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Tisztelt Sajószentpéteriek!
Amikor e sorokat olvassák, már
javában
készülődünk
az
esztendő legszebb és egyben
legmeghittebb ünnepére, a
karácsonyra. Túlvagyunk már a
3. adventi gyertya meggyújtásán, a Területi Szociális
Központ előtt elterülő Generációk kertjében pedig estéről
estére „megjelenik” a szánt
húzó rénszarvas, a trombitáló
angyal és a világító hóember,
ahol – az okostelefonoknak
köszönhetően – egyre több
fotó készül, majd a világhálóra
felkerülve azt üzeni, nevéhez
illően valóban több generációt
szolgál ki ez a csodálatos kert.

Ahogy
mondani
szokták,
ünnepi lázban égünk, azonban
legbensőségesebb ünnepünk
arra is lehetőséget nyújt, hogy
rohanó világunkban megpihenjünk, egy kis szünetet tartsunk,
s a számunkra legfontosabbak
(szüleink,
gyermekeink,
unokáink) körében eltöltsünk
egy-két felejthetetlen órát,
napot. Miközben a karácsonyra
készülünk, gondoljunk azokra
is, akik valamilyen okból nélkülöznek. Figyeljünk a magányosokra, a lelkileg és anyagilag
kiszolgáltatottakra!
Azokra,
akiknek csak az utcán felállított
karácsonyfa hoz fényt, meleg-

séget a hideg télben. Az adott
pillanatban talán nem is
gondolunk rá, de amikor kérés
nélkül segítségére sietünk
a bajbajutottaknak, akkor
tesszük a legjobbat, legnemesebbet. E gondolatok jegyében
azt kívánom minden sajószentpéteri lakosnak, hogy a szeretet
és a vele együtt járó békesség
tegye varázslatossá ünnepüket,
segítse Önöket testi és lelki
felfrissüléshez, hogy a 2020-as
esztendőt közösen, újult erővel
kezdhessük el!
Dr. Faragó Péter
polgármester

Gondviselő jó atyám vagy…
Lévay-napok 2019
Sajószentpéter nagy szülö�e, a reformkor sokoldalú
alakja, Lévay József költő, műfordító, Borsod vármegye
Aranytollal kitüntete� főjegyzője emléke, irodalmi munkássága elő� �sztelegve, november 18-án délután, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpontban az általános
iskolás tanulók hagyományos szavalóversenyével nyílt
meg a 2019. évi Lévay-napok rendezvénysorozata.

A korábbi évekhez hasonlóan a
Kazincbarcikai
Tankerület
iskolái számára meghirdetett,
két korcsoportban lebonyolított seregszemlére ez alkalommal a Sajószentpéteri
Kossuth Lajos Általános Iskola
tagiskolái (Hunyadi 6, Kossuth
5, Móra 2 fő) mellett idén
sajnos csupán a Dédestapolcsányi Lajos Árpád Általános
Iskola nevezte be két tanulóját,
így a nemes versengésen
összesen tizenöt fiatal adott
számot
felkészültségéről.
Nébliné Babik Katalin (a „Pátria
Sajószentpéter – Kulturális,
Sport- és Városfejlesztő Helyi
Közösség”
munkaszervezet
vezetője),
Bessenyei-díjas

közművelődési
szakember
vezette zsűri értékelte az
előadásokat. Az I. kategóriában
(4-5-6. évfolyam) az Anga Áron
(Dédestapolcsány) - Kádas
Anna Dóra (Kossuth) - Jakkel
Luca Petra (Hunyadi), míg

a II. kategóriában (7-8.
évfolyam) a Budaházi Fanni
(Kossuth) - Marek Viktória
(Hunyadi) - Varga Ádám
(Kossuth) sorrend alakult ki a
képzeletbeli dobogón.
November 20-án 16 órakor a

Ünnepi isten�sztelet a református nagytemplomban
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Koszorúzás Lévay
szülőházánál
sajószentpéteri
kulturális
központ galériájában „Lévay
József élete dokumentumok
tükrében” címmel nyílt válogatott kiállítás Lévay József
hagyatékának
a
miskolci
Herman Ottó Múzeumban
található dokumentumaiból.
Mint ahogyan Stoytcheva Éva
könyvtáros
a
kiállítást
megnyitó
értekezésében
elmondta,
Lévay
tételes
végrendeletében rendelkezett
a hagyatékáról. Ingóságait,
ingatlanait
rokonaira,
a
mintegy hétszáz kötetből álló,
értékes könyvtárát a miskolci
Református
Főgimnáziumra
hagyományozta. Az „irományait” (közöttük a Szentpéteri
üres fészek című naplóját),
kiterjedt levelezését Csernák
Béla nagyváradi református
püspökhelyettesre,
egyik
unokahúga férjére bízta, hogy
„őrizze meg, és használja
belátása szerint”. A BorsodMiskolczi Múzeumra hagyott,
kilenc pontban összefoglalt
tárgyak, dokumentumok egy
részét tekinthették most meg
szülővárosában.
November 22-én 10 órakor a
református temetőben lévő
családi sírhely mellett emlékeztek Lévay Józsefre kései

utódai. Csorba Csaba, a művelődési központ igazgatójának
köszöntője után Major Zsolt
református lelkész az emlékező
beszédében
kiemelte,
az
időben egyre inkább távolodó
költő szellemi örökségét fontos
közel hozni a maiakhoz és a
következő nemzedékekhez. A
Sajógyöngye Népdalkör közreműködése
mellett
zajló
megemlékezés végén a jelenlévők a síron elhelyezték az
emlékezés koszorúit.
November 24-én délelőtt a
református nagytemplomban
ünnepi
istentiszteletet
tartottak Lévay születésnapjának
194.
évfordulójára
megemlékezve.
Paszternák
István, a nagytemplomi gyülekezet gondnoka köszöntőjében
kitért arra, hogy ha már Lévay
József is áldozatául esett az
utóbbi idők tendenciájának,
hogy kiválogatják életéből
azokat a mozzanatokat, melyek
tetszenek, és feledni hagyják
azt, ami nem, és arról egyre
kevesebbet hallunk, hogy hívő
református ember volt, hol
máshol lehetne róla érdemben
megemlékezni, mint éppen a
nagytemplomban. Kiemelte,
hogy idén két, évtizedes jó
barátjáról is meg kell emlékeznünk: Görgey Artúrról és
Vadászi Pál esperesről, aki 50
évet szolgált ebben a templomban. Majd a „Gondviselő jó
atyám vagy” című Lévay-vers
éneklése után, annak gondolatait folytatva Sipos Tamás
Norbert, a Lévay Gimnázium
igazgatóhelyettes vallástanára
Máté evangéliumából hirdetett
igét erről a gondviselésről.
Az istentiszteletet követően a
Lévay-emlékház falán található
márványtáblánál a város, az
egyház és a gimnázium képviseletében elhelyezték az emlékezés koszorúit. Ezután a Lévayhagyaték emlékházban található darabjait tekinthették

meg Paszternák István történész értő kalauzolása mellett.
Mielőtt még a Rendezvények
Házában a nevét viselő gimnázium diákjai Lévay életrajzából
és műveiből megkomponált,
zenei betétekkel színesített
műsorral kedveskedtek volna a
vendéglátóiknak, a meghívott
vendégek is megosztották
gondolataikat a jelenlévőkkel.
Elsőként dr. Faragó Péter, Sajószentpéter polgármestere a
város református egyházi emlékeiről szólt Thuri Farkas Pállal
kezdve Lévayn át a tíz éve
elhunyt dr. Horváth Barna
esperesig, akinek „Emlékezni
tilos” című önéletírásából
olvasott fel egy börtönbeli részletet, amelyben ezt írja az
akkor 21 éves teológus hallgató
Horváth: „Akkor értettem meg,
hogy valami nagyszerű hivatásra szólít engem Isten, arra
hív, hogy meghallgassam a
gyónni akarókat.”
Majd Ábrám Tibor, a Magyar
Református Egyház Zsinatának
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világi alelnöke, egyházkerületi
főgondnok és a Lévay Gimnázium igazgatója örömének és
köszönetének kifejezése után
összefoglalta annak a református iskolarendszernek a
történetét és mai helyzetét,
amely a magyar köznevelés
alapjait egykor megteremtette.
Majd egy kisfilmben mutatta
be az általa vezetett gimnáziumban (ma már egyetlen
iskola, amely Lévay nevét viseli)
a közelmúltban végrehajtott
hatalmas fejlesztéseket.
Gróf Péter régész, a Magyar
Nemzeti Múzeum visegrádi
Mátyás Király Múzeumának
főmuzeológusa
„Glóriává
alakult fején a töviskorona”
címmel tartott érdekfeszítő
előadást. Ebben Lévaynak a
Görgey Artúrhoz fűződő, eddig
kevésbé hangsúlyozott, mégis
sokéves barátságáról értekezett. Majd az ünnepségsorozat
ez évben is szeretetvendégséggel zárult.
Kiss B.

Gróf Péter Lévay és Görgey barátságáról tarto� előadást
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Címlapsztori

Hogy a szépkor valóban szép kor legyen

Ünnepi díszben pompázik a Generációk kertje

Időseket ünnepeltünk októberben

Az ünnepvárás – bár mostanában divatszerűen novemberben megkezdődik a hangolódás a karácsonyra – az év
egyik legpompásabb időszaka. Az esztendőnek ez a része
a karácsonyi mo�vumok jegyében telik: Télapó integet a
polcokról, pislákoló angyalok karolkoznak az utcák fele�
répaorrú hóemberek gyűrűjében, szán formájú díszekből
pedig többet látni, mint egy téli olimpián.

A hamisítatlan ünnepi hangulat
a Területi Szociális Központ és
Bölcsőde háza tájára is beszökött. Az intézmény dolgozói
minden évben lázas készülődéssel várják az év végi ünnepeket. Megszépülnek az Idősek
klubjának, a családsegítő szolgálatnak és a bölcsődének a
helyiségei. A várakozás időszakában először a Mikulás látogat
el az intézménybe, ajándékkal
lepi meg az Idősek klubja
tagjait és a bölcsődébe járó
gyermekeket. A Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat ebben
az évben a Hunyadi Mátyás
Tagiskola harmadikos osztályát
látta vendégül egy tréfás vetélkedős Mikulásváró délutánra. A
dolgozók ötletei és munkája
alapján az Idősek klubjában
betlehem, a bölcsőde előterében pedig egy ünnepváró kis
kuckó lett kialakítva, rénszarvassal, szánkóval, kandallóval.
Természetesen a Mikulás zsákjából a csomagon kívül új
játékok is előkerültek.
A bölcsődében karácsonyi
kézműves délutánt rendeznek,
ahol a gyermekek a szülőkkel,
testvérekkel,
nagyszülőkkel
közösen készíthetnek majd
apró ajándékokat.
A karácsonyfa-állítás közösen
történik az idősekkel, természetesen a gyerekeket is
bevonják a dolgozók a díszítésbe.
- Az Idősek klubjában
megszervezésre kerülő karácsonyi ünnepségre nemcsak a
klubtagokat hívjuk, hanem a

A világító hóember nemze�
színekben pompázik
házi segítségnyújtásban részesülőket
is
várjuk,
és
amennyiben
mozgásában
korlátozott, otthonából be- és
vissza is szállítjuk – árulta el
Aleva Mihályné intézményvezető.
- Természetesen azokat az
időseket is szívesen látjuk, akik

nem az intézményünk ellátottjai.
Az
ünnepségen
elhangzó műsornak aktív résztvevői a klubtagok és az intézmény
dolgozói
is.
A
családsegítő szolgálat munkatársai
adománygyűjtést
hirdettek meg, ezekből az
adományokból cipős dobozokat töltenek meg, melyeket
díszes papírba csomagolnak.
Az adományok mellé édesség is
kerül. A szépen becsomagolt
dobozokat
a
hátrányos
helyzetű családok gyermekeinek személyesen adják át a
családsegítők.
- Karácsony ünnepére
ebben az évben nemcsak az
intézmény belső helyiségeit
dekoráltuk – folytatja tovább
Aleva Mihályné.
- A 2019 júniusában átadott
Generációk kertjébe kivilágított
karácsonyi figurák kerültek
kihelyezésre, többek között
Télapó a puttonyával, a
rénszarvasok húzta szán és az
angyalka. Az ötlet onnan származik, hogy a hideg időjárás
beköszöntével
kevesebb
látogató van a kertben, és ezzel
a meglepetéssel szerettük
volna a karácsonyi időszakban

2019. október 4-én ismét a Sajószentpéteri Kulturális és
Sportközpont színháztermébe várták a város �sztes kort
megélt polgárait a Terüle� Szociális Központ által több
mint harminc éve életre hívo� idősek napjára, amely az
eltelt évek ala� sikerre le� ítélve. Az elmentek helyére az
élet törvénye szerint mindig újak lépnek, és ők is vágynak
arra, hogy érezzék: a város nem feledkezik meg róluk. És
mindig jólesik a kortársakkal egy felhőtlen délutánt eltölteni, emlékezni, nosztalgiázni. Nem véletlenül telt meg
zsúfolásig most sem a színházterem.

A trombitáló angyalka is
népszerű
is vonzóvá tenni a parkot. A
kerti meglepetés jól sikerült,
nagy népszerűségnek örvend a
lakosság körében. Azt látjuk,
hogy
szívesen
készítenek
fotókat a családok a figurákkal.
A kert célja, hogy minden
korosztály tagjai találjanak
maguknak megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, amely a
mentális és testi egészség fenntartását szolgálja; most például
az ünnepek varázsát hozza el a
sajószentpéteriek számára.
Bájer M.

A gyerekek kedvence a szánt húzó rénszarvas

4

Az idei ünnepségen elsőként a
Hunyadi Mátyás Tagiskola két
tanulója, Bucsi Zétény Arion és
Iván Zoltán ajándékozta meg a
szépkorú vendégeket versekkel
és mesével. A kedves előadást
követve Aleva Mihályné, a
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde
vezetője köszöntötte a megjelenteket és azokat is, akik nem
tudtak most eljönni. Megosztotta velük, hogy munkatársai
mindig különleges örömmel
szervezik meg ezt a rendezvényt, majd jó szórakozást
kívánt a további programhoz.
Elsőként a Szinva Art társulat
néptáncosai álltak a deszkákra,
hogy Maródi Attila néhány
koreográfiájának
bemutatásával tegyék oldottabbá a
kezdeti hangulatot, szórakoztassák a nézőtéren ülőket.
Ezt követően dr. Faragó Péter,
városunk
polgármestere
fejezte ki örömét, hogy újra

sokan elfogadták a meghívást.
Beszédében
kiemelte:
az
egykori méltatlan körülmények
után mára a megye legszebb
szociális intézményében igyekeznek segíteni az idősek problémáinak megoldásában. Az
idős polgárairól való gondoskodás mindig az önkormányzat
egyik legfontosabb feladatának
számított és számít a jövőben
is. Ezt alátámasztandó ajánlotta figyelmükbe a rendőrség
október 28-i bűnmegelőzési
előadását a TSZK-ban, hiszen a
könnyebb ellenállás reményében legtöbbször idős embereket céloznak meg a csalók. A
másik, szintén hasznos tanfolyam - amelyet „Kattints nagyi”
névvel szervez a városi
könyvtár - az alapok elsajátítása után a számítógépes
kommunikáció
(e-mail,
internet) világában segít nekik
majd eligazodni. Azt is megemlítette, hogy a városi beruhá-

A hangulat az idén is kiváló volt a nézőtéren

zások
előkészítésekor
gondolnak az idősekre, hogy
egyedül vagy unokákkal ők is
találhassanak lehetőséget és
helyet a kikapcsolódásra.
Például a célját a nevében
hordozó Generációk kertjében,
de akár a Fitt ligetben vagy a
megvalósítás
folyamatában
lévő
Szabadidő
parkban,
amelyek több városrészben,
elszórtan valósulnak meg.
Kézzelfogható segítségként a
2015-ben bevezetett év végi
anyagi támogatást említette,
amely ez évben 8.000 forintra
emelt összegben, készpénzben
érkezik az érintettek karácsonyfája alá.
A köszöntők után vérpezsdítő
zenére alkotott koreográfiákkal
a Gyöngyszem Mazsorettcsoport fiatal táncosai alapozták
meg a hangulatot a meghívott
mulatós sztárvendégek, a
„Matyi és a hegedűs” nevű
formáció műsorához. Ezt ők
még tovább fokozták, amikor
többnyire ismert slágerekkel
igyekeztek a közönség „lépését
meg a járását” kicsit fiatalosabbá varázsolni.
A program a tornacsarnokban
folytatódott, ahol az ünnepelteket
vacsorával
látták
vendégül, ennek elköltése után
ki-ki kedvére nosztalgiázhatott,
és oszthatta meg a napi
örömeit, bánatait az egykori
munkatársakkal,
barátokkal
vagy csak ismerősökkel.
Mint ahogyan Aleva Mihályné,
a TSZK vezetője beszélgetésünk
alkalmával is kiemelte, ez a
műsoros rendezvény csupán
csúcspontja volt a szépkorúakat a figyelem középpontjába
állító rendezvénysorozatnak,
amely a hivatalos idősek
napján, október elsején a TSZK
rendezvénytermében a „Sajóparti üvegvarázs” című, a Sajó-
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A Hunyadi Mátyás Tagiskola
tanulója egy magyar
népmesével szórakozta�a a
közönséget
szentpéteri Üveggyár alapításának
125.
évfordulójára
emlékező, annak történetét
összefoglaló ipartörténeti kiállítással kezdődött. A gyár sok
helyi idős embernek volt
egykor kenyeret adó munkahelye, az élete, majd maradt
mára darabokratört emléke.
Népszerű volt még a „házon
belüli” szellemi vetélkedő az
Idősek klubjában, de a fent
említett két foglalkozás is nagy
érdeklődés mellett zajlott.
Különösen fontosnak tartják a
kazincbarcikai
rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadásait, hiszen a gyerekeiket,
unokáikat feltételek nélkül
nagyon szerető idős emberek
akár személyesen, akár telefonon vagy ma már interneten
keresztül is könnyen válhatnak
a hiszékenység vámszedői vagy
trükkös tolvajok áldozatává. A
rájuk leselkedő veszélyekre
ezért soha nem lehet elégszer
felhívni a figyelmüket.
Vigyázzunk hát mi is mindnyájan a környezetünkben élő
idős emberekre, tiszteljük,
segítsük őket, mert amit ma
értük teszünk, arra lehet, hogy
egyszer majd mi is rászorulunk!
Ugyanis aki szerencsés, az nem
úszhatja meg, hogy ő is
megöregedjen. Csak az nem
mindegy, hogyan.
Kiss B.

SORSOK ÉS EMBEREK

SORSOK ÉS EMBEREK

Sorsok, emberek…
Paszternák István, gyémántdiplomás pedagógus
töltött szanatóriumban, mint
otthon.

Jómagam mostanában, nagyapaként találkoztam újra azzal a semmihez sem hasonlítható érzéssel, amit akkor él át
az ember, amikor egy kis teremtmény értelmének kinyílását, fejlődését naponta testközelből láthatja, és ezt ő
maga is segíthe�. Bizonyára hasonlót élnek meg diákjaikkal kapcsolatban az elhivato� pedagógusok is. Ezért érdemes leginkább ezt a pályát választani. Idősebb Paszternák
István nyugalmazo� iskolaigazgatónak hasonló élmény
sokszor megadato� életében.

Ebben az esztendőben két jubileumot is ünnepel: nyáron
gyémántdiplomát vehetett át
az egri Eszterházy Károly
Egyetem rektorától, hiszen 60
évvel ezelőtt szerzett tanítói
oklevelet a tanítóképzőben,
néhány nap múlva pedig születésének 80. évfordulóját.
- Engedje meg, hogy az
olvasók nevében is gratuláljak
mindkét kerek évfordulóhoz.
Kezdjük a nagyobb számmal, a
születésével.

- 1939. december 21-én
láttam meg a napvilágot Sajószentpéteren,
tősgyökeres
szentpéteri üveggyári munkás
apám és a háztartásbeli anyám
gyermekeként. Az 1. Számú
Általános Iskolában három évet
Hauer Ferenc első tanítóm keze
alatt töltöttem, felső tagozatos
osztályfőnököm Markó Sanyi
bácsi volt, az igazgatók kéthárom évenként váltották
egymást az iskola élén. Apám
ekkor már az üvegfúvás következményei miatt több időt

- Egykori bizonyítványában
az érdemjegyek jó eszű
gyerekről tanúskodnak.
- Ezért is szerettem volna
tanító lenni, de az is vonzott,
hogy az akkor még középiskolának számító tanítóképző
elvégzésével hamar segíteni
tudok a család anyagi helyzetén. Az egri tanítóképzőbe
jelentkeztem, ezt az anyagi
terhei miatt anyám vissza
akarta mondani, de az igazgatóm kitartott amellett, hogy
nekem tovább kell tanulnom.
Így anyám kölcsönkért, és
beállt palaválogatónak a szénosztályozóba. Nem volt ez
könnyű időszak, volt, hogy két
évig az ő, saját méretemre kért
munkaruhájában
jártam
iskolába. Harmadik osztályban

már a képző legjobb matematikusa lettem, időnként az érettségire készülő negyedikesek is
kérték a segítségem.
- A tanítóskodás néhány
vargabetűvel, de megkezdődött.
- Amikor leérettségiztem,
elvégeztem a tanítóképzőt, a
ma Ózdhoz csatolt Szentsimonba kerültem, ahol az
ötödik, gyakorló tanítói év
letelte után 1959-ben Egerben
levizsgáztam, majd tanítói oklevéllel még két évig maradtam.
Közben jelentkeztem Egerbe,
már a főiskola matematika-fizika szakára, és hazakértem
magam, tanítani. Mivel a
főiskola alsó korhatárát nem
értem el, Szentpéterre, ahol
felső tagozatost kerestek, nem
kerülhettem, Kondót választottam.
A
kinevezésem

Id. Paszternák István mai is úgy véli, csak olyan ember legyen pedagógus, aki mindent a gyerek fejlődése érdekének rendel alá
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másnapján értesítettek, hogy
mégis felvettek (valami módon
eltekintettek a koromtól), így a
két évet levelező tagozaton
végeztem, közben Kondón tanítottam,
majd
1963-ban
helyeztek át Szentpéterre.
- Végül csak teljesülhetett a
dédelgetett álma.
- Hazatértem. Sok korábbi
tanítóm a kollégám lett, először
félve szerettem őket, de hamar
nagyon jó kapcsolat alakult ki
közöttünk, az első végzős péteri
tanítványaim tőlem csupán tíz
évvel voltak fiatalabbak. Szinte
minden
szertári
eszközt
felhasználtam, hogy szemléltetve
jobban
megértsék,
megjegyezzék az anyagot. Így
váltak a fénytan tanításakor a
hatalmas földrajzi térképek
sötétítőfüggönyökké. Néhány
szemléltetőeszközt
pedig
magam
alkottam
meg.
Életemben
két
gyereket
buktattam meg, mindenkinek
lehetővé tettem a javítást. Itt
ismertem meg a feleségemet,
Évát, és amikor Mester Karcsi
bácsi nyugdíjba készült, és
kiderült, hogy ő lesz az
igazgató, úgy gondoltuk, hogy
egészségesebb,
ha
nem
maradunk egy munkahelyen
tovább.
- Jött egy újabb kétéves
kitérő, ami után ön is igazgató
lehetett.
- Amikor 1975 végén lehetőségem nyílt arra, hogy járási
tanulmányi felügyelő lehetek,
éltem vele, de nagyon
megbántam, mert nekem nem
a hivatal, hanem a gyerekekkel
való
foglalkozás
volt
mindenem. A két év múlva
adódó első alkalmat kihasználva megpályáztam Parasznyán a megüresedett igazgatói
állást, ezt egészen az 1995. évi
nyugdíjazásomig betöltöttem.
Mivel egészségi állapotom

miatt leszázalékolva mentem
nyugdíjba, utódom megkért,
hogy két évet még tanítsak
kevesebb óraszámban, amiből
végül hat év lett.
- Voltak életében meghatározó mesterek?
- Tanulmányaim alatt olyan
kiváló tanárok keze alatt pallérozódhattam, mint például a mi
évfolyamunkkal megszűnt tanítóképzőben dr. Somos Lajos
osztályfőnököm, a későbbi
Tanárképző Főiskola rektorhelyettese vagy Járosi András
matematikatanárom.
- Mai utódai számára van
örök érvényű tanácsa?
- Egy tanítót, tanárt mindig
a gyerekek és a tantárgy szeretete kell, hogy vezéreljen.
Emellett nagyon fontos a
kiemelkedő képességű gyerekekkel való foglalkozás, a tehetséggondozás.
Csak
olyan
ember legyen pedagógus, aki
mindent a gyerek fejlődése
érdekének rendel alá, ha kell, a
sajátját is háttérbe tudja szorítani. És aki állandóan képes
tanulni, hogy naprakész legyen
a maga szakmájában, tantárgyában.
- Követi ma az oktatás, a
pedagógusok helyzetét?
- A szakma presztízse a
háború után nagyon megváltozott. Már nem is a legkiválóbb
képességű tanulók választják
ezt a hivatást. Valamikor a
gyerekek és szüleik szerettek
bennünket, csak a politikai
vezetés nem, a bányászok
Rákosinak, a vasasok Kádárnak
voltak a kedvencei, de a
tanárok soha senkinek, és most
sem azok. Már az egykori tanítványainknak, a mai szülőknek
sem. A tanári szabadság
hiánya, a túlzott felülről
irányítás nem jó se tanárnak, se
gyereknek. Ebben az iskola-

Díszoklevél bizonyítja a pedagóguspályán eltöltö� 60 évet
rendszerben, ha lehetőségem
lenne újra ezt a pályát választani, már meggondolnám.
- A nyári gyémántdiploma
azért bizonyára örök emlék
marad.
- Az ünnepség nagyon szép
és méltó volt, az osztály fele
nem él, sajnos már csak négyen
tudtunk rajta részt venni a
családtagok körében. Nagyon
összetartó, baráti társaság
voltunk egykor is, de ahogyan
fogyunk, egyre inkább összekapaszkodunk.
-Hogyan telnek a nyugdíjas
hétköznapok?
- Két fiunk van, a nagyobbik,
Csaba
mérnök-közgazdász,
vállalkozásai vannak, Budapest
mellett él, és két unokával ajándékozott meg. A kisebbik, a
régész-történész István Sajószentpéteren él, és három
gyermeküknek szükség esetén
én vagyok a korrepetálója. A
család és az unokákkal való
törődés tölti ki a napjaimat. Az
egykori kollégákat, barátokat
lassan elszívta a családjuk,
pedig régen együtt jártunk
kirándulni is. Ma már nehe-
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zebben mozdulunk ki, a számítógépen szoktam követni a
világ eseményeit is, szeretek
olvasni szakkönyveket, történelmi regényeket, de rejtvényt
is szívesen fejtek.
- Hogyan készülnek a
közelgő karácsonyra?
- Különös szokásunk vagy
menü nincs, megmaradtunk a
hagyományos pulyka, töltött
káposzta, bejgli mellett. Az
ünnep egyik napján a család
nálunk gyűlik össze, és ugye, ez
a legnagyobb boldogság a
nagyszülőknek, akkor egy
csapásra elfeledjük a készülődés fáradalmait is.
Egészségi problémákkal –
amelyekről nem szívesen
beszél – többször küzdött,
kétszer meg is kellett műteni
(másodszor két éve), az mára a
múlt, most már egyre jobban
érzi magát, a lényeg, hogy itt
lehet a szerettei között. Ezért
mi is csak azt kívánhatjuk, hogy
minél tovább éljenek még
együtt és a családdal egészségben, békében, ilyen szeretetben!
Kiss B.

MOZAIK

PORTRÉ

A tánc varázsa

10 éves a Sajószentpéteri Formációs és Táncgála
Táncok, tánckoreográfiák varázsolták el annak a közönségnek a tagjait, akik 2019. november 23-án részt vettek a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, valamint
Sólyom Attila, a Sajószentpéteri FREEDANCE-2008 TSE vezetője által szervezett Sajószentpéteri Formációs és Táncgálán.
Szép hagyomány a művelődési
házban, hogy az itt tevékenykedő művészeti csoportok házigazdái
lehetnek
egy-egy
rendezvénynek, amelyre a
térségből vagy a régióból
hívhatnak meg vendégfellépőket, előadókat. A rendezvények célja a bemutatkozás
mellett a megmérettetés és a
tapasztalatcsere. A közönség
számára pedig a felhőtlen
szórakozás,
kikapcsolódás
mellett egy pompás élmény,
mert a táncban benne van
kicsinyben 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.
Csorba Csaba, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont igazgatója köszöntötte a
fellépő csoportokat, vezetőiket,
a megjelent érdeklődőket és a
díszvendégeket: dr. Faragó
Pétert, városunk polgármesterét, Csáki Károlynét, a Sajószentpéter
Városi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
elnök asszonyát és Román
Péterné pedagógust.

Majd kezdetét vette a közel 3
órás műsor. A program rendkívül változatos volt, mert 9
csapat 40 koreográfiájában
gyönyörködhetett a közönség,
amelyben szerepelt társastánc
és versenytánc, standard és
latin tánc váltotta egymást, a
csoportokat pedig egyéni
bemutatók követték. Láthatott
a közönség jazz és modern
tánc, klasszikus balett, bachata
és salsa, valamint mazsorett
koreográfiákat.
Sajószentpétert vendéglátóként a Freedance-2008 TSE
Sólyom Attila és a Gyöngyszem
Mazsorettcsoport
Sztofán
Zsuzsa vezetésével képviselte.
A meghívott csoportok sem
voltak idegenek a hazai közönségnek, hiszen már nem
először vesznek részt a táncgálán. Az idén egy vegyes
páros, a szlovák és a nemzetközi mezőnyben is egyre magasabbra törő Sólyom Dániel és
Michaela Béresova képviselte a
Julius Schvarcz vezette rozsnyói
SAMBED TK-t. A páros 2019
elejétől táncol együtt, szlovák
színekben, s az elmúlt szűk egy

évben latin táncokban a
szlovák ranglistaversenyeken az
első 8 páros között végzett.
A Szenczi Zita által vezetett
Diósgyőri Jazz Tánc-Club is elfogadta a meghívást, hogy show
és jazz táncaival kápráztassa el
a közönséget. A Kaffka Margit
Alapfokú Művészeti Iskola fiatal
táncosai, valamint a MiskolczRevital TSE utánpótlás csapata
(Baráth Péter vezetésével) is
magas szintű tánctudásról
tettek tanúbizonyságot. A
Miskolc Táncakadémia növendékei Baloghné Szép Ágnes
vezetésével jazz tánc, modern
jazz, modern balett koreográfiákat mutattak be. A D –Dance
Company Budapestről érkezett,
vezetője
Ádám
Dorottya,
akinek eddig már számtalan
alkalommal csodálhattuk meg
kimagasló tánctudását, most
pedig azt bizonyította, hogy
koreográfusként is magasra
tette a mércét. Végül, de nem
utolsósorban már sokadszor
emelte a gála színvonalát a
Simon Csaba vezette KÖDMÖN
Formációs Táncegyüttes, amely
Miskolc kulturális életének
egyik biztos pillére, ahol tánckedvelő fiatalok több nemzedékét felnevelve, bölcsőt
teremtett a társastánc műfajának. Zárásként mind a 200
táncos felvonult a színpadra,

A parke�on a házigazda Freedance-2008 TSE csapata

Portré: Kiss Barnabás
Aktív korában szerteágazó tevékenységet folytatott. Öt
évig Németországban élt, itthon ötödikként alakított vállalati gazdasági munkaközösséget, vállalkozóként részt
vett a kistérség gázprogramjában, az elmúlt években pedig újságírói képességeit bizonyítja lapunkban, miközben
súlyos egészségügyi problémákkal birkózik. Dr. Faragó Péter polgármester úr a városban végzett munkásságát dicsérő oklevéllel jutalmazta a közelmúltban.

Sólyom Dániel és Michaela
Béresova produkciója profi
szintet képviselt
ahol a meghívott vendégek
nevében dr. Faragó Péter,
városunk
polgármestere
köszönte meg a csoportoknak a
káprázatos produkciókat, és
átadta az elismerő okleveleket,
valamint a serlegeket.
Láthattuk az este folyamán,
hogy a tánc egy nagyon összetett műfaj, ahol nemcsak a
tánclépések fontosak, hanem
az erőnlét, a térlátás, a zenei
hallás és a közösségi gondolkodás is. Ugyanakkor a tánc egy
kulturált tevékenységet hordoz
magában, amelynek a mai
napig vannak írott és íratlan
szabályai: tisztelet, türelem
egymás
iránt,
figyelem,
fegyelem és kitartás. Tánc és
illemtan: ennek lehettünk
részesei ezen az estén.
Románné

A hagyományokhoz híven a Gyöngyszem Mazsore�csoport is
fellépe�
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Rejtvényeket és nyelvi játékokat is készít
a Krónika legtermékenyebb szerzője

„1984-ben Sajószentpéteren, a
BÉV-telepen
vásároltunk
lakást, azóta itt élek. Amíg idáig
eljutottam, számos meghatározó esemény történt az
életemben” – kezdte bemutatkozását kollégánk, aki gyakran
látható városunk rendezvényein, amelyek hangulatát és
lényegét olvashatjuk vissza
cikkeiben.
Kiss Barnabás Dédestapolcsányban született 1952-ben,
és az alapfokú iskolát ott
végezte. Kedvelte a matematikát, fizikát, de hetedik osztályos korában már verseket is írt,
és szavalt iskolai rendezvényeken.
Kazincbarcikán
a Vegyipari Technikumban
érettségizett, ahol nemcsak a
szaktárgyakat tanították magas
szinten, így az osztályából
később 23-an szereztek valamilyen diplomát. Közben látogatta a KVSE ifi fociedzéseit,
edzői, majd játékvezetői jogosítványt is szerzett. Később a
MEAC-ban és szülőfalujában
volt igazolt játékos, itt több
éven át edző is. A Miskolci
Egyetem vegyipari gépész
szakán végezte felsőfokú tanulmányait. Itt tanult meg
igazából tanulni, a lényegre
rátalálni, összefoglalni azt.
Érdeklődő emberként ezután
még
inkább
igyekezett
alaposan
utánanézni
mindennek.
Az 1976-ban megszerzett
diploma után a Gyár- és

Gépszerelő Vállalat kazincbarcikai gyáregységénél helyezkedett el, részt vett a BVK PVC
gyárának építésén, majd Sajóbábony
vegyi
üzemében
történt fejlesztésen már szerelésvezetői feladatokkal bízták
meg. A GYGV-nél igazi közösségi élet zajlott, rengeteg programot
szerveztek.
Több
vetélkedőn
megmérettették
magukat,
és
utazásokat
nyertek, amelyeken 1978-ban
Erdély, 1980-ban Moszkva és
Leningrád, 1982-ben pedig
Kijev
nevezetességeit
is
láthatta.
Házasságot 1981. június 20-án
kötött, felesége a megyei
kórházban egészségügyi adminisztrátor.
Aztán
jöttek
a gyermekek: Tamás, aki középiskolában informatikát tanult,
majd germanisztikát végzett, és
angolul is jól beszél. Miskolcon
egy
informatikai
cégnél
projektmenedzser, családjával
a szülők közelében él. A 2,5
éves Kolen és a héthónapos
Mira így naponta élvezheti a
nagyszülők
szeretetét.
A
közgazdász végzettségű Andrea
az állami szektorban dolgozik
ellenőrzési referensként.
Kiss Barnabás elsők között
alapított GMK-t a munkahelyén, ám itthagyta, amikor az
NDK-ba mehetett külszolgálatra,
ahol
kazánok
rekonstrukcióján
dolgozott
szerelésvezetőként. Követte a
család is Szászországba, Tamás

Kiss Barna kollégánkat az újságírásban is a mérnöki precizitás
jellemzi
ott végezte el az első osztályt.
Összesen öt évet töltött azon a
munkahelyen, ám egy munkahelyi baleset sorsfordító lett a
számára. A kapott gyógyszer
mellékhatásaként
először
véréből eltűntek az alvadásért
felelős trombociták, majd az
esés miatt súlyosodó gerincbetegségek jelentkeztek. Harminc
éve él súlyos egészségügyi
problémával, sőt, tudja, hogy
gyógyíthatatlan, de mentálisan
erős ahhoz, hogy feladja. Részt
vett gyógyszerkísérletekben, az
egyikben kialakult immunhiány
pótlására élete végéig havonta
infúziókat kell kapnia Debrecenben. Fájdalmai változó
erősségűek, de állandóak, ami
miatt nem tud minden városi
rendezvényen részt venni.
Otthonában a magyar és világirodalom klasszikusai sorakoznak, mégis Moldova György
írásai, József Attila és Baranyi
Ferenc versei a meghatározók
számára. A közélet és a társadalom problémái, az emberi
sorsok régóta foglalkoztatják.
Vezetett rejtvényfejtő klubot,
és szervezett két városi bajnokságot, tagja volt az irodalmi
körnek.
Demokráciában,
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szabadságban szeret élni, hisz
az értelem erejében, ezért egy
kicsit idealistának tartja magát.
Ez a szemlélet érezhető írásaiban és verseiben, amelyekkel a
helyi pályázatokon is díjazott
lett. Újságírói pályája tíz éve
rejtvénykészítéssel
indult,
aztán jelentkezett az ingázók
utazási problémáinak feldolgozásával, majd jött a Magánvélemények közügyekről, a Sorsok
és emberek vagy a Szentpéteri
Csillagok sorozat, miközben
városi rendezvényekről, iskolai
eseményekről számos, közérdeklődésre számot tartó egyéb
írása jelenik meg. Tavaly
meghirdette a Lévay emlékévet, és írt róla cikksorozatot.
Témáit mérnöki precizitással
járja körbe, igyekszik minden
információt megadni az olvasónak. Vallja, mindenkitől lehet
tanulni, nagy élményként éli
meg, amikor elismert emberekkel készíthet riportot. Ezért
is örült annak, hogy társszerzője lehetett az „Életutak –
díszpolgárok, jeles személyek
Sajószentpéter történetében”
című könyvnek, amivel a városvezetők elismerését is kivívta.
Kovács I.

KÖZÉLET

KÖZÉLET

Az Ön családja milyen hagyományok
szerint ünnepli a karácsonyt?
Zsigmond István

meggyőződés, a hit miatt
mennek el oda, hanem hogy
szerepeljenek. Hetvenévesen
szomorúsággal tölt el, hogy az
ősi református nagytemplomunk kihasználatlan, mivel
nincs lelkipásztorunk.

Hallgató-Sztofán
Dóra

Az adventi időszak első felében
dél-amerikai
körutazáson
vettünk részt. Brazíliából,
Uruguayból és Chiléből karácsonyi díszeket, ajándékokat
hoztunk. Mi katolikusként
természetesen
keresztény
módon ünnepelünk. Ilyenkor
mindig elmegyünk templomba.
Az éjféli misét nem hagyjuk ki.
Szentestén végre együtt a
teljes család. Negyvenéves Éva
lányomnak hazajön ilyenkor a
külföldön dolgozó férje is. Nagy
örömömre nálunk lesz hétesztendős kis unokám, Zétény is.
Ami számunkra többet ér, mint
a
legszebb,
legdrágább
ajándék. Az ünnepi menü tradicionális évek óta: halászlé,
különféle vadételek, töltött
káposzta, kocsonya, no, és az
elmaradhatatlan
bejgli.
December 25-én aztán a
párommal
kimegyünk
a
hegyekbe, többnyire a Bükkbe.

Láng Péterné
Mi polgári módon ünnepelünk,
nem megyünk templomba.
December 23-án sajószentpé-

teri otthonunkban közösen
feldíszítjük az ezüstfenyőfát, a
díszek lilák és ezüstösek.
Természetesen itt lesz 24 éves
Bence fiam is. Kedvelt szaloncukrunk a vajkaramellás és a
Vadász. A szentestét édesanyámnál töltjük Mádon, testvéremmel
és
családjával.
A karácsonyi ünnepi ebéd
húsleves
csigatésztával
kezdődik, de lesz ponty
halászlé, rántott hús, töltött
káposzta és kocsonya is. A
bejglit hagyományosan Györgyi
húgom készíti. Ez nekünk így
többet jelent, mintha elmennénk a legjobb, legelegánsabb
vendéglátóhelyre.

Zsíros László
Családi körben töltjük a karácsonyi ünnepeket első és
második napján, felváltva a
nászoméknál vagy nálunk. Ott
lesz természetesen 45 éves Laci
fiunk a feleségével és két gyermekükkel: a 14 esztendős
Máté, aki pályaválasztás előtt
áll, és a 10 éves Luca, ő érdek-

lődik a sminkelés iránt, érthető
ez, hiszen az édesanyja fodrász.
Standard karácsony a miénk,
standard menüvel. Húsleves,
pulyka,
töltött
káposzta,
kocsonya. Előtte pohárka
pálinka, utána pedig piros és
fehér bor. Az ajándékozás az
életkori
sajátosságoknak
megfelelően. Apró ajándékok,
a két nagyszülő pedig pénzt ad
a számítógéphez kötődő programokhoz, játékokhoz. Magyar
emberként roppant sajnálom,
hogy kiveszőfélben gyermekkorom kedves szokásai: a betlehemezés, a kántálás és a
regölés. Új nyugati szelek
fújdogálnak,
helyettük
a
hálaadás és a Valentin-nap vált
divattá. Néhanapján elmegyünk az éjféli misére, bár nagy
csalódás számomra, hogy a
papok egy része a klasszikus
"eskessen, temessen, kereszteljen!" szerepkör mellett politizál még az éjféli misén is. Sok
a felszínes ember, akik nem a
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koztuk meg a sajószentpéteri
Május 1. úton. Férjem ilyenkor
már hagyományosan felveszi a
konyhatündér szerepet, mindig
kitalál valami gasztronómiai
különlegességet. Lesz kacsasült, töltött káposzta, ponty
halászlé és bejgli, ha valaki hoz
nekünk.
Elzarándokolunk
december 24-én a szüleim
sajószentpéteri
temetőben
levő sírjához, egyúttal megemlékezünk az Éva és István
napról, mert születésükkor ezt
a nevet kapták. December 25én meglátogatjuk a nagynéniket, nagybácsikat, unokatestvéreket és a nagyszülőket.

Novák Szabolcs

ültetünk, még ha nem is mi,
hanem az utódaink élvezik
majd az árnyékát. A műfenyőnek is megvan a maga
meghittsége, ha azoknak a
lelkében rend van, akik körülülik. Ötesztendős András fiunk
és a négyéves Ádám nagyon
várják már a Jézuskát, hogy
hozza az ajándékokat. Őket
még nem fertőzte meg a számítógépes világ: a legókat, a dinoszauruszokat és a vadászati
eszközöket szeretik. Nekünk két
karácsonyunk is van. Szenteste
együtt a család. A feleségem,
Nikolett főzi a finom falatokat:
halászlé, rántott szelet, kacsasült, marhaszegy és ízletes
sütemények. A nagyszülők is
ott ülnek a terített ünnepi
asztalnál. Édesanyám a két
ünnep között kocsonyát készít.
A második összetartás ideje
december 26-a, ekkor a barátokkal és jó ismerősökkel találkozunk.

piros színű díszekkel, ebben
segédkezik felnőtt fiam, Olivér
és édesanyám is. A fa alá csak
jelképes ajándékok kerülnek,
mivel egész évben mindenki
megkapja azt, amit szeretne. A
főzés az én reszortom.
Korábban fácánleves volt, most
ponty halászlé lesz, rántott hal
salátákkal és mákos bejgli.
Kocsonyát majd szilveszterre
csinálok. December 25-én és
26-án meglátogatjuk barátainkat, ők pedig minket. Igyekszünk az egész évi fáradtságot
is kipihenni, családi kapcsolatainkat ápolni, erősíteni.

mélyen vallásosnak (jóllehet
háromszor is megkereszteltek:
az édesanyám, a keresztanyám
és a nagymamám közbenjárásának köszönhetően), ezért mi
nem látogatunk el az éjféli
misére,
templomba
sem
járunk. Nekünk a család, az
összetartozás, a meghittség, a
szeretet jelenti az ünnep szépségét.

Horváth Mónika

Pasiczky Csaba

Inklovics Ildikó

Most lesz az első igazi karácsonyunk, hármasban, kisfiunk
Olivér még csak 4 hónapos.
Még nem döntöttük el, milyen
karácsonyfát veszünk, de az
biztos, hogy a klasszikus díszek
fehér és ezüstszínűek lesznek,
ezekkel díszítjük fel szenteste a
fát. Polgári módon ünnepelünk, templomba nem járunk.
Csemeténket mindennel elhalmozzuk. Kap ruhákat bőven,
etetőszéket, csörgőt, fürdőjátékokat, zenélő éneklő kutyát,
játszószőnyeget.
Párommal
egymást egy házzal ajándé-

A mi családunknál természetesen
keresztény
módon
történik a karácsony megünneplése. Már csak azért is,
mert Sajószentpéter peremén,
Dusnokpusztán lakunk, és itt
szerencsére jóval erősebbek a
hagyományok,
mint
a
városban. Karácsony előtt
mindenhol nagy a rohanás, mi
is sokat dolgozunk a Macaron
cukrászdánkban, de az összetartás, összetartozás legalább
karácsonykor felerősödik, és
remélem, nemcsak nálunk.
Nem vágjuk ki a fákat, inkább

A karácsony megünneplése
nálunk polgári módon történik,
templomba nem megyünk.
December 24- e a szűk családé.
Feldíszítjük szépen az élő karácsonyfánkat, teleaggatjuk majd

Polgári módon történik nálunk
a karácsony megünneplése.
December 24-én feleségemmel
és két fiunkkal, a 11 éves
Leventével és a 14 esztendős
Dominikkal együtt csinosítjuk,
öltöztetjük ünnepi díszbe a
karácsonyfát. A menü a szokásos: halászlé, különféle sültek,
vadételek és a kihagyhatatlan
bejgli. December 25-én tartjuk
a nagyobb családi összejövetelünket, ezen részt vesznek a
feleségem testvérei, unokatestvérei is. Nekem nincs
nagyobb rokonságom, mivel
egyke vagyok. Nem számítunk
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Mozgalmas év áll mögöttem,
ezért inkább a pihenés és a
befejezésre váró feladatok
kapnak nagyobb hangsúlyt az
elkövetkező hetekben. Ilyenkor
rengeteg filmet nézek meg.
Tervezzük, hogy megtekintjük a
miskolci adventi forgatagot is.
Természetesen a szentestét
szűk családi körben töltöm el
Sajószentpéteren. Az ünnepi
vacsorát a nővéremmel, Andreával készítjük - abból is a töltött
káposzta az én reszortom. Míg
készül a sok finomság, gyermekei: a 17 éves Luca, a 15
esztendős Áron és a 14 éves
Kende nagyon ügyesen feldíszítik a fenyőfát. Majd véget
nem érő beszélgetés kezdődik.
Talán így sikerül feltöltődni a
következő év nagy kihívásaira.
Buzafalvi Győző

SPORT

SPORT, KÖZÉLET

Ökölvívásunk aranyéve
30 éve le� magyar csapatbajnok a Borsodi Bányász
Megítélésem szerint 1989 volt a Borsodi Bányász ökölvívószakosztályának aranyéve: egyéni vb- és Eb-ezüstérmek
mellett megszerezték a csapatbajnoki aranyérmet, majd
az egyéni bajnokságon is tarolva a legeredményesebb
klub címet is. A fél évtizedes aranykorról és a 30 évvel ezelőtti eseményekről Takács Gábor akkori vezetőedzővel és
a csapat kiemelkedő klasszisával, Isaszegi Róberttel beszélgettem.
A címmel először nem értettek
velem egyet: Robinak érthetően 1988 az olimpiai bronzéremmel, Gábor pedig nem
tudna választani. Abban dűlőre
jutottunk, hogy az akkor városi
rangját éppen visszanyerő
község sportéletében egy
országos bajnoki cím felfoghatatlan siker, talán megismételhetetlen. Robi kissé keserűen
jegyzi meg: „Már el is felejtették, bezzeg, ha focisták
lettünk volna, még ma is
mindenki erről beszélne.”
A Bányász bunyósai korábban is
nyertek már érmeket hazai és
nemzetközi versenyeken, 1981ben éppen Takács szerzett a
tamperei Eb-n bronzot. A sikerszéria mégis 1985-ben kezdődött, amikor Isaszegi ugyanezt
Budapesten
megismételte,
majd
1988-ban
Szöulból
olimpiai bronzot, 1989-ben

Athénból Eb-ezüstöt is hazahozott, és közben nemzetközi
klasszissá válva itthon nem
talált legyőzőre. Ekkor mellette
már olyan nagyszerű ökölvívók
értek be a klubnál, mint Szőke
László (1987, Torino: Eb-ezüst)
vagy Szűcs László, akik különböző tornákon és az egyéni
magyar bajnokságokon sorra
nyerték a különböző színű
érmeket. És szívesen állt a
Bányász kötelékébe az Eb 3.
helyezett Hranek Sándor is, aki
1989-ben Moszkvában már
nekünk nyert világbajnoki
ezüstérmet. Ez a négy sportoló
adta abban az időben a magyar
válogatott gerincét, és nemzetközi színtéren is jegyezték a
nevüket. Mellettük ott volt a
csapatban számos tehetség,
akik sokszor megnehezítették a
hazai klasszisok dolgát. A 12
csapatos,
oda-visszavágós

rendszerű NB I-be feljutva
elsőként a középmezőny, majd
a dobogó lett a cél, 1988-ban
sikerült a Paks és a Bp. Honvéd
mellé harmadiknak felférni.
1989-ben a Pakson rendezett
utolsó mérkőzésükön elért
14:14 arányú döntetlennel a
vendéglátókat és a Vasast
megelőzve magyar bajnokságot nyert a Borsodi Bányász,
majd 1990 ezüstérmet hozott:
a Paks visszavágott.
Ezek alapján már nem csoda,
hogy az éppen 30 évvel ezelőtt
(1989.
december
13-16.
között) 22 egyesület 107
versenyzője
részvételével
Miskolcon
rendezett
66.
Országos
felnőtt
egyéni
ökölvívó-bajnokságon Isaszegi,
Szőke, Szűcs és Hranek arany-,
Kol Ferenc és Farkas László
ezüst-, Dubszki Imre és Lakatos
János bronzérmet szerzett. Az
eredmények alapján kiszámított egyesületi pontversenyt a
Borsodi Bányász (29 pont)
nyerte a Honvéd (18) és a Vasas
(16) előtt, a legeredményesebb
edző pedig Takács Gábor lett,
aki a rá jellemző szenvedéllyel
most először beszélt lapunkban

A mester és tanítványa mai is jóbarátok
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pályafutásáról. 12 évesen
kiugrási lehetőségként talált a
bunyóra, és hamar jöttek az
eredmények. Serdülő, ifjúsági,
majd a felnőtt válogatottakban
14 év alatt összesen 39 alkalommal öltötte fel a címeres
mezt, és három egyéni magyar
bajnoki cím mellé hat második
helyet gyűjtött be. Tamperében Európa-bajnoki bronzérmesként
fejezte
be
a
pályafutását 1981-ben.
Már versenyzőként készült az
edzői pályára, segédedzői,
majd a Testnevelési Főiskolán
edzői képesítést szerzett.
Tanulmányait támogatta a
klubvezetés, így visszavonulása
után egy éven belül kinevezték
vezetőedzőnek. Tudta, hogy
nagy fába vágja a fejszéjét,
hiszen néhány tehetséges, de
nehezen kezelhető emberrel is
kellett dolgoznia (mint Szűcs
Laci), ugyan sok ősz hajszál
árán, de valamit kihozott
belőlük is. Papp László mellett
nyolc évig dolgozhatott a válogatott mellett másodedzőként,
sokfelé járt a világban, és
tanulta el az ottani módszereket, majd próbálta a saját-

jába beilleszteni. Laci bácsival
nem volt könnyű, de a hibái
ellenére őt a szakmában
mindenki tisztelte, szerette és
sokat tanult tőle. A játékosokat
munkára motiválni, néha fanatizálni igyekezett. Ebben sok
segítséget kapott Robitól is, aki
a csapat sikerorientált vezére,
példakép volt, és gondolkodásával, munkabírásával, élet-

módjával a társakat arra
sarkallta, hogy ők is a legtöbbet
hozzák ki képességeikből.
Minden csapatnál kell egy
húzóerő, ha nem akar átlagosnak megmaradni, az övék
Robi volt. Gábor ezúton is
köszöni a város vezetésének,
hogy nemrég kitüntetéssel is
elismerték a sikeres pályafutását.

Büszke arra, hogy részese
lehetett és hozzájárulhatott a
nagy
eredményekhez.
Itt
szeretné
megköszönni
az
egykori Borsodi Szénbányák
támogatását, a versenyzői
munkáját, az edző kollégák
(mint Nagy Imre, aki nagyon
tehetséges
ifijátékosokat
nevelt) segítségét, végül a szurkolótábornak is, hogy messzire

is lelkesen elkísérték a
csapatot. Nélkülük ezekről az
eredményekről most nem
beszélhetnénk.
Sajószentpéter számára a
városi rang elnyerésének évét,
az 1989-et az ökölvívók is
bearanyozták. Mondom én,
hogy aranyév volt!
Kiss Barnabás

Megalakult az új képviselő-testület

Október 30-án, ünnepélyes
keretek között, 11 fővel
megalakult városunk új képviselő-testülete. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját
követően a polgármester és a
képviselők letették az esküt,
titkos szavazással döntöttek az
alpolgármester személyéről,
valamint megválasztották Sajószentpéter
Városi
Önkormányzat
bizottságainak
elnökeit és tagjait. Az 5. számú
egyéni
választókerületben
szavazategyenlőség alakult ki,
ezért ebben a választókerületben 2020. január 19-én
időközi választást tartanak.
Ennek a választásnak az eredményétől függ, hogy tizenkettedikként ki ül majd be
Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testületébe.

Név
Dr. Faragó Péter
polgármester
MSZP-DK
2. Bárdos Tamás
FIDESZ-KDNP
3. Deák László
független
4. Geregúr József
MSZP-DK
5. Kelemen Sándor
független
6. Kocsi Tibor
Zöldek Pártja
7. Kovács Mihály
MSZP-DK
8. Molnár Krisz�na
FIDESZ-KDNP
9. Nagy Imre
FIDESZ-KDNP
10. Pálkovács Viktória
független
11. Pasiczki Csaba
MSZP-DK

Bizottság

1.

Szociális, Kulturális, Sport és
Köznevelési Bizo�ság tagja

Nem képviselő-bizo�sági
tagok
Füleki Tímea Mária
Jogi és Ügyrendi Bizo�ság

Jogi és Ügyrendi Bizo�ság elnöke
Szociális, Kulturális, Sport és
Köznevelési Bizo�ság elnöke

Kisfalusi Zsolt
Jogi és Ügyrendi Bizo�ság

Pénzügyi Bizo�ság tagja
Jogi és Ügyrendi Bizo�ság tagja
Szociális, Kulturális, Sport és
Köznevelési Bizo�ság tagja
Pénzügyi Bizo�ság elnöke
Jogi és Ügyrendi Bizo�ság tagja
Pénzügyi Bizo�ság tagja
alpolgármester

12.
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Gilányi A�la
Pénzügyi Bizo�ság
Perényi Barnabás
Pénzügyi Bizo�ság
Gadóczi Józsefné
Szociális, Kulturális, Sport és
Köznevelési Bizo�ság
Lakatos Sándor
Szociális, Kulturális, Sport és
Köznevelési Bizo�ság

SZABADIDŐ, REKLÁM

AKTUÁLIS

19 tipp a hulladékmentes élethez

A TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 kódszámú projekthez
(Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek
rehabilitációjával) kapcsolódva a következőkben
kiderül, hogy néhány egyszerű ötlet segítségével
miként alakíthatunk ki hulladékmentes életet.

Keresztrejtvény
¹

²

³

¹¹

2. Használjunk üveg- vagy fémkulacsot, igyunk mindig csapvizet és örökre felejtsük el az ásványvizes flakonokat, úgysem lehet őket a végtelenségig újrahasznosítani!

¹⁹
A fából készült evőeszközök nem csupán
környezetkímélők, de divatosak is
inkább ezt, később komposztálhatjuk is!

8. A bolti, műanyag mosogatószivacsot cseréljük le komposztálható, fa mosogatókefére és otthon is termeszthető luffaszivacsra!

⁸

¹²

¹³

¹⁵

¹⁶
¹⁸

²⁰

Várjuk Önöket 2020-ban is

²¹

²²

²³

²⁷

²⁸

²⁴

²⁵

²⁶

²⁹

³⁰

14. A fast fashion ruházatot cseréld le turikincsekre!
15. Ha valami elromlik otthon, javíttassuk meg cserélés helyett!

7. Ha házon kívül is kávézunk, érdemes beszerezni egy többször használható, coffee-to-go bögrét az eldobható poharak helyettesítésére.

⁷

¹⁷

3. Ne használjunk műanyagban megvásárolható, durva vegyszereket az otthonunkban, váltsunk természetes tisztítószerekre!

6. Komposztáljuk a szerves konyhai hulladékot, mert a szeméttelepeken sok idő, mire lebomlik a többi hulladék közé
keverve! Kert nélkül, panelban is megoldható.

⁶

¹⁰

¹⁴

5. Mondjunk búcsút a műanyag dobozos tusfürdőknek, ismerkedjünk meg inkább a kézműves, magyar natúrszappanok világával! A szállítás is szennyez, így elsősorban a helyi
termékeket keressük!

⁵

⁹

1. A műanyagzacskókat cseréljük le újrahasználható tasakokra és csatos üvegekre!

4. Szerezzünk be egy összecsukható fa- vagy fém evőeszközkészletet, amelyet mindig magunknál tarthatunk, így nem
kell többé az egyszerhasználatos kanalakat és villákat
igénybe venni!

⁴

16. Az alufólia és folpack helyett használjunk méhviaszos kendőt a konyhában, vagy egyszerűen takarjuk le egy másik
tányérral az ételt!
17. A tönkrement háztartási eszközökből vásároljunk lebomló
vagy újrahasznosítható változatot: üveg keverőtálakat, fa
partvist és felmosót, fémlapátot! Tulajdonképpen mindenből válasszunk műanyagmenteset!
18. Mondjuk le a nyomtatott csekkeket, banki kivonatokat és
reklámújságokat, így csökkenthetjük a papírhulladékot!
19. Mielőtt megvennénk valamit – főleg, ha műanyagból van –
mindig gondolkodjunk el rajta, valóban szükségünk van-e
az adott tárgyra. A legtöbb hulladék ugyanis felesleges vásárlásból ered.

9. Az otthonunkat dekoráljuk lebomló természetes anyagokkal, saját magunk által készített díszekkel a bolti kacatok
helyett!
10. Használjunk fém szívószálat a műanyag helyett – vagy, ami
még jobb, egyáltalán ne használjunk szívószálat!
11. Felesleges holmik helyett ajándékozzunk élményt vagy kézzel készített dolgokat a szeretteiknek, például házilikőrt,
fürdősót, teakeveréket!
12. A WC-papírból válasszuk a kartonba csomagolt, újrahasznosított verziót!
13. A műanyag fogkeféknek már létezik lebomló, bambuszból
készült változata is, természetes anyagú sörtével. Vegyük
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Megköszönjük
egész évi vásárlásukat,
kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

Vízszintes: 1. Vörösmarty Mihály versének címe. 9.
Holland barokk festő (Pieter van). 10. A Chicago Bulls
finn kosárlabdázója (Markkanen). 11. Tolna megyei
község. 13. A penészgomba szaga. 14. Rövid morzejel.
15. Legnagyobb folyónkkal kapcsolatos. 17. Ijedtében
visítozik. 19. Kortárs magyar író, műfordító (György).
21. Sine anno (kiadás éve nélkül) rövidítése. 22. Mi
okból? 24. Esztergom melletti településen él. 27.
Országos Sportnapok, röviden. 28. Nagyon fél. 30.
Védjegy, oltalom alá helyezés.
Függőleges: 1. Rosszindulatú, sunyi. 2. Natália
becézve. 3. Gyakorító képző. 4. A LaPaloma zeneszerzője (Sebastián). 5. Venezuelai régió. 6. A bárium
vegyjele. 7. Kritériumok teljesülésének vizsgálata. 8. A
szám (numero) egyik rövidítése. 12. Furat, tájszóval.
16. Valamitől lentebbi helyen. 17. Szárítással tartósított zöldtakarmány. 18. Csontra utaló latin előtag. 20.
Felfelé módosított „d” hang. 23. Rövid trombitahang.
25. Átlag, röviden. 26. Az immunglobulinok egyik
osztálya. 29. Angol férfinév rövid alakja.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe
nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére
2020. január 30-áig. A helyes beküldők között egy 5000
Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió
Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. Email: sajotv@gmail.com. Október havi rejtvényünk
helyes megfejtése: „Szigethy Ferenc”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A december 4-én megtartott sorsoláson Tábori Andrásnénak kedvezett a szerencse.
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.

KALÁSZ
T E R M É N Y- T Á P

LÁNGOSSÜTŐ
A PARASZNYAI ELÁGAZÁSNÁL
Lángos-különlegességek széles
választékával várjuk Önöket
2020-ban is!

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

„Lángos csak frissen sütve!”

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
Telefon: 48/521-037, Ügyvezető igazgató: Sulyok Barnabás
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Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Kovács Gyula
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@gmail.com; Nyomda: Litoplan Kft.
Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
E-mail: info@litoplan.hu; Megjelenik kéthavonta 4300 példányban.
ISSN 1789-7807 (nyomtatott); ISSN 2063-482X (online)
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő
cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó írásos
engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
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BÉRLETES SZÍNHÁZI SOROZAT
2. ÉS 3. ELŐADÁS
2020. január 30.
EISEMANN – ZÁGON - NÓTI: HYPPOLIT, A LAKÁJ
zenés vígjáték
A MANDALA DALSZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Szereplők: BÓDIS GÁBOR, MIKÓ ISTVÁN, SZABÓ ANIKÓ,
CSERJÉSI BEATRIX, BACSKAI ZSOLT, KOVÁCS ATTILA …

2020. február 25.
CAPOE – GALLI: NŐ A TÉT
vígjáték
A GERGELY THEATER ELŐADÁSA
Szereplők: GERGELY RÓBERT, LIPPAI LÁSZLÓ, HELLER TAMÁS,
NÉMEDI-VARGA TÍMEA, DÁNYI KRISZTIÁN
AZ ELŐADÁSOKRA JEGYEKET IS ÁRUSÍTUNK 1.800 ÉS 2.000 Ft-ért.

