a zöldfelület növelése”

Így fest madártávlatból a 26-os és 27-es főutak csomópontjában kialakított körforgalom
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örömmel jelenthetem, hogy a 
pályázatunk pozitív elbírálás-
ban részesült, így május köze-
pén elkezdődnek azok az útfelú-
jítási munkálatok, melyeknek 
köszönhetően mind a Rózsa, 
mind a Harica utca jóval szé-
lesebb lesz, hiszen mindkét 
irányban az útpadka is aszfalt-
szőnyeget kap. Terveink szerint 
a nyár folyamán elkészül a már 
említett két utca aszfaltozása. 
Azt pedig csak kiegészítésként 
teszem hozzá, hogy ez egy fo-
lyamat első állomása, hiszen ár-
gus szemekkel figyeljük a pályá-
zati kiírásokat, így amint lehető-
ség nyílik rá, több más utca fel-
újítására is sor kerül. 
- Tavaly novemberben került 
átadásra a 26-os és 27-es főu-
tak kereszteződésében kialakí-
tott körforgalmi csomópont. 
Ott, ezen a bizonyos ünnepsé-
gen egy közlekedési szakember 
úgy fogalmazott, hogy Borsod 
megye legszebb körforgalmi lé-
tesítménye a sajószentpéteri. 
Polgármester úr egyetért ezzel 
a megfogalmazással?
- Nyilván ő jól ismeri a megyé-
ben található körforgalmi léte-
sítményeket, így van összeha-
sonlítási alapja, ami azonban 
számomra sokkal fontosabb en-
nél, hogy ebben a balesetveszé-
lyes útkereszteződésben nagy-
ságrendekkel javult a közleke-
désbiztonság. A forgalmat fi-
gyelve az is nyilvánvalóvá válik, 
hogy lecsökkent a várakozási 
idő (rövidebb idő alatt képesek 
a körforgalomba besorolni az 
autósok), így egységnyi idő alatt 

kevesebb károsanyag kerül az 
autók kipufogójából a levegő-
be. Persze a már korábban emlí-
tett zöldfelület-növelés ebben a 
projektben is visszaköszön: 12 
fát, 168 cserjét és mintegy 320 
darab évelő növényt ültettek el 
a beruházás részeként.
- Ha már a környezetszennye-
zés, illetve a zöldfelület-növe-
lés került szóba, akkor minden-
képpen beszélnünk kell egy 
harmadik projektről is, neve-
zetesen az egykori üveggyári 
lerakó helyén kialakításra ke-
rülő aktív pihenőparkról. 
- Sajnos hosszú évtizedek alatt 
elképesztő mértékű környezet-
szennyezés történt az Ön által 
említett területen. Az alapos és 
mindenre kiterjedő előkészítő 
munkának köszönhetően azon-
ban itt is egy nyertes pályázatról 
beszélhetünk, így 674 MFt-ból 
egy minden igényt kielégítő pi-
henőpark valósul meg. A mun-
kálatok már gőzerővel zajlanak, 
hiszen első lépésként kármen-
tesítésre kerül sor (a szennye-
zett réteget egy vízzáró agyag-
réteggel fedik le, majd termő-
föld kerül rá), majd azt követő-
en indul el a munka látványo-
sabb része, amikor kialakításra 
kerülnek a pihenőpark külön-
böző zónái. A leglátványosabb 
része talán az a skatepark és tri-
álpálya lesz, ahol az előbbin a 
gördeszkások és görkorcsolyá-
sok, az utóbbin pedig a terepke-
rékpárosok mérhetik majd ösz-
sze tudásukat. E mellett helyet 
kap még itt egy multifunkciós 
sportpálya, az idősebbek ké-

nyelmét szolgáló pihenőliget, 
valamint a gyermekek szórako-
zását biztosító játszótér is. Azt 
gondolom, ezzel a beruházással 
az Ibolyatelepen élők régi kí-
vánsága is teljesül, hiszen a Ber-
csényi úti vasúti sorompótól e-
gészen a telep bejáratát képező 
hídig vadonatúj aszfaltszőnye-
get kap az út, valamint ezzel 
párhuzamosan a csapadékvíz-
elvezetés, illetve a járdafelújítás 
is megvalósul. Terveink szerint 
2020 tavaszára teljes mérték-
ben elkészül a későbbiekben 
Glass Park névre hallgató léte-
sítmény. És akkor újra visszaka-
nyarodva a zöldfelület-növelés-
hez, itt is fontos megemlíteni, 

hogy a beruházás 100 százalé-
kos készültségi állapotában 190 
fa és mintegy 8399 cserje talál-
ható majd az aktív pihenőpark 
területén. Ugyancsak kiegészí-
tésként teszem hozzá, hogy a 
„Sajószentpéter déli városrész 
bel- és csapadékvíz-védelmi há-
lózat kiépítése” elnevezésű pro-
jekt kapcsán is szem előtt tar-
tottuk a környezetvédelem 
szempontjait, így annak a pályá-
zatnak a megvalósítása kapcsán 
kereken 200 db fa került elülte-
tésre. Úgy gondolom, ebből is 
látszik, hogy számomra, illetve 
a városvezetés számára elsődle-
ges prioritás a zöldfelület növe-
lése.  

Egyszerűbb lesz a közlekedés a Harica úton, ha az útpadka is 
le lesz aszfaltozva

A több méter magas gaz helyett ez a látvány fogadja 
a szemlélődőt az egykori üveggyári lerakó helyén

A Fitt Liget hátsó udvara ideális pihenő- és játszóhely 
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Góré Szabina, a fiatal sajószent-
péteri festőművész 1988. már-
cius 22-én született Kazincbar-
cikán. 2008-tól 2013-ig a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti 
Karának festő szakán igyekszik 
megtalálni a saját útját. A festő-
technikákon túl elsajátítja a ké-
pek mögötti háttér és tartalom 
felépítését is. Negyedéves ko-
rában még kísérletezik, de már 
leteszi névjegyét: a Tolvaly Ernő 
Festészeti Díj 2012 II. helyezett-
je, Pécsen több kiállításon is be-
mutatkozik. 2018-ban elnyeri a 
Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
ösztöndíjat, és elindul meghó-
dítani a világot: a lengyelországi 
Kielcében egyéni kiállítást aján-
lanak fel számára, csoportos be-
mutatón pedig láthatják mun-
káit brazil, cseh és a holland vá-
rosok galériáin át Berlinig. Ezek 
mellett itthon is egyre több vá-
rosban állítják ki képeit (Kapos-
vár, Sárospatak, Miskolc, Nyír-
egyháza). Tagja a Magyar Fes-
tők Társaságának és a Magyar 
Alkotóművészek Országos E-
gyesületének, 2019-ben Mis-

kolcon őt találták érdemesnek a 
Mazsaroff-díjra. Nemrég ünne-
pelte születésnapját, most őt 
mutatjuk be olvasóinknak.
- Menjünk vissza az időben né-
hány évet, a kezdetekhez!
- A Kossuth Lajos Általános Isko-
la szakkörein a játékos alkotás 
alapozta meg a kreatív gondol-
kodásomat. Édesanyám enged-
te, hogy a „gyerek, azt csinálja, 
amit szeret”, így osztályfőnö-
köm ötletére – hogy művészeti 
gimnáziumban folytassam - nyi-
tott volt, bár nem sejthették, 
hogy ilyen messzire visz az ak-
kori beszélgetésük.
- A legtöbb ember pályaválasz-
tásában meghatározóak a kö-
zépiskolás évek. 
- A Zrínyi Ilona Gimnáziumban 
folyó magas színvonalú oktatás 
reál vagy humán irány felé is ka-
put nyitott, én a művészeti pá-
lya felé orientálódtam, bár a vá-
lasztást még most sem érzem 
teljesen tudatosnak. Valahogy a 
hullámok mindig errefelé so-
dortak. Így inkább a pálya vá-
lasztott engem. Jól is ment, de 
csupán a művészeti középiskola 
önmagában nem elég, hogy az 
ember bekerüljön a művészeti 
felsőoktatásba. Elvonják az időt 
és a figyelmet az egyéb tantár-
gyak, így nehéz megfelelni a 
gyakorlati felvételi vizsgákon. 
A portré- és alakrajzot gimnázi-
umi óraszámban lehetetlen el-
sajátítani, élő modell utáni rajz 
pedig jószerivel nincs is. 
- Ki fedezte fel a tehetségét?
- A matek négyes miatti (nem 
színötös) érettségi után Miskol-
con pár évig grafikai képzésen 
hoztam fel a rajztudásomat, itt 
ismerkedtem meg Lenkey-Tóth 
Péter festőművésszel. Ő ké-
sőbb, az egyetem elvégzése 

után is rengeteget segített, fő-
leg a lokális művészeti életbe 
való becsatlakozásban, vele je-
lenleg is baráti viszonyt ápolok. 
A festőt ő látta meg bennem a 
tanulmánykészítési gyakorlatok 
közben. A második év közepe 
táján megkérdezte, nem szeret-
nék-e inkább festő lenni. Ez két 
héttel a felvételi előtt történt, 
alaposan meglepődtem, de be-
levágtam.
- Miért éppen a Pécsi Tudo-
mányegyetem Művészeti Karát 
választotta?
- Elsősorban az ő javaslatára fel-
vételiztem oda, de ami a legfon-
tosabb, hogy országos mércével 
mérve is magas minőségű aka-
démikus oktatás zajlik ott. Ha 
máshol tanulok, akkor ma telje-
sen más festői attitűddel ren-
delkeznék. Az egyetemi évek 
alatt a hangsúly a tanuláson 
van, elsajátítani a szükséges is-
mereteket (anyagtan, anató-
mia, művészettörténet, mérhe-
tetlen sok gyakorlat, filozófia, 
pszichológia, esztétika). Az első 
egyetemi napon megtörtént a 
mesterválasztás. Egy mester-
nek 8-12 tanítványa van egy-
szerre különböző évfolyamo-
kon, őket terelgeti és segíti a sa-
ját nyelvük megtalálásának ös-
vényein. Mindenkivel szemé-
lyes kapcsolatot ápol, személy-
re szabottan korrigálja. Akkor jó 
a velük kialakított munkakap-
csolat, ha az nem elnyomó, nem 
is befolyásoló. Az én mesterem 
Hegyi Csaba festőművész, aki 
habilitált doktor, óriási befo-
lyást tett rám mind emberileg, 
mind szakmailag. Általa ismer-
tem meg az enkausztika (viasz-
festés) technikáját, amit jelen-
leg is művelek. 
- Egyetemi időszak után milyen 
irányban indult el?
- Az ember kipottyan az inkubá-
torból, és próbálja kiismerni 
magát a művészeti életben, ki-
csit spártai módon keresve a kö-
vetkező lépcsőfokot. Vannak, 
akik elhagyják a pályát, civillé 

válnak. Sokan elfelejtik, hogy ez 
nem egy szakma, hanem élet-
mód, ami nem mindenkinek va-
ló, mert rengeteg áldozatot és 
energiabefektetést igényel. 
A diplomavédés után új impul-
zusokat gyűjtöttem, nem sze-
rettem volna kiüresedett képe-
ket festeni. Dolgoztam a Hunya-
di iskolában pár hónapot, ahol 
olyan gyereksorsokkal találkoz-
tam, melyek a mostani festőcik-
lusom alapjait is képzik. Később 
külföldre költöztem, ami szin-
tén óriási szemléletváltást je-
lentett. Ott kétkezi munkával 
tartottam fenn magam, renge-
teget dolgoztam, de közben 
folyton azon agyaltam, hogy va-
lami nincs a helyén. Rendben, 
most ezt csinálom, de alkotnom 
kellene, különben megőrülök. 
Látogattam nemzetközi művé-
szeti vásárokat, és nyilvánva-
lóvá vált számomra, hogy a ma-
gasművészetre van piac és ke-
reslet. A művészet nem hobbi.
- A művészetben akart első 
perctől kiteljesedni, vagy szíve-
sen tanítaná is?
- Azt nem tudom, hogy művészi 
pályán ebben az értelemben 
beszélhetünk-e egyáltalán kitel-
jesedésről. Ez egy folyamat, 
amit folyton görget az ember, és 
nem készül el soha. Mindig van-
nak új kérdések, új területek, 
amik izgatják a szellemet. A ta-
nításra sosem gondoltam, az 
nagyon kötött. A munka nem-
csak az iskolában zajlik, hanem 
rengeteg a felkészülés, papír-
munka, adminisztráció. Ez mind 
az alkotástól és egyebektől von-
ja el az időt, hiszen a munkaidő 
leteltével sincs vége. Pedagó-
gus vagy festőművész? A kettő 
majdnem ki is zárja egymást. Én 
az utóbbi vagyok. Csak nagyon 
nagy elszántsággal lehet két lo-
vat egyszerre megülni. Csodá-
lom azokat a művésztanárokat, 
főleg a nőket, akik össze tudják 
hangolni az alkotást, a munkát 
és a családot. 
- Hogyan lehet egy fiatal alko-

Sorozatunkban a városunkhoz kötődő, hivatásukban kima-
gasló 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, sike-
reikről. Életükről.

A festőművész: Góré Szabina
Szentpéteri csillagok

Góré Szabina szerint rendkívüli 
mennyiségű elhivatottság és 

ugyanennyi alkotómunka vezet 
a sikerhez
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tónak ma betörnie a művészet 
elitjébe? 
- Ha erre lenne recept, azt én is 
szívesen elkérném. Tapasztala-
taim szerint, ami szükséges, az 
rendkívüli mennyiségű elhiva-
tottság és ugyanennyi alkotó-
munka. Ebben a szakmában 
mindenki a saját makkját ássa 
ki. Fontos a jó kapcsolatrend-
szer, amivel sajnos nem rendel-
kezem, de a fővároscentrikus 
országunkban e nélkül nagyon 
kínkeserves érvényesülni, évfo-
lyamtársaimon látom. Vidéken 
százszor nehezebb, mert itt 
nemcsak a kapcsolatok, de a 
platform is hiányzik. És egyre 
fontosabb, hogy menedzseld 
magad, folyton szem előtt kell 
lenni, és megmutatni magadat 
és a munkádat. De leginkább 
magadat. Ez alkati kérdés, ezért 
nekem nem megy, így alkotó-
munkával és a pályázatok figye-
lésével pótolom.
- Sajószentpétert fel lehetne 
tenni a kulturális élet térké-
pére?
- Közelünkben Kazincbarcikán 
és Miskolcon is van galéria, ami 
pang. Bár országosan kiemel-
kedő anyagot is láthatnának, 
mégse mennek be az emberek. 
Pedig az átlag magyar szinte 
csak itt találkozik a képzőművé-
szettel. Ez a város nem bírna el 
még egyet. Nekem is családi kö-
rülményeim okán kellett haza-
költöznöm, hosszú távon nem 
itt tervezem a jövőm. Sajószent-
péter zárványos, képzőművé-
szeti szempontból halmozottan 
érvényes ez. Az oktatásban is 
perifériára szorul a művészetek 
megismertetése. Általánossá 
kellene tenni a múzeumlátoga-
tást, hogy az új generáció lássa 
és értse a kortárs tendenciákat. 
Akkor remélhetőleg kineve-
lődne egy műértő gyűjtőréteg. 
Az egészséges szimbiózisban az 
emberekre hat a művészet, de 
ez jelenleg hiányzik az ország-
ból. 
- Mi az ars poétikája?
- Nagyon röviden: munkáim jel-
lemzője a dimenziókban bekö-
vetkező fiktív módosulatok ku-

tatása. Az annihiláció, semmí-
tés, másítás fogalmai képezik 
jelenlegi munkásságom alapját. 
Kicsit metafizikai alapon. Emel-
lett foglalkoztat a „furcsa”, a 
„groteszk”, az „idegenség” és az 
ezekkel való találkozás megráz-
kódtatása. A „szakrális” és a 
„profán” érdekes egyvelege ez.
- Hogyan jellemezné saját mű-
vészetének lényegét?
- Többrétegű szó szerint és átvitt 
értelemben is. Nem szeretem a 
túl direkt és szájbarágós megol-
dásokat. Nagy részben a befo-
gadóra bízom az értelmezést, 
persze kap vizuális segítséget, 
mégis neki kell összeraknia a 
mozaikot. Van, amikor az erede-
ti alkotószándéktól teljesen el-
távolodnak, de ezek a vissza-
jelzések is kibővítik az adott 
festmény jelentéstartalmát. 
Többnyire a figurális ábrázolás 
jellemez. Ezekbe az alakokba ül-
tetem bele a személyes élmé-
nyeimet, gondolataimat. Anek-
doták megalkotása. Így lesz pél-
dául a családi- baráti fotókból 
univerzális üzenet.
- Mikor van kész egy alkotás? 
- Sose értettem, az embereket 
miért érdekli az idő ebben a vo-
natkozásban. Az archaikus fes-
tésben sok idő egy kép realisz-
tikus vagy „hiperreál” megfes-
tése. Az expresszionista festmé-
nyeknél pedig egy adott érze-
lem, tudatállapot hirtelen ki-
robbanása rögzül, ahol minden 
gyorsan zajlik, hiszen a gondola-
tok, érzelmek csak átsiklanak az 
emberen. A konceptuális (fogal-
mi, gondolati művészet) mun-
káknál pedig egy adott elképze-
lés kiérlelése a hosszú folyamat, 
kivitelezése gyakran annak a tö-
redéke. Kérdés: mi az alkotói 
szándék? 
- Egy művésznek mi jelent él-
ményt: az elkészült kép vagy az 
alkotás folyamata? 
- Egyértelműen a folyamat. Ér-
zelmek, gondolatok öltenek 
alakot, ami egyrészről az alkotó 
állapotát, világát is dokumen-
tálja, másrészről a szemlélőre is 
hat, aki remélhetőleg azonosul 
ezekkel. A művészet sohasem 

öncélú. Reflektál a társadalmi, 
politikai változásokra, figyelem-
be veheti a tudományos fejlő-
dést, filozófiai töltetű. A képnek 
sem csak az esztétika, a szépség 
a legfőbb karakterjegye, sőt, 
nem is kell ezt kiszolgálnia, más 
perspektívába helyez, gondola-
tokat közvetít, üzen.
- Nemrég járt Cseh- és Lengyel-
országban is.
- Csehországban először bea-
jánlottak egy szimpóziumra, 
másodjára az ottani galéria 
igazgatója ajánlott fel egy re-
zidenciát. Ez azt jelenti, hogy a 
művész kap apanázst, szállást, 
stúdiót, cserébe intenzíven al-
kot, és otthagy bizonyos számú 
munkát. Öt hetet töltöttem el 
ott, nagy élmény volt, mert a 
festésen kívül hétköznapi prob-
lémával nem kellett foglalkoz-
nom. Ott jut levegő a művészek-
nek, és a galéria is kitűnően 
menedzseli őket. Lengyelor-
szágban pedig egy csoportos ki-
állításon szerepeltem, és díj-
ként ajánlott fel önálló kiállítást 
egy galéria. 
- Feledy, Barczi is járt hasonló 
utat. Az ő generációjuk hat 
még a mai művészetre?
- Természetesen jó, és kell is is-
merni a régi nagy alakokat, szel-
lemi hagyatékukra lehet épít-
kezni. De nekik az adott korra 
kellett művészileg reflektálni, a 

jelen művészeinek pedig a je-
lenre. A világ időközben meg-
változott, én például egy soro-
zat erejéig foglalkoztam a gén-
módosítás problematikájával is.
- Most éppen mi foglalkoztat-
ja?
- Jelenleg a gyerekkor elveszté-
sével, tragikus vagy ambivalens 
gyereksorsokkal foglalkozom 
programszerűen, de mellette 
ki-kikacsintok másfelé is.
- Életében mi a művészet ellen-
pólusa, mi az ünnep és mi a 
hétköznap?
- Az ünnep maga az alkotás,   
ami kiemel a hétköznapokból. 
A semmiből valaminek a létre-
hozása. Mint egy születés. Van 
olyan művész, aki teljesen más 
szintre emeli, és a műterembe 
zakóban nyakkendővel megy, 
hiszen ez egy ünnep, különleges 
alkalom. Eleve átlényegülve, 
egy más tudattal kreálunk. Ha 
már túl sokat festek, és érzem, 
hogy ki kell kapcsolnom az 
agyam, akkor olvasok vagy fil-
mezek. De az is feltölt, ha mások 
alkotásait nézem, elmegyek 
Pestre, körbejárom a galériákat. 
Szemlélődöm.
Olvasóink nevében is boldog 
születésnapot és sikeres alko-
tóéveket kívánva köszönöm a 
beszélgetést. 
          

Kiss B.

A kép címe: Az alkohol boldoggá tesz
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15 éves megalakulásuk óta 
rendszeresen szerepelnek isko-
lai és városi rendezvényeken, 
ezzel színesítve Sajószentpéter 
kulturális életét. Az 1. osztálytól 
egészen a 8. osztályig iratkoz-
hatnak be az érdeklődők nép-
táncoktatásra, majd tudásukat 
az év végi vizsgán mutatják be 
szüleiknek. Már több éve nya-
ranta Bódvarákón edzőtáboroz-
nak, így alapozzák meg a követ-
kező tanév táncanyagát.
A kitartó munka meghozza gyü-
mölcsét, így az eredmények 
sem maradnak el: a 2017. júni-
us 4-én,  Miskolcon megrende-
zett II. Szinvavölgyi Szólótánc-
versenyen Koleszár Liliána 
ARANYKESZKENŐS TÁNCOS dí-
jat, táncpárja,  Ujlaki Levente 

József (2015 után már másod-
szor) ARANYBOKRÉTÁS TÁNCOS 
díjat nyert.
Mindketten különdíjban is 
részesültek! A többi induló 
BRONZKESZKENŐS TÁNCOS, il-
letve BRONZBOKRÉTÁS TÁNCOS 
díjakat hozott. A 2018. május 
26-án, Miskolcon megrende-
zett “Dunán innen Tiszán túl” 
Kárpát-medencei Ifjúsági Nép-
művészeti Tehetségkutató-ver-
senyen az együttes tagjai EZÜST 
minősítést szereztek. Nagyon 
büszkék vagyunk rájuk! A fel-
készülési munka heti rendsze-
rességgel a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola falain belül zajlik, 
miközben már az utánpótlás is 
megérkezett: április elejétől új 
csoportot indítottunk kezdők 

számára. Harminc lelkes kis tán-
cossal kezdték el a munkát az 
együttes szakmai vezetői. 
Egyébként a Tücsökmadár nép-
táncegyüttes egyik alapító tagja 
Orosz Marianna, aki egy ideig 
művészeti vezetőként is irányí-
totta a formációt. Az időközben 
eltelt évek során több néptánc-
pedagógus segítette a munkát. 
Az első évek tánckarvezetője 
Deák-Szinyéri Csilla volt, aki az 
együttes névadója is egyben. Ő 
alapozta meg a csapat későbbi 
sikeres működését. Az elmúlt 

15 évben több száz táncos ke-
rült ki a Tücsökmadár néptánc-
együttesből, a legnagyobbak 
között már többen egyetemet 
végeztek, vagy családot alapí-
tottak. Mindenkit a tánc szere-
tete kötött össze, és reméljük, 
hogy születendő gyermekeikkel 
is megismertetik majd a népi 
kultúrát, hogy még hosszú-
hosszú éveken keresztül láthas-
sunk szemet gyönyörködtető 
táncokat a fiatal táncos palán-
ták lábain. 

Orosz M.

A Tücsökmadár néptáncegyüttes 2004 szeptembere óta 
működik a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és 
a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola közös szervezé-
sében. A csapat művészeti vezetője Körmöndi Tamás ezüst-
pitykés táncos, aki Namesnyik Enikő néptáncpedagógus 
segítségével irányítja a szakmai munkát.

15 éves a Tücsökmadár néptáncegyüttes  
Címlapsztori

A Tücsökmadár néptáncegyüttes a városi rendezvények 
rendszeres szereplője

Koleszár Liliána ARANYKESZKENŐS TÁNCOS díjat,
Ujlaki Levente József (2015 után már másodszor) 

ARANYBOKRÉTÁS TÁNCOS díjat nyert A 10 éves jubileum kapcsán az MSK színpadán
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Isaszegi Róbert pályafutása 
címszavakban: 1978-tól a Bor-
sodi Bányász, 1986-ban rövid 
ideig a Budapesti Honvéd, 
1990-től a Maccabi SC papírsú-
lyú (48 kg) versenyzője. 1993-
ban fejezi be amatőr pályafutá-
sát, eközben ifjúsági világbaj-
nokság bronzérmese, 1984-
1990 között a válogatott tagja, 
számos nagy nemzetközi torna 
győztese, Európa-bajnokságon 
ezüst- (1989) és bronzérmes 
(1985), a szöuli olimpián bronz-
érmes. Hétszeres felnőtt egyé-
ni, egyszeres csapatbajnok, két 
alkalommal az év magyar ököl-
vívója. A rövid kihagyás után 
1998-ban profiként is magyar 
bajnok, 2002-ben a Miskolci Fitt 
Boksz Sport Club színeiben 
megszerzi, majd két alkalom-
mal megvédi a WBO harmatsú-
lyú interkontinentális bajnoki 
övét. 2004-ben első helyezett a 
világranglistán, de a világbaj-
noki címmérkőzése nem jön lét-
re, ezért 19 nyert és két (utolsó) 
vesztes mérkőzése után vissza-
vonul.  
Sárospatakon született 1965. 
május 2-án, négyéves korától 
Sajószentpéteren él. A 3. Számú 
Általános Iskola hetedik osz-
tályába járó – és lobbanékony-
sága miatt a focicsapattól elta-
nácsolt – fiú szülei a keményebb 
ökölvívástól remélik, hogy meg-
regulázza. Még ma is emlékszik 
az első edzésre: Kecskés György 
edző egy sokkalta nehezebb 
sráccal engedi őt össze, az üté-
seket sem ismeri még, csak 
megy előre. Mégis ottragad, 

Simon Lászlótól, Virág Zoltántól 
és a többiektől mindent meg 
akar tanulni. És azt senkitől nem 
szégyell, még később, sikerei 
csúcsán sem. Első éves ifikorá-
tól Nagy Imre keze alatt formá-
lódik ökölvívóvá és emberré. 
Tőle tanulja a legtöbbet, ma is a 
legjobb edzőjének tartja, szinte 
apjaként tiszteli. Későbbi edzői 
már készen kapják meg, csak fi-
nomítgatnak a stílusán, techni-
káján. Magáról tiszteletreméltó 
őszinteséggel bevallja: „Lehet, 
hogy nem jó edző lettem volna, 
talán emberileg magamat ke-
resném a bunyósban, és nem 
értenék már a fiatalok nyelvén 
sem”. Nem tartja magát szüle-
tett tehetségnek, esetleg ab-
ban, hogy sok ütésvariációt ké-
pes gyorsan elsajátítani, és 
meccsen a pillanat törtrésze 
alatt a legjobbat alkalmazni. Ma 
is úgy véli: szorgalma, a sok 
munka, a jó állóképessége vitte 
egyre magasabbra. Dupla any-
nyit edz, mint a többiek, nem is-
mer lehetetlent a munkában 
sem, komolyan veszi a sportot, 
belőle és érte él. Hiányossága 
mindenkinek van, tudja, hogy 
neki a lábmunkája lehetne 
jobb, így inkább küzdő, mint ví-
vó bunyós.
Juniorként meri először elhinni, 
hogy sikeres bunyós lehet belő-
le. Ekkorra már nemzetközi ru-
tint is szerez, és találkozik Papp 
Lászlóval, akit az ökölvívás leg-
nagyobb alakjának tart. Ő tanít-
ja meg az ellenfél hibáinak ki-
használására, s találja ki neki az 
elhíresült négyes kombinációt 

(kettő testre, kettő fejre). Ha-
mar a súlycsoportja legjobbjává 
válik, sorra nyeri a csapat- és e-
gyéni bajnoki meccseket, esé-
lyese hazai és nemzetközi tor-
náknak, versenyeknek. És egyre 
többször élheti át a siker mámo-
rát, a munkája sikerét. A bolgár 
Marinovot „gyerekként” még 
csodálja, nemsokára legnehe-
zebb ellenfelévé válik, majd ké-
sőbb már le is győzi, aki ezt szin-
te barátként fogadja el. A hazai 
mezőnyben sokan súlycsopor-
tot váltva igyekeznek elkerülni, 
legnagyobb ellenfele Lakatos 
Pál, később Kokó, de ellene is 
pozitív marad a mérlege. Az o-
limpia után már tudatosan, ke-
vesebb ösztönnel öklöz, ő meg-
fontoltabb, ütései biztosabbak 
lesznek. Kudarcnak nem él meg 
semmit, a vereségekből is ta-
nul, ha lehet, még keményeb-
ben dolgozik. „Néhány érem (az 
olimpiai bronz is) lehetett volna 
fényesebb. Akkor ezt nehezeb-
ben viseltem, mára belenyu-
godtam, és boldog vagyok, 
hogy az Isten ennyi jót adott ne-
kem” – vallja erről. Legnagyobb 
élménye az olimpia, ma is szinte 
minden percére emlékszik. 
Azért némelyik tornán nehe-
zebb volt helytállni, ott egy or-
szágból több versenyző is indul-
hatott.
A legjobb bunyós barátja Sziko-
ra István (Bunyós Pityu), az egy-
kori csapattárs, akire mindig 
számíthat, és ma is tartják a 
kapcsolatot. Pestre is ő hívja fel 
profinak, és mindenben segíti, 
hogy Rácz Félix menedzselésé-
vel hat meccset nyerhessen. 
Ezeken kitanulja a profi bokszot, 
az állóképesség, az erő beosztá-
sát és a koncentrálást. Hogy ke-
vesebb, de nagyobb és ponto-
sabb ütésre kell törekedni. Ám 
onnan is hazahozza a honvágy 
és a család csakúgy, mint a kez-
detekben Balassagyarmatról 
vagy később a Honvédtól, ahol 
pedig mesés ajánlat várná. És 
ezért nem marad külföldön 

(még az USA-ban) sem, ahová 
többször is csábítják. Sajnos 
Miskolcon kissé dicstelenre si-
került a befejezés (az utolsó 
meccsért egy fillért sem ka-
pott). Így utólag nem azt bánja, 
hogy bunyózott még néhány 
meccset, inkább azt, hogy 
egyáltalán elkezdte ezt a kalan-
dot. „Nem volt arra szükségem, 
hogy az egészségem rovására 
fogyasszak (alig tudtam járni, a 
hangom is elment), talán ha ko-
rábban, lendületből kezdek be-
le…” – vonja le a tanulságot. 
Úgy érzi, megbecsülték, sport-
állással és eredményei által vi-
szonylag jól keresett. Az erkölcsi 
elismerés jele volt, amikor az 
olimpiáról hazajövet, bronzzal a 
nyakában a várostáblától egé-
szen a virággal díszített lépcső-
ház 3. emeleti lakásajtajáig vál-
lon vitték. Csak az esik rosszul 
neki egy kicsit, hogy a város, 
amelynek olyan sok dicsőséget 
szerzett, és hozzá mindig hű 
maradt, harminc év alatt nem 
találta méltónak semmilyen hi-
vatalos elismerésre. És szemtől 
szemben senki sem mondta el 
az okát. Kilenc unokája és egy 
dédunokája körében jól érzi 
magát a bőrében, így már ezért 
sem bánkódik. Nem maga, a 
fiatalok miatt (lássák: itt a telje-
sítmény számít) azért várja, 
hogy talán egyszer mégis…           

Kiss B.

Minden sportoló arról álmodik, hogy az olimpiai dobogón a 
Himnuszt hallgatja, de legalább annak valamelyik fokán áll. 
Mostanáig ez két sajószentpéteri kötődésű sportolónak si-
került: Szepesi Gusztáv a labdarúgó-válogatottal 1964-ben 
Tokióban arany-, Isaszegi Róbert, a Borsodi Bányász ököl-
vívója pedig 1988-ban Szöulban bronzérmet nyert. Harminc 
évvel ezelőtt. Sokan a mai napig emlékeznek erre a sikerre, 
de vannak, akik (kissé méltatlanul) már el is felejtették, vagy 
koruk miatt nem hallottak róla. Az alábbi sorokkal lapunk (és 
jómagam) nagyon régi adósságát törlesztve szeretne ezen 
változtatni.

(S)portré: Isaszegi Róbert
Az olimpiai bronz ma is szépen csillog 

Isaszegi Robi legnagyobb élményének 
ma is az 1988-as szöuli olimpiát tartja



rkérdésk

Svelta Éva

- Kertes házban élek, ott kihasz-
nálom a területet, és konyha-
kerti növényeket termesztek sa-
ját részre. Vannak persze virá-
gok is, de csak a kerítésen belül, 
mert a Május 1. út térségét nem 
érzem annyira biztonságosnak, 
hogy a kerítésen kívülre is ültes-
sek palántákat, mert félek, hogy 
ellopják. Akkor pedig hiába 
költöttem rá, hiába dolgoztam 
vele, ha mások elviszik. A város 
parkjait viszont örömmel szem-
lélem, és munkám révén ré-
szem is van benne, hogy azok 
egyre szebbek. Egy ilyen akció 
szervezése viszont jó ötlet, mert 
a tenni akaró emberek biztosan 
megmozdulnak, és tovább szé-
pítik környezetüket. Ha értesü-
lök az időpontról, megyek, és 

vállalom az ültetést, kapálást 
vagy amit éppen kell.

Vass Jánosné

- Családi házam udvarán és a 
kapunk előtt is sok árvácska és 
tulipán virágzik, mert szeretem 
a virágokat. Nem sajnálom a be-
fektetést, mivel örömet jelente-
nek számomra. Az értékeseb-
bek, a liliom és a rózsafák vi-
szont csak a kertben vannak, és 
szépen megférnek a zöldségfé-
lékkel. Örömmel látom azt is, 
hogy minden évben szebb és vi-
rágosabb lesz a város központja, 
ami már most, a tavaszi időszak-
ban is látszik, hiszen virágokkal, 
bimbókkal és rügyekkel vannak 
tele a dísznövények. Ha viszont 
valaki tényleg szervez parkosí-
tási akciót, az a kérésem, hogy 

azt széles körben tudassák az itt 
élőkkel, hogy időben értesülje-
nek róla. Az biztos, hagy akár 
kétkezi munkával, akár facse-
mete vásárlással támogatni tu-
dom a kezdeményezést. 

Bajzát Istvánné

- Albérletben lakom, de az in-
gatlanon a kertet művelem. Vi-
rágokat inkább a teraszon tar-
tok, mert szeretem őket. Már 
virágoznak a tavaszi apró fajták, 
és jó nézni őket. Ha Sajószent-
péter további szépítését szer-
vezett formában szeretnék to-
vábbvinni, partner vagyok ben-
ne, hiszen itt születtem és itt 
élek, ezért fontos számomra a 
parkosítás. Ígérem, ott leszek, 
és részt veszek a parképítésben 
vagy a fásításban. Valakinek vi-

szont ezt össze kell fognia, mert 
szükség lesz palántákra, virág-
magokra és facsemetékre, ami-
ket be kell szerezni. 

Nagy Józsefné

- Akkor szép a város, ha virágos 
és fásított. A növények díszei a 
településnek, a virágok színesí-
tik és illatosítják a környezetet, 
a fák pedig árnyékot adnak, 
vagy életteret a madaraknak. 
Nagyon fontosnak tartom a sok 
zöld felületet és a környezet 
tisztaságát. Utóbbi esetében 
sajnálatosnak tartom, hogy 
egyesek vandál módon tönkre-
teszik a fákat és parkokat, mert 
nem félnek a következmények-
től. Olyan helyen lakok, ahol a 
kertben tudok csak virágokat 
tartani, a kerítés előtt nem. Ott 

Ön szívesen részt venne-e 
egy olyan akcióban, amely 

Sajószentpéter parkosítását célozná meg?

KÖZÉLET
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ugyanis csak egy keskeny sáv 
van, amit a parkoló és közleke-
dő autók rendszeresen elfoglal-
nak. Az említett városi akciót jó 
ötletnek tartom, mert akik ab-
ban részt vesznek, azután biz-
tosan jobban odafigyelnek 
munkájuk eredményére, és rá-
szólnak a rombolókra. A parko-
sítás előtt viszont be kell szerez-
ni a virágpalántákat és a facse-
metéket, díszcserjéket, amihez 
pénz kell. Az önkormányzat, ha 
magára tudja vállalni annak 
költségeit, akkor sínen van a do-
log, de szerintem néhány vállal-
kozót is támogatásra lehet bírni. 
Van még néhány üres önkor-
mányzati terület is, mint a Spar 
és a bölcsőde közötti rész vagy a 
temetkezési iroda környéke, 
ahová komplett parkokat lehet-
ne megtervezni és megépíteni. 
Az említett növények vásárlásá-
hoz én is hozzájárulnék. 

Csipkés László

- Különféle krizantémjaink van-
nak a kiskertben, de termelünk 
zöldségféléket és gyümölcsöt is. 
Munka van velük, de látszik az 
eredmény, hiszen a virágok kü-
lönböző színekben pompáznak, 
az általunk termelt zöldség és 
gyümölcs pedig nincs vegysze-
rezve. Az össznépi parkosítás 
ötletét üdvözlöm, mert a vá-
rosban a virágokból és fákból 

sosincs elég. A Bethlen Gábor 
utcába is lenne helye néhány fá-
nak, mert a díszakácok jó része 
elöregedett és kiszáradt, de a 
frekventált helyeken is van még 
hely az ültetésre. Sajnos hosz-
szan tartó betegségem miatt fi-
zikai munkát nem tudok vállal-
ni, de csemeték vásárlásában 
örömmel besegítenék. 

Helmeczy Zoltán

- Városunk régóta szépül, de 
megállni nem lehet. Mikor indul 
az akció? Szeretném tudni az 
időpontot, mert kétkezi munká-
val is támogatnám ezt az ötletet 
akár ásózással, akár gödörásás-
sal, gereblyézéssel. Most sike-
rült elhelyezkednem újra, és re-
mélem, nem üti majd egymást a 
munkaidő és az akció időpontja. 

Szabados Sándorné
- Szerintem a mostaninál is 
több virág és fa kellene a közte-
rületekre, ezért üdvözlöm ezt a 
kezdeményezést. Csak a parko-
sítással együtt erősíteni kellene 
a rendet is, hogy elmenjen a 
rongálók kedve a károkozástól. 
A benzinkút felé lakom, arrafelé 
kevés a kiültetett fa, bár az ud-
varok és a kiskertek virágosak, 
rendezettek. Igaz, a meglévő fá-
kat szinte kivétel nélkül mi vásá-
roltuk és ültettük, ezért lenne 

jó, ha most már a város is segí-
tene a környezet szépítésén. Jó 
lenne, ha a tervezett akció meg-
valósulna, és felénk is eljut-
nának a beszerzett növények. 
A vásárlásba be tudok pótolni, 
és gondolom, szomszédaim is 
így vélekednek. 

Ujháziné Bendzsák 
Krisztina

- Mindig örülök annak, ha vala-
milyen formában szépül Sajó-
szentpéter. Vannak még olyan 
területek, ahol kevés a dísznö-
vény a közterületen. Ilyen pél-
dául a Harmat utca is. Két kis-

gyerekem van, és tőlük több 
órára nehéz lenne elszakadni a 
parkosításhoz, de valamennyi 
anyagi áldozatot tudnék hozni 
az akció sikeréért, amit nagyon 
jó ötletnek tartok. 

Hagymási András

- A Péch Antal úton élek, egy-
kori bányászlakásban. Van hoz-
zá kert, amit arrafelé mindenki 
szépen művel. Én például kis 
sziklakertet alakítottam ki, de 
sok borókám és rózsám is van. 
Környékünk virágos és rende-
zett, nem kellett akció és meg-
győzés a szép környezet létre-
hozásához, hiszen mindenki ön-
ként végezte a munkát. Kertba-
rátként a kis növésű fákat és 
cserjéket helyezem előnybe, 
mivel nagy fákhoz kicsi ez a te-
rület. Javaslom a városlakók-
nak, hogy látogassanak el az 
utcánkba, és vegyenek példát 
rólunk, hogyan kell szép lakó-
környezetet kialakítani, hiszen a 
lényeg az lenne, hogy mindenki 
a saját környezetét tartsa rend-
ben. Egyébként az akció ötletét 
jónak tartom, és bízom benne, 
hogy értő fülekre talál a város-
ban. Ha megvalósul, és meghir-
detik az időpontját, részt ven-
nék benne. 

Kovács István

KÖZÉLET
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- Kikapcsolódás, stresszoldás 
vagy az alkotás öröme miatt 
kezdte el?

A készre font tárgyakat általá-
ban falazúrral színezem. A fehér 
színű tárgyakhoz, vagy ha a pál-
cákon látszanak a betűk, vízzel 
hígítható zománcfestéket hasz-
nálok, az jól fed. De használom 
színesekhez alapozónak is, 
majd akrilfestékkel fújom le. 
A lazúr és zománcfesték által 
keményebb, időtállóbb lesz a 
kész dísztárgy.

- Először napilapokból szálirány-
ban eltépett papírcsíkokat teke-
rek spirálisan egy vékony kötő-
tűre, az így elkészült 50-100 pa-
pírpálcából a vesszőfonással 
azonos módon fonom meg a 
megálmodott tárgyat. A pálcák 
illesztéséhez és a tárgy össze-
állításához vízálló faragasztót 
használok. Olykor a fonás előtt 
egyszerű merítéssel színezem a 
pálcákat ruhafestékkel vagy víz-
ben oldódó fapáccal. Majd szá-
radás után jöhet a fonás. A min-
tákat (tyúkláb, azsúr, fonatok), 
fonási technikákat (kerítésfo-
nás, nyílfonás, spirálfonás) fo-
lyamatosan tanulom. Elsősor-
ban dísztárgyakat készítek, me-
lyek általában aktuális ünnep-
hez, évszakhoz kapcsolódnak. 
Legutóbb húsvétra készült bor-
tartó, kenyértartó, tyúkocska, 
asztali dísz. A kosarak, tárolók, 
fedeles dobozkák általában két-
szálas kerítésfonással készül-
nek, az ajtódíszeim, adventi ko-
szorúim a kedvenc spirálfoná-
sommal. Ezután következik a 
fantáziát igénylő díszítés. 

- Hogyan lesz egy ötletből dísz-
tárgy?

- Korábban próbálkoztam szal-
vétatechnikával (dekupázs), 
üvegfestéssel, szalag- és haris-
nyavirág készítéssel is. Mindig 
azokat a dekorációs tevékeny-
ségeket kerestem, amelyben a 
természetes anyagoké a fősze-
rep (száraz virágok, termések, 
csuhé). 2014-ben egy alföldi ro-
konlátogatáson találkoztam 
először papírfonással készült kis 
tállal, teljesen elbűvölt, megté-
vesztően hasonlított vesszőből 
készült társaihoz. Elhatároz-
tam, hogy én is megtanulom. 
Addig itthon nem hallottam er-
ről a technikáról, az interneten 
kerestem és kaptam választ a 
kérdéseimre, és ott csatlakoz-
tam a „Papírfonás” csoporthoz 
is, ahol a tagok ötleteiket meg-
osztva segítik egymást. Elsőnek 
gyümölcsös tálat készítettem, 
ami egészen jól sikerült, ez to-
vábbi alkotásra ösztönzött.

- Mikor kezdett papírfonással 
foglalkozni, hogyan jött az öt-
let?

- Sajószentpéteren születtem 
1960-ban, 1981-től tanítok alsó 
tagozatos gyerekeket, először a 
régi 2. számú (később Lévay) 
egykori iskolámban, több mint 
tíz éve már a Kossuthban. Mun-
kámban is fontos számomra a 
kreativitás, a hagyományőrzés, 
ezért évek óta szervezek kézmű-
ves (mézeskalács, adventi ko-
szorú, karácsonyi ajtódíszkészí-
tő) versenyeket a gyerekeknek. 
Szüleim nagyon szorgalmas em-
berek voltak, évekig foglalkoz-
tak kertészkedéssel. A férjem 
nyugdíjas rendőrtiszt, akivel kö-
zösen őstermelőként a tavaszi 
időszakban palántaneveléssel 
is foglalkozunk. Van egy 20 éves 
fiunk, aki a nyelvtanulásban 
jeleskedik. Nagyon büszkék va-
gyunk rá, mert angol és francia 
felsőfokú nyelvvizsgával jelen-
leg az ELTE szlavisztika szakos 
hallgatójaként orosz és bolgár 
nyelvet tanul. 
         

ajándékkal még nagyobb öröm! 
Kezdetben csupán a családom-
nak, barátoknak készítettem, 
de a sok érdeklődő miatt egy 
ideje már eladásra is. Szeren-
csére szinte minden darab na-
gyon hamar gazdára talál.

Kiss B.

- A tárgyak mellett mit tudha-
tunk meg az alkotóról?

- Minden darabtól nehezen vá-
lok meg, de boldog vagyok, ha 
ezzel másoknak örömet szerez-
hetek. Én értékesebbnek tar-
tom a saját készítésű ajándéko-
kat, s ezzel gondolom, sokan e-
gyetértenek. Ezért sokszor aján-
dékozom meg barátaimat, ro-
konaimat. Eléggé munkaigé-
nyes, de ha mások tetszését el-
nyeri, az mindenért kárpótol. 
Gyerekeknek kedveskedni ilyen 

- Szívesen válik meg egy-egy 
alkotásától?

- Bárkinek, aki úgy érzi, van egy 
kis kézügyessége, türelme, fan-
táziája. Amennyiben nincs, ez-
zel jól fejleszthető. Kisiskolások-
nak segít a jó ízlés kialakulásá-
ban, de pedagógus szemmel 
nézve a finommotorikát is fej-
leszti, ami az írástanulásnál fon-
tos. Nyugdíjasoknak kifejezet-
ten ajánlom, talán egyszer én is 
indítok egy fonóklubot 100 éves 
korig mindenkinek.

- Kinek ajánlaná leginkább ezt 
a környezetkímélő hobbit? 

- Diákjaimat már sikerült „meg-
fertőznöm” kreatív ötleteim-
mel. Korábban tartottam „Ü-
gyes kezek” szakkört az iskolá-
ban, ahol más kézműves techni-
kák mellett a papírfonást is ki-
próbáltuk. Alsós gyerekeknek 
ez még kissé nehéz munka, de 
egyszerűbb ceruzatartót, kará-
csonyi csillagot már fontunk 
együtt. Gyakran megosztom a 
munkáimról készült képeket az 
interneten, sokan érdeklődnek, 
hogyan készül, én pedig nagy 
örömmel segítek bárkinek.

- A technikát szívesen átadja 
másnak is a környezetében?  

- Ez így mind igaz, hiszen nagy-
szerű időtöltés, ugyanakkor én 
az aktív pihenés híve vagyok, 
sokan mondják rólam, hogy 
nem tudok nyugton maradni. 
Még tévézés közben is jár a 
kezem. Bármikor képes vagyok 
csinálni, ha akad egy kis szabad-
időm, de legtöbbször estén-
ként. Vallom, hogy mindenre jut 
időnk, ha nagyon akarjuk!

Sokunknak okozott már gondot, hogy szeretteinknek vala-
milyen ötletes, saját készítésű ajándékkal szerezzünk örö-
met. És az is, hogy mit kezdjünk a régi újságokkal, szóróla-
pokkal, ha nem akarjuk környezetünket szennyezni. Az ötlet 
és az alapanyag ez esetben az utcán hever (időnként sajnos 
szó szerint is). A két problémára van egy közös megoldás: a 
hulladékból szép dísztárgyat készíthetünk. Egy értéket te-
remtő hobbi, a papírfonás, melyet Kissné Balla Ilona mutat 
be olvasóinknak.

Az alkotó: Kissné Balla Ilona 
Értéket teremtő hobbik

Tavaszi kosár természetesen papírból

Hulladékból dísztárgy. Ezt jelenti 
a papírfonás Kissné Balla Ilona 

számára
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Keresztrejtvény

Függőleges: 1. Irodalomtörténész, a Kisfaludy Társaság 

elnöke, Lévay József barátja. 2. Antennatípus. 3. Az, azon. 4. 

Ritkaság, latinul. 5. Parányi. 6. Tetőfedő lemez. 7. Vágy, 

angolul. 8. Gyakori igevégződés. 9. Elődeink tintatartója. 13. 

Nagy mesemondónk (Lajos). 16. Ismert japán autóalkatrész-

gyártó vállalat. 17. Puzzle feladatot megold. 20. Korsós Judit 

művészneve. 21. A világ legnagyobb generikus gyógyszer-

gyártó vállalata. 24. Századvég! 25. Német szorzóképző. 29. 

Nemzeti Múzeum. 

Vízszintes:  1. Növekszik, fejlődik. 10. Korda Sándor rendezte 

1919-es némafilm. 11. Egykori rádió márka. 12. Nem termő 

föld első szántása. 14. A lítium vegyjele. 15. Síita hívő. 17. 

Közlekedéstudományi Intézet. 18. Lendület. 19. Széchenyi-

díjas irodalomtörténész (Mihály). 22. Középen dekáz! 23. 

A levegőben szálló apró szilárd részecske. 26. Az argon 

vegyjele. 27. …mode (divat szerint). 28. Előre, olaszul. 30. 

Ecseri… (a Magyar Állami Népi Együttes táncjátéka)

Rejtvényünk megfejtése a függőleges 1. sorban található. Ezt 

kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levelezőla-

pon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2019. június 8-áig. 

A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutalványt 

sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajó-

szentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com. 

Február havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Balázs Győző”. 

Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az április 11-én megtartott 

sorsoláson Iványi Beátának kedvezett a szerencse.
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.

SZABADIDŐ, REKLÁM

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.; 
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Főszerkesztő: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Litoplan Kft. – Design Studio

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

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

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

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjele-
nő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó írásos 
engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és nem kül-
dünk vissza.
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Jelentkezzen, és biztosítsa helyét az újonnan nyíló nyugdíjasházunkba 

most, még !várakozási idő nélkül

Családias hangulatban, minőségi ellátással , 24 órás felügyelet mellett, 

otthonos szobákban  gondoskodhat önmaga vagy családtagja idős éveinek 

kényelmes megéléséről.

A Szép Liget Nyugdíjasház Sajószentpéter nyugodt, zöldövezeti részén 

található. Akadálymentes, korszerűen felszerelt egy, két vagy három fős 

szobákban vagy apartmanban nyújtunk lehetőséget a nyugdíjas minden-

napok gondtalan eltöltésére. 

Töltse idős éveit kertvárosi környezetben,  ahol személyre szóló gondoskodás 

keretein belül nyugodt, mégis aktív közösség tagjaként biztonságos 

környezetben önálló életet élhet!

Megnyitja kapuit Sajószentpéteren a Szép Liget Nyugdíjasház!

E-mailben: a kalanotthonka@gmail.com  e-mail címen.

Telefonon: a 06-30/425-1403 és 06-30/860-1041 –es telefonszámon vagy 

Érdeklődni lehet:

Várjuk a kedves Nyugdíjasok jelentkezését.

Hívjon bizalommal, a  beköltözés feltételeit  személyre szólóan alakítjuk.




