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„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, illetve az idős állampolgárokat védő vásárlási idősáv az itteni 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 legjelentősebb beruházásnak számít. A minap többek között
erről, valamint más fontos fejlesztésekről beszélgettem
városunk polgármesterével.
- 674 MFt. Ekkora támogatási összegből valósult meg
a megyében is egyedülálló
szabadidőközpont, a Glass
Park. Csupán az összeg nagyságrendje vagy egyéb szempontok miatt is fontos ez a
fejlesztés?
- Nyilván az összeg nagysága sem lebecsülendő, azonban
én két másik szempontot említenék. Az egyik, hogy a Sajó
partján egy olyan komplexum
valósult meg, ahol valamen�nyi korosztály megtalálhatja
a számára ideális sportolási,
kikapcsolódási, sőt, pihenési
lehetőséget, és hogy ez megvalósult 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 korábban arra kötelezték, hogy
ezt a környezeti szennyezést
számolja fel, így tulajdonképpen számunkra kapóra jött ez a
pályázati lehetőség. Már 2008ban megpróbáltuk elindítani
azt a rehabilitációs folyamatot,
minek eredményeként a Sajó
melletti földterület kármentesítése megtörtént volna, akkor
azonban nem jártunk sikerrel.
Csak érdekességként említem
meg, hogy a szakemberek már
akkor 500 MFt-ra becsülték
ennek a bizonyos kármentesítésnek a költségét, amit természetesen – pályázat híján – a
városnak a saját költségvetéséből kellett volna fedeznie.
Azt hiszem, nem árulok el nagy
titkot azzal, ha azt mondom,
ezt saját forrásból soha nem
tudtuk volna kifizetni. Nem véletlenül mondtam, hogy kapó-

A kutyafuttató közmunkaprogram keretében valósult meg

ra jött nekünk ez a pályázati lehetőség, hiszen túl azon, hogy
az elnyert pályázati összegből
megvalósult ennek a területnek a rehabilitációja, még egy
olyan szabadidős létesítményünk 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, fészekhinta) is található, amely
kifejezetten a kisgyerekek
szórakozását szolgálja, mégis
gyakran elhangzik kritikaként,
hogy az önkormányzat meglévő játszótereket szüntet meg
a városban.
- Ez valóban aktuális kérdés. Talán jó is, hogy most a
Szentpéteri Krónika hasábjain
adhatok pontos tájékoztatást
erről. Sajószentpéter egyes városrészein tudatosan számoljuk fel az elavult, fából készült
játszótereket. Ennek több oka
is van: egyrészt szakemberek
megvizsgálták ezeket a játszótereket, és arra a megállapításra jutottak, hogy horribilis
összegekből lehetne ezeket
felújítani, másrészt, ha az adott
játszótér közelében található
egy másik, ultramodern játszópark, akkor valójában semmi
sem indokolja, hogy milliókat
költsünk a régi játszóterek modernizálására. Megmértem: az
Ibolyatelepen található játszótér 400 méterre van a Glass
Parktól, a Móra-lakótelepi játszótér 250 méterre a Generációk Kertjétől, az úgynevezett
BÉV-telepi játszótér pedig 300
méterre a Fitt Ligettől. Teljesen
észszerűtlen lenne tehát súlyos összegeket költeni az ott
található játszóeszközök teljes
felújítására. Persze találkoztam egy-két olyan kéréssel is,
melyekben az anyukák arról
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beszéltek, hogy ők azt szeretnék, ha az ő ablakuk alatt lenne
a játszótér, hiszen így a nyitott
ablakon keresztül felügyelhetnék a csemetéjüket, még a játszótérre sem kellene lekísérni
őket. Nyilván ilyen kéréseket,
kívánságokat nem áll módunkban teljesíteni.
- Azt javaslom, maradjunk
még egy kicsit az Ibolyatelepnél, hiszen az ott élők régi vágya, hogy véglegesen megoldódjon a szennyvízelvezetés.
Úgy tudom, erre most reális
esély kínálkozik.
- Miután kiderült, hogy
nagyjából 60 MFt-ba kerülne
ennek a problémának a végleges 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 felvetődött a kommunális adó bevezetésének gondolata, én már
képzeletben el is költöttem az
így befolyt összeget, méghozzá
az ibolyatelepi szennyvízberuházás megvalósítására. Már
többször elmondtam, de most
is megismétlem, rendkívül sokat vívódtam a kommunális
adó bevezetésével kapcsolatban, hiszen én voltam az, aki
korábban kijelentettem, hogy
Sajószentpéteren nem vezetünk be új adónemet. Amikor
azonban arra jutottam, hogy
ennek segítségével évről évre
olyan fejlesztéseket valósíthatunk meg, melyeket forrás
hiányában talán soha nem
tudnánk tető alá hozni, akkor
én magam is igent mondtam a
kommunális adó bevezetésére. Azt ígérhetem a sajószentpéterieknek, hogy az ebből az
adóból befolyt összegből soha
nem költünk egyetlen fillért
sem működésre, csak és kizá-

Impozáns látvány lesz a Pipiske-domb tetején a kilátó
rólag fejlesztésekre fordítjuk,
és természetesen minden évben beszámolok majd a lakosságnak arról, hogy az adott
esztendőben mire költöttük
ezt a pénzt. 2020-ban biztosan a már korábban említett
ibolyatelepi szennyvízelvezetés végleges megoldását finanszírozzuk ebből úgy, hogy
önkormányzatunknak még ki is
kell egészítenie a rendelkezésre álló összeget. A kivitelezési
munkálatok várhatóan már júliusban elkezdődnek.
- A város életében több
olyan pályázat is van, melyről időközben kiderült, hogy
pozitív elbírálásban részesült.
Beszéljünk ezekről is!
- Kezdjük talán a turisztikai
pályázattal, melynek keretén
belül a Majális park újraértelmezésére és kapcsolati rendszerének 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 sajószentpéteri 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 információs tábla és 1 szelfipont
elhelyezése szerepel a tervekben. Továbbra is ehhez a projekthez kapcsolódva a Bükkalja
utca, Nyögő-patak és Harica
utca által határolt, nagyméretű zöldfelület északi részén
kialakításra kerül egy úgynevezett motorikpark is, amely
az egyensúlyi érzéket fejlesztő
és különböző mászóeszközök
telepítésével jön létre. A 9 eszközből álló park a helyieknek
egy új, más típusú mozgásformát felkínáló élettér, valamint
a Pitypalatty-völgy turisztikai
fejlesztésébe bekapcsolódó,
a völgyben visszatérő elemként előforduló „élményfüzér”
egyik megállója lesz. Ennél a
pályázatnál egyébként már
túl vagyunk az eredményes
közbeszerzési eljáráson. Nem
fontossági sorrendben mondom, de ugyancsak lényeges a
városközpontban mintegy 350
MFt-ból megvalósuló piac. A
sajószentpéteriek csak Nagymogyorósként emlegetik azt a
területet, ahol ez a beruházás
létrejön. Itt elsősorban az őstermelők számára nyílik majd
lehetőség, hogy a termékeiket
értékesítsék. Egy több gépjármű befogadására alkalmas
parkoló is épül, sőt, egy villanyautók töltésére szolgáló
elektromos töltőállomás is
létesül, valamint kialakítás-

ra kerül egy vizesblokk is. Ma
még persze joggal mondhatja bárki, hogy jelenleg talán
egyetlen elektromos autó sem
közlekedik a városban, egy fejlesztésnél azonban a jövőre is
gondolni kell. Folytatva a beruházások sorát a Móra Ferenc
Tagiskola felújítása jelenleg is
zajlik, és igaz ugyan, hogy ezt
a pályázatot nem mi, hanem a
Kazincbarcikai Tankerületi Központ nyújtotta be, de a város
életében mégis fontos szerepet játszik, hiszen sajószentpéteri gyerekek járnak ide, arról
nem is beszélve, hogy az épület
tulajdonjoga továbbra is a miénk. Meg kell említenem még
az alvégi csapadékvíz-elvezető
rendszer kialakítását is, mely
projekt esetében az elkészült
tervek engedélyezési eljárása már folyamatban van. Alig
néhány hete nyitottuk meg a
Fitt Liget háta mögött épült kutyafuttatót, amely szintén régi
adóssága volt a városnak. Ami
számomra külön öröm, hogy
saját forrásból, a közmunkaprogram keretén belül valósult
meg ez a fejlesztés. Ezzel is bizonyítottuk, hogy közmunkával is
lehet értékteremtő beruházást
végrehajtani. A Start Közfoglalkoztatási Program Helyi sajátosságokra épülő programeleme keretében készül a Lévay
József Városi Könyvtár külső
környezetének fejlesztése. A
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projekt keretében külső térburkolat készül, növényeket
ültetünk, és megépül egy szabadtéri oktatásra is alkalmas
faszerkezetű, bitumenes zsindellyel fedett kerti építmény
is. A program keretében kültéri pingpong- és csocsóasztal
beszerzését tervezzük, melyek
segítségével a könyvtár udvarán megrendezésre kerülő közösségi programjaink kínálatát
szeretnénk szélesíteni. Nyilván
többen is tudják, tapasztalták, hogy a rossz állapotban
lévő sportpályánkat is sikerült
rendbe tennünk, sőt, a körülötte 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 feledkezzünk 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 kommunális hulladék, valamint a
szelektív hulladék elszállítása
is, a szolgáltató által biztosított zsákokban a zöldhulladékot viszik el, ha pedig valaki
lomtalanítást végezne a saját
ingatlanán, akkor elég felhívnia szolgáltatót, és évente
egy alkalommal díjmentesen
elszállítják a feleslegessé vált
tárgyait (a veszélyes hulladékot kivéve). Őszintén remélem,
hogy sikerül azokat az áldatlan
állapotokat megszüntetni, amikor 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 későbbiekben is töretlenül folytatjuk 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.
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Címlapsztori

Minden nehézség ellenére megnyitott a Glass Park
Az összefogás jegyében épült meg az utóbbi évek legnagyobb sajószentpéteri beruházása.
Erőteljesen lógott az eső lába
június 26-án, pénteken, mégsem tudta elgáncsolni a Glass
Park hivatalos átadása alkalmából szervezett ünnepséget. Mielőtt elkezdődött volna a vihar,
bőven maradt idő rá, hogy a
sajószentpéteriek közelebbről
is megismerkedhessenek az új,
multifunkcionális, több generáció szórakozását, sportolási
igényeit kielégítő létesítmén�nyel. Az aktív pihenőpark az
egykori üveggyár közelében, a
volt lerakó területén kapott helyet. A Glass Park a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében épült
meg, 100 százalékban pályázati
pénzből. A fejlesztés teljes ös�szege 674.000.000 forint volt.
Ezzel kapcsolatban dr. Faragó
Péter polgármester úgy fogalmazott, 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 forint volt.
Polgármester úr – a pályázat
alapadatainak bemutatása után
– ünnepi beszédében felidézte
a Glass Park projekt születésének állomásait, nehézségeit.
- A kezdet 2008 volt. Ez alatt a
12 év alatt nagyon sok víz lefolyt a Sajón. 2008 szeptemberében az akkori képviselő-testület forrást biztosított ahhoz,
hogy felmérjük a környezet
állapotát. Ez volt az alapja mindennek. Kétszer futottunk neki
a dolgoknak, sikertelenül: akkoriban 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 országgyűlési képviselő és a polgármester együttműködéséből a település profitál

A projektzáró ünnepség a Gyöngyszem mazsorettcsoport látványos bemutatójával indult
- Az első közbeszerzést meghirdetve úgy tűnt, a tervezett
összegből szinte lehetetlen
megvalósítani a munkát. Mes�sze volt a két szám egymástól.
Nem voltam ekkor túl optimista. A második körben azonban
megoldódott a dolog, sikerült
elindítani a pályázatot.
A park nyitását pedig komoly
érdeklődés követte mind a sajószentpéteriek, mind a környék fiataljai részéről.
- A munkatársaim feltették a
park megnyitójának eseményét 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 többeknek is kellett a segítsége
ahhoz, hogy megszülethessen
a park. Ilyen személy volt például Demeter Zoltán, a térség
országgyűlési képviselője is,
aki szintén köszöntötte az átadón megjelenteket:
- Nagyon örülök, hogy újra itt
lehetek Önökkel, mert ez a
mai nap is arra utal, hogy Sa-
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jószentpéter igenis fejlődik, kihasználja a pályázati lehetőségeket. Nehéz küzdelmek árán,
sokaknak az együttműködése
mégiscsak azt eredményezte,
hogy el tudtuk érni közösen a
kitűzött céljainkat. Azok tudják ezt jobban értékelni, akik
ismerik a terület múltját. Azért
esett erre a helyszínre a választás, mert így valósulhatott
meg egyfelől a volt üveggyár
melletti szennyezett terület
kármentesítése, másrészről új
funkciót is kapott az övezet. Így
– az új turisztikai attrakció születése mellett – egy, a település
számára jelentős kiadással járó
környezetvédelmi problémát
is sikerült megoldani pályázati
forrásokból.
A park barnamezős területre
épült. Ez a hivatalos megnevezése az olyan övezeteknek,
amelyek korábban ipari célokat láttak el, de nem károsodtak véglegesen: megtisztíthatók, újra használatba lehet
venni őket. A parkhoz vezető
Üveggyári út szintén megújult,
emellett egy tekintélyes méretű parkolóról is gondoskodtak
a tervezők. Bent fogadóterek
biztosítják a leendő rendezvényekhez szükséges teret, és

derűs sétányok vezetnek egyik
helyszíntől a másikig. A kültéri gyerekjátékok mellett az
5-12 éves korosztály számára
is telepítettek egy kombinált
eszközt, amelynek használata 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 használná a parkot, arra is van
esélye az egyik multifunkciós
eszközön, ami statikus fittneszrendszerrel növeli az agilitást,
erősíti az izomzatot. A park
középpontja a multifunkciós
sportpálya, amit focihoz és
kosárlabdázáshoz is lehet használni, de teniszmeccsek játéktereként is üzemelhet, hiszen
vonalait különböző színekkel festették fel a különböző
sportágakhoz.

Egy deltaduzzasztó mutatvány a statikus fittneszrendszeren
A bringázás, deszkázás, görkorizás és rollerezés szerelmeseit
óriás félcsővel, triál pályával és
kerékpáros ügyességi pályával
szerelt extrém tér várja.
Az ünnepség a Gyöngyszem
mazsorettcsoport fiataljainak
műsorával kezdődött. A köszöntőbeszédek és az ünnepélyes 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-stílusban, Mihályfi Dávid pedig gör-

Katona Máté és az ő BMX kerékpárja szenzációs párost alkotnak
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deszkán vette birtokba, szédületes trükkökkel kápráztatva el
a közönséget.
A délelőtt állófogadással és
pezsgős koccintással zárult,
ahol a pohárköszöntőt Zsolnai Gabriella, a Magyar Államkincstár megyei igazgatója mondta.
Bájer M.

MOZAIK

MOZAIK

Járványügyi körkép

Akik a vírus árnyékában is naponta helytálltak
Az addig ismeretlen vírus sok ország kormányát, egészségügyi és szociális ellátórendszerét, állampolgárait
olyan feladat elé állította, amelyre még mások tapasztalatai alapján sem tudtak igazán felkészülni. Bajban ismerszik meg a jó barát - szól a népi bölcsesség. Ebben az
utolsó két szót a fent felsoroltak bármelyikére kicserélhetjük, hiszen most mindegyikük kőkemény vizsgára lett
kényszerítve. Úgy gondolom, ezen a teszten Sajószentpéter város intézményei, de polgárainak többsége is jó
eredményt ért el, köszönhetően elsőként azoknak, akiknek a vírus árnyékában is nap mint nap helyt kellett állniuk. Most már van egy szusszanásnyi idejük arra, hogy
elmondják a tapasztalataikat.
A vírusveszély kihirdetésének napja, 2020. március 16-a
olyan mérföldkő, amelynek
árnyéka még sokáig életünkre
vetül. Egy ilyen súlyos, ismeretlen járvány megfékezése elsősorban az egészségügyi szolgáltató rendszer feladata, és
a benne dolgozókat hatalmas
kihívások elé állítja. Így a Sajószentpéteri Gyógyító Megelőző
Intézménytől is gyors átszervezést követelt meg. A személyes
kontaktusok csökkentése érdekében a rendelés, a gyógyszerfelírás telefonos konzultációval történt. Ha ez alapján az
esetük személyes vizsgálatot
igényelt, óránként négy beteget fogadtak. A háziorvosi és
gyermekorvosi ellátás ebben
a formában végig zavartala-

A mentősök speciális védőruhája rendkívül fontos szerepet
játszott a vírusjárvány idején

nul működött, egyetlen orvos
maradt távol az életkorszabály
miatt, a többiek - dacolva a fertőzésveszéllyel - személyesen
részt vettek a gyógyításban,
amelyhez az önkormányzat a
védőeszközöket,
fertőtlenítőszereket folyamatosan biztosította. A járóbeteg-szakrendelések közül az ideggyógyászat,
a védőnői hálózat, a labor és
egy orvossal a nőgyógyászat
(így a várandósgondozás is)
működött. Tapasztalataik szerint a betegek otthon maradása a szokásos betegségek, balesetek számát csökkentette,
de érezhetően növelte a szorongást és az agresszivitást. A
vírustól való félelem Semmelweis országában megtanította
az embereket a kézmosásra
és a „tisztaság fél egészség”
igazságára. A rendszeres intézményi fertőtlenítés, a védőeszközök használata még jobban
előtérbe került, ezt fenn kívánják tartani, és tudatosítani
a kollégáikkal, a betegekkel. A
normál üzemmódra visszaállás fokozatosan zajlik, a telefonos bejelentkezés minden
rendelésnél megmarad. Július
elsejétől az intézmény teljes
létszámmal működik. Dr. Kacsándi László intézményvezető
szerint a tanulságok levonásával még várhatunk, mivel a vírus még itt van. Köszöni az intézmény minden dolgozójának
a helytállását, a példamutató

összefogását, de a betegek fegyelmét, kitartását és partneri
együttműködését is. Nélkülük
nem örülhetnénk annak, hogy
a városban vírusfertőzés senkinél sem igazolódott mostanáig.
A Sajószentpéteri Mentőállomás feladatai is alaposan
megnövekedtek,
melyekre
meglévő
védőeszközeikkel
igyekeztek előre felkészülni,
de teljes biztonságban csak a
központi irányítás és készletgazdálkodás segítségével tudták végezni azokat. Az ügyeleti
szolgálat mellett új mentőegységeket és személyzetet kellett
delegálni Budapest megerősítésére, a Covid 19-gyanús esetek szállítására, majd a mintavételezésre is. A mentőápolóik
közül önkéntes alapon többen
is azonnal jelentkeztek ezekre
a feladatokra, rájuk túlmunkában négy-öt 24 órás ilyen szolgálat jutott havonta. Nem tagadják, az elején bennük is volt
egy kis félelem, de a tapasztalt
fegyelem mindenkit megnyugtatott. 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 mentesítő bázisán történt meg. A
mintavételnél reggel az irányító csoporttól Miskolcon megkapták a napi 25-35 vizsgálatkérő lapot, majd bejárták vele
a megyét. Emberi kapcsolatokról való tudásukban gazdagodtak, sok maradandó élményben lehetett részük. Elég csak
Sajószentpéter önkormányzata
és a Mosoly Alapítvány adományaira gondolni, amelyek által
az állomás korszerű szárító-,
mosó-, takarítógépekhez és
ózongenerátorhoz juthatott.
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A közösségi médián keresztül
számtalan civil felajánlás is érkezett. Mindezekért Albert Tamás állomásvezető hálájukat
fejezte ki, igyekeznek a bizalmat továbbra is megszolgálni.
Személyesen is tapasztalták,
hogy a betegek türelmesek,
együttműködőek voltak, a kézmosás, a ruházat és a környezet tisztaságával való törődés
látható módon szélesebb körben elterjedt.
A szociális ágazatra az új helyzet következményeinek mentális kezelése és a leginkább veszélyeztetett csoport (idősek,
kiszolgáltatottak) napi ellátása
hárult. A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ szinte
minden ellátási területét is
egyik napról a másikra át kellett szervezni. Bezárt az Idősek
klubja, ettől kezdve otthonukban látták el őket, segítve a
napi ügyintézésben. Ebédjüket
egyszer használatos edényekben házhoz szállították, csakúgy, mint a szociális étkeztetés
és majd a gyermekétkeztetés
esetében is. Szünetelt a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat ügyfélfogadása (a
sürgős vagy a folyamatban
lévő határidős hivatalos ügyek
nem szenvedtek halasztást). A
házi segítségnyújtást nagyon
szigorú óvintézkedések betartása mellett tovább végezték
Sajószentpéteren és a három
társult településen (Alacska,
Sajókápolna, Parasznya) is. A
bölcsőde hetekig zárva tartott,
május 1-jétől ügyeletet biztosítottak, május 25-étől pedig
nyári szünet nélkül fogadnak
minden gyereket.
A vészhelyzet idején a 70 évnél idősebb lakosok, valamint
a házi karanténba került személyek önkormányzati hatáskörbe rendelt ellátása is rájuk
hárult. Eddig 144 fő igényelt

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 szerencsére minden szolgáltatásuk
újra a már megszokott, régi kerékvágásban működik.
„Köszönetet mondok munkatársaimnak, akik nem ijedtek
meg sem a többletfeladatoktól, sem a vírustól akkor sem,
amikor vírusgyanús embertársunkat láttak el. Egy kicsit keserű 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 Sajószentpéteri
Közétkeztetési

Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Sulyok Barnabás osztotta meg
tapasztalatait:
„A koronavírus-járvány a Kft.
életében is komoly változásokat 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 nehezítette a munkánkat, hogy
nem csupán Sajószentpéter
közigazgatási területén, hanem
a Pitypalatty-völgy néhány településén is el kellett látnunk
ezt a feladatot. Ez napi átlagban 145 adag iskolás, 90 adag
óvodás, 4 adag bölcsődés, 15
adag más településre szállított, valamint 140 adag szociális felnőtt ebédet jelentett.
Sajnos a Közétkeztetési Kft.

ilyen mértékű pluszfeladattal
már nem tudott megbirkózni,
ezért a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal két autó,
a Városgondnokság két sofőr,
a Területi Szociális Központ és
Bölcsőde pedig egy mikrobusz
és annak vezetője rendelkezésünkre bocsátásával sietett
a segítségünkre. Ezúton is köszönet érte mindenkinek. A
kocsikísérői és ebédkiosztói
feladatokat a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos
Óvoda óvónői és óvodai dajkái
látták el. Mint mondták, soha
nem végeztek korábban ilyen
munkát, de bátran állíthatom,
derekasan helytálltak a mindannyiunk számára szokatlan
veszélyhelyzetben. Azért, hogy
a feladat nagyságrendjét próbáljam érzékeltetni, jöjjön egy

kis statisztika: a 2020. március
16-a és 2020. június 15-e közötti időszakban 8 006 adag
iskolás, 3 681 adag óvodás,
144 adag bölcsődés, 827 adag
más településre szállított, valamint 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 foglalt magába.”
Az aktuális hírek arra figyelmeztetnek, hogy tanuljunk
belőlük, saját és embertársaink védelmében a védekezési
szabályokból továbbra is minél
többet tartsunk be, nehogy a
második hullám újabb hónapokat tegyen tönkre életünkből.
Kiss B.

Egyre nagyobb a gyülekezet, térbővítésre volt szükségük

Pályázati pénzből újult meg a Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség közösségi tere
A vallás alapja a hit. A hitélet azonban nem meríti ki
az egyházközösségek életét. Az istentiszteletek mellett
gyakran folytatnak szerteágazó szabadidős és kultúrmissziós tevékenységeket is, melyek számára ugyanúgy
kell a megfelelő tér, ahogy az istentiszteletekhez szükséges a kápolna, a templom. Egy filagória már állt az
udvaron, de bővítésre volt szükség, ugyanis a Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség is az aktív gyülekezetek táborába tartozik, számos hívőt foglal magába.
- Több mint háromszáz fős a
gyülekezetünk, ebbe beletartoznak az idősek és a fiatalok

is – mondta Major Zsolt lelkipásztor, aki hozzáfűzte, hogy a
kisgyerekekkel kiegészülve ez a

Az udvaron álló filagória a közösségi tér központi eleme

szám eléri a 350-et is. – Vannak
rendszeres alkalmaink, mint a
vasárnapi istentisztelet és a hétközi 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 tartanak és napközis jellegűek.
Emellett bálokat, gyülekezeti
kirándulást és biciklis túrákat is
szoktunk tartani. Ezen programok többségének a közösségi
terünk ad helyet, ezért is volt
már szükséges a megújulás.
Persze helyhiány is szerepet
játszott: egyre nagyobb a gyülekezet, egy-egy rendezvényre
több mint száz fő ellátogat: kellett a hely.
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A filagória felújítása mellett térkövezték is az udvar egy részét.
- Az ötlet tavaly született, év
közben – emlékezett vissza a
kezdetekre Major Zsolt. – Amikor tudomást szereztünk a
pályázati lehetőségről, akkor
kezdtünk el gondolkodni, mit is
lehetne ebből kihozni. Számos,
az összejövetelek során hasznos eszközt is beszereztünk:
hangfalakat, erősítőt, projektort, hangfalállványt, sörpadokat asztallal – ezeket már
használtuk is az elmúlt időben.
A Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség lelkésze
szerint a közösség nagyon örült
a megújulásnak.
- A gyülekezet tagjai segítettek
mindenben, amiben tudtak.
Gondolok itt a pakolásra, takarításra, lomtalanításra. Hálásak
voltak érte, hogy megvalósult
ez a fejlesztés, és egy szebb, kibővült közösségi tér nyújt majd
otthont a jövőben a rendezvényeinknek.
Bájer M.

PORTRÉ

AKTUÁLIS

Átvészelt vészhelyzet

Tokkal, vonóval …
Portré: Horváth Pál

A hagyományos magyar népzene vitathatatlan szentpéteri 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 kitüntetésben részesítette az ismert prímást.

A közismert prímás a 2019-es ünnepi képviselő-testületi ülésen
A társadalmi változások nagy
vesztese a zenészszakma volt,
hiszen megszűnt hazánkban és
így városunkban is a vendéglátó egységek nagy része, és ezzel együtt az élőzene. Sok hivatásos zenész kényszerült ekkor
pályája feladására, és többnyire csak a legjobbak maradtak
a szakmájukban. Erről az időszakról is váltottunk néhány
szót riportalanyunkkal.
„Sajószentpéteren születtem,
itt jártam ki az általános iskolát,
és innen kerültem Miskolcra, a
Zeneművészeti Szakiskolába.
Ott a hegedű szakot választottam, hiszen apám - aki brácsán
kiválóan játszott, és saját zenekara volt – hatéves koromban
azt a hangszert adta a kezembe. Ösztöndíjat kaptam, ami
nagy segítséget jelentett a családnak. Felvettek a bőgő szakra is, de a két hangszer soknak
bizonyult, így maradtam a
hegedűnél. Amikor tizennyolc
éves koromban végeztem a
tanulmányokkal, mindjárt bekerültem egy rokonokból álló
zenekarba, akik vendéglátó
egységekben szórakoztatták a
közönséget. Mint már említet-

tem, apám brácsázott, a bátyám cimbalmozott, az öcsém
szaxofonozott, én pedig hegedültem. Nem akarok politizálni,
de szívesen gondolok vissza a
Kádár-rendszerre, mert akkor a
munkáért rendes fizetést kaptunk, és biztos volt a megélhetésünk. Az emberek pedig szerették az élőzenét, elismerték a
tudásunkat” – nosztalgiázott a
múlton Horváth Pál, aki 1958tól hivatásos zenész.
„Nem adták ám ingyen az engedélyeket, mert egy prímásnak ismernie kellett a legnagyobb opera és operett
darabok slágerzenéit, de az
sem fordulhatott elő, hogy a
vendéglátóhelyen egy vendég
kért egy számot, legyen az
magyar népzene vagy cigányzene, vagy bármi más, és azt
az elsőhegedűs nem ismerte.
A tudástárat tehát folyamatosan bővíteni kellett, ami soksok gyakorlást igényelt. A Bob
herceg, a Csárdáskirálynő vagy
a Cigánybáró dallamai mellett
– itt túl hosszú lenne a felsorolás - Brahms, Mozart és más
világhírű zeneszerzők dallamainak is szerepelnie kellett a napi

repertoárban. A Monti csárdás
és a Pacsirta pedig mondhatjuk, 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 kötött barátságot az egykori válogatott futballkapussal, Bicskei
Bertalannal (1944-2011), aki
akkor éppen a svájci városban
edzősködött. Azt mondja, nála
nagyszerűbb emberrel élete
során nem találkozott. Feleségével együtt gyakran hallgatták
a hegedűjét, és minden hazai
mérkőzésre belépőt kapott
tőle. Itt megemlíti, hogy neki
is szépen indult a futballkarrierje, hiszen a Borsodi Bányász
ifjúsági és tartalékcsapatában
rúgta a gólokat, majd meghívták a bányászválogatottba
is. Csakhogy apja féltette egy
esetleges kézsérüléstől, amivel
a zenei pályafutásának mondhatott volna búcsút, ezért ha
fájó szívvel is, de abbahagyta
a focit. A minőségre viszont
egész életében odafigyelt,
ezért tudta, hogy szakmájának alapja a jó hangszer, amit
Miskolcon szerzett be Elek
Sándor
hangszerkészítőtől.
Úgy tudja, őt tartják számon
az egyik legjobbként a szakmában, hegedűi többszázezer
forintot érnek.
Svájcban meghívták egy szimfonikus zenekarral való fellépésre, ez volt a legnagyobb
nézőszám, akik előtt valaha
hegedült. Itthon is kereste a
lehetőségeket, így jutott el a
Balatonhoz, ott is Vonyarcvashegy Paprika csárdájába, majd
a Bacchusba és a Tavernába,
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Már a jövőt tervezik Sajószentpéter kulturális életében
amelyekben összesen 37 évig
húzta a talpalávalót. Máig vis�szajár oda a László-napra, mert
egykor barátságba került az
olajbányászat
igazgatójával,
akinek a tó partján van üdülője, és ott mindig közösen ünneplik a névnapját. A Balatont
egyébként is szívébe zárta,
évek óta hegedül Badacsonyban a pecsenyesoron, és vis�szajár a híres bornapokra is.
Megyénkben megszólaltatta
már hegedűjét az
Aggteleki-cseppkőbarlangban
ugyanúgy, mint Miskolc ismert
éttermeiben, de többször hívták budapesti fellépésekre is.
Manapság rendezvényeken és
lakodalmakon számítanak rá a
városban és a térségben, melyeknek szívesen tesz eleget.
Többször zenélt már a nyugdíjas klubok rendezvényein,
amelyekért nem szokott honoráriumot kérni. Úgy fogalmaz,
elégedett az életútjával, csak
azt hiányolja, hogy családtagjai
között nincs zenész utóda. Felesége három éve meghalt, azóta egyedül él, de a közelében
élő három lánya segíti a mindennapokban. Összesen hat
gyermeke, 19 unokája, 15 dédunokája és három ükunokája
született, és abban bízik, valamelyikük egyszer csak elkezdi a
zenetanulást. Bár elismeri, ebből a szakmából ma nem kön�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 dohányzik. A hegedűjének viszont nem
biztosít szabadnapot, hiszen a
riport készítésekor már várták
ismerősei, mert a hegyen bulit
szerveztek, aminek nélkülözhetetlen szereplője egy tapasztalt, nagy tudású prímás.
Kovács I.

A járvány miatti veszélyhelyzet bejelentése lenullázta
Sajószentpéter kulturális életét is. A tervezett városi rendezvényeket le kellett mondani, és emellett sok minden
a feje tetejére állt. Az országgyűlés június 16-án elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, így
több-kevesebb idő után számos átmeneti intézkedés
is eltűnik, remélhetőleg a művelődési központ is megnyithatja kapuit, így már tervezheti a következő időszak
programjait a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója.
Csorba Csaba abban reménykedik, hogy az egészségügyi
szakemberek által idáig folyamatosan emlegetett koronavírus-járvány második hulláma nem érkezeik meg, és így
helyreállhatnak a normális,
akadályoktól mentes, érdemi
munkával töltött hétköznapok.
Az elmúlt időszak eseményeit
is összefoglalta, ami a március 11-én bejelentett karantén
elrendelésétől indult, majd
március 17-én követte az óvintézkedésekkel kapcsolatos polgármesteri határozat. Utóbbiban rögzítették, hogy attól az
időponttól nem lehet rendez-

vényeket és sporteseményeket tartani a zárlat feloldásáig.
Ennek értelmében elmaradt
az óvodás gála, a lekötött bérletes színházi előadások, a
majális, de a gyermeknap és
a városnap is áldozatul esett a
járványügyi intézkedésnek. Az
intézmény 14 fős létszámából
nyolc kisegítő alkalmazottat átvezényeltek a megnövekedett
önkormányzati feladatok ellátására a Városgondnokságra.
Három dolgozó a könyvtárban
esedékes selejtezést, leltározást és nagytakarítást végezte
el, de szabadságuk egy részét
is kivették.

Csorba Csaba optimista a jövőt illetően

A kialakult helyzetben át kellett
dolgozni a futó pályázatokat is,
hiszen az abban szereplő tételek – különösen a közösségi
programok, nonformális képzések – nem teljesülhettek,
azokra
határidő-módosítást
kellett kérni. Ebben nagy segítséget kaptak az önkormányzat
projektirodájától és a Pátria
Sajószentpéter CLLD Munkaszervezettől. Egyébként az intézménynek 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, figyelembe véve annak előnyeit,
hogy ők már az informatikán,
a számítógépen nevelkedtek.
A 30 éven felüliek számára
rendezett közösségi programok egy része is megakadt a
veszélyhelyzet miatt. Egy másik projekt, az „Okosan, fitten,
egészségesen” címmel már
túl van a fizikai megvalósuláson, ami tulajdonképpen egy
infrastrukturális pályázat, és
szerepel benne a könyvtár informatikai modernizálása, a futópálya megújítása, a Rendezvények Házának tánctermébe
nagyméretű falitükör felszerelése a tánckultúra elsajátításának elősegítésére. A „Mozdulj
Sajószentpéter” nevű projekt
testvérvárosi
rendezvények
megtartására hivatott, míg a
könyvtári pályázat közösségi
rendezvények, helytörténeti
programok és hasonló kulturális események megrendezését
segíti elő.
Komoly anyagi hátrányt szenvedett az intézmény azzal,
hogy minden rendezvényt le
kellett mondani, így nem kerülhetett sor esküvők és sportrendezvények megtartására
sem. Emellett hozzá kellett járulni a vírus elleni védekezés
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költségeihez. Csorba Csaba a
kialakult helyzettel kapcsolatban megemlíti azt a tényt is,
hogy az önkormányzat a nehéz
helyzet ellenére nem nyúlt a
dolgozók jövedelméhez, pedig
a közeli városok a közalkalmazottak egy részét visszaminősítették hatórás foglalkoztatottnak, illetve a fizetésüket is
megnyirbálták.
A hét objektumot működtető
Sajószentpéteri Művelődési és
Sportközpont, Városi Könyvtár a jelenlegi tervek szerint
hamarosan újra életre kel.
Május 25-étől már látogatható 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 születik döntés. Folyik az augusztus
20-i programok szervezése.
Augusztus 22-23-án megrendezik a fúvószenekarok találkozóját, míg a bányásznapi megemlékezésre szeptember 4-én,
pénteken kerül sor.
Fontos információ, hogy a felnőtt bérletes színházi sorozat
márciusban elmaradt előadása, a Luxemburg grófja című
operett szeptember 16-án kerül színre Sajószentpéteren. Újraindulnak a színházi bérletes
előadások, melyek novembertől 2021 márciusáig tartanak.
Az igazgató azonban ismét
megemlítette, hogy mindez
csak abban az esetben lehetséges, ha nem romlik a vírushelyzet, és nem lesznek újabb
korlátozó intézkedések. Van
más bizonytalansági tényező
is a sportért és kultúráért felelős területen, hiszen november 1-jétől megszűnik az érintett dolgozók közalkalmazotti
jogviszonya.
Kovács István

SORSOK, EMBEREK

SORSOK, EMBEREK

Sorsok és emberek

Nádler Gyula, a miskolci Református Lévay József Gimnázium
vasdiplomása
A politika sokszor a saját érdekeinek megfelelően igyekszik értelmezni, sőt utólag át is írni a történelmet. A példa 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 talán 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.
Nádler Pál pénzügyi tisztviselő
századosi rangban szolgált az
I. világháborúban, majd a szibériai Tomszk városába került
hadifogolyként, ahol misére
járva beleszeretett a helyi ortodox püspök egyetlen lányába, Majgova Antóniába, aki
később öt gyermekkel ajándékozta meg: a gyógyszerész Viktor (1918-2005) és a tisztviselő
Vera (1921-2002) még kint született. 1922-ben először Sajókazára 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 unokáit 1932-ben, aztán semmi
hírt nem kaptak felőle, később
tudták meg nem hivatalos forrásból, hogy a sztálini diktatúra
áldozatává vált.
A szülők még a legnehezebb
gazdasági és háborús helyzetekben is fontosnak tartották,
hogy minden gyermekük legalább érettségivel rendelkezzen. Ez annyira sikerült, hogy
hárman egyetemet is végeztek
közülük. Akkoriban hasonlóval nagyon kevés család büszkélkedhetett. Az okát kutatva
félig viccesen megjegyzi: „jól

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

A család életébe az 1956-os
események is beleszóltak:
a miskolci Erzsébet Kórházban praktizáló Pál tőlük távol,
Svédországban magánorvosként 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 sajátította el legjobban orosz anyanyelvüket. 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 istentisztelettől kezdve egészen az 1948.
évi érettségi vizsgáig a miskolci
Református Lévay József Gimnázium tanulójaként bevonatozhasson a Szinva partján
álló vöröstéglás alma materbe.
Ahol olyan nagy formátumú
tanárok keze alatt pallérozódhatott az elméjük, mint a Lévay
emlékét ápoló Balázs Győző,
Imreh Zsigmond festőművész
vagy a számára legkedvesebb
dr. Csorba Zoltán magyar- angol szakos tanár, örökemlékű
osztályfőnökük. Nem véletlen,
hogy az ötvenfős osztályból

Gyula bácsi jó hangulatban mesélt az elmúlt évtizedek történéseiről
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különböző
tudományokban
tizenöten doktori diplomát is
szereztek.
A II. világháború viszontagságai
között sok diáktársát és tanárát
elveszítette. Az orosz nyelvtudásuk viszont jól jött: az egész
család katonai tolmács volt valahol, Gyula még harmonikázni
is tanított egy politikai tisztet.
A közkatonákról nem túl jó emlékeket őriznek, főleg azokról,
akik beszállásolták magukat a
lakásukba, amíg ők Alacskán
várták a sajószentpéteri tüzérségi támadás végét. Persze
hazatérve a kardos orosz édesanyjuk rövid úton kitessékelte
a dorbézolókat. A szentpéteri
orosz városparancsnok helyettesével sokáig tartották a kapcsolatot, akinek lánya és a veje
egyszer el is látogatott hozzájuk 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 jelentette, hogy a tanárok időnként kijártak Sajószentpéterre,
ahol az ő lakásukon tanították
a környékből összegyűlt osztálytársakat is. Az is megesett
az újjáépítés időszakában,
hogy Sajó-hidat építettek tanítás helyett. Nagyon nehéz
idők voltak, de talán éppen
ezért alkottak összetartó baráti társaságot, 2-3 évenként
találkoztak családostul, és Várady József kondói tiszteletes
hatalmas munkájának segítségével egy igényes könyvet
is kiadtak a nyolc év történetéről. 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 vasdiplomát vehettek át. Érettségi
után egy évtizeden át az akkor
alakult Borsodi Bányászban
kézilabdázott, így a bányánál

helyezkedett el. A hőerőművet építő szakemberek között
neves Újpesti Dózsa-játékosok
is dolgoztak, kettő ez idő alatt
csapatukat erősítette, és őt
Észak-válogatottként szerették
volna magukkal vinni, leigazolni, de akkor már benne volt a
levegőben, hogy zűrös idők következnek, hát maradt. Először
még nagypályán játszottak, 11
játékosból állt egy csapat, később már kispályán zajlottak a
mérkőzések. Legemlékezetesebb meccseik azok maradtak,
amikor a miskolci csapatokat
legyőzték, no meg amikor osztályozót is játszottak az első
osztályba jutásért. Testvérei is
mind sportoltak, Gyula a focicsapat kiváló centerhalfja volt,
és akadt olyan leventeverseny,
ahol a sokoldalú Viktor minden
számot megnyert, amiben indult. 1951. augusztus 25-én
feleségül vette a festőművész
Barczi Pál unokahúgát, a könyvelő 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 tanuló volt, villamosmérnöki
diplomát szerzett, tervezőmérnökként dolgozott, 1979-ben ő
is Svédországban találta meg
azt a lehetőséget, amire vágyott. Azóta Göteborgban él
magyar feleségével és Sebastian (1990), valamint Veronika
(1993) nevű gyermekeivel, és
a Volvo cég alkalmazottja. Először nagyon bánkódtak, majd
beletörődtek, és ma már az
sem fáj, hogy egyetemi felvétele érdekében olyasmire
kényszerült, amit édesapaként
csak a gyereke jövőjéért tesz
meg az ember.
1953-ban a helyi üveggyárnál helyezkedett el, egy évig
a tűzálló falazótéglát gyártó
üzemben. 1954-ben gépipari
technikusi képesítést szerzett
Miskolcon, majd a szerkesztésbe került, ahol forma- és

A tavaly átvett vasdiploma igazolja az 1948-ban tett
érettségi vizsgát
gyártmányfejlesztési területen
dolgozott egészen az 1989. évi
nyugdíjba vonulásáig. Nagyon
szerette ezt a kreatív, változatos tervezői alkotómunkát,
melynek értelmét visszaköszönni látta a termékekben is.
Az ott eltöltött időről napokig
tudna beszélni hatalmas lelkesedéssel és szeretettel, minden
részletre olyan pontosan vis�szaemlékezve, mintha ma történne. Hiszen ez lett az élete és
második otthona.
1955-ben háromhónapos katonai kiképzésre hívták egy műszaki alakulathoz, ahol aranyélete volt, köszönhetően az egy
hét után magával vitt harmonikájának, melyen autodidakta
módon tanult meg játszani. A
Borsos és Csatlós zenekarok
tagjaként sok lakodalomban,
bálon és más ünnepi rendezvényen megszámlálhatatlan
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magyarnótát és akkor divatos
slágert eljátszott életében. A
hangszer a maga 15 kilójával
ma már leginkább a szoba sarkában pihen, de a kis elektromos zongorán még engem is
megtisztelt néhány szám eljátszásával.
Az egészségére nem panaszkodik, ahhoz már sok mindenen
túl van. Szeretne újra horgászni, de Ica néni félti őt ott egyedül, pedig még idén érvényes a
jogosítványa, és rövidebb utakra el is jár. A vírustól nem féltek, azt mondják: az életükkel
már megbékéltek, nekik nincs
veszíteni valójuk.
Kívánom nekik, hogy maradjanak meg egymás mellett, egymásnak minél tovább ilyen békében és szeretetben, ahogyan
idős napjaik most is telnek. Addig, amíg csak sorsuk engedi.
Kiss Barnabás

HISTÓRIA

HISTÓRIA

Arcélek a múltból
Dr. Hebrony József

1868. január 14. született Bánhorváton. Apja Hebrony
János mérnök, negyvennyolcas honvéd, tekintélyes bánhorváti birtokos.
Középiskoláit Egerben végezte, majd Budapesten a Magyar Királyi Tudományegyetemen tanult jogot. Egyetemista évei alatt feltűnik személye a megyebeli közélet
rendezvényein.
1892-ben, a korabeli sajtó által is beszámolt Melczer Gyula
alispán tiszteletére rendezett
banketten már az asztalfőnél
kapott helyet. 1893-ra ügyvédjelölt. 1894-ben Miskolcz székhellyel a városi kamara ügyvédi
lajstromába bejegyezték, majd
Ragályi Aladár miskolczi ügyvéd önkéntes lemondása után
praxisát és iratait átvette, így
indult el az ügyvédi pályán.
Ugyanebben az évben oltárhoz
vezette Ábrányi Rózát, lászlófalvi és mikeföldi Ábrányi Kornél országgyűlési képviselő leányát Budapesten. A Hebrony
család nagyon jó kapcsolatot
ápolt a korábbi miniszteri tanácsos, magyar miniszterelnöki
sajtóosztály volt főnöke, író, újságíró, képviselő Ábrányi Kornél famíliájával, ez a családok
közötti szoros kapcsolat házasságig fejlődött a fiatalok életében. Karrierje tehetsége és
párfogói révén gyorsan emelkedett. 1896-ban tiszteletbeli
főszolgabíróvá nevezik ki, majd
nagy sajtónyilvánosságot és
ismertséget hozott számára az
elmebajban szenvedő Szirmay
Alfréd gróf gondnokság alá helyezése. Mint kinevezett gondnok a korabeli sajtó szerint:
„Szenzációs beadványt adott
be a miskolczi kir. törvényszék
polgári bíróságához dr. Hebrony 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 zárlatot rendelje el.” Ezzel Hebrony
megakadályozta a kiskorú
Eszter grófné kisemmizését a
bizonytalan eredetű váltók behajtásának felfüggesztésével.
Itt akkora sikert ért el, hogy
az 1900-as évek elején a Hebrony Ügyvédi Iroda lett Miskolc
legnagyobb irodája. A civil élet
sikerein felbuzdulva figyelmét
a politikai élet felé fordította.
A képviselői mandátum megszerzését tűzte ki célul.
Az 1901-es választásokon a dédesi kerületben, a Függetlenségi és 48-as Párt programjával
akart indulni, de a párt Szeless
Ödön rimaszombati ügyvédet
támogatta. A viták személyeskedésbe, majd párbajig
fajultak. A Borsod-Miskolczi
Értesítő így tudósított az eseményről. „Dr. Hebrony József
miskolczi és dr. Szeles Ödön
rimaszombati ügyvédek között
bizonyos ellentét támadt a
dédesi kerületben képviselőjelöltül történt fellépésük következtében. Ebből lovagias ügy
keletkezett, s a felek kölcsönösen provokálták egymást. A
Korona-szálló nagytermében a
múlt szombaton történt meg
közöttük a kardpárbaj, amelynél dr. Hebrony a fején, dr. Szeles pedig a mellén kapott egy
vágást.” A párbaj már Mária
Terézia óta tiltott volt, és fejvesztés járt érte, de általánosságban elmondható, hogy a
párbajokról szóló törvényeket
sem a társadalom, sem pedig
a jogalkalmazók nem vették
komolyan. A bírósági ítélet
szerint a párbajozó vádlottakat

Hebrony József és felesége sírja a sajószentpéteri katolikus
temetőben
6-6 napi államfogházra ítélték.
1903-ban a választásokon az
akkor kereskedelmi államtitkárrá kinevezett Serényi Béla
gróffal szemben indult függetlenségi és 48-as párti programmal. 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 ellenére – ahogyan a helyiek
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hívták, a „Barkó-király” ellen
– Serényi Béla gróf mindös�sze öt szavazat különbséggel
győzött. A barkó népcsoportot
a palócokkal együtt vagy azok
egyik ágaként említi a néprajzi
szakirodalom. Hebrony a kerületben 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-

lasztáson Serényi Béla gróf
államtitkárt választották meg
923 szavazattal, Hebrony 918
szavazata ellenében. A választást a Hebrony-párt petícióval
támadta meg, a szavazók etetésével, itatásával és vesztegetéssel vádolta az államtitkárt.
Annyira kilógott a lóláb, hogy
a kerületben biztosra vették
a választás megsemmisítését. Erősen tartotta magát az
a verzió, hogy az államtitkár,
mihelyt a petíciót beadják, lemond 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 elosztásáról rendelkezett. A per
12 051 korona 53 fillérjébe került Hebronynak, ami az akkori
érték szerint nagy összegnek
számított, ekkor a legnagyobb
címletű pénz még csak 100
koronás volt. Az 1906-os választás már az ő sikerét hozta,
elsöprő győzelmet aratott Kiszely Sándor sátai földbirtokos
felett, így a dédesi választókerület országgyűlési képviselője
lett. Az 1910-es választásokig
képviselte ezt a kerületet, ekkor veszített Borbély Lajos, a
rimamurányi vasműtársaság
nyugalmazott vezérigazgatója
ellen. Ugyanabban az évben a
vármegyei közgyűlésbe viszont
beválasztották.
Közben 1902-ben Sajószentpéterre költözött, ettől kezdve
„sajószentpéteri ügyvédként”
szerepelt a közéletben, majd
1909-ben ügyvédi irodát is
nyitott a településen. Lakása a
Hangyaszövetkezet, a mai kormányhivatal mellett volt.
Házát 1919-ben a cseh megszállás alatt teljesen kifosztották, ugyanis a parancsnok
szabad rablást engedélyezett
a katonáknak a településen,
a kár értéke elérte az egymillió koronát. A legnagyobb
címletű pénz ekkor a tízezer
koronás volt. Háza 1923-ban

egy tűzvészben erősen megrongálódott.
1903-tól 1906-ig felelős szerkesztője és tulajdonosa volt a
miskolci Függetlenségi és 48as Párt hivatalos lapjának, az
Ellenzéknek, a lap hetente háromszor jelent meg Miskolcon.
1906-tól a koalíciós irányultságú napilap, a Miskolci Napló
főszerkesztője lett 1909-ig. Ez
alatt az idő alatt eleven újságírói életet teremtett Miskolcon. Megalakította az újságírók, írók, kiadók és színészek
klubját a miskolci Polgári Kaszinóban. Lelke és mozgatója volt
minden újságírói és művészi
törekvésnek. Hebrony József
szalonja mindig nyitva állott az
irodalom és művészet képviselői előtt. 1908-ban tagja volt
annak a küldöttségnek, amelyik ifj. Andrássy Gyula grófnak, a Magyar Királyság bel- és
külügyminiszterének Miskolc
város díszpolgári oklevelét átadta. A kitüntetést azért kapta, mert a törvényhozás Miskolc várost törvényhatósági
joggal ruházta föl. 1920-ban
megalakul Sajószentpéteren
a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája, a TEVÉL. A sajószentpéteri csoport
a községháza nagytermében
tartotta alakuló gyűlését, elnöknek dr. Hebrony Józsefet
választották meg. Az országos
politika színterére 1927-ben
próbált visszatérni, amikor is
Herrmann Miksa országgyűlési képviselő a ciklus közben
lemondott, és ezért új képviselőt kellett választani a kerületben. A kormánypárti jelölt
Dezseöffy Aurél dr. kereskedelmi államtitkár volt. Hebrony az
általános, egyenlő és titkos választójog törvénybe iktatásával
kampányolt. A kormánypárti
erők próbálták megnehezíteni kampányát. Nem engedték
meg több településen, többek
között Diósgyőrben, a Vasgyárban, Sajóecsegen és Sajóbábonyban, hogy program-

beszédet tartson. Az illetékes
hatóságok ugyanis az influenzajárványra való tekintettel
nem engedélyezték a gyűlések
megtartását. Ez azért is érdekes, mert a hivatalos kormánypárti jelölt az influenzajárvány
dacára is szabadon tarthatott
programbeszédeket. Gyakorlatilag nem volt esélye a győzelemre Dezseöffyvel szemben,
de a kormánypárti körök mégis
tartottak tőle, valószínű ezért
hátráltatták politikai szerep
lését. Azokban a községekben,
melyekben sikerült programbeszédet mondania, a választók lovasbandériummal fogadták, ünnepelték, így történt ez
Sajókazincon és Szenpéteren
is. A lezajlott időközi választáson Dezseöffy Aurél államtitkár
8825, Hebrony József dr. pedig
1677 szavazatot kapott.
Ugyanebben az évben határozottan kiállt (Putnok és Sajószentpéter harcában) a járásbíróság kettéosztása ellen. Azt
szerette volna elérni, hogy ne
legyen Putnokon is járásbíróság, mert akkor a szentpéteri bíróság tekintélyét veszíti.
Azonban ekkorra már magasabb körök eldöntötték a putnoki régió megsegítését, így
nem sikerült megakadályozni
a járásbíróság kettéosztását.
1938 októberében elhunyt
felesége, Hebrony Józsefné,
lászlófalvi és mikeföldi Ábrányi
Teréz, akit a helyi római katolikus sírkertben temettek el. A
sajószetpéteri „Barkó-király”
1942 októberében hunyt el,
felesége mellé temették. Szellemiségét fiai, dr. Hebrony Aurél 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 fennmaradt versikék az 1903-as, az
1906-os, valamint az 1910-es
választásokon hangzottak el.
Szűcs Tamás
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Kort es versikék
1903-ból
Ég a széna, ég a szalma, a
velezdi jegyző kazla.
Égjen bele a jegyző is, kormánypárti lett már ő is.
Éljen dr. Hebrony József
Éljen a haza!
Felsütött a nap sugára Hebrony József kastélyára,
Kikönyököl gyöngykarjára, A
Serényi bosszújára.
Éljen Hebrony József!
1906-ból: (Kossuth-nóta dallamára)
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!

MOZAIK

SZABADIDŐ, REKLÁM

Életmentő fejlesztés

Keresztrejtvény

Új mentőautót kapott a sajószentpéteri mentőállomás
„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.”
A Sajószentpéteri Mentőállomáson minden évben május
10-én emlékeznek meg a mentők napjáról. Ilyenkor nyílt nap
keretében mutatják be életmentő tevékenységüket, valamint azt a technikai hátteret,
amely a mindennapok során
segíti őket. Az idei évben – a koronavírus-járvány következtében – ez az esemény elmaradt,
azonban az a megtiszteltetés
érte a mentőállomás dolgozóit, 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 polgármesterét és a történelmi egyházak képviselőit. Elmondta,
hogy az Országos Mentőszolgálat életében eljött az a mérföldkő, amikor új eszközökkel,
új autókkal alapjaiban megújult arculatú mentőszolgálatot
tudnak létrehozni. Mindenhol le tudják cserélni azokat a
hasznos, de már elavult eszközöket, amelyekkel eddig a betegellátást szolgálták. Ez az új
autó, amely most idekerült Sajószentpéterre, szintén ennek
a projektnek a része. A megújult eszközpark segítségével a
mentősök olyan biztonságos
körülmények között végezhetik
munkájukat, ami a kor színvonalának megfelelő. Kiemelte,
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A történelmi egyházak képviselői megszentelték
a vadonatúj autót
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mentőkocsit. Városunk polgármestere, dr. Faragó Péter arról
beszélt, hogy az lenne a kívánatos, ha az új mentőautónak
kevés feladata lenne, hiszen
ez azt jelentené, hogy mind a
súlyos közlekedési balesetek
száma, mind az életmentő beavatkozást igénylő akut esetek
száma csökkenő tendenciát
mutat. A történelmi egyházak nevében Jármi Zoltán, a
Sajószentpéteri Görögkatolikus Egyházközség parókusa,

Takács Alajos, a Sajószentpéteri Római Katolikus Egyházközség plébánosa és Major
Zsolt, a Sajószentpéter-Bányai
Református Gyülekezet lelkipásztora mondta el imáját,
és szentelte meg az új autót.
Végül dr. Kádár Balázs, az
OMSZ
Észak-magyarországi Régió igazgatója oklevelet
adott át Albert Tamásnak 30
éves kiemelkedő szolgálatáért.
Románné
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hogy a sajószentpéteri bajtársak eddig is magas színvonalon
biztosították a betegellátást, az
új gépkocsi segítségével pedig
még hatékonyabbak lehetnek.
Ezt követően Albert Tamás állomásvezető vette át a szót, aki
31 éve dolgozik a mentésben,
ahol – mint mondta – voltak
nagyon kemény évtizedek. Köszönetét fejezte ki a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást, és így közösen tudnak
ünnepelni és küzdeni a járvány
idején is. Majd megköszönte,
hogy a megyében ez az állomás
kapta meg elsőként ezt a kiválóan felszerelt és nagyon szép
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Vízszintes: 1. Esperes, 1875-1929 között Sajószentpéter református lelkésze, Lévay József rokona. 10. Dalszövegíró,
költő, (Anna). 11. … missa est (latin elbocsátás). 12. Rajzot
árnyékol. 14. Segédmunkás, röviden. 15. Tokaji boroshordó
(kb. 70 literes). 17. Ellenőr(zés), röviden. 19. Írófolyadékkal
szennyezett. 21. A rádium vegyjele. 22. Növény, szerb település és válogatott kézilabdázó (Bendegúz). 23. Szám(ú),
röviden. 24. … Kusturica (neves szerb filmrendező). 26. Félig száraz! 27. Zagyva, érthetetlen (beszéd). 28. Az iszlám
első, igaz úton járó kalifája (Abu). 29. Származik, indul. 30.
Kendert megmunkál. 31. Kossuth-díjas költő, műfordító
(1925-1978).
Függőleges: 1. Ügyvéd, hírlapíró, író (1823-1868). 2. Vajdasági település. 3. Keltez. 4. Hiteget, megtéveszt. 5. Valakinek, valaminek elvesztését megkönnyező. 6. A Zsolt egyik
becéző alakja. 7. A matematika egyik legismertebb állandója. 8. Molnár Ferencnél a vörösingesek vezére (Feri). 9. Válogatás nélkül, kegyetlen módon meggyilkoló. 13. Nemrég
elhunyt színész (József). 16. Gran Turismo. 18. Német írónő,
zenetörténész, Liszt leveleinek kiadója. 20. Bort fahordóban
érlel. 22. Amerikaifutball-legenda (Tom). 25. Érzőrost. 26.
Német só. 28. Kétszer, latinul. 30. Hosszú morzejel.

Az új mentőautó és a Sajószentpéteri Mentőállomás kollektívája
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Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt
kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2020. augusztus
6-áig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770
Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com.
Április havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Generációk
Kertje”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A június 4-én megtartott sorsoláson Váradi Attilának kedvezett a szerencse.
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.
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