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A 30 éves várost ünnepeltük
Sajószentpéter tanácselnöke, dr. 
Péter András az 1989. március 
1-jén megtartott ünnepi taná-
csülésen vehette át a nagyközség 
várossá nyilvánításáról szóló ok-
iratot. Az évszázadokkal korábbi 
mezőváros ezzel nyerte vissza a 
történelem viharaiban egykor 
elveszített rangját. A jubileumi 
év nyitányaként egy kiállításmeg-
nyitóra is sor került, ahol 10 tabló 
segítségével nyomon követhet-
tük azokat a területeket, amelyek 
alapvetően meghatározzák a vá-
rosról alkotott képet, és azokat 
a feltételeket, amelyek a polgá-
rok életminőségét alapvetően 
befolyásolják. A közigazgatás, 
egészségügy, oktatás, a sport-és 
kultúra, szociális gondoskodás 
és civil élet meghatározó moz-

zanatai rajzolták meg az elmúlt 
harminc (de inkább ötven) év 
fejlődésének ívét, a kezdetektől 
napjainkig.
 A harminc évvel ezelőtti esemé-
nyekre, valamint az azóta megtett 
útra emlékeztek a városalapítók, 
mai utódaik és meghívott vendé-
gek 2019. március 1-jén 16 órától 
az MSK-ban egy gálaműsorral. A 
város fejlődésének előmozdítá-
sáért emléklapokat és ajándékot 
vehetett át dr. Péter András egy-
kori tanácselnök, dr. Szemán Ilo-
na, dr. Bakonyi Judit, Kádas Imre, 
Heiszman István, Gyenge Gyula, 
Kalász László, Heidrich László, 
Paszternák Istvánné és Székelyné 
Drahos Mária. A gálát színvonalas 
kulturális műsorelemek kötöt-
ték egybe születésnapi csokorrá, 

ezekben a helyi értékeket kép-
viselve fellépett a Gyöngyszem 
mazsorettcsoport, a Freedance 
2008 Társastánc Sportegyesü-
let és a Sólyom Dániel – Zuzana 
Siminka páros, a Kossuth Lajos 
Általános Iskola kórusa, Bodnár 
Angéla zenetanár és Szász Kitti, a 
freestyle futball négyszeres világ-
bajnoka is. Mellettük nagy taps 
fogadta a Miskolci Nemzeti Szín-
ház művészeit, Harsányi Attilát és 
Varga Andreát. A legnagyobb si-
kert az est csúcspontjaként fellé-
pő patinás Duna Művészegyüttes 
színpad- és szívdobogtató ferge-
teges néptáncbemutatója aratta, 
amelyhez az önálló koncerte-
ket is adó, autentikus népzenét 
játszó Göncöl zenekar szolgált 
talpalávalóval.

Szécsi Pál 2019-ben ünnepel-
te volna 75. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Gergely 
Róbert és a Stúdió 11 Combó 
zenekar koncerttel emléke-
zett népszerű énekesünkre. A 
nőnapi koncerten a művész 
legnépszerűbb dalai csendül-
tek fel a 60-as és 70-es éveket 
megidézve. Egy olyan korszak-
ból származnak ezek a dalok, 
amelyben érzelmes melódiák 
és valódi táncdalok születtek, s 
amelyeket – láthatóan – a sajó-
szentpéteri hölgyek is szívesen 
hallgattak. 

Nőnap – Szécsi Pál-emlékkoncert

2019 egy újabb rovátka, még 
egy apró ránc a nemzettes-
ten. Azonban hazánk sokszínű 
és változatos történelmében 
vannak pontok, amikre való-
színűleg akkor is ünnepként 
fogunk tekinteni, ha az ilyen 
ráncok már szinte megszámlál-
hatatlannak tűnnek majd. Ezek 
közé tartozik egyik legnagyobb 
nemzeti ünnepünk, március 15-
e, ami 2019-ben sem telt ese-
ménytelenül Sajószentpéteren. 

Az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc tiszteletére a 
Sajószentpéteri Kossuth Lajos 
Általános Iskola tornatermében 
rendeztek megemlékezést. A 
magyar Himnusz közös elének-
lése után az egybegyűlteket 
dr. Faragó Péter köszöntötte, 
majd megtartotta beszédét. 
Sajószentpéter polgármestere 
az ünnep szellemében szüle-
tett gondolatait osztotta meg 
a megemlékezőkkel. Ezt köve-

tően az Ózdról érkezett ÓMI 
Zenés Színház énekkel, ünnepi 
idézetekkel és versekkel tűzdelt 
műsorát tekinthették meg az 
egybegyűltek. A hat fiatal mű-
vész a 48-as eszméket vitte szín-
padra, így próbálva megidézni 
a hazájukért harcoló nemzeti 
hősök szellemét. Ezután az ün-
neplő közönség az iskola előtti 
Kossuth-szobornál gyülekezett, 
hogy elhelyezzék az emlékezés 
virágait, koszorúit.

Az emlékezés koszorúi takarták be 
a Kossuth-szobrot
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2019. április2019. április

Ovis gála
Az áprilisi gálaműsor kereté-
ben 14 produkciót mutattak 
be a sajószentpéteri és varbói 
ovisok a szépszámú közönség-
nek. A programban tánc, vers, 
mese és népi gyermekjátékok 
egyaránt szerepeltek. A ké-
pek tanúsága szerint nem csu-

pán a nézők, hanem az apró 
előadóművészek is nagyon jól 
érezték magukat az MSK szín-
padán. A program célja, hogy 
a legkisebbek is megmutat-
hassák tehetségüket a szülők-
nek, nagyszülőknek, valamint 
egymásnak.

Pályázati konstrukció („Óvo-
dásoktól a Z generációig – 30 
éven aluliak részére szervezett 
közösségi programok”) ke-
retében megvalósult hagyo-
mányőrző húsvéti program a 
Lévay-ház udvarán, kézműves 
foglalkozással, táncházzal, ha-
gyományos népi ételek kós-
tolójával. A rendezvényen 

elsősorban a gyermekekre 
és az őket kísérő felnőttekre 
számítottak a szervezők. A kö-
zösségformáláson és az össze-
tartozás erősítésén túl a cél: a 
hagyományok átörökítése és a 
kulturális értékek megőrzése. 
A projektben az MSK együtt-
működő partnere a Sajómenti 
Népművészeti Egyesület. 

Húsvétvárás Sajószentpéteren 

Egészségnap a 30 éven aluli fiatalok számára
Az egészség megőrzését támo-
gató projekt („Óvodásoktól a Z 
generációig – 30 éven aluliak 
részére szervezett közösségi 
programok”) a Miskolci Egye-
tem egészségügyi karának 
szervezésében kifejezetten fia-
talok, fiatal felnőttek, családok 
számára került megrendezés-
re a célcsoportot érdeklő és 
érintő témákban. Szakembe-
rek, előadók települtek ki az 
egészségnap helyszínére, így 

egyszerre, egy helyen nyílt le-
hetőség szakemberekkel, szak-
tanácsadókkal való konzultá-
cióra, illetve szűrővizsgálatok 
elvégzésére. Az MSK berkein 
belül szervezett egészségnap 
tulajdonképpen egy komplex 
egészségmegőrző családi nap 
volt, előadásokkal, mozgás-
programmal, edzésekkel, étel-
bemutatókkal és szűrővizsgá-
latokkal összekötve, gyakorlati 
bemutatókkal kiegészítve.

Sajószentpéteri majális
Hagyományos módon, 2019-
ben is április 30-án rendezték 
meg a sajószentpéteri majális 
eseményeit. Sajnos az időjárás 
nem fogadta kegyeibe sem a 
fellépőket, sem az MSK-hoz 
ellátogató érdeklődőket, így 
2019-ben mind a fáklyás fel-
vonulás, mind a Pipiske-dombi 
koncertek elmaradtak, sőt, a 

hagyományos tűzijátékra sem 
került sor április 30-án. Ellen-
ben a majális sztárfellépői (Pál 
Dénes, Marót Viki és a Nova 
Kultúrzenekar) az MSK színház-
termében is forró hangulatot 
teremtettek. A közönség az 
előadókkal közösen énekelte 
a retró és a modern slágereket 
egyaránt. 
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2019. június2019. május

Városi gyermeknap élményekben gazdagon
„Tiétek a Liget”. A szervező mű-
velődési és sportközpont 2019. 
május 26-án délutánra ezzel csa-
logatta Sajószentpéter gyerme-
keit - szüleikkel együtt - az új Fitt 
Ligetben megrendezett városi 
gyermeknapra. Aki elfogadta a 
meghívást, biztosan nem bánta 
meg, mert rengeteg élménnyel 
távozhatott. A nemrég átadott 
korszerű sport- és szabadidő-
centrumra ezen a vasárnap 
délutánon rátaláltak azok, akik-

nek valójában megépült: a jövő 
generációja. Az időjárás is meg-
kegyelmezett a résztvevőknek, 
hiszen az esős időszakban szinte 
csak ezen az egy napon mosoly-
gott le a nap az önfeledten szó-
rakozó apróságokra. Hogy me-
lyik volt az erősebb csábítóerő, 
mindegy is, a lényeg, hogy olyan 
szép számmal megjelentek a 
rendezvényen, amilyenre az 
utóbbi időben nem igazán volt 
példa errefelé. 

A sport és a művészetek ünnepe 
18. alkalommal

A harmincadik születésnapját 
ünneplő Sajószentpéter adott 
otthont a 2019. május 31-én és 
június 1-jén már 18. alkalommal 
megrendezett „Testvérvárosok 
ifjúsági sport- és művészeti ta-
lálkozójának”. A rendezvény az 
elmúlt évek alatt semmit sem ve-
szített népszerűségéből, és általa 
valóban köttettek már többéves 
barátságok is. A kétnapos talál-
kozón a vendéglátó Sajószentpé-
ter mellett részt vettek a telepü-
lés testvérvárosainak - a szlovák 
Dobsina, a lengyel Kobiór és a 
cseh Sternberk – festői, fotósai, 
öregfiúk labdarúgócsapatai, va-
lamint szép számú sportoló ifjú-
sága. A küldöttségek élén meg-
tisztelték városunkat Jan Slovak 
és Eugeniusz Lubanski polgár-
mesterek, valamint Libor Samsu-
la alpolgármester is.

Kertavató a város szívében
A TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00014. 
számú, „Generációk kertje – 
szociális alapszolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése Sa-
jószentpéteren” címmel meg-
valósult létesítmény ünnepélyes 
átadásával (2019. június 6-án) 
újabb mozaik került a helyére 
a jövő Sajószentpéterének tér-
képén. A park létrejöttével, 
elnyerve végleges formáját, 
Sajószentpéter keleti városka-
puja ma már egy fejlődni aka-
ró kisváros képével fogadja a 
rajta belépőket. Közelebbről 
megismerve pedig – ahogyan 
azt Aleva Mihályné, a TSZK 
intézményvezetője is hangsú-
lyozta – olyan létesítménnyel 
és olyan eszközökkel gazdago-
dott a város, amelyek valóban 
egyenlő esélyt biztosítanak a 
fogyatékkal élőknek is, ami-
lyenre mindenhol szükség len-
ne, mégis párját ritkítja.

Az egészség jegyében – Nemzeti Sportpark-átadó
A Nemzeti Szabadidős Egészség 
Sportpark Program 2016-ban 
indult útjára. Szakmai irányítója 
jelenleg az Emberi Erőforrások 
Minisztérium sportért felelős 
államtitkára, szóval olyan kez-
deményezésről beszélhetünk, 
ami kitüntetett figyelmet ka-
pott az állam részéről. Nem 
véletlen, hogy az utóbbi három 
évben gombaként szaporodtak 
el a hasonló típusú Street Wor-
kout Parkok, amik az önsúlyos 

edzésre fókuszálva acélosítják 
használóit. A június 6-án déle-
lőtt 10 órakor kezdődő megnyi-
tón Demeter Zoltán országgyű-
lési képviselő a következőket 
mondta: „Ennek a parknak az 
átadásával is az egészséges 
életmód felé szeretnénk terel-
ni a lakosságot, mivel a mozgás 
családi program is lehet, ami-
ben a legkisebbektől kezdve a 
nagyszülőkig mindenki meglel-
heti az örömét”.
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2019. július2019. június

Életutak - Könyvbemutató
Sajószentpéter újbóli város-
sá nyilvánításának 30. évfor-
dulója tiszteletére megjelent 
„Életutak – Díszpolgárok, jeles 
személyek Sajószentpéter tör-
ténetében” című kiadványt 
dr. Horváth Zita, Kiss Barna-
bás és dr. Tóth Péter állította 
össze.  A kötetben a XIV. szá-
zadban született Szentpéteri 
Merth János nádori jegyzőtől 
prof. dr. Csiba László klinikai 
intézetigazgatóig – kronoló-
giai sorrendben – harminchat 
Sajószentpéter történetéhez 

kötődő jeles személy életútját 
ismerhetjük meg. Olyanokét, 
akikről ma rendelkezünk any-
nyi biztos információval, amely 
ezt lehetővé tette. Bizonyosan 
maradt ki számos név, de ez is 
csak azt bizonyítja, hogy szelle-
mi értékekben milyen gazdag 
volt Sajószentpéter. Szerepel 
viszont benne egyházi személy, 
tudós, képzőművész, színész, 
sportoló, orvos, divattervező 
éppúgy, mint pedagógus, köz-
életi ember, vagy Oscar-díjas 
mestercukrász.

Városnapok
Sajószentpéter városi rangja 
visszaállításának 30. évforduló-
ja jegyében zajlott 2019. június 
20-23. között a sorban már a ti-
zenegyedik Sajószentpéteri Vá-
rosnapok rendezvénysorozata, 
ahol a szervező művelődési 
és sportközpont munkatársai 
– a lehetetlenre vállalkozva – 
ezúttal is igyekeztek minden 
korosztály igényét kielégíte-
ni. Június 20-án 16 órakor egy 
helytörténeti vonatkozású 
könyv bemutatójával indult a 
négynapos rendezvénysoro-
zat. Az érdeklődőket az MSK 
galériájában egy „akkor… és 
most” tematikájú fotókiállítás 
köszöntötte, érzékeltetve a 
város harmincéves fejlődését. 
Június 21-én 16 órától kultu-
rális műsorral színesített ün-

nepi képviselő-testületi ülésen 
adták át a 2019. évi városi ki-
tüntetéseket az arra érdeme-
seknek. A képviselő-testület 
Sajószentpéter Város Díszpol-
gára címet adományozott prof. 
dr. Csőke Barnabás, Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjével 
kitüntetett bányamérnöknek, 
a Miskolci Egyetem professor 
emeritusának. A hét utolsó két 
napján hagyományos felhőt-
len szórakozás következett: a 
szombati nap sztárvendége 
Fenyő Miklós és zenésztársai 
voltak, valamint a „Lords of 
Gravity” magyar akrobatikus 
kosárlabda öt fenegyereke, 
míg vasárnap Dolhai Attila, Po-
lyák Lilla, valamint a New Level 
Empire névre hallgató formá-
ció szórakoztatta a közönséget.

Angyal Bandi napja
A pályázat („Nem csak a har-
minc éveseké a világ – 30 éven 
felüliek részére szervezett kö-
zösségi programok”) kereté-
ben megvalósított program az 
egyik legrégebbről ismert be-
tyár, Angyal Bandi korát idéz-
te fel. Angyal Bandi felvidéki 
nemesi családból származott. 
Gyermekkorát Sajószentpé-
teren töltötte, legkedvesebb 
tartózkodási helye pedig a 
dusnokpusztai major volt. A 
hagyományőrző, kulturális és 
gasztronómiai rendezvény a 
betyárélet hagyományainak 
felelevenítésével, főzőbemuta-
tókkal, a közönség bevonásával 
megvalósuló interaktív progra-
mokkal tette emlékezetessé 
ezt a napot.

Olvasótábor
Sajószentpéter sajátos helyzet-
ben lévő település, a munkale-
hetőségek korlátozottak. A bá-
nyaművelés és az üveggyártás 
mint munkahelyteremtő ágazat 
megszűnt, s a lakosság jelen-
tős része nehéz körülmények 
között él. A családok többsége 

nem engedheti meg magának 
az üdülést, hogy gyermekeit tá-
borokba, kirándulásokra küldje. 
Ezért, támaszkodva a korábbi ta-
pasztalatokra, a városi könyvtár 
egy pályázat („Közösségfejlesz-
tő, a helyi identitást erősítő és a 
nonformális tanulást támogató 

programok megvalósítása a Lé-
vay József Városi Könyvtárban”) 
keretében olvasótábort szerve-
zett alsó tagozatos gyermekek 
részvételével. A tábor során fel-
dolgozott mesék, ifjúsági művek 
segítik a gyermekek kommuniká-
cióját, a közösségi értékrend el-

sajátítását, a közösségi élmények 
megélését. A gyermekek három-
szori étkezésben részesültek, 
hagyományőrző bemutatón és 
kézműves programokon vettek 
részt. Kirándulás keretében meg-
ismerkedtek a megye történelmi 
és természeti értékeivel.
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2019. augusztus2019. augusztus

Családi nap a Generációk Kertjében
A Sajószentpéteri Területi Szociá-
lis Központ és Bölcsőde 2019. au-
gusztus 3-án, szombaton a nem-
rég átadott Generációk Kertjében 
egy családi napi rendezvényen 
látta vendégül a sajószentpéte-
rieket. Kedvcsináló kísérletnek 
szánva, ugyanis a multifunkciós 
közösségi tér akkor tölt be igazán 

hasznos szerepet, ha minél töb-
ben „testközelből” ismerkednek 
meg vele, igénybe véve az általa 
nyújtott lehetőségeket. A prog-
ram középpontjában egy vidám 
„ötpróba” állt, amelyre hat csapat 
nevezett. A szellemi feladat kvíz-
kérdései arra voltak kíváncsiak, 
hogy mennyire közlekednek sa-

ját lakóhelyükön „csukott szem-
mel”, a négy ügyességi forduló 
feladatai pedig arra, hogy hogyan 
bánnak a hétköznapi eszközök-
kel. Utóbbira almahámozással, 
lufiborotválással, gombvarrással, 
valamint műanyag labda hokiütő-
vel történő célba ütésével adtak 
választ a versenyzők.

Újabb közösségi tér Sajószentpéteren
Sajószentpéter városa 2019 au-
gusztusában egy újabb kulturá-
lis célra használható közösségi 
térrel gazdagodott. Ugyanis 
az idei Szent István-ünnepen, 
2019. augusztus 20-án megtör-
tént a „Kulturális programok 
szabadtéren - Többfunkciós 
közösségi tér létrehozása Sa-
jószentpéteren” néven nyil-
vántartott projekt ünnepélyes 
átadása. A létesítmény közép-
pontja a színpad, ebből - mint 
a gyerekrajzokon a napsugarak 
– térkövezett sétautak vezet-
nek és szakítják meg a rendez-
vényudvar füves karéját. A kö-
zépső sugártól néhány fokban 
eltérő képzeletbeli egyenesre 
szimmetrikus köríven terül el 
a „fogyasztótér” szabadtéri ke-
mencével és látványkonyhával. 
Ennek részben fedett, részben 
nyitott építményei szükség 
esetén biztosíthatják a rendez-
vényudvaron tartózkodók idő-
járás elleni védelmét. A sport-
pálya kerítéséről és a szabad 
falfelületekről a városról készí-
tett ikonikus képek köszönnek 
vissza, teremtenek otthonos 
hangulatot.

Szent István-ünnep az MSK-ban
2019. augusztus 20-án a műve-
lődési és sportközpont új sza-
badtéri színpadán és a létesít-
mény környékén Sajószentpéter 
városa újra hármas ünnepet 
ült: Szent István államalapítá-
sának évfordulóját, az idei új 
kenyeret és nem utolsósorban 
a hagyományos sajószentpéteri 
búcsút. A város ünnepi esemé-
nyei már 10 órakor elkezdődtek 
a Lévay-ház és a Tájház udvara-
iban, ahol a családokat kézmű-
ves foglalkozásra várták, hogy 
ezzel múlassák az időt, amíg a 

hagyományos módon készült 
kenyér, valamint a később szét-
osztott ízletes kenyérlángosok 
a búbos kemencében megsül-
tek. A délután folyamán Jármi 
Zoltán görög katolikus parókus 
megszentelte, dr. Faragó Péter 
polgármester pedig megszeg-
te Sajószentpéter új kenyerét, 
hogy az összetartozásunkat 
szimbolizálva, a nézők is része-
sülhessenek belőle. Az ünnepi 
műsor további részében Márió, 
a harmonikás szórakoztatta a 
közönséget.

Bányásznap és Feledy-kiállítás
A 2019. augusztus 30-án 
(pénteken) 17 órakor a Bá-
nyász-emlékműnél megrende-
zett, a sorban 69. bányásznapi 
megemlékezésen a Bányász 
Szakszervezet nívódíjában 
részesített Sajógyöngye Nép-
dalkör bányászdalokból ösz-
szeállított csokorral, míg a Pe-
recesi Koncert Fúvószenekar 
zenéjével idézte vissza az egy-
kori hangulatot. Nagy Tibor, a 
Magyarországi Bányásztelepü-
lések Országos Szövetségének 
elnökségi tagja ünnepi beszé-
dében összefoglalta a szakma 
országos és megyei történe-

tét, kiemelve, hogy az ország 
újjáépítése a szénbányászat 
nélkül nem történhetett volna 
meg. Az ünnepi beszéd és a 
Bányászhimnusz elhangzását 
követően a sajószentpéteri 
önkormányzat, közösségek és 
magánemberek helyezték el az 
emlékezés koszorúit, virágait 
a bányászáldozatok emléktáb-
lája előtt. Azt követően pe-
dig „Emlékek” címmel Feledy 
Gyula Zoltán, sajószentpéteri 
születésű képzőművész mo-
nokróm alkotásait tekinthet-
ték meg az érdeklődők az MSK 
galériáján.
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Sportágválasztó nap
Szeptember 13-án több mint 
700 általános iskolás vette bir-
tokba az MSK sportpályáját. Az 
itt rendezett városi sportnap 
egyben sportágválasztó is volt. 
A füves pályán labdarúgás, va-
lamint egy 12 állomásos aka-

dálypálya, a tornacsarnokban 
mazsorettoktatás várta az ér-
deklődőket. A művelődési ház 
színháztermében társastáncot, 
a Hunyadi Mátyás Tagiskolá-
ban ökölvívást oktattak. A Kos-
suth Lajos iskolában a ping-

pongasztalnál, a mászófalon, a 
grundbirkózó küzdőkörben és 
a sakktáblánál próbálhatták ki 
magukat a diákok. Dr. Faragó 
Péter polgármester és Isaszegi 
Róbert olimpiai bajnoki bronz-
érmes bokszoló köszöntő sza-

vai után egy szegedi formáció, 
a Flip Unit Team tartott egy 
egészen káprázatos bemutatót. 
A csapat légpárnás szőnyegen 
tartott előadása azt bizonyítot-
ta, hogy kitartó edzéssel szinte 
bármire képes lehet az ember.

Jobb minőségű utak a BÉV-telepen
Sajószentpéter két belterületi 
útján 2019. szeptember 19-én 
11 órakor ünnepélyes kere-
tek között is lezárultak a kivi-
telezési munkálatok. A két út 
szélesítése, a régi burkolatok 
felújítása után a déli városrész 
megközelítése könnyebbé, köz-
lekedése biztonságosabbá vált. 
Az átadóünnepségen Demeter 
Zoltán országgyűlési képvise-
lő kiemelte, hogy azt szeretné, 

ha ezek az utak az emberek 
egymás közötti viszonyában 
is minél jobban megkönnyíte-
nék a „közlekedést”: növelnék 
a bizalmat, az egymás iránti 
tiszteletet, hogy felhőtlenül 
együtt tudjunk örülni minden 
legkisebb közös sikernek, ennek 
a mostaninak is. Ennek remé-
nyében vágta át városunk és a 
kivitelező cég első emberével 
együtt a nemzeti színű szalagot.

XI. Sajó-völgyi Népdalköri 
Találkozó

2019. szeptember 21-én immár 
11. alkalommal rendezték meg 
városunkban a Sajó-völgyi Nép-
dalköri Találkozót. A házigazda 
Sajógyöngye Népdalkörön kí-
vül még hat másik dalkör jött el 
Sajószentpéterre, Rezes Gyula 
énekes Szepsiből érkezett, a 
Tücsökmadár Néptáncegyüttes 
pedig ugyancsak településün-
ket képviselte. A talpalávalót 
a Csender zenekar húzta. Az 
immár hagyománnyá vált nép-

dalköri találkozót egy pályázati 
projekt („Nem csak a harminc 
éveseké a világ – 30 éven felüli-
ek részére szervezett közösségi 
programok”) keretében valósí-
totta meg az MSK a sajószentpé-
teri Sajógyöngye Népdalkörrel 
közös szervezésben. A találkozó 
deklarált célja a közösségépítés, 
a meglévő kapcsolatok ápolása 
mellett újak létesítése, valamint 
szakmai tapasztalatszerzés, is-
meretátadás.

Egy SZÉP-nap Sajószentpéteren
2019. szeptember 27-én 10 
órától nagyszabású telepü-
lésSZÉPítési akció zajlott Sa-
jószentpéteren. Városunk tíz 
kiválasztott területén mintegy 
300 díszfát és ugyanannyi dísz-
cserjét – lombhullatókat és 
örökzöldeket – ültettek el egy 
hagyományteremtőnek szánt 
megmozdulás keretén belül. 
Nemcsak a rendezvény, hanem 

a neve is telitalálat: a SZÉP mo-
zaikszó összeállítható a Sajó-
szentpéteri Zöld Élettér Prog-
ram kezdőbetűiből. Az első 
SZÉP-nap akcióinak helyszínéül 
a Pálóczi út és a 26-os út közöt-
ti zöld sávot, a Móra-lakótelep 
és a Kossuth út közötti zöld sá-
vot, a Harica utcai játszóteret, a 
Bányász és Tárna utcák sarkán 
lévő füves területet, a belvárosi 

Kossuth iskola környékét (a „lá-
basházak” előtti park – a Sem-
melweis utcai park – a szabad-
téri sportpark), a Vörösmarty 
utcai emeletes házak előtti fü-
ves sávot, a Szabadságtelepet, 
az Ibolyatelepet, a Fecskeszö-
get (a 27-os fő közlekedési út és 
a sportpálya között), valamint a 
Dusnoki Közösségi Ház udvarát 
jelölték ki a szervezők.



14 15

2019. november2019. október

Sajóparti Üvegvarázs
A Sajószentpéteri Üveggyár 
alapításának 125. évfordu-
lójára emlékezve nyílt meg 
2019. október 1-jén 15 órakor 
a Területi Szociális Központ 
rendezvénytermében a gyár 
történetét összefoglaló kiállí-
tás. Az ünnepélyes megnyitón 
dr. Faragó Péter polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
akik közül legtöbben egy nagy, 
összetartó családot alkotnak: 
az üveggyári dolgozókét. Mint 

kiemelte, a születésnap csa-
ládi ünnep, mi most a család 
alapítását ünnepeljük, hogy 
1894-ben üveggyár építését 
határozták el Sajószentpéte-
ren. „Ha én gazdag lennék” 
– kezdte megnyitóbeszédét 
dr. Veres László egyetemi ma-
gántanár, nyugalmazott me-
gyei múzeumigazgató, a tárlat 
összeállítója, majd így folytat-
ta: „…akkor ezt az üveggyárat 
megmentettem volna. Mert 

nagyon is pontosan tudjuk ho-
gyan, de józan ésszel nem ért-
jük meg, miért következhetett 
be, hogy a XXI. században Bul-
gáriából és Franciaországból 
kell a palackokat behozatnunk 
az országba.” Majd így folytat-
ta: „Nem túlzás, hogy itt van, 
ebben a teremben a 125 év, 
a gyár egész története, ennyi 
maradt meg belőle, ennek is 
nagy részét néhány lelkes em-
bernek köszönhetjük.”

Időseket ünnepeltünk októberben 
2019. október 4-én ismét a Sajó-
szentpéteri Művelődési és Sport-
központ színháztermébe várták 
a város tisztes kort megélt pol-
gárait a Területi Szociális Központ 
által több mint harminc éve életre 
hívott idősek napjára, amely az 
eltelt évek alatt sikerre lett ítélve. 

Az elmentek helyére az élet tör-
vénye szerint mindig újak lépnek, 
és ők is vágynak arra, hogy érez-
zék: a város nem feledkezik meg 
róluk. És mindig jólesik a kortár-
sakkal egy felhőtlen délutánt el-
tölteni, emlékezni, nosztalgiázni. 
Nem véletlenül telt meg zsúfolá-

sig most sem a színházterem. A 
hivatalos köszöntők után vérpezs-
dítő zenére alkotott koreográfi-
ákkal a Gyöngyszem Mazsorett-
csoport fiatal táncosai alapozták 
meg a hangulatot a meghívott 
mulatós sztárvendégek, a „Matyi 
és a hegedűs” nevű formáció 

műsorához. A program a torna-
csarnokban folytatódott, ahol az 
ünnepelteket vacsorával látták 
vendégül, ennek elköltése után 
ki-ki kedvére nosztalgiázhatott, és 
oszthatta meg a napi örömeit, bá-
natait az egykori munkatársakkal, 
barátokkal vagy ismerősökkel.

Lévay-napok

Sajószentpéter nagy szülötte, 
a reformkor sokoldalú alakja, 
Lévay József költő, műfordító, 

Borsod vármegye Aranytollal ki-
tüntetett főjegyzője emléke, iro-
dalmi munkássága előtt tiszte-
legve november 18-án délután, 
a Sajószentpéteri Művelődési és 
Sportközpontban az általános 
iskolás tanulók hagyományos 
szavalóversenyével nyílt meg a 
2019. évi Lévay-napok rendez-
vénysorozata. „Lévay József éle-
te dokumentumok tükrében” 
címmel válogatott kiállítás nyílt 
Lévay József hagyatékának a mis-
kolci Herman Ottó Múzeumban 
található dokumentumaiból. Ter-
mészetesen a református teme-
tőben lévő családi sírhely mel-
lett emlékeztek a költőre kései 
utódai, november 24-én délelőtt 

pedig a református nagytemp-
lomban ünnepi istentiszteletet 
tartottak Lévay születésnapjának 
194. évfordulójára emlékezve. 
Az istentiszteletet követően a 

Lévay-emlékház falán találha-
tó márványtáblánál a város, az 
egyház és a miskolci Lévay József 
Gimnázium képviseletében elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit.

10 éves a Sajószentpéteri Formációs és Táncgála
Táncok, tánckoreográfiák vará-
zsolták el annak a közönségnek 
a tagjait, akik 2019. november 
23-án részt vettek a Sajószent-
péteri Művelődési és Sport-
központ, valamint Sólyom 
Attila, a Sajószentpéteri FREE-

DANCE-2008 TSE vezetője által 
szervezett Sajószentpéteri For-
mációs és Táncgálán. A prog-
ram rendkívül változatos volt, 
mert 9 csapat 40 koreográfi-
ájában 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 
moderntánc, klasszikus ba-
lett, bachata és salsa, valamint 

mazsorett koreográfiákat. Sa-
jószentpétert vendéglátóként 
a Freedance-2008 TSE Sólyom 
Attila és a Gyöngyszem Ma-
zsorettcsoport Sztofán Zsuzsa 
vezetésével képviselte.
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Adventi gyertyagyújtás

A négy adventi vasárnap dél-
utánján közös ünnepélyes 
gyertyagyújtásra várták Sajó-
szentpéter lakóit a város köz-
pontjában elhelyezett óriási 
adventi koszorúnál. Mind a 
négy vasárnapon, a rövid kö-
szöntőket követően, egy-egy 
műsorral és különleges adventi 
fényjátékkal kedveskedtek a 
rendezvényre kilátogatóknak. 

December 1-jén a Sajószent-
péteri Görög Katolikus Egy-
házközség, december 8-án a 
Nagytemplomi Református 
Gyülekezet, december 15-én 
a Bányai Református Gyüle-
kezet, míg december 22-én a 
Sajószentpéteri Római Kato-
likus Egyházközség részvé-
telével zajlott az ünnepélyes 
gyertyagyújtás. 

Vártuk a télapót
December 2-án a Pesti Zenés 
Színpad csintalan krampuszai 
szórakoztatták  városunk gyer-
mekeit. A lelkes gyermeksereg 
interaktív műsorban találkoz-
hatott Törpapával és Rudolffal, 
a rénszarvassal.

A kedves krampuszok ének-
lésre és táncolásra buzdítot-
ták a résztvevőket. A képek 
tanúsága szerint a gyerekek 
rendkívüli módon élvezték a 
krampuszok tréfáit, hiszen áll-
va tapsoltak nekik.

Energetikai korszerűsítés – Projektzáró

2020. január 16-án került sor az 
Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése Sajószent-
péteren; A Városi Sportközpont, 
a Lévay József  Városi Könyvtár és 
a Dusnoki Közösségi Ház energia-
hatékonyság- központú fejlesz-

tése című pályázat projekt záró 
rendezvényére. A beruházás 
megvalósítása során mindhárom 
épület homlokzati falszerkeze-
te és zárófödéme hőszigetelést 
kapott, cserére kerültek a hom-
lokzati nyílászárók. Mindhárom 

intézményben cserére került a 
komplett fűtési rendszer: új kazá-
nok, vezetékhálózat és fűtőtes-
tek biztosítják az épület megfele-
lő temperálását. Az áramellátás 
költségeinek csökkentése érde-
kében napelemek telepítésére 

is sor került, a sportcsarnok ese-
tében a használati melegvíz-elő-
állítást napkollektorok segítik. 
Szintén az áramellátási költségek 
csökkentése volt a cél az új, kor-
szerű világítási rendszerek meg-
valósításával. 

Fotókiállítás nyílt a magyar kultúra napján

A Sajószentpéteri Művelődési 
Központ Bognár Péter termé-
szetfotóiból „Négy évszak me-
séi” címmel válogatott kiállítás 
megnyitójával tisztelgett az idei 
magyar kultúra napja előtt. Az 
MSK galériáján 2020. január 

22-én 16 órakor Csorba Csaba 
igazgató köszöntötte a szép szá-
mú érdeklődő közönséget, majd 
dióhéjban összefoglalta a ma-
gyar kultúra napjának történe-
tét. Bognár Péter művészetét és 
természetfotóit annak legjobb 

ismerője, Urbán Helga AFIAP és 
AMAFOSZ díjas fotóművész – 
szintén a Miskolci Fotóklub tagja 
– ajánlotta figyelmünkbe. Amint 
elmondta, művésztársának tulaj-

donképpen ez az első kiállítása, 
amelyet (a miskolci ősbemutató 
anyagával azonos válogatást) 
most Sajószentpéteren tekint-
hetnek meg az érdeklődők.
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„Digilabor” kialakítása a Rendezvények Házában
A projektgazda Sajó Televí-
zió Nonprofit Kft. egy TOP-os 
pályázat segítségével a kör-
nyéken is egyedülálló digitális 
labort hozott létre. A korábbi 
ügyvezetői iroda átalakításával 
egy olyan modern, a 21. század 
digitális kihívásaira válaszolni 
képes laboratórium jött létre, 
amely – hálózatba kötve a Sajó 
TV már meglévő berendezése-

ivel – nem csupán arra képes, 
hogy megfelelően kidolgozott 
digitális tartalmakat állítson 
elő, hanem arra is, hogy a CLLD 
pályázat 3. felhívásához csatla-
kozva olyan tudással ruházza 
fel a sajószentpéteri fiatalokat, 
melynek birtokában a későbbi-
ekben, a kreatív ipar egyes te-
rületein, előnnyel induljanak a 
munkavállalás terén.

Gasztronómiai kalandozások a tudatos 
táplálkozás jegyében

A február 3-án indult program-
sorozat kéthetente, hétfői na-
pokon kerül megrendezésre, 9 
alkalommal. Az előadó Szabó 
István vendéglátó-szakértő, 
Életmű díjas mesterszakács. Az 
előadások témakörönként el-
térően, gyakorlati bemutatóval 
erősített és ahhoz illő recep-
túragyűjtemény biztosításával 
zajlanak.

Az előadások témája a követ-
kező: 
Élelmezési alapismeretek – 
előadás 
Technológiai, ételkészítési ala-
pok – előadás 
Hasznos praktikák a konyhában 
– előadás, receptfüzettel

Hagyományos ismert ételek új 
köntösben – előadás, gyakorlati 
bemutató, kóstoló
Séta a világban a palacsinta 
nyomában - előadás, gyakorlati 
bemutató, kóstoló
„Olcsón, takarékosan, gyorsan” 
- előadás, gyakorlati bemutató, 
kóstoló
Vendégvárás „egyszerű vagy 
ünnepi alkalmakra” - előadás, 
gyakorlati bemutató, kóstoló
Salátabazár, valamint cserép-
edényben készíthető ételek – 
előadás, receptek, gyakorlati 
bemutató, kóstoló
Édes csábítás – félkész alaptész-
ták, egyéb alapanyagok felhasz-
nálásával - előadás, receptek, 
gyakorlati bemutató, kóstoló.

Kis kézművesek
A legkisebbek érdeklődésére 
számítva, „Kis kézművesek” 
címmel, Herczeg Mária bá-
bos-kézműves vezetésével, 
szakkört szervezett a városi 
könyvtár. A pályázat (Közös-
ségfejlesztő, a helyi identi-
tást erősítő és a nonformális 
tanulást támogató progra-
mok megvalósítása a Lévay 
József Városi Könyvtárban) 
keretében megvalósuló pro-
jekt a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a gyerekek meg-
ismerkednek a legfontosabb 
technikákkal, anyagokkal, 

eszközökkel. Februárban pél-
dául farsangi álarcot készítet-
tek kókuszdióból.
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Európai Szociális
Alap



Március

Nőnapi koncert Vastag Csabával (03. 09.)
Városi ünnepség az 1848-49 forradalom és 

szabadságharc tiszteletére (03. 13.)
Ovis és alsós bérletes előadás (03. 26.)

Ovis Gála (03. 27.)
Felnőtt bérletes színházi előadás (03. 30.)

Április

Húsvétvárás Sajószentpéteren (04. 03.)
Egészségnap (04. 04.)

Nyílt nap a Glass Parkban (04. 04-05.)
Stand Up Comedy (Trabarna, Orosz Gyuri, 

Magyed (04. 28.)
Sajószentpéteri majális (04. 30.)

Május

„Tiétek a liget” - városi gyermeknap

Június
Sajószentpéteri városnapok (06. 18-21.)

Július

Nyári színházi est 

Augusztus

Sajóvölgyi Népdalkörök Találkozója
Sajószentpéteri Szent István-ünnep (08. 20.)

Bányász Fúvószenekarok Országos Találkozója 
(08. 29.)

Szeptember

Bányásznap (09. 04.)
Városi sportágválasztó nap

Egy szép nap - faültetés Sajószentpéteren

Október

Idősek napja
Városi ünnep október 23., a forradalom napja 

alkalmából (10. 22.)

November

Lévay-napok (11. 23 -29.)
Sajószentpéteri Formációs és Táncgála (11. 21.)

Felnőtt bérletes színházi előadás
Ovis és alsós bérletes előadás

1. Adventi gyertyagyújtás (11. 29.)

December

Mikulás-ünnepség (12. 04.)
2., 3., 4. Adventi gyertyagyújtás (12. 06., 13., 20.)
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