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- 674 MFt. Ekkora támoga-
tási összegből valósult meg 
a megyében is egyedülálló 
szabadidőközpont, a Glass 
Park. Csupán az összeg nagy-
ságrendje vagy egyéb szem-
pontok miatt is fontos ez a 
fejlesztés?

- Nyilván az összeg nagysá-
ga sem lebecsülendő, azonban 
én két másik szempontot em-
lítenék. Az egyik, hogy a Sajó 
partján egy olyan komplexum 
valósult meg, ahol valameny-
nyi korosztály megtalálhatja 
a számára ideális sportolási, 
kikapcsolódási, sőt, pihenési 
lehetőséget, és hogy ez meg-
valósult két tehetséges fiatal 
ötletének, Leitner Gábornak 
és Derdák Zoltánnak, valamint 
ötletük alapján a Papp László 
vezette tervezőcsoport által 
készített tervnek köszönhetjük. 
A másik pedig, hogy a pályázat 
keretében az egykori üveggyári 
lerakó kármentesítésére is sor 
kerülhetett. Sajnos az üveggyár 

évtizedeken keresztül erre a 
területre hordta a veszélyes és 
egyéb hulladékokat, s miután 
önkormányzatunkat már ko-
rábban arra kötelezték, hogy 
ezt a környezeti szennyezést 
számolja fel, így tulajdonkép-
pen számunkra kapóra jött ez a 
pályázati lehetőség. Már 2008-
ban megpróbáltuk elindítani 
azt a rehabilitációs folyamatot, 
minek eredményeként a Sajó 
melletti földterület kármente-
sítése megtörtént volna, akkor 
azonban nem jártunk sikerrel. 
Csak érdekességként említem 
meg, hogy a szakemberek már 
akkor 500 MFt-ra becsülték 
ennek a bizonyos kármentesí-
tésnek a költségét, amit termé-
szetesen – pályázat híján – a 
városnak a saját költségveté-
séből kellett volna fedeznie. 
Azt hiszem, nem árulok el nagy 
titkot azzal, ha azt mondom, 
ezt saját forrásból soha nem 
tudtuk volna kifizetni. Nem vé-
letlenül mondtam, hogy kapó-

ra jött nekünk ez a pályázati le-
hetőség, hiszen túl azon, hogy 
az elnyert pályázati összegből 
megvalósult ennek a terület-
nek a rehabilitációja, még egy 
olyan szabadidős létesítmé-
nyünk is lett, amely a kicsiktől 
kezdve a fiatal korosztályon át 
az idősekig, mindenkinek kínál 
valamilyen mozgási, sportolási, 
sőt, pihenési lehetőséget. 

- A Glass Parkban több 
olyan eszköz (játszóvár, fé-
szekhinta) is található, amely 
kifejezetten a kisgyerekek 
szórakozását szolgálja, mégis 
gyakran elhangzik kritikaként, 
hogy az önkormányzat meglé-
vő játszótereket szüntet meg 
a városban.

- Ez valóban aktuális kér-
dés. Talán jó is, hogy most a 
Szentpéteri Krónika hasábjain 
adhatok pontos tájékoztatást 
erről. Sajószentpéter egyes vá-
rosrészein tudatosan számol-
juk fel az elavult, fából készült 
játszótereket. Ennek több oka 
is van: egyrészt szakemberek 
megvizsgálták ezeket a játszó-
tereket, és arra a megállapí-
tásra jutottak, hogy horribilis 
összegekből lehetne ezeket 
felújítani, másrészt, ha az adott 
játszótér közelében található 
egy másik, ultramodern játszó-
park, akkor valójában semmi 
sem indokolja, hogy milliókat 
költsünk a régi játszóterek mo-
dernizálására. Megmértem: az 
Ibolyatelepen található játszó-
tér 400 méterre van a Glass 
Parktól, a Móra-lakótelepi ját-
szótér 250 méterre a Generá-
ciók Kertjétől, az úgynevezett 
BÉV-telepi játszótér pedig 300 
méterre a Fitt Ligettől. Teljesen 
észszerűtlen lenne tehát sú-
lyos összegeket költeni az ott 
található játszóeszközök teljes 
felújítására. Persze találkoz-
tam egy-két olyan kéréssel is, 
melyekben az anyukák arról 

beszéltek, hogy ők azt szeret-
nék, ha az ő ablakuk alatt lenne 
a játszótér, hiszen így a nyitott 
ablakon keresztül felügyelhet-
nék a csemetéjüket, még a ját-
szótérre sem kellene lekísérni 
őket. Nyilván ilyen kéréseket, 
kívánságokat nem áll módunk-
ban teljesíteni.

- Azt javaslom, maradjunk 
még egy kicsit az Ibolyatelep-
nél, hiszen az ott élők régi vá-
gya, hogy véglegesen megol-
dódjon a szennyvízelvezetés. 
Úgy tudom, erre most reális 
esély kínálkozik.

- Miután kiderült, hogy 
nagyjából 60 MFt-ba kerülne 
ennek a problémának a vég-
leges megoldása, nem voltam 
túlságosan boldog. Tudtam, 
hogy hiába jogos az ott élők 
igénye, forrás hiányában szinte 
lehetetlen megvalósítani ezt 
a beruházást. Azért mondom, 
hogy szinte, mert amikor fel-
vetődött a kommunális adó be-
vezetésének gondolata, én már 
képzeletben el is költöttem az 
így befolyt összeget, méghozzá 
az ibolyatelepi szennyvízbe-
ruházás megvalósítására. Már 
többször elmondtam, de most 
is megismétlem, rendkívül so-
kat vívódtam a kommunális 
adó bevezetésével kapcsolat-
ban, hiszen én voltam az, aki 
korábban kijelentettem, hogy 
Sajószentpéteren nem veze-
tünk be új adónemet. Amikor 
azonban arra jutottam, hogy 
ennek segítségével évről évre 
olyan fejlesztéseket valósít-
hatunk meg, melyeket forrás 
hiányában talán soha nem 
tudnánk tető alá hozni, akkor 
én magam is igent mondtam a 
kommunális adó bevezetésé-
re. Azt ígérhetem a sajószent-
péterieknek, hogy az ebből az 
adóból befolyt összegből soha 
nem költünk egyetlen fillért 
sem működésre, csak és kizá-

„Az élet a vírusjárvány idején sem állt meg Sajószentpéteren”
Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

A koronavírus-járvány a sajószentpéteri emberek életét 
is alaposan felforgatta, hiszen a kijárási korlátozás, az 
önkéntes, valamint a hatósági karantén szabályai, illet-
ve az idős állampolgárokat védő vásárlási idősáv az it-
teni lakosokra is vonatkozott. Az élet azonban eközben 
sem állt meg Sajószentpéteren, hiszen a város jelenleg 
is futó pályázatainak megvalósítása elsődleges prioritás. 
A legfrissebb hír ezzel kapcsolatban, hogy június 26-án 
felavatták az egykori üveggyári lerakó helyén felépült 
Glass Parkot, amely a város életében a második legje-
lentősebb beruházásnak számít. A minap többek között 
erről, valamint más fontos fejlesztésekről beszélgettem 
városunk polgármesterével.

rólag fejlesztésekre fordítjuk, 
és természetesen minden év-
ben beszámolok majd a lakos-
ságnak arról, hogy az adott 
esztendőben mire költöttük 
ezt a pénzt. 2020-ban bizto-
san a már korábban említett 
ibolyatelepi szennyvízelveze-
tés végleges megoldását fi-
nanszírozzuk ebből úgy, hogy 
önkormányzatunknak még ki is 
kell egészítenie a rendelkezés-
re álló összeget. A kivitelezési 
munkálatok várhatóan már jú-
liusban elkezdődnek.

- A város életében több 
olyan pályázat is van, mely-
ről időközben kiderült, hogy 
pozitív elbírálásban részesült. 
Beszéljünk ezekről is!

- Kezdjük talán a turisztikai 
pályázattal, melynek keretén 
belül a Majális park újraértel-
mezésére és kapcsolati rend-
szerének kialakítására kerül 
sor, több helyszínen. A projekt 
elemeként a Pipiske-dombon 
egy új kilátó építése valósul 
meg. Ugyancsak ezen projekt 
keretében az önkormányzati 
pince felújítására is sor kerül, a 
régi összeírások szerint ugyanis 
a legfontosabb bevételi forrás, 
munkaalkalom a sajószent-
péteri lakosoknak a szőlőből 
volt. Az önkormányzati pince 
felújítása ezt a hagyományt 
hivatott majd bemutatni. Egy 
600 méter hosszú tanösvény 
(Fűzfa tanösvény) is létrejön, 

melynek nyomvonalán 6 in-
formációs tábla és 1 szelfipont 
elhelyezése szerepel a tervek-
ben. Továbbra is ehhez a pro-
jekthez kapcsolódva a Bükkalja 
utca, Nyögő-patak és Harica 
utca által határolt, nagymé-
retű zöldfelület északi részén 
kialakításra kerül egy úgyne-
vezett motorikpark is, amely 
az egyensúlyi érzéket fejlesztő 
és különböző mászóeszközök 
telepítésével jön létre. A 9 esz-
közből álló park a helyieknek 
egy új, más típusú mozgásfor-
mát felkínáló élettér, valamint 
a Pitypalatty-völgy turisztikai 
fejlesztésébe bekapcsolódó, 
a völgyben visszatérő elem-
ként előforduló „élményfüzér” 
egyik megállója lesz. Ennél a 
pályázatnál egyébként már 
túl vagyunk az eredményes 
közbeszerzési eljáráson. Nem 
fontossági sorrendben mon-
dom, de ugyancsak lényeges a 
városközpontban mintegy 350 
MFt-ból megvalósuló piac. A 
sajószentpéteriek csak Nagy-
mogyorósként emlegetik azt a 
területet, ahol ez a beruházás 
létrejön. Itt elsősorban az ős-
termelők számára nyílik majd 
lehetőség, hogy a termékeiket 
értékesítsék. Egy több gép-
jármű befogadására alkalmas 
parkoló is épül, sőt, egy vil-
lanyautók töltésére szolgáló 
elektromos töltőállomás is 
létesül, valamint kialakítás-

ra kerül egy vizesblokk is. Ma 
még persze joggal mondhat-
ja bárki, hogy jelenleg talán 
egyetlen elektromos autó sem 
közlekedik a városban, egy fej-
lesztésnél azonban a jövőre is 
gondolni kell. Folytatva a be-
ruházások sorát a Móra Ferenc 
Tagiskola felújítása jelenleg is 
zajlik, és igaz ugyan, hogy ezt 
a pályázatot nem mi, hanem a 
Kazincbarcikai Tankerületi Köz-
pont nyújtotta be, de a város 
életében mégis fontos szere-
pet játszik, hiszen sajószentpé-
teri gyerekek járnak ide, arról 
nem is beszélve, hogy az épület 
tulajdonjoga továbbra is a mi-
énk. Meg kell említenem még 
az alvégi csapadékvíz-elvezető 
rendszer kialakítását is, mely 
projekt esetében az elkészült 
tervek engedélyezési eljárá-
sa már folyamatban van. Alig 
néhány hete nyitottuk meg a 
Fitt Liget háta mögött épült ku-
tyafuttatót, amely szintén régi 
adóssága volt a városnak. Ami 
számomra külön öröm, hogy 
saját forrásból, a közmunkap-
rogram keretén belül valósult 
meg ez a fejlesztés. Ezzel is bizo-
nyítottuk, hogy közmunkával is 
lehet értékteremtő beruházást 
végrehajtani. A Start Közfog-
lalkoztatási Program Helyi sa-
játosságokra épülő programe-
leme keretében készül a Lévay 
József Városi Könyvtár külső 
környezetének fejlesztése. A 

projekt keretében külső tér-
burkolat készül, növényeket 
ültetünk, és megépül egy sza-
badtéri oktatásra is alkalmas 
faszerkezetű, bitumenes zsin-
dellyel fedett kerti építmény 
is. A program keretében kül-
téri pingpong- és csocsóasztal 
beszerzését tervezzük, melyek 
segítségével a könyvtár udva-
rán megrendezésre kerülő kö-
zösségi programjaink kínálatát 
szeretnénk szélesíteni. Nyilván 
többen is tudják, tapasztal-
ták, hogy a rossz állapotban 
lévő sportpályánkat is sikerült 
rendbe tennünk, sőt, a körülöt-
te lévő futókör is megújult, és 
már most mondom, hogy őszre 
a világítás is elkészül majd, így 
sötétedés után is igénybe lehet 
venni. És persze arról se feled-
kezzünk meg, hogy jelenleg 
is zajlik a városban a mintegy 
4000 db szemétgyűjtő edény 
kiosztása, amit természetesen 
térítésmentesen kapnak meg 
a lakosok. Ezzel az edényzettel 
megoldódik a háztartási kom-
munális hulladék, valamint a 
szelektív hulladék elszállítása 
is, a szolgáltató által biztosí-
tott zsákokban a zöldhulladé-
kot viszik el, ha pedig valaki 
lomtalanítást végezne a saját 
ingatlanán, akkor elég felhív-
nia szolgáltatót, és évente 
egy alkalommal díjmentesen 
elszállítják a feleslegessé vált 
tárgyait (a veszélyes hulladé-
kot kivéve). Őszintén remélem, 
hogy sikerül azokat az áldatlan 
állapotokat megszüntetni, ami-
kor több szemét volt a kukák 
mellett, mint az edényekben. 
Talán az iménti felsorolásból is 
kitűnik, hogy Sajószentpéteren 
a koronavírus-járvány idején 
sem állt meg az élet, sőt, a ké-
sőbbiekben is töretlenül foly-
tatjuk a fejlesztéseket, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy 
minden pályázati lehetőséget 
megragadunk, hiszen csak így 
érhetjük el, hogy településünk 
egy valódi, 21. századi kisváros 
képét mutassa.A kutyafuttató közmunkaprogram keretében valósult meg

Impozáns látvány lesz a Pipiske-domb tetején a kilátó
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Erőteljesen lógott az eső lába 
június 26-án, pénteken, még-
sem tudta elgáncsolni a Glass 
Park hivatalos átadása alkalmá-
ból szervezett ünnepséget. Mi-
előtt elkezdődött volna a vihar, 
bőven maradt idő rá, hogy a 
sajószentpéteriek közelebbről 
is megismerkedhessenek az új, 
multifunkcionális, több gene-
ráció szórakozását, sportolási 
igényeit kielégítő létesítmény-
nyel. Az aktív pihenőpark az 
egykori üveggyár közelében, a 
volt lerakó területén kapott he-
lyet. A Glass Park a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében épült 
meg, 100 százalékban pályázati 
pénzből. A fejlesztés teljes ösz-
szege 674.000.000 forint volt. 
Ezzel kapcsolatban dr. Faragó 
Péter polgármester úgy fogal-
mazott, hogy a TOP keretében 
ez volt a város legnagyobb 
beruházása.
- Egyetlen egy fejlesztés volt 
ennél nagyobb: 10 évvel ezelőtt 
a városközpont rehabilitációja, 

ami több mint 800.000.000 fo-
rint volt. 
Polgármester úr – a pályázat 
alapadatainak bemutatása után 
– ünnepi beszédében felidézte 
a Glass Park projekt születésé-
nek állomásait, nehézségeit.
- A kezdet 2008 volt. Ez alatt a 
12 év alatt nagyon sok víz le-
folyt a Sajón. 2008 szeptembe-
rében az akkori képviselő-tes-
tület forrást biztosított ahhoz, 
hogy felmérjük a környezet 
állapotát. Ez volt az alapja min-
dennek. Kétszer futottunk neki 
a dolgoknak, sikertelenül: ak-
koriban csak a kármentesítést 
taksálták 500.000.000 forintra. 
Természetesen nem mondtunk 
le a tervről, egy újabb csapat 
kitalált egy másik elképzelést. 
Radeczky János, a Három Kör 
Delta Környezetgazdálkodási 
Kft. ügyvezető igazgatója és az 
ő csapata egy olyan megoldást 
választott, ami lehetővé tette a 
pályázat megírását.
A problémák azonban itt még 
nem értek véget.

- Az első közbeszerzést meg-
hirdetve úgy tűnt, a tervezett 
összegből szinte lehetetlen 
megvalósítani a munkát. Mesz-
sze volt a két szám egymástól. 
Nem voltam ekkor túl optimis-
ta. A második körben azonban 
megoldódott a dolog, sikerült 
elindítani a pályázatot.
A park nyitását pedig komoly 
érdeklődés követte mind a sa-
jószentpéteriek, mind a kör-
nyék fiataljai részéről.
- A munkatársaim feltették a 
park megnyitójának esemé-
nyét Facebookra – mesélte dr. 
Faragó Péter. - Megdöbbentő 
volt látni, mennyi like érkezett. 
Kazincbarcikáról, Miskolcról és 
a többi környező településről 
is szép számmal kedvelték a 
posztot. Azt is hallottam, hogy 
valaki Los Angelesből tervezi 
meglátogatni a Glass Parkot.
Dr. Faragó Péter szerint töb-
beknek is kellett a segítsége 
ahhoz, hogy megszülethessen 
a park. Ilyen személy volt pél-
dául Demeter Zoltán, a térség 
országgyűlési képviselője is, 
aki szintén köszöntötte az át-
adón megjelenteket:
- Nagyon örülök, hogy újra itt 
lehetek Önökkel, mert ez a 
mai nap is arra utal, hogy Sa-

jószentpéter igenis fejlődik, ki-
használja a pályázati lehetősé-
geket. Nehéz küzdelmek árán, 
sokaknak az együttműködése 
mégiscsak azt eredményezte, 
hogy el tudtuk érni közösen a 
kitűzött céljainkat. Azok tud-
ják ezt jobban értékelni, akik 
ismerik a terület múltját. Azért 
esett erre a helyszínre a vá-
lasztás, mert így valósulhatott 
meg egyfelől a volt üveggyár 
melletti szennyezett terület 
kármentesítése, másrészről új 
funkciót is kapott az övezet. Így 
– az új turisztikai attrakció szü-
letése mellett – egy, a település 
számára jelentős kiadással járó 
környezetvédelmi problémát 
is sikerült megoldani pályázati 
forrásokból.
A park barnamezős területre 
épült. Ez a hivatalos megne-
vezése az olyan övezeteknek, 
amelyek korábban ipari célo-
kat láttak el, de nem károsod-
tak véglegesen: megtisztít-
hatók, újra használatba lehet 
venni őket. A parkhoz vezető 
Üveggyári út szintén megújult, 
emellett egy tekintélyes mére-
tű parkolóról is gondoskodtak 
a tervezők. Bent fogadóterek 
biztosítják a leendő rendez-
vényekhez szükséges teret, és 

Címlapsztori
Minden nehézség ellenére megnyitott a Glass Park

Az összefogás jegyében épült meg az utóbbi évek legna-
gyobb sajószentpéteri beruházása.

derűs sétányok vezetnek egyik 
helyszíntől a másikig. A kül-
téri gyerekjátékok mellett az 
5-12 éves korosztály számára 
is telepítettek egy kombinált 
eszközt, amelynek használa-
ta javítja az egyensúlyérzéket 
és a térbiztonságot, növeli a 
térlátást, valamint elősegíti a 
szem-, kéz- és lábkoordináció 
fejlődését. A parkban helyet 
kapott egy akadálypálya és egy 
kötélpálya is. Ezek az eszközök 
gyakorlatilag a kalandparkok 
élményét nyújtják az idősebb 
gyerekeknek. 
Ha valaki edzés céljából hasz-
nálná a parkot, arra is van 
esélye az egyik multifunkciós 
eszközön, ami statikus fittnesz-
rendszerrel növeli az agilitást, 
erősíti az izomzatot. A park 
középpontja a multifunkciós 
sportpálya, amit focihoz és 
kosárlabdázáshoz is lehet hasz-
nálni, de teniszmeccsek játék-
tereként is üzemelhet, hiszen 
vonalait különböző színek-
kel festették fel a különböző 
sportágakhoz.

A bringázás, deszkázás, görko-
rizás és rollerezés szerelmeseit 
óriás félcsővel, triál pályával és 
kerékpáros ügyességi pályával 
szerelt extrém tér várja.
Az ünnepség a Gyöngyszem 
mazsorettcsoport fiataljainak 
műsorával kezdődött. A kö-
szöntőbeszédek és az ünnepé-
lyes szalagátvágás után a pá-

lyákat hivatalosan is felavatták: 
a statikus fittneszrendszeren 
Balogh Ádám és Papp Tamás 
mutattak be a hajmeresztő és 
deltaduzzasztó gyakorlatokat, 
míg a félcsövet és a triál pályát 
Katona Máté BMX-en, Kovács 
Sámuel rolleren, Balla Dávid 
agresszív görkorcsolya-stílus-
ban, Mihályfi Dávid pedig gör-

deszkán vette birtokba, szédü-
letes trükkökkel kápráztatva el 
a közönséget.
A délelőtt állófogadással és 
pezsgős koccintással zárult, 
ahol a pohárköszöntőt Zsol-
nai Gabriella, a Magyar Ál-
lamkincstár megyei igazga-
tója mondta.

Bájer M.

A projektzáró ünnepség a Gyöngyszem mazsorettcsoport látvá-
nyos bemutatójával indult

Az országgyűlési képviselő és a polgármester együttműködésé-
ből a település profitál

Egy deltaduzzasztó mutatvány a statikus fittneszrendszeren

Katona Máté és az ő BMX kerékpárja szenzációs párost alkotnak
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MOZAIK MOZAIK
Járványügyi körkép

Akik a vírus árnyékában is naponta helytálltak

A vírusveszély kihirdetésé-
nek napja, 2020. március 16-a 
olyan mérföldkő, amelynek 
árnyéka még sokáig életünkre 
vetül. Egy ilyen súlyos, isme-
retlen járvány megfékezése el-
sősorban az egészségügyi szol-
gáltató rendszer feladata, és 
a benne dolgozókat hatalmas 
kihívások elé állítja. Így a Sajó-
szentpéteri Gyógyító Megelőző 
Intézménytől is gyors átszerve-
zést követelt meg. A személyes 
kontaktusok csökkentése ér-
dekében a rendelés, a gyógy-
szerfelírás telefonos konzultá-
cióval történt. Ha ez alapján az 
esetük személyes vizsgálatot 
igényelt, óránként négy bete-
get fogadtak. A háziorvosi és 
gyermekorvosi ellátás ebben 
a formában végig zavartala-

nul működött, egyetlen orvos 
maradt távol az életkorszabály 
miatt, a többiek - dacolva a fer-
tőzésveszéllyel - személyesen 
részt vettek a gyógyításban, 
amelyhez az önkormányzat a 
védőeszközöket, fertőtlení-
tőszereket folyamatosan bizto-
sította. A járóbeteg-szakrende-
lések közül az ideggyógyászat, 
a védőnői hálózat, a labor és 
egy orvossal a nőgyógyászat 
(így a várandósgondozás is) 
működött. Tapasztalataik sze-
rint a betegek otthon maradá-
sa a szokásos betegségek, bal-
esetek számát csökkentette, 
de érezhetően növelte a szo-
rongást és az agresszivitást. A 
vírustól való félelem Semmel-
weis országában megtanította 
az embereket a kézmosásra 
és a „tisztaság fél egészség” 
igazságára. A rendszeres intéz-
ményi fertőtlenítés, a védőesz-
közök használata még jobban 
előtérbe került, ezt fenn kí-
vánják tartani, és tudatosítani 
a kollégáikkal, a betegekkel. A 
normál üzemmódra visszaál-
lás fokozatosan zajlik, a tele-
fonos bejelentkezés minden 
rendelésnél megmarad. Július 
elsejétől az intézmény teljes 
létszámmal működik. Dr. Ka-
csándi László intézményvezető 
szerint a tanulságok levonásá-
val még várhatunk, mivel a ví-
rus még itt van. Köszöni az in-
tézmény minden dolgozójának 
a helytállását, a példamutató 

összefogását, de a betegek fe-
gyelmét, kitartását és partneri 
együttműködését is. Nélkülük 
nem örülhetnénk annak, hogy 
a városban vírusfertőzés senki-
nél sem igazolódott mostanáig.  
A Sajószentpéteri Mentőál-
lomás feladatai is alaposan 
megnövekedtek, melyekre 
meglévő védőeszközeikkel 
igyekeztek előre felkészülni, 
de teljes biztonságban csak a 
központi irányítás és készlet-
gazdálkodás segítségével tud-
ták végezni azokat. Az ügyeleti 
szolgálat mellett új mentőegy-
ségeket és személyzetet kellett 
delegálni Budapest megerősí-
tésére, a Covid 19-gyanús ese-
tek szállítására, majd a minta-
vételezésre is. A mentőápolóik 
közül önkéntes alapon többen 
is azonnal jelentkeztek ezekre 
a feladatokra, rájuk túlmunká-
ban négy-öt 24 órás ilyen szol-
gálat jutott havonta. Nem ta-
gadják, az elején bennük is volt 
egy kis félelem, de a tapasztalt 
fegyelem mindenkit megnyug-
tatott. A védőruha biztonságos 
felvétele néhány nap gyakorlás 
után napi készséggé vált, így az 
sem jelentett gondot, ha a kocsi 
személyzetének kellett gyorsan 
beöltöznie vírusgyanús beteg 
szállításához. A védőruha és 
járműfertőtlenítés esetükben 
a Miskolci Mentőállomás men-
tesítő bázisán történt meg. A 
mintavételnél reggel az irányí-
tó csoporttól Miskolcon meg-
kapták a napi 25-35 vizsgálat-
kérő lapot, majd bejárták vele 
a megyét. Emberi kapcsolatok-
ról való tudásukban gazdagod-
tak, sok maradandó élmény-
ben lehetett részük. Elég csak 
Sajószentpéter önkormányzata 
és a Mosoly Alapítvány adomá-
nyaira gondolni, amelyek által 
az állomás korszerű szárító-, 
mosó-, takarítógépekhez és 
ózongenerátorhoz juthatott. 

A közösségi médián keresztül 
számtalan civil felajánlás is ér-
kezett. Mindezekért Albert Ta-
más állomásvezető hálájukat 
fejezte ki, igyekeznek a bizal-
mat továbbra is megszolgálni. 
Személyesen is tapasztalták, 
hogy a betegek türelmesek, 
együttműködőek voltak, a kéz-
mosás, a ruházat és a környe-
zet tisztaságával való törődés 
látható módon szélesebb kör-
ben elterjedt.
A szociális ágazatra az új hely-
zet következményeinek mentá-
lis kezelése és a leginkább ve-
szélyeztetett csoport (idősek, 
kiszolgáltatottak) napi ellátása 
hárult. A Sajószentpéteri Te-
rületi Szociális Központ szinte 
minden ellátási területét is 
egyik napról a másikra át kel-
lett szervezni. Bezárt az Idősek 
klubja, ettől kezdve otthonuk-
ban látták el őket, segítve a 
napi ügyintézésben. Ebédjüket 
egyszer használatos edények-
ben házhoz szállították, csak-
úgy, mint a szociális étkeztetés 
és majd a gyermekétkeztetés 
esetében is. Szünetelt a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat ügyfélfogadása (a 
sürgős vagy a folyamatban 
lévő határidős hivatalos ügyek 
nem szenvedtek halasztást). A 
házi segítségnyújtást nagyon 
szigorú óvintézkedések betar-
tása mellett tovább végezték 
Sajószentpéteren és a három 
társult településen (Alacska, 
Sajókápolna, Parasznya) is. A 
bölcsőde hetekig zárva tartott, 
május 1-jétől ügyeletet bizto-
sítottak, május 25-étől pedig 
nyári szünet nélkül fogadnak 
minden gyereket.
A vészhelyzet idején a 70 év-
nél idősebb lakosok, valamint 
a házi karanténba került sze-
mélyek önkormányzati hatás-
körbe rendelt ellátása is rájuk 
hárult. Eddig 144 fő igényelt 

Az addig ismeretlen vírus sok ország kormányát, egész-
ségügyi és szociális ellátórendszerét, állampolgárait 
olyan feladat elé állította, amelyre még mások tapasz-
talatai alapján sem tudtak igazán felkészülni. Bajban is-
merszik meg a jó barát - szól a népi bölcsesség. Ebben az 
utolsó két szót a fent felsoroltak bármelyikére kicserél-
hetjük, hiszen most mindegyikük kőkemény vizsgára lett 
kényszerítve. Úgy gondolom, ezen a teszten Sajószent-
péter város intézményei, de polgárainak többsége is jó 
eredményt ért el, köszönhetően elsőként azoknak, akik-
nek a vírus árnyékában is nap mint nap helyt kellett áll-
niuk. Most már van egy szusszanásnyi idejük arra, hogy 
elmondják a tapasztalataikat.

segítséget telefonon tőlük a 
napi ügyeik intézéséhez. A házi 
karanténba kerülteknél 3-4 
eseten kívül családtag vagy jó 
ismerős mindent meg tudott 
oldani. Június 24-étől szeren-
csére minden szolgáltatásuk 
újra a már megszokott, régi ke-
rékvágásban működik. 
 „Köszönetet mondok munka-
társaimnak, akik nem ijedtek 
meg sem a többletfeladatok-
tól, sem a vírustól akkor sem, 
amikor vírusgyanús embertár-
sunkat láttak el. Egy kicsit kese-
rű is a szánk íze, mert a felsőbb, 
minisztériumi szinten rólunk, 
szociális ágazatban dolgozókról 
most is nagyon elfelejtkeztek” 
– vonta le a tanulságokat Aleva 
Mihályné intézményvezető.
Körképünket zárva a Sajó-
szentpéteri Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Sulyok Barnabás osztotta meg 
tapasztalatait:
 „A koronavírus-járvány a Kft. 
életében is komoly változáso-
kat hozott. Március 16-áig csak 
a szociálisan rászoruló idős 
emberek, ettől kezdve pedig 
a bölcsődés, óvodás és iskolás 
gyermekek ebédjét is házhoz 
kellett szállítanunk. Tovább ne-
hezítette a munkánkat, hogy 
nem csupán Sajószentpéter 
közigazgatási területén, hanem 
a Pitypalatty-völgy néhány te-
lepülésén is el kellett látnunk 
ezt a feladatot. Ez napi átlag-
ban 145 adag iskolás, 90 adag 
óvodás, 4 adag bölcsődés, 15 
adag más településre szállí-
tott, valamint 140 adag szoci-
ális felnőtt ebédet jelentett. 
Sajnos a Közétkeztetési Kft. 

ilyen mértékű pluszfeladattal 
már nem tudott megbirkózni, 
ezért a Sajószentpéteri Pol-
gármesteri Hivatal két autó, 
a Városgondnokság két sofőr, 
a Területi Szociális Központ és 
Bölcsőde pedig egy mikrobusz 
és annak vezetője rendelke-
zésünkre bocsátásával sietett 
a segítségünkre. Ezúton is kö-
szönet érte mindenkinek. A 
kocsikísérői és ebédkiosztói 
feladatokat a Sajószentpéte-
ri Központi Napközi Otthonos 
Óvoda óvónői és óvodai dajkái 
látták el. Mint mondták, soha 
nem végeztek korábban ilyen 
munkát, de bátran állíthatom, 
derekasan helytálltak a mind-
annyiunk számára szokatlan 
veszélyhelyzetben. Azért, hogy 
a feladat nagyságrendjét pró-
báljam érzékeltetni, jöjjön egy 

kis statisztika: a 2020. március 
16-a és 2020. június 15-e kö-
zötti időszakban 8 006 adag 
iskolás, 3 681 adag óvodás, 
144 adag bölcsődés, 827 adag 
más településre szállított, va-
lamint 9 548 adag szociális 
ebédet szállítottunk házhoz. 
Ez összesen 22 206 adag étel, 
ami egy levest, egy főételt, 
gyakran gyümölcsöt és persze 
egy-egy szelet kenyeret fog-
lalt magába.” 
Az aktuális hírek arra figyel-
meztetnek, hogy tanuljunk 
belőlük, saját és embertársa-
ink védelmében a védekezési 
szabályokból továbbra is minél 
többet tartsunk be, nehogy a 
második hullám újabb hónapo-
kat tegyen tönkre életünkből.         

Kiss B.

- Több mint háromszáz fős a 
gyülekezetünk, ebbe beletar-
toznak az idősek és a fiatalok 

is – mondta Major Zsolt lelki-
pásztor, aki hozzáfűzte, hogy a 
kisgyerekekkel kiegészülve ez a 

szám eléri a 350-et is. – Vannak 
rendszeres alkalmaink, mint a 
vasárnapi istentisztelet és a hét-
közi bibliaóra. Emellett minden 
hónapban szoktunk filmklubot 
és családi istentiszteletet is 
tartani. Ez utóbbinak kicsit más 
hangulata van, mint a szokásos 
heti összejövetelnek: ifjúsági 
énekeket éneklünk, kivetítés 
van, illetve az esemény után 
általában szeretetvendégséget 
rendezünk kávéval, teával és 
süteményekkel kint, a program 
keretein belül bővített filagória 
alatt.  Vannak nyári táboraink 
is - többnyire egy hétig tar-
tanak és napközis jellegűek. 
Emellett bálokat, gyülekezeti 
kirándulást és biciklis túrákat is 
szoktunk tartani.  Ezen progra-
mok többségének a közösségi 
terünk ad helyet, ezért is volt 
már szükséges a megújulás. 
Persze helyhiány is szerepet 
játszott: egyre nagyobb a gyü-
lekezet, egy-egy rendezvényre 
több mint száz fő ellátogat: kel-
lett a hely.

A filagória felújítása mellett tér-
kövezték is az udvar egy részét.
- Az ötlet tavaly született, év 
közben – emlékezett vissza a 
kezdetekre Major Zsolt. – Ami-
kor tudomást szereztünk a 
pályázati lehetőségről, akkor 
kezdtünk el gondolkodni, mit is 
lehetne ebből kihozni. Számos, 
az összejövetelek során hasz-
nos eszközt is beszereztünk: 
hangfalakat, erősítőt, projek-
tort, hangfalállványt, sörpa-
dokat asztallal – ezeket már 
használtuk is az elmúlt időben. 
A Sajószentpéter-Bányai Refor-
mátus Egyházközség lelkésze 
szerint a közösség nagyon örült 
a megújulásnak.
- A gyülekezet tagjai segítettek 
mindenben, amiben tudtak. 
Gondolok itt a pakolásra, taka-
rításra, lomtalanításra. Hálásak 
voltak érte, hogy megvalósult 
ez a fejlesztés, és egy szebb, ki-
bővült közösségi tér nyújt majd 
otthont a jövőben a rendez-
vényeinknek.

Bájer M. 

Egyre nagyobb a gyülekezet, térbővítésre volt szükségük
Pályázati pénzből újult meg a Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség közösségi tere

A mentősök speciális védőru-
hája rendkívül fontos szerepet 
játszott a vírusjárvány idején

A vallás alapja a hit. A hitélet azonban nem meríti ki 
az egyházközösségek életét. Az istentiszteletek mellett 
gyakran folytatnak szerteágazó szabadidős és kultúr-
missziós tevékenységeket is, melyek számára ugyanúgy 
kell a megfelelő tér, ahogy az istentiszteletekhez szük-
séges a kápolna, a templom. Egy filagória már állt az 
udvaron, de bővítésre volt szükség, ugyanis a Sajószent-
péter-Bányai Református Egyházközség is az aktív gyüle-
kezetek táborába tartozik, számos hívőt foglal magába.

Az udvaron álló filagória a közösségi tér központi eleme
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AKTUÁLISPORTRÉ
Tokkal, vonóval …

 Portré: Horváth Pál

A társadalmi változások nagy 
vesztese a zenészszakma volt, 
hiszen megszűnt hazánkban és 
így városunkban is a vendéglá-
tó egységek nagy része, és ez-
zel együtt az élőzene. Sok hiva-
tásos zenész kényszerült ekkor 
pályája feladására, és többnyi-
re csak a legjobbak maradtak 
a szakmájukban. Erről az idő-
szakról is váltottunk néhány 
szót riportalanyunkkal. 
„Sajószentpéteren születtem, 
itt jártam ki az általános iskolát, 
és innen kerültem Miskolcra, a 
Zeneművészeti Szakiskolába. 
Ott a hegedű szakot választot-
tam, hiszen apám - aki brácsán 
kiválóan játszott, és saját zene-
kara volt – hatéves koromban 
azt a hangszert adta a kezem-
be. Ösztöndíjat kaptam, ami 
nagy segítséget jelentett a csa-
ládnak. Felvettek a bőgő szak-
ra is, de a két hangszer soknak 
bizonyult, így maradtam a 
hegedűnél. Amikor tizennyolc 
éves koromban végeztem a 
tanulmányokkal, mindjárt be-
kerültem egy rokonokból álló 
zenekarba, akik vendéglátó 
egységekben szórakoztatták a 
közönséget. Mint már említet-

tem, apám brácsázott, a bá-
tyám cimbalmozott, az öcsém 
szaxofonozott, én pedig hege-
dültem. Nem akarok politizálni, 
de szívesen gondolok vissza a 
Kádár-rendszerre, mert akkor a 
munkáért rendes fizetést kap-
tunk, és biztos volt a megélhe-
tésünk. Az emberek pedig sze-
rették az élőzenét, elismerték a 
tudásunkat” – nosztalgiázott a 
múlton Horváth Pál, aki 1958-
tól hivatásos zenész. 
„Nem adták ám ingyen az en-
gedélyeket, mert egy prímás-
nak ismernie kellett a leg-
nagyobb opera és operett 
darabok slágerzenéit, de az 
sem fordulhatott elő, hogy a 
vendéglátóhelyen egy vendég 
kért egy számot, legyen az 
magyar népzene vagy cigány-
zene, vagy bármi más, és azt 
az elsőhegedűs nem ismerte. 
A tudástárat tehát folyamato-
san bővíteni kellett, ami sok-
sok gyakorlást igényelt. A Bob 
herceg, a Csárdáskirálynő vagy 
a Cigánybáró dallamai mellett 
– itt túl hosszú lenne a felso-
rolás - Brahms, Mozart és más 
világhírű zeneszerzők dallamai-
nak is szerepelnie kellett a napi 

repertoárban. A Monti csárdás 
és a Pacsirta pedig mondhat-
juk, hogy kötelező eleme volt 
minden fellépésnek.” 
Horváth Pál tisztában volt saját 
tudásával, ezért munkát vállalt 
Németországban és Svájcban 
is. Luzernben egy szállodában, 
amelynek neve saját fordítása 
szerint Három Király Hotel – 
Garni Hotel Drei Könige - volt, 
öt évig zenélt naponta este hét 
órától hajnali kettőig.  Ott kö-
tött barátságot az egykori válo-
gatott futballkapussal, Bicskei 
Bertalannal (1944-2011), aki 
akkor éppen a svájci városban 
edzősködött. Azt mondja, nála 
nagyszerűbb emberrel élete 
során nem találkozott. Felesé-
gével együtt gyakran hallgatták 
a hegedűjét, és minden hazai 
mérkőzésre belépőt kapott 
tőle. Itt megemlíti, hogy neki 
is szépen indult a futballkarri-
erje, hiszen a Borsodi Bányász 
ifjúsági és tartalékcsapatában 
rúgta a gólokat, majd meg-
hívták a bányászválogatottba 
is. Csakhogy apja féltette egy 
esetleges kézsérüléstől, amivel 
a zenei pályafutásának mond-
hatott volna búcsút, ezért ha 
fájó szívvel is, de abbahagyta 
a focit. A minőségre viszont 
egész életében odafigyelt, 
ezért tudta, hogy szakmájá-
nak alapja a jó hangszer, amit 
Miskolcon szerzett be Elek 
Sándor hangszerkészítőtől. 
Úgy tudja, őt tartják számon 
az egyik legjobbként a szak-
mában, hegedűi többszázezer 
forintot érnek.
Svájcban meghívták egy szim-
fonikus zenekarral való fellé-
pésre, ez volt a legnagyobb 
nézőszám, akik előtt valaha 
hegedült. Itthon is kereste a 
lehetőségeket, így jutott el a 
Balatonhoz, ott is Vonyarcvas-
hegy Paprika csárdájába, majd 
a Bacchusba és a Tavernába, 

amelyekben összesen 37 évig 
húzta a talpalávalót. Máig visz-
szajár oda a László-napra, mert 
egykor barátságba került az 
olajbányászat igazgatójával, 
akinek a tó partján van üdülő-
je, és ott mindig közösen ün-
neplik a névnapját.  A Balatont 
egyébként is szívébe zárta, 
évek óta hegedül Badacsony-
ban a pecsenyesoron, és visz-
szajár a híres bornapokra is. 
Megyénkben megszólaltatta 
már hegedűjét az 
Aggteleki-cseppkőbarlangban 
ugyanúgy, mint Miskolc ismert 
éttermeiben, de többször hív-
ták budapesti fellépésekre is. 
Manapság rendezvényeken és 
lakodalmakon számítanak rá a 
városban és a térségben, me-
lyeknek szívesen tesz eleget. 
Többször zenélt már a nyug-
díjas klubok rendezvényein, 
amelyekért nem szokott hono-
ráriumot kérni. Úgy fogalmaz, 
elégedett az életútjával, csak 
azt hiányolja, hogy családtagjai 
között nincs zenész utóda. Fe-
lesége három éve meghalt, az-
óta egyedül él, de a közelében 
élő három lánya segíti a min-
dennapokban. Összesen hat 
gyermeke, 19 unokája, 15 dé-
dunokája és három ükunokája 
született, és abban bízik, vala-
melyikük egyszer csak elkezdi a 
zenetanulást. Bár elismeri, eb-
ből a szakmából ma nem köny-
nyű megélni. Hozzáteszi még, 
hogy elég sokat volt távol, 
mégis igyekezett jó erkölcsre 
nevelni az utódokat. Ő azzal is 
jó példát mutatott, hogy nem 
iszik alkoholt és nem dohány-
zik. A hegedűjének viszont nem 
biztosít szabadnapot, hiszen a 
riport készítésekor már várták 
ismerősei, mert a hegyen bulit 
szerveztek, aminek nélkülöz-
hetetlen szereplője egy tapasz-
talt, nagy tudású prímás. 

Kovács I.

A hagyományos magyar népzene vitathatatlan szent-
péteri ikonja Horváth Pál, akinek zenei tudását sok-sok 
éven át figyelemmel kísérhették a Tulipán és a Mogyorós 
étterem vendégei is. Közel hatvanéves pályafutása során 
dolgozott nyugati országokban ugyanúgy, mint fővárosi 
és balatoni szórakozóhelyeken. Sajószentpéter Város 
Önkormányzata 2019-ban Elismerő Plakett kitüntetés-
ben részesítette az ismert prímást.

Átvészelt vészhelyzet 
Már a jövőt tervezik Sajószentpéter kulturális életében

Csorba Csaba abban remény-
kedik, hogy az egészségügyi 
szakemberek által idáig folya-
matosan emlegetett korona-
vírus-járvány második hullá-
ma nem érkezeik meg, és így 
helyreállhatnak a normális, 
akadályoktól mentes, érdemi 
munkával töltött hétköznapok. 
Az elmúlt időszak eseményeit 
is összefoglalta, ami a márci-
us 11-én bejelentett karantén 
elrendelésétől indult, majd 
március 17-én követte az óvin-
tézkedésekkel kapcsolatos pol-
gármesteri határozat. Utóbbi-
ban rögzítették, hogy attól az 
időponttól nem lehet rendez-

vényeket és sporteseménye-
ket tartani a zárlat feloldásáig. 
Ennek értelmében elmaradt 
az óvodás gála, a lekötött bér-
letes színházi előadások, a 
majális, de a gyermeknap és 
a városnap is áldozatul esett a 
járványügyi intézkedésnek. Az 
intézmény 14 fős létszámából 
nyolc kisegítő alkalmazottat át-
vezényeltek a megnövekedett 
önkormányzati feladatok ellá-
tására a Városgondnokságra. 
Három dolgozó a könyvtárban 
esedékes selejtezést, leltáro-
zást és nagytakarítást végezte 
el, de szabadságuk egy részét 
is kivették. 

A kialakult helyzetben át kellett 
dolgozni a futó pályázatokat is, 
hiszen az abban szereplő té-
telek – különösen a közösségi 
programok, nonformális kép-
zések – nem teljesülhettek, 
azokra határidő-módosítást 
kellett kérni. Ebben nagy segít-
séget kaptak az önkormányzat 
projektirodájától és a Pátria 
Sajószentpéter CLLD Munka-
szervezettől. Egyébként az in-
tézménynek jelenleg öt uniós 
pályázata zajlik, melyek össz-
értéke 52,5 millió forint. Az 
egyik 30 év alattiaknak biztosít 
különféle programokat óvodás 
kortól a „Z” generációig, figye-
lembe véve annak előnyeit, 
hogy ők már az informatikán, 
a számítógépen nevelkedtek. 
A 30 éven felüliek számára 
rendezett közösségi progra-
mok egy része is megakadt a 
veszélyhelyzet miatt. Egy má-
sik projekt, az „Okosan, fitten, 
egészségesen” címmel már 
túl van a fizikai megvalósulá-
son, ami tulajdonképpen egy 
infrastrukturális pályázat, és 
szerepel benne a könyvtár in-
formatikai modernizálása, a fu-
tópálya megújítása, a Rendez-
vények Házának tánctermébe 
nagyméretű falitükör felszere-
lése a tánckultúra elsajátításá-
nak elősegítésére. A „Mozdulj 
Sajószentpéter” nevű projekt 
testvérvárosi rendezvények 
megtartására hivatott, míg a 
könyvtári pályázat közösségi 
rendezvények, helytörténeti 
programok és hasonló kulturá-
lis események megrendezését 
segíti elő. 
Komoly anyagi hátrányt szen-
vedett az intézmény azzal, 
hogy minden rendezvényt le 
kellett mondani, így nem ke-
rülhetett sor esküvők és sport-
rendezvények megtartására 
sem. Emellett hozzá kellett já-
rulni a vírus elleni védekezés 

költségeihez. Csorba Csaba a 
kialakult helyzettel kapcsolat-
ban megemlíti azt a tényt is, 
hogy az önkormányzat a nehéz 
helyzet ellenére nem nyúlt a 
dolgozók jövedelméhez, pedig 
a közeli városok a közalkalma-
zottak egy részét visszaminő-
sítették hatórás foglalkozta-
tottnak, illetve a fizetésüket is 
megnyirbálták. 
A hét objektumot működtető 
Sajószentpéteri Művelődési és 
Sportközpont, Városi Könyv-
tár a jelenlegi tervek szerint 
hamarosan újra életre kel. 
Május 25-étől már látogatha-
tó a sportpálya, június 15-én 
pedig a könyvtár is kinyitott. 
Biztosnak tűnik Orosz Gyuri és 
TraBarna stand-up előadása 
augusztus 6-án, de az előadás 
helyszínéről csak később szüle-
tik döntés. Folyik az augusztus 
20-i programok szervezése. 
Augusztus 22-23-án megren-
dezik a fúvószenekarok találko-
zóját, míg a bányásznapi meg-
emlékezésre szeptember 4-én, 
pénteken kerül sor. 
Fontos információ, hogy a fel-
nőtt bérletes színházi sorozat 
márciusban elmaradt előadá-
sa, a Luxemburg grófja című 
operett szeptember 16-án ke-
rül színre Sajószentpéteren. Új-
raindulnak a színházi bérletes 
előadások, melyek november-
től 2021 márciusáig tartanak. 
Az igazgató azonban ismét 
megemlítette, hogy mindez 
csak abban az esetben lehet-
séges, ha nem romlik a vírus-
helyzet, és nem lesznek újabb 
korlátozó intézkedések. Van 
más bizonytalansági tényező 
is a sportért és kultúráért fe-
lelős területen, hiszen novem-
ber 1-jétől megszűnik az érin-
tett dolgozók közalkalmazotti 
jogviszonya. 

Kovács István 

A járvány miatti veszélyhelyzet bejelentése lenullázta 
Sajószentpéter kulturális életét is. A tervezett városi ren-
dezvényeket le kellett mondani, és emellett sok minden 
a feje tetejére állt. Az országgyűlés június 16-án elfogad-
ta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, így 
több-kevesebb idő után számos átmeneti intézkedés 
is eltűnik, remélhetőleg a művelődési központ is meg-
nyithatja kapuit, így már tervezheti a következő időszak 
programjait a Sajószentpéteri Művelődési és Sportköz-
pont, Városi Könyvtár igazgatója.

A közismert prímás a 2019-es ünnepi képviselő-testületi ülésen

Csorba Csaba optimista a jövőt illetően



10 11

SORSOK, EMBEREKSORSOK, EMBEREK
Sorsok és emberek

Nádler Gyula, a miskolci Református Lévay József Gimnázium 
vasdiplomása

Nádler Pál pénzügyi tisztviselő 
századosi rangban szolgált az 
I. világháborúban, majd a szi-
bériai Tomszk városába került 
hadifogolyként, ahol misére 
járva beleszeretett a helyi or-
todox püspök egyetlen lányá-
ba, Majgova Antóniába, aki 
később öt gyermekkel ajándé-
kozta meg: a gyógyszerész Vik-
tor (1918-2005) és a tisztviselő 
Vera (1921-2002) még kint szü-
letett. 1922-ben először Sajó-
kazára költözött haza a család, 
és ott bővült a tüdőgyógyász 
szakorvos Pállal (1923-2003) 
és a növényvédő állomást is 
vezető agrármérnök Miklóssal 
(1925-2019). Az orosz nagyapa 
Magyarországon egyszer járt 
meglátogatni lányát és uno-
káit 1932-ben, aztán semmi 
hírt nem kaptak felőle, később 
tudták meg nem hivatalos for-
rásból, hogy a sztálini diktatúra 
áldozatává vált.
A szülők még a legnehezebb 
gazdasági és háborús helyze-
tekben is fontosnak tartották, 
hogy minden gyermekük leg-
alább érettségivel rendelkez-
zen. Ez annyira sikerült, hogy 
hárman egyetemet is végeztek 
közülük. Akkoriban hasonló-
val nagyon kevés család büsz-
kélkedhetett. Az okát kutatva 
félig viccesen megjegyzi: „jól 

sikerült a félig orosz, félig ma-
gyar vérkeveredésünk, ezért 
lehettünk ilyen hosszú életűek 
is. Ez nem lehet véletlen.”

A család életébe az 1956-os 
események is beleszóltak: 
a miskolci Erzsébet Kórház-
ban praktizáló Pál tőlük távol, 
Svédországban magánorvos-
ként folytatta életét. Gyula, 
a legkisebb gyermek 1929. 
szeptember 20-án már itthon, 
Sajószentpéteren látta meg 
a napvilágot, és a magyar „a-
panyelv” mellett talán ő sajátí-
totta el legjobban orosz anya-
nyelvüket. Három osztályt a 
helyi református, majd kettőt a 
zsidó elemi iskolában járt. Mint 
mondja, az a két év adta neki 
azt a tudást, amely lehetővé 
tette, hogy az 1940. szeptem-

ber 9-én az Avasi templomban 
tartott tanévnyitó istentiszte-
lettől kezdve egészen az 1948. 
évi érettségi vizsgáig a miskolci 
Református Lévay József Gim-
názium tanulójaként bevo-
natozhasson a Szinva partján 
álló vöröstéglás alma materbe. 
Ahol olyan nagy formátumú 
tanárok keze alatt pallérozód-
hatott az elméjük, mint a Lévay 
emlékét ápoló Balázs Győző, 
Imreh Zsigmond festőművész 
vagy a számára legkedvesebb 
dr. Csorba Zoltán magyar- an-
gol szakos tanár, örökemlékű 
osztályfőnökük. Nem véletlen, 
hogy az ötvenfős osztályból 

A politika sokszor a saját érdekeinek megfelelően igyek-
szik értelmezni, sőt utólag át is írni a történelmet. A pél-
da velünk élő, a mai fiatalok számára izgalmas kérdés 
tehát: hogyan dönthetik el egy évszázadokkal vagy még 
egy több évtizeddel ezelőtt lezajlott eseményről is, hogy 
valóban úgy történt-e meg, ahogyan most ők olvassák 
vagy hallják? A krónikások és sajnos néha a történészek 
politikai viszonyulásai miatt teljes objektivitással ta-
lán sehogyan. A hosszú kort megélt emberek életének 
megismerésével mindenképpen közelebb juthatnak a 
megoldáshoz. Mert - a hősöké mellett - a még köztünk 
élők élettörténetében is ott rejtőzködik közös múltunk, 
a magyar történelem. Érdemes tehát meghallgatnunk az 
ő mondanivalójukat, lejegyezni életútjukat, és ha lehet, 
tanulni belőle. Addig, amíg van kitől.

különböző tudományokban 
tizenöten doktori diplomát is 
szereztek. 
A II. világháború viszontagságai 
között sok diáktársát és tanárát 
elveszítette. Az orosz nyelvtu-
dásuk viszont jól jött: az egész 
család katonai tolmács volt va-
lahol, Gyula még harmonikázni 
is tanított egy politikai tisztet. 
A közkatonákról nem túl jó em-
lékeket őriznek, főleg azokról, 
akik beszállásolták magukat a 
lakásukba, amíg ők Alacskán 
várták a sajószentpéteri tü-
zérségi támadás végét. Persze 
hazatérve a kardos orosz édes-
anyjuk rövid úton kitessékelte 
a dorbézolókat. A szentpéteri 
orosz városparancsnok helyet-
tesével sokáig tartották a kap-
csolatot, akinek lánya és a veje 
egyszer el is látogatott hoz-
zájuk megnézni, hol szolgált 
annak idején az apa. A másik 
pozitív epizódot néha még ma 
is emlegetik: lakásukban egy 
éppen Tomszkból származó 
orvos őrnagy segített világra 
egy kislányt. Egyik tanévben 
magántanuló lett, ami azt je-
lentette, hogy a tanárok időn-
ként kijártak Sajószentpéterre, 
ahol az ő lakásukon tanították 
a környékből összegyűlt osz-
tálytársakat is. Az is megesett 
az újjáépítés időszakában, 
hogy Sajó-hidat építettek ta-
nítás helyett. Nagyon nehéz 
idők voltak, de talán éppen 
ezért alkottak összetartó ba-
ráti társaságot, 2-3 évenként 
találkoztak családostul, és Vá-
rady József kondói tiszteletes 
hatalmas munkájának segít-
ségével egy igényes könyvet 
is kiadtak a nyolc év történe-
téről. Sajnos a legutolsó, 70. 
érettségi találkozó a három 
még élő diákkal (szavai szerint) 
„létszám hiányában” elmaradt, 
de az iskola igazgatójától 2019. 
május 4-ei dátummal vasdip-
lomát vehettek át.  Érettségi 
után egy évtizeden át az akkor 
alakult Borsodi Bányászban 
kézilabdázott, így a bányánál 

helyezkedett el.  A hőerőmű-
vet építő szakemberek között 
neves Újpesti Dózsa-játékosok 
is dolgoztak, kettő ez idő alatt 
csapatukat erősítette, és őt 
Észak-válogatottként szerették 
volna magukkal vinni, leigazol-
ni, de akkor már benne volt a 
levegőben, hogy zűrös idők kö-
vetkeznek, hát maradt. Először 
még nagypályán játszottak, 11 
játékosból állt egy csapat, ké-
sőbb már kispályán zajlottak a 
mérkőzések. Legemlékezete-
sebb meccseik azok maradtak, 
amikor a miskolci csapatokat 
legyőzték, no meg amikor osz-
tályozót is játszottak az első 
osztályba jutásért. Testvérei is 
mind sportoltak, Gyula a foci-
csapat kiváló centerhalfja volt, 
és akadt olyan leventeverseny, 
ahol a sokoldalú Viktor minden 
számot megnyert, amiben in-
dult. 1951. augusztus 25-én 
feleségül vette a festőművész 
Barczi Pál unokahúgát, a köny-
velő Ilonát, aki később a helyi 
OTP-fiók vezetője, majd húsz 
éven át a hőerőmű revizora 
lett. Házasságukból 1953-ban 
született egyetlen gyermekük, 
Gyula Gábor, aki mindig jó ta-
nuló volt, villamosmérnöki 
diplomát szerzett, tervezőmér-
nökként dolgozott, 1979-ben ő 
is Svédországban találta meg 
azt a lehetőséget, amire vá-
gyott. Azóta Göteborgban él 
magyar feleségével és Sebas-
tian (1990), valamint Veronika 
(1993) nevű gyermekeivel, és 
a Volvo cég alkalmazottja. Elő-
ször nagyon bánkódtak, majd 
beletörődtek, és ma már az 
sem fáj, hogy egyetemi fel-
vétele érdekében olyasmire 
kényszerült, amit édesapaként 
csak a gyereke jövőjéért tesz 
meg az ember.
1953-ban a helyi üveggyár-
nál helyezkedett el, egy évig 
a tűzálló falazótéglát gyártó 
üzemben. 1954-ben gépipari 
technikusi képesítést szerzett 
Miskolcon, majd a szerkesz-
tésbe került, ahol forma- és 

gyártmányfejlesztési területen 
dolgozott egészen az 1989. évi 
nyugdíjba vonulásáig. Nagyon 
szerette ezt a kreatív, válto-
zatos tervezői alkotómunkát, 
melynek értelmét visszakö-
szönni látta a termékekben is. 
Az ott eltöltött időről napokig 
tudna beszélni hatalmas lelke-
sedéssel és szeretettel, minden 
részletre olyan pontosan visz-
szaemlékezve, mintha ma tör-
ténne. Hiszen ez lett az élete és 
második otthona.
1955-ben háromhónapos kato-
nai kiképzésre hívták egy mű-
szaki alakulathoz, ahol aranyé-
lete volt, köszönhetően az egy 
hét után magával vitt harmoni-
kájának, melyen autodidakta 
módon tanult meg játszani. A 
Borsos és Csatlós zenekarok 
tagjaként sok lakodalomban, 
bálon és más ünnepi rendez-
vényen megszámlálhatatlan 

magyarnótát és akkor divatos 
slágert eljátszott életében. A 
hangszer a maga 15 kilójával 
ma már leginkább a szoba sar-
kában pihen, de a kis elektro-
mos zongorán még engem is 
megtisztelt néhány szám elját-
szásával.
Az egészségére nem panaszko-
dik, ahhoz már sok mindenen 
túl van. Szeretne újra horgász-
ni, de Ica néni félti őt ott egye-
dül, pedig még idén érvényes a 
jogosítványa, és rövidebb utak-
ra el is jár. A vírustól nem fél-
tek, azt mondják: az életükkel 
már megbékéltek, nekik nincs 
veszíteni valójuk.
Kívánom nekik, hogy maradja-
nak meg egymás mellett, egy-
másnak minél tovább ilyen bé-
kében és szeretetben, ahogyan 
idős napjaik most is telnek. Ad-
dig, amíg csak sorsuk engedi.

Kiss BarnabásGyula bácsi jó hangulatban mesélt az elmúlt évtizedek történéseiről

A tavaly átvett vasdiploma igazolja az 1948-ban tett 
érettségi vizsgát
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HISTÓRIAHISTÓRIA
Arcélek a múltból

Dr. Hebrony József

1892-ben, a korabeli sajtó ál-
tal is beszámolt Melczer Gyula 
alispán tiszteletére rendezett 
banketten már az asztalfőnél 
kapott helyet. 1893-ra ügyvéd-
jelölt. 1894-ben Miskolcz szék-
hellyel a városi kamara ügyvédi 
lajstromába bejegyezték, majd 
Ragályi Aladár miskolczi ügy-
véd önkéntes lemondása után 
praxisát és iratait átvette, így 
indult el az ügyvédi pályán. 
Ugyanebben az évben oltárhoz 
vezette Ábrányi Rózát, lászló-
falvi és mikeföldi Ábrányi Kor-
nél országgyűlési képviselő le-
ányát Budapesten. A Hebrony 
család nagyon jó kapcsolatot 
ápolt a korábbi miniszteri taná-
csos, magyar miniszterelnöki 
sajtóosztály volt főnöke, író, új-
ságíró, képviselő Ábrányi Kor-
nél famíliájával, ez a családok 
közötti szoros kapcsolat házas-
ságig fejlődött a fiatalok éle-
tében. Karrierje tehetsége és 
párfogói révén gyorsan emel-
kedett. 1896-ban tiszteletbeli 
főszolgabíróvá nevezik ki, majd 
nagy sajtónyilvánosságot és 
ismertséget hozott számára az 
elmebajban szenvedő Szirmay 
Alfréd gróf gondnokság alá he-
lyezése. Mint kinevezett gond-
nok a korabeli sajtó szerint: 
„Szenzációs beadványt adott 
be a miskolczi kir. törvényszék 
polgári bíróságához dr. Heb-
rony József miskolczi ügyvéd, 
Borsod vármegye tb. ügyésze. 
A beadványban dr. Hebrony azt 
kérelmezi, hogy a bíróság gróf 
Szirmay Alfréd szirmabesenyői 
nagybirtokost elmebetegség 
miatt helyezze gondnokság 
alá, s a gróf összes ingó és in-

gatlan vagyonára bírói zárla-
tot rendelje el.” Ezzel Hebrony 
megakadályozta a kiskorú 
Eszter grófné kisemmizését a 
bizonytalan eredetű váltók be-
hajtásának felfüggesztésével. 
Itt akkora sikert ért el, hogy 
az 1900-as évek elején a Heb-
rony Ügyvédi Iroda lett Miskolc 
legnagyobb irodája. A civil élet 
sikerein felbuzdulva figyelmét 
a politikai élet felé fordította. 
A képviselői mandátum meg-
szerzését tűzte ki célul.
Az 1901-es választásokon a dé-
desi kerületben, a Független-
ségi és 48-as Párt programjával 
akart indulni, de a párt Szeless 
Ödön rimaszombati ügyvédet 
támogatta. A viták szemé-
lyeskedésbe, majd párbajig 
fajultak. A Borsod-Miskolczi 
Értesítő így tudósított az ese-
ményről. „Dr. Hebrony József 
miskolczi és dr. Szeles Ödön 
rimaszombati ügyvédek között 
bizonyos ellentét támadt a 
dédesi kerületben képviselője-
löltül történt fellépésük követ-
keztében. Ebből lovagias ügy 
keletkezett, s a felek kölcsö-
nösen provokálták egymást. A 
Korona-szálló nagytermében a 
múlt szombaton történt meg 
közöttük a kardpárbaj, amely-
nél dr. Hebrony a fején, dr. Sze-
les pedig a mellén kapott egy 
vágást.” A párbaj már Mária 
Terézia óta tiltott volt, és fej-
vesztés járt érte, de általános-
ságban elmondható, hogy a 
párbajokról szóló törvényeket 
sem a társadalom, sem pedig 
a jogalkalmazók nem vették 
komolyan. A bírósági ítélet 
szerint a párbajozó vádlottakat 

6-6 napi államfogházra ítélték.
1903-ban a választásokon az 
akkor kereskedelmi államtit-
kárrá kinevezett Serényi Béla 
gróffal szemben indult függet-
lenségi és 48-as párti program-
mal. A választást óriási izgalom 
előzte meg. Miskolcról a 65. 
gyalogezredből két századnyi 
“Vilmos bakát” és a kerületi 
csendőrséget is kivezényelték 
a szavazás napjára Dédesre. 
A hatalmi demonstráció el-
lenére – ahogyan a helyiek 

hívták, a „Barkó-király” ellen 
– Serényi Béla gróf mindösz-
sze öt szavazat különbséggel 
győzött. A barkó népcsoportot 
a palócokkal együtt vagy azok 
egyik ágaként említi a néprajzi 
szakirodalom. Hebrony a kerü-
letben a nagy népszerűségét 
úgy szerezte a korabeli újságok 
szerint „mint kiváló ügyvéd, 
erélyes, nagytudású ember, e 
mellett lojális felfogással nem 
egy szegény paraszt ügyét 
viszi dűlőre díjtalanul.” A vá-

1868. január 14. született Bánhorváton. Apja Hebrony 
János mérnök, negyvennyolcas honvéd, tekintélyes bán-
horváti birtokos.
Középiskoláit Egerben végezte, majd Budapesten a Ma-
gyar Királyi Tudományegyetemen tanult jogot. Egyete-
mista évei alatt feltűnik személye a megyebeli közélet 
rendezvényein.

lasztáson Serényi Béla gróf 
államtitkárt választották meg 
923 szavazattal, Hebrony 918 
szavazata ellenében. A válasz-
tást a Hebrony-párt petícióval 
támadta meg, a szavazók ete-
tésével, itatásával és vesztege-
téssel vádolta az államtitkárt. 
Annyira kilógott a lóláb, hogy 
a kerületben biztosra vették 
a választás megsemmisíté-
sét. Erősen tartotta magát az 
a verzió, hogy az államtitkár, 
mihelyt a petíciót beadják, le-
mond a mandátumáról. Nem 
így történt. A bírósági pert a 
kúria időben addig húzta (közel 
ezer tanút hallgattak ki), míg 
az okafogyottá vált, s a kúria 
döntése csak a költségek el-
osztásáról rendelkezett. A per 
12 051 korona 53 fillérjébe ke-
rült Hebronynak, ami az akkori 
érték szerint nagy összegnek 
számított, ekkor a legnagyobb 
címletű pénz még csak 100 
koronás volt. Az 1906-os vá-
lasztás már az ő sikerét hozta, 
elsöprő győzelmet aratott Ki-
szely Sándor sátai földbirtokos 
felett, így a dédesi választóke-
rület országgyűlési képviselője 
lett. Az 1910-es választásokig 
képviselte ezt a kerületet, ek-
kor veszített Borbély Lajos, a 
rimamurányi vasműtársaság 
nyugalmazott vezérigazgatója 
ellen. Ugyanabban az évben a 
vármegyei közgyűlésbe viszont 
beválasztották.
Közben 1902-ben Sajószent-
péterre költözött, ettől kezdve 
„sajószentpéteri ügyvédként” 
szerepelt a közéletben, majd 
1909-ben ügyvédi irodát is 
nyitott a településen. Lakása a 
Hangyaszövetkezet, a mai kor-
mányhivatal mellett volt.
Házát 1919-ben a cseh meg-
szállás alatt teljesen kifosz-
tották, ugyanis a parancsnok 
szabad rablást engedélyezett 
a katonáknak a településen, 
a kár értéke elérte az egy-
millió koronát. A legnagyobb 
címletű pénz ekkor a tízezer 
koronás volt. Háza 1923-ban 

egy tűzvészben erősen meg-
rongálódott.
1903-tól 1906-ig felelős szer-
kesztője és tulajdonosa volt a 
miskolci Függetlenségi és 48-
as Párt hivatalos lapjának, az 
Ellenzéknek, a lap hetente há-
romszor jelent meg Miskolcon. 
1906-tól a koalíciós irányult-
ságú napilap, a Miskolci Napló 
főszerkesztője lett 1909-ig. Ez 
alatt az idő alatt eleven újság-
írói életet teremtett Miskol-
con. Megalakította az újság-
írók, írók, kiadók és színészek 
klubját a miskolci Polgári Kaszi-
nóban. Lelke és mozgatója volt 
minden újságírói és művészi 
törekvésnek. Hebrony József 
szalonja mindig nyitva állott az 
irodalom és művészet képvise-
lői előtt. 1908-ban tagja volt 
annak a küldöttségnek, ame-
lyik ifj. Andrássy Gyula gróf-
nak, a Magyar Királyság bel- és 
külügyminiszterének Miskolc 
város díszpolgári oklevelét át-
adta. A kitüntetést azért kap-
ta, mert a törvényhozás Mis-
kolc várost törvényhatósági 
joggal ruházta föl. 1920-ban 
megalakul Sajószentpéteren 
a Magyarország Területi Ép-
ségének Védelmi Ligája, a TE-
VÉL. A sajószentpéteri csoport 
a községháza nagytermében 
tartotta alakuló gyűlését, el-
nöknek dr. Hebrony Józsefet 
választották meg. Az országos 
politika színterére 1927-ben 
próbált visszatérni, amikor is 
Herrmann Miksa országgyű-
lési képviselő a ciklus közben 
lemondott, és ezért új képvi-
selőt kellett választani a kerü-
letben. A kormánypárti jelölt 
Dezseöffy Aurél dr. kereskedel-
mi államtitkár volt. Hebrony az 
általános, egyenlő és titkos vá-
lasztójog törvénybe iktatásával 
kampányolt. A kormánypárti 
erők próbálták megnehezíte-
ni kampányát. Nem engedték 
meg több településen, többek 
között Diósgyőrben, a Vas-
gyárban, Sajóecsegen és Sa-
jóbábonyban, hogy program-

beszédet tartson. Az illetékes 
hatóságok ugyanis az influen-
zajárványra való tekintettel 
nem engedélyezték a gyűlések 
megtartását. Ez azért is érde-
kes, mert a hivatalos kormány-
párti jelölt az influenzajárvány 
dacára is szabadon tarthatott 
programbeszédeket. Gyakorla-
tilag nem volt esélye a győze-
lemre Dezseöffyvel szemben, 
de a kormánypárti körök mégis 
tartottak tőle, valószínű ezért 
hátráltatták politikai szerep-
lését. Azokban a községekben, 
melyekben sikerült program-
beszédet mondania, a válasz-
tók lovasbandériummal fogad-
ták, ünnepelték, így történt ez 
Sajókazincon és Szenpéteren 
is. A lezajlott időközi választá-
son Dezseöffy Aurél államtitkár 
8825, Hebrony József dr. pedig 
1677 szavazatot kapott.
Ugyanebben az évben határo-
zottan kiállt (Putnok és Sajó-
szentpéter harcában) a járás-
bíróság kettéosztása ellen. Azt 
szerette volna elérni, hogy ne 
legyen Putnokon is járásbíró-
ság, mert akkor a szentpéte-
ri bíróság tekintélyét veszíti. 
Azonban ekkorra már maga-
sabb körök eldöntötték a put-
noki régió megsegítését, így 
nem sikerült megakadályozni 
a járásbíróság kettéosztását. 
1938 októberében elhunyt 
felesége, Hebrony Józsefné, 
lászlófalvi és mikeföldi Ábrányi 
Teréz, akit a helyi római kato-
likus sírkertben temettek el. A 
sajószetpéteri „Barkó-király” 
1942 októberében hunyt el, 
felesége mellé temették. Szel-
lemiségét fiai, dr. Hebrony Au-
rél vármegyei árvaszéki ülnök 
és dr. Hebrony Kornél putnoki 
ügyvéd vitte tovább.
A korabeli választásokon divat 
volt a jelöltek ellen vagy mellett 
ismert nóták dallamára kortes 
szövegeket skandálni. A fenn-
maradt versikék az 1903-as, az 
1906-os, valamint az 1910-es 
választásokon hangzottak el.

Szűcs Tamás

Hebrony József és felesége sírja a sajószentpéteri katolikus 
temetőben

Kort es versikék

1903-ból
Ég a széna, ég a szalma, a 

velezdi jegyző kazla.
Égjen bele a jegyző is, kor-

mánypárti lett már ő is.
Éljen dr. Hebrony József

Éljen a haza!

Felsütött a nap sugára Heb-
rony József kastélyára,

Kikönyököl gyöngykarjára, A 
Serényi bosszújára. 

Éljen Hebrony József!

1906-ból: (Kossuth-nóta dal-
lamára)

Kiszely Sándor öreg ember,
öreg ember, szólni nem mer,

kösse fel jól a gatyáját, ha 
Hebronnyal szembeszáll…!

Sáta fölött fütyül a szél,  
Ne hidd, amit Kiszely beszél.

Hazudozik fent is, lent is,  
Becsapná az úristent is.  

Éljen doktor Hebrony József!  
Éljen a haza ! 

1910-ből 
Apátfalván Szabó kasznár,  

Borbélynak nem sokat használ.  
Azt mondja, hogy úgy lesz 

jólét,  
Ha nem osztja ki a lóvét.  

Éljen doktor Hebrony József!  
Éljen a haza! 

 
Borbély Lajos olyan nagy ur,  

Beszélni se tud magyarul.  
Nem tud mondani ő szépet,

 Leparasztozza a népet.  
Éljen doktor Hebrony József!  

Éljen a haza!

Csépány, Arló, Sajó-Várkony,
Sohase lesz Borbély-párton.

Kőszenüket potom áron,
Megvette Borbély egy nyáron.
Éljen doktor Hebrony József!

Éljen a haza!
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SZABADIDŐ, REKLÁMMOZAIK
Életmentő fejlesztés

 Új mentőautót kapott a sajószentpéteri mentőállomás

A Sajószentpéteri Mentőállo-
máson minden évben május 
10-én emlékeznek meg a men-
tők napjáról. Ilyenkor nyílt nap 
keretében mutatják be élet-
mentő tevékenységüket, vala-
mint azt a technikai hátteret, 
amely a mindennapok során 
segíti őket. Az idei évben – a ko-
ronavírus-járvány következté-
ben – ez az esemény elmaradt, 
azonban az a megtiszteltetés 
érte a mentőállomás dolgozó-
it, hogy (a megyében elsőként) 
egy vadonatúj Volkswagen 
Crafter mentőautót vehettek 
át. A rendhagyó ünnepségen 
elsőként dr. Kádár Balázs, az 
OMSZ Észak-magyarországi 
Régió igazgatója köszöntötte a 
bajtársakat, városunk polgár-
mesterét és a történelmi egy-
házak képviselőit. Elmondta, 
hogy az Országos Mentőszol-
gálat életében eljött az a mér-
földkő, amikor új eszközökkel, 
új autókkal alapjaiban megú-
jult arculatú mentőszolgálatot 
tudnak létrehozni. Minden-
hol le tudják cserélni azokat a 
hasznos, de már elavult eszkö-
zöket, amelyekkel eddig a be-
tegellátást szolgálták. Ez az új 
autó, amely most idekerült Sa-
jószentpéterre, szintén ennek 
a projektnek a része. A megú-
jult eszközpark segítségével a 
mentősök olyan biztonságos 
körülmények között végezhetik 
munkájukat, ami a kor színvo-
nalának megfelelő. Kiemelte, 

hogy a sajószentpéteri bajtár-
sak eddig is magas színvonalon 
biztosították a betegellátást, az 
új gépkocsi segítségével pedig 
még hatékonyabbak lehetnek. 
Ezt követően Albert Tamás ál-
lomásvezető vette át a szót, aki 
31 éve dolgozik a mentésben, 
ahol – mint mondta – voltak 
nagyon kemény évtizedek. Kö-
szönetét fejezte ki a vendégek-
nek, hogy elfogadták a meg-
hívást, és így közösen tudnak 
ünnepelni és küzdeni a járvány 
idején is. Majd megköszönte, 
hogy a megyében ez az állomás 
kapta meg elsőként ezt a kivá-
lóan felszerelt és nagyon szép 

mentőkocsit. Városunk polgár-
mestere, dr. Faragó Péter arról 
beszélt, hogy az lenne a kívá-
natos, ha az új mentőautónak 
kevés feladata lenne, hiszen 
ez azt jelentené, hogy mind a 
súlyos közlekedési balesetek 
száma, mind az életmentő be-
avatkozást igénylő akut esetek 
száma csökkenő tendenciát 
mutat. A történelmi egyhá-
zak nevében Jármi Zoltán, a 
Sajószentpéteri Görögkatoli-
kus Egyházközség parókusa, 

Takács Alajos, a Sajószentpé-
teri Római Katolikus Egyház-
község plébánosa és Major 
Zsolt, a Sajószentpéter-Bányai 
Református Gyülekezet lel-
kipásztora mondta el imáját, 
és szentelte meg az új autót. 
Végül dr. Kádár Balázs, az 
OMSZ Észak-magyarorszá-
gi Régió igazgatója oklevelet 
adott át Albert Tamásnak 30 
éves kiemelkedő szolgálatáért.

Románné

„Ha megszólal a sziréna hangja, 
Szívedben a vészcsengőt kongatja. 

Ilyenkor nincs éjjel, sem nappal, 
Mert egy ember élete van bajban. 
Lelkedet ébreszti a hivatástudat, 

S ezzel elkezdődik az életmentő futam. 
Minden másodperc sorsdöntő lehet, 

a mentő személyzet más éterben lebeg. 
Megszűnik létezni a külvilág 
Csak a közös cél éltet már. 

Egy ember élete a tét 
Gyorsan érkezik a segítség.”
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Kertje”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A június 4-én meg-
tartott sorsoláson Váradi Attilának kedvezett a szerencse. 
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.
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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.Az új mentőautó és a Sajószentpéteri Mentőállomás kollektívája

A történelmi egyházak képviselői megszentelték 
a vadonatúj autót
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