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Ünnep a bányásznap

Jó szerencsét! - köszöntik egymást és ismerőseiket a
bányászok Magyarországon, több mint 120 éve. Szeptember elején a szokásosnál is többször hangzik fel ez
a köszöntés hazánkban. Az idén éppen a hetvenedik bányásznapot ünnepelték a bányászok, a családtagok, a
barátok, az otthonok, a munkahelyek, a települések, az
ország és városunk is.

„Régen a bányászok mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban
megbecsült emberek voltak” –
mondta dr. Ferencsin Imre
A bányásznap hosszú múltra
tekint vissza Magyarországon.
A II. világháború előtt bányavidékenként eltérő időpontban rendezték ezeket az ünnepségeket.
A háború és az azt követő új
politikai berendezkedés ezt a
rendet felbontotta, és 1951-től
szeptember első vasárnapján
van országosan, egységesen
a bányásznap. A tatabányai

bányászat rendkívül sanyarú
viszonyai, az 1950-es nagy bányaszerencsétlenség és az ezek
miatti elégedetlenség késztette
az akkori politikát a bányászok
helyzetének javítására, erkölcsi és anyagi elismerésére. És
ennek egyik eszköze volt a bányásznap törvénybe iktatása,
és azt az 1919-ben eldördült
tatabányai csendőrsortűzhöz,
annak áldozataihoz kötötték.
A bányásznap megünneplésének módja az évek során formálódott, több helyen színvonalas kulturális műsor, nívós
népművészeti vásár adott méltó keretet az ünnepnek.
A bányásznap közel hét évtizedes ünnepe mindenekelőtt
a bányamunkát vállalók iránti
tiszteletet, elismerést fejezi
ki. Annak a hivatástudatnak a
megbecsülését, amely sokszor
veszélyes, de a nehéz körülmények között is kész az ország
érdekeit szolgálni. Sajószentpéteren 1888-ban, az akkor
birtokos Xifkovics család terü-

letén nyílt meg az első bánya.
Ezt követően pedig fokozatosan újabb és újabb bányák nyíltak a környéken, amelyek több
generáción át munkát, megélhetést, kulturális és sportrendezvényeket biztosítottak családok százainak.
A piacgazdaságra való áttérés,
a versenyhelyzet, a széntüzelésű erőművekkel kapcsolatos
új kihívások sajnos sok bányát
bezárásra kényszerítettek. Erre
a sorsra jutottak az 1970-es
években a sajószentpéteri bányák is, de a bányásznapot továbbra is megtartják, emlékezve a volt bányászokra és nehéz
munkájukra, melyet Szeibert
Éva: Bányászok dicsérete című
verse szemléletesen mutat be.

Főhajtás a bányászáldozatok előtt
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„Te, ki föld alatt kerested
a fekete aranyat, s kenyered,
naponta kockára téve életed.
Te, kinek kezét kérgesre törte
a csákány és lapát,
kinek szénporos hátán
a verejték húzta vonalát.
Te, ki megraktad és toltad
a csillét vállvetve.
Te, ki néha fekve
fejtetted a szenet,
nem féltve életed.
Te, aki bányásznapkor
érchangon énekelted világgá,

Szerencse fel, szerencse le…
Te, kinek a szíve
szeretettel van tele.
Te, kinek családja
rettegett, ha megszólalt a
sziréna, jelezve baj van.
Te, ki ember maradtál a bajban.
Te, ki megöregedtél s
szemed könnyel lesz tele,
ha eszedbe jut a tárna,
s arra gondolsz,
bár lenne még a bánya...”
Az idei városi ünnepség a Bányász emlékparkban került
megrendezésre szeptember
4-én, 17 órától. Az ünnepségen megjelenteket a Himnusz
hangjai után Csorba Csaba, a
művelődési és sportközpont
igazgatója köszöntötte. Az
ünnepi műsort az idei évben
is a Sajógyöngye Népdalkör
adta, akik 2017-ben a Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezetének Művészeti Nívódíjában részesültek a
bányász kulturális hagyományok ápolásáért és gazdagításáért. Műsorukban a Borsod
megyében gyűjtött vidám bányászdalokat mutattak be. A
bányászdalok után az ünnepi
beszédet dr. Ferencsin Imre, az
Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Borsodi
Helyi Szervezet Nyugdíjas Baráti Társaság elnöke mondta
el. Beszédében kitért a bányászatról szóló rendelet szociális és anyagi jelentőségére, és
adatokkal alátámasztott rövid
áttekintést nyújtott a bányászat történetének helyi vonatkozásairól. Az ünnepi köszöntő
után a résztvevők elhelyezték
a megemlékezés virágait a bányász emlékműnél, a koszorúzás alatt most is, mint mindig
a Perecesi Bányász Koncert
Fúvószenekar szolgáltatta az
alkalomhoz illő zenét.
Románné

Vendégünk volt: dr. Csókay András

2020. szeptember 26-án nagy megtiszteltetés érte a
Sajószentpéter-Bányai Református Egyház közösségét,
ugyanis körünkben üdvözölhettük dr. Csókay András
idegsebész és agykutató főorvost, akinek a nevéhez
fűződik a bangladesi sziámi ikerpár műtéttel történő
szétválasztása.
File Tamás, a Bányai Gyülekezetért Alapítvány elnökének a
fejében született meg a gondolat, hogy örömmel hallanánk a
tudós orvos missziós munkásságáról, valamint az Istenhez
fűződő kapcsolatáról. A gondolatot tett követte, és már
az elmúlt évben elkezdtük a
szervezést. Többszöri időpontegyeztetés után pár héttel ezelőtt létrejött a személyes találkozás a világhírű agysebésszel,
aki a maga közvetlenségével és
egyszerűségével mutatta be a
kísérőit: a felségét, Altay Daniella asszonyt, Muhari-Papp
Sándor Balázs festőművész barátját és a 93 éves jezsuita pap
nagybácsiját.
Dr. Csókay András 1956-ban
született Budapesten. A Budapestpesti Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Karán szerzett
diplomát, majd mérnökként
kezdett dolgozni. Mindig von-

zotta a gyógyítani akarás vágya, ezért gondolt egy merészet, és újabb diplomát szerzett
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ahol idegsebész szakvizsgát tett. Rövid
ideig Miskolcon is dolgozott,
azonban az agysebészet területén végzett tudományos kutatómunkája elszólította.
Mindig közismert személyiség volt, de igazán akkor vált
világhírűvé, amikor a fejüknél
összenőtt számi ikerpár szétválasztása sikeresen megtörtént,
ami a maga nemében csodának számított. A műtétet végző
orvoscsapat szerint ez a csoda
az Isten iránti szeretetben és az
ima erejében rejlik, és abban a
hitben, amivel dr. Csókay András vezette, irányította ezt a
műtétsorozatot.
Előadásának címe és egyben
bizonyságtétele: „A bangladesi
és nigériai misszió Jézusimá-

val”. Itt kell kitérni Csókay András hitére, Istennel való napi
kapcsolatára.
Hatvanötéves
kora ellenére ő még csak 22
évesnek tartja magát, hiszen
onnan számolja életéveinek
számát, amikor megtért. A
megtérés pedig egy tragédia
következménye volt. Éppen a
kisfia 10. születésnapját ünnepelték, amikor a gyermek belefulladt a kerti medencébe.
Ekkor érezte úgy, hogy eddig
nem jó úton járt. Amikor a
kisfia élettelen testét magához
szorította, imára nyílt a szája, és ekkor döbbent rá, hogy
eddig értelmetlen életet élt,
hiszen Jézus nélkül minden
üresnek tűnt. Amióta Isten közelségében van, megtanulta:
„Az Istent szeretőknek minden
a javára válik.”
A műtéteket csodának nevezi,
hiszen ő csak egy eszköz Isten
kezében. Elmondása szerint:
„A kreatív ötleteket nem én
találtam ki, Istentől imában
kaptam őket.”
Példa erre a sziámi ikerpár, Rabeja és Rokeja 30 órás műtéttel
történő szétválasztása.

Csókay doktor nem csupán orvosnak, előadónak is kiváló
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A műtét utáni gyógyulás időszakában – minden további
orvosi beavatkozás nélkül – az
állandó ima erejével és az Úrjézus kegyelmével maradt életben a gyengébb kisleány, aki
azóta már mosolyával köszöni
meg az életet.
Amikor ezen cikk íródik, talán
ebben az órában, szintén Bangladesben van az orvoscsoport,
és talán most egy újabb műtétet végeznek, küzdve az életben maradásért, amihez most
is imával kérik Isten megáldó
szeretetét.
Az őszinte hitben élő dr. Csókay András több missziós csoportot is vezetett Nigériában.
Élményeiről több könyvet írt,
amit festőművész barátjával
közösen adtak ki. Könyveiben
bemutatja az ottani nomád
körülményeket, a nélkülözést,
megismerhetjük a viselkedésés valláskultúrájukat, miszerint
„… a nyomor és szenvedés ellenére - az ott élő keresztyén
emberek szívében alázattal él
az önzetlen szeretet, a boldogság és a mérhetetlen istenszeretettel párosuló hit…”
Dr. Csókay András előadásában
szólt az Istenhez való tartozásáról, kapcsolatáról, a hitéről,
a harag és a szeretet szívbéli
mivoltáról, annak hatásairól
és nem utolsósorban a lelki tusáiról. Fontos szerepet játszik
életében a közös ima, hiszen Istentől kapja a műtéti megoldásokat, elmondása szerint: „Az
imaháttérnek döntő szerepe
van a műtétek sikerében.”
Bátran állíthatom, feledhetetlen élmény volt hallgatni, látni dr. Csókay András
előadását, akinek hitvallása
egyetlen mondatba sűríthető:
„Az orvos csak kezel, a Jóisten gyógyít!”
Jelényi Lászlóné

KÖZÉLET

KÖZÉLET

Címlapsztori

SZÉP-nap volt: fákat és cserjéket ültettek
Bár az ősz a színek kavalkádjának évszaka, az október
idén is a zöld jegyében telt Sajószentpéteren.

A SZÉP-nap „ A legszebb virágos kert, erkély/terasz” c. pályázat
eredményhirdetésével kezdődött
Újra nagyszabású település
szépítési akció zajlott városunkban október 19-én. A SZÉPnap elnevezés nem csupán a
program esztétikai minőségét
jelöli, de mozaikszó is egyben:
a Sajószentpéteri Zöld Élettér
Program kezdőbetűiből áll ös�sze. Az összehangolt fásítást,
cserjeültetést és környezetrendezést, ami pozitív önkormányzati szemléletváltást tükröz,
második alkalommal tartották
meg Sajószentpéteren. Az idén

önkéntesek is bekapcsolódtak
a faültetési akcióba, akik önzetlen munkájukkal járultak
hozzá a program sikeréhez: a
SZÉP-napra ugyanis mindenkit
vártak, aki fontosnak tartja a
környezet szépítését, a zöldterületek gazdagítását. Emellett
a polgármesteri hivatal és a
Városgondnokság munkatársai, a sajószentpéteri általános
iskolák tanulói, valamint a legkisebbek, vagyis az óvodások is
részt vettek az összefogásban.

A városszépítő akció az alábbi
helyeken zajlott: a SPAR áruház
parkolója melletti területen,
a Móra-lakótelepen a Kristály
mögötti füves területen, a
kutyafuttató területén, a művelődési ház melletti leendő
játszótér területén, a városi
sportpálya területén, a 26-os
főút Kazincbarcikára kivezető
szakasza menti területeken, az
Ibolya közben található zöldterületen, a Harica Panzió melletti zöldterületen, valamint
a Gedely utca, a Glass Park
és a Dusnoki Közösségi Ház
területein.
A programba a BorsodChem
Zrt. munkatársai is bekapcso-

Az MSK melletti füves területen szomorú fűz és virágos kőris
került elültetésre

lódtak, ők a 26-os főút Kazinbarcika felé kivezető szakaszán, a Katona József és az Erkel
Ferenc utcák közötti szakaszon
fásítottak. Ugyancsak részt
vett a városszépítési akcióban
a Sajószentpéter Városi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat is,
ők a Gedely utca jobb oldalán,
valamint a Váci Mihály utcában
zöldítették a települést.
A fent említettek mellett a
SZÉP-napot támogatta a Három Kör Delta Kft., a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület és Fejes Gábor a Fejes
Faiskola képviseletében.

A Fecskeszögben (többek között) vérszilvafákat ültettek

Faültetés a Móra Ferenc Utcai Tagóvodában

Fásítás a Semmelweis Utcai Tagóvodában

Bájer M.

A futókört ezentúl leyland ciprus övezi

A BorsodChem Zrt. munkatársai a Katona József és az Erkel
Ferenc utcák közötti szakaszon fásítottak
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A Glass Parkba 30 db turkesztáni szil került

Zöldítés a Központi Napközi Otthonos Óvodában
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PORTRÉ

AKTUÁLIS

Fontos nyelv az angol…

Portré: Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna
Máig nem tudja, milyen tényezők játszottak szerepet
abban, hogy egykor a tanári pálya felé vegye az irányt.
Az eltelt évtizedekben szerzett tapasztalatok birtokában
azonban határozottan kijelenti, hogy a gyöngyösi középiskolában jó döntést hozott, amikor az akkori Ho Si
Minh Tanárképző Főiskolát jelölte meg továbbtanulása
céljaként. Egerben azonban a diploma mellé szerelem is
társult, amit házasság követett, aminek révén Sajószentpéterre került.
Egy gyöngyösi kislány a tanulmányai során különösen kedvelte az orosz és történelem
tantárgyakat, és ezért úgy
gondolta, hogy e két területen
továbbfejleszti magát. Érettségi után ezért a tanárképző főiskolát választotta, ahol orosz
– történelem szakos tanári diplomát szerzett. Sok év távlatából is elérzékenyül, amikor azt
az időszakot emlegetjük, ami
élete legfontosabb döntése elé
állította. Édesapját kicsi gyermekként elveszítette, így édesanyja nevelte fel, akitől semmi
szín alatt nem akart messzire
kerülni. Csakhogy a főiskolai
évek alatt utolérte a szerelem,
élete párja pedig – aki szintén
az egri tanárképző főiskolán tanult - sajószentpéteri volt. Házasságkötésük után így került
1983-ban városunkba Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna.
„Ideköltözésem után egy évig
Kazincbarcikán
tanítottam
szerződéses munkaviszonyban,
majd 1984-ben kerültem be az
akkori 4-es Számú Általános
Iskola, mai nevén Hunyadi Mátyás Tagiskola tanári karába.
Nagyon könnyű volt megszeretni ezt a munkahelyet, ahol
már abban az időszakban is kiváló, családias szemléletű tantestület dolgozott, akik azonnal
befogadtak. Időközben természetesen voltak változások az
összetételben, de folyamatosan sikerül átmenteni a kialakult emberi és kollegiális érzéseket, kapcsolatokat.
A mindennapi tanítási gyakor-

latot pedig megszínesítik azok
a tanulók, akik a kötelező feladatokon túl is vevők a plusz
ismeretekre. Számukra tehetséggondozó foglalkozásokat
tartok, ahol próbálok különböző érdekességekkel előállni a
sokszínűbb és magasabb szintű
tudásvágy kielégítésére” – nyilatkozta magáról és tanítási
struktúrájáról a 2019-ben Sajószentpéter Város Pedagógiai
Díjával kitüntetett tanárnő.
Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna pályafutása során nem kerülhette el a rendszerváltozás
után előállt helyzetet, amikor
a keleti blokk megszűnésével
eltörölték az orosz nyelv kötelező oktatását hazánkban.
Akkorra megszületett kislányuk, Réka, ám ő úgy érezte,
tovább kell lépnie. Jelentkezett a Miskolci Egyetem angol
nyelvszakára, amit a gyermekre vigyázó nagyszülők hathatós
támogatása mellett végzett el.
Ez volt a következő diploma
az életében.
A harmadik diplomát a Szegedi Tudományegyetem mérési- értékelési szakértői szakán
szerezte, ami egyben pedagógus szakvizsgát is jelentett
a számára.
Amikor a GYED-ről visszatért
a munkahelyére, onnantól angol szakterületen dolgozik. A
Hunyadi tagiskolában egyedüli
angoltanár, így az oktatási intézmény mind a nyolc osztályában tanítja az idegen nyelvet
első osztálytól a nyolcadikig.
Igyekszik ráébreszteni a tanu-

Ne váljunk áldozattá!

Unokázós csalók utaznak az idősek pénzére térségünkben is
Bűnbandák élnek vissza az emberek, különösen az idősebb korosztály jóhiszeműségével és naivitásával. Telefonon kezdeményeznek hívást egy-egy kiszemelttel,
akinek előadják, hogy unokájukat vagy más rokonukat
közlekedési baleset érte, vagy elrablói fogva tartják,
netán kórházba került, és milliók kellenek az általuk felvázolt helyzet megoldására, de számos más trükköt is
bevetnek a pénzszerzésre. Ez a fajta elkövetési módszer
sajnos Kazincbarcika térségében is megjelent, ezért a
helyi rendőrség elővigyázatosságra int mindenkit annak
érdekében, hogy senki ne váljon csalók áldozatává.

Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna tehetséggondozással is foglalkozik
lókat az angol nyelv tanulásának fontosságára, betekintést
nyújtani az angolszász kultúrába. Sajnálja, hogy hosszú évek
óta nincs lehetősége történelem órák megtartására, mert
az angol kimeríti az óraadási
keretet. Tudja, hogy mivel nem
gyakorolja, ezért egyre csak
kopik az orosz tudása, pedig
egykor jól beszélte a nyelvet,
hiszen egy alkalommal hat hétre, egyszer pedig félévre küldték ki a főiskoláról részképzésre a Szovjetunióba. Angliában
viszont csak magánúton, turistaként járt két alkalommal,
hogy belekóstoljon az angol
kultúrába, megismerjen néhány várost, nevezetességet.
A külföldi kirándulások mellett
minden nyári szünetben felkeresnek férjével egy gyógyfürdőt, és ritkán mennek egy
helyre kétszer. Zsuzsa ezt úgy
összegzi, hogy Lentitől Vásárosnaményig – hogy a két
legtávolabbi pontot említse
– szinte az ország összes termálfürdőjében lazultak már.
Útitársuk egy baráti házaspár,
akikkel rendszeresen felke-
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resik a gyógyturizmus hazai
gyöngyszemeit.
Amikor nem dolgozik és nem
fürdik, Kazincbarcikán tanító
férjével sajószentpéteri családi
házuk kertjét szépíti. Ott van
lehetőségük háziállatok tartására is, így van a portájukon
egy-egy kutya és macska is,
többnyire jó barátságban.
Korábban már említett Réka
lányuk, aki egykor szintén hunyadis tanuló volt, Budapesten
egy családsegítőben dolgozik,
és most végzi a pszichológia
mesterszakot. Egyébként ő
vette át édesanyja nevében a
városi elismerést, mert a kitüntetett éppen egészségügyi
problémákkal küzdött azokban
a napokban. Zsuzsa utólag is
köszöni, hogy a Sajószentpéteren végzett több évtizedes
munkájára a város vezetői is
felfigyeltek.
Korcsmárosné Vidák Zsuzsanna még annyit elárul magáról,
hogy szabadidejének nagy részét a filmnézés és az olvasás
teszi ki, legújabb kedvencei pedig a hangoskönyvek.
Kovács I.

Több állampolgár tett feljelentést az utóbbi hetekben a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon, hogy nagyobb összegű
pénzt akartak kicsalni tőlük ismeretlen elkövetők a már említett trükkök valamelyikével.
Az országos média gyakran ad
hírt hasonló esetekről, amikor
rendőrkézre kerülnek az unokázós csalók néven elhíresült
bűnözők, ám helyüket gyorsan
elfoglalják újabb próbálkozók.
A rendőrség külön akciócsoportot hozott létre az ilyen
típusú bűnözők felderítésére,
ami egyre jobb eredményeket
produkál. Az esetek nagy többségében Nagy-Britanniából irányítják az akciókat, onnan jelölik meg a célszemélyt, vagyis
a későbbi áldozatot. Aztán ha
jól sikerült a ráhatás, a pénzátvételre futárt küldenek, bár
újabban leginkább átutalásra
beszélik rá a még mindig gyanútlan idős embert, aki a legrosszabb esetben futhat a pénze után. Vannak szerencsére jól
végződött esetek is. Miskolcon
a közelmúltban egy idős nő az
őt szállító taxisnak mondta el,
hogy sürgősen pénzt kell utalnia az unokájának, mert nagy
bajban van. A taxis értesítette
a rendőrséget, a csalót elfogták, és felderítették angliai
kapcsolatát is.
A rendőrség a pénzintézetek
felé küldött körlevelet, hogy
gyanús esetekben tartsák vis�sza az átutalási tranzakciót,

és értesítsék őket. A bűnözők
viszont az olcsó pénzszerzés
reményében attól sem riadnak
vissza, hogy több év kiszabható börtönbüntetést kaphatnak
akciójukért.
„Korábban térségünkben nem
volt jellemző ez a fajta elkövetési módszer, ám a közelmúltban már nagy számban fordultak elő olyan esetek, melyeknél
a csalók telefonon keresztül
kerestek meg térségünkben
élő időskorú lakosokat, és csalárd módon, jóhiszeműségüket
kihasználva igyekeztek megszerezni az időskorú emberek
öregkorra vagy temetésre ös�szegyűjtött pénzét” – nyilatkozta lapunknak Ádám Viktor
rendőr őrnagy, a Sajószentpéteri Rendőrőrs parancsnoka.
Azért, hogy senki ne váljon áldozattá, a Sajószentpéteri Rendőrőrs az alábbi tájékoztatással szeretné felhívni a lakosság,
elsősorban az időskorú személyek figyelmét az úgynevezett
unokázós csalás módszerére
az áldozattá válásuk elkerülése
érdekében.
Az utóbbi időben a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén is megjelent az úgynevezett unokázós
csalás, melynek lényege, hogy
a csalók időskorú embereket
keresnek meg telefonon keresztül, leggyakrabban az unokájának, gyermekének adva
ki magukat. Jellemzően azzal
az indokkal állnak elő, hogy az

unokát autóbaleset érte, és az
általa okozott kár megtérítése
érdekében utaljon át pénzt a
megadott módon külföldre,
újabban pénzügyi transzferszolgáltatók segítségével. Az
azonnali pénzátutalás kérése
a leggyakoribb, azonban előfordul, hogy az álunoka egy jóbarátjának nevezett személyt,
vagyis futárt küld a tévedésbe
ejtett időskorú személy lakására vagy megadott más helyszínre, aki átveszi a készpénzt,
ékszert vagy egyéb értékeket.
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány facebook
oldalán is tett közzé felhívást,
amelyet már több mint 27 000en tekintettek meg. Ennek is
köszönhető, hogy kapitányság
illetékességi területén kevés
azon esetek száma, amikor a
sértettek a tévedésbe ejtés
hatására át is utalták a pénzt
a csalók részére. Bár azok részéről több próbálkozás is volt,
azonban a sértettek ezeket
időben jelezték a rendőrség
irányába, és az utalás nem
történt meg. A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki
ilyen telefonhívást kap: nem
árt a gyanakvás! Kellő körültekintéssel kell eljárni az ilyen
telefonhívások során. Tegye le
a telefont, majd hívja vissza a
hozzátartozóját az ismert te-
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lefonszámán, és érdeklődjön,
van-e valamilyen problémája.
Tegyen fel a hívó személynek
ellenőrző kérdéseket (pl: Hogy
hívnak? Mikor születtél? Mikor
találkoztunk utoljára?).
Ne hagyja, hogy sürgessék,
próbáljon nyugodt maradni,
hogy legyen idő átgondolni a
hívás lényegét. Adott esetben
az unoka életmentő műtétére
kérnek pénzt. Tudni kell azonban, hogy életmentő műtét
külföldön sem maradhat el
azért, mert valaki nem tud fizetni. Adott esetben a hívó személy magát rendőrnek kiadva
kér pénzt az unoka által okozott balesettel kapcsolatos károk rendezésére. Azonban itt is
szeretnénk felhívni a lakosság
figyelmét arra, hogy se rendőr,
se mentő, se tűzoltó nem kérhet és nem is kér pénzt.
Fontos, hogy senki ne adja
meg személyes adatait ismeretleneknek.
Aki ezt a felhívást olvassa, kérjük, hogy tájékoztassa időskorú
hozzátartozóit, ismerőseit annak érdekében, hogy lehetőleg
senki se dőljön be a csalóknak.
Végül amennyiben felmerül a
gyanú, hogy bárkik bűncselekményt próbálnak meg elkövetni, hívja azonnal a 112 –es
segélyhívó számot!
Kovács I.

A hiszékeny, idős emberektől sokszor az összes megtakarított
pénzüket kicsalják

MOZAIK

MOZAIK

VIRÁGOS SAJÓSZENTPÉTER VERSENY
DÍJAZOTTJAI

1

3

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019-ben Sajószentpéter várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából hirdette meg hagyományteremtő céllal „A legszebb virágos kert, erkély/terasz” pályázatát első alkalommal. A hagyományt folytatva az önkormányzat az idén második alkalommal hirdette meg a „A legszebb virágos kert, erkély/terasz” című pályázatát, melynek célja városunk,
közvetlen lakókörnyezetünk ápolása, szépítése és a környezettudatos szemlélet erősítése a városban élők összefogásának ösztönzésével. A zsűri elnöke Fancsik József, a Virágos Magyarország zsűritagja, Podmaniczky-díjas városvédő volt. A sajószentpéteriek az
idén is aktívak voltak, szép számban jelentkeztek a felhívásra. Íme a végeredmény.

Legszebb virágos kert kategória
1. helyezés: Heiszman Istvánné
Rendkívül szellemes, egyéni kreativitással egészítette ki a virágok megjelenítését. Remek érzékkel készítette el a kert kiegészítő
hagyományos eszközökre emlékeztető tárgyait

A legszebb virágos kert kategóriában 1. helyezést ért Heiszman Istvánné
kompozíciója

2. helyezés: Války Tiborné
Igényesen kialakított kert (udvar), jó ízléssel berendezett kerti edényekkel, jól ápolt növénykompozíciókkal van kivitelezve.
3. helyezés: Czapné Szalai Magdolna
Jó ízléssel, bőséges pozsgás növényekkel is beültetett sajátságos hangulatú, kedves környezetet alakított ki.
Különdíj: Dsupin Gyuláné, Dudics Jánosné
Az emeletes társasház előkertjeit szépen válogatott egynyári virágokkal ültették be, és azokat rendszeresen, szakszerűen és nagy
odaadással ápolják a lakótársak gyönyörűségére. Példamutató tevékenység, reméljük, a fiatal generáció is kedvet kap hozzá.
Különdíj: Egyed- Gönczi Viktória Szilvia
Sikeres növényválogatás a futó japánakác, a rózsák és az igényes évelők harmonikus társítása a szépen kialakított kertben. Minta
értékű kertalkotás.
Különdíj: Davidovics Lajosné
A Tárna utcai lakóépület előtti zöldterület virágosítása. Igényes növényválogatással, rendszeres gondozásával, ápolásával
színpompás környezetet teremtett a lakókörnyezetben.

2
Igényesen kialakított udvar, hozzá illő kerti kiegészítőkkel Války Tiborné
megfogalmazásában

Sajátságos hangulatú kaktuszok Czapné Szalai
Magdolna kertjében

1

Legszebb virágos erkély-terasz kategória
1. helyezés: Egyed- Gönczi Viktória Szilvia
Szépen kialakított teraszon jó ízléssel megválogatott növények elhelyezése és igényes gondozása.

2

2. helyezés: Medve Krisztina
Szépen kialakított erkélyen átgondolt virágválogatás, ezzel harmonizál a berendezési tárgyak hangulatos díszítése.

Medve Krisztina kompozíciójában így fest egy panelház erkélye

3. helyezés: Kuchta Sándorné
Az erkélyen nevelt futómuskátlik bőséges, jól táplált és gondozott virágai pompázatos környezetet kölcsönöznek a szépen
kialakított lakóháznak.

3

Különdíj: Lukács Gábor
A nyitott terasz szépen kialakított térben, odaillő kerti bútorokkal, jól ápolt növényekkel, kellemes, esztétikus hangulatot
kölcsönöznek.
Különdíj: Czapné Szalai Magdolna
Oszloposan ültetett egynyári virágtoronnyal, jól válogatott pozsgásokkal szép környezetet biztosít a teraszon tartózkodók részére.
A legszebb virágos kert, erkély/terasz versenyt felajánlásaival a Fejes Faiskola, a Gyúró és Társa Mezőgazdasági és Szakipari Kft. – Kert
stúdió és a Motor-Fűrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - STIHL Szaküzlet és Szerviz támogatták.
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A legszebb virágos erkély/terasz kategóriában Egyed-Gönczi
Viktória diadalmaskodott

Így pedig egy családi ház erkélye Kuchta Sándorné munkája
nyomán
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Idősek napja – kicsit másképp

Hosszú évek alatt már megszoktuk, hogy az október hónap (normális körülmények között) az idősek napjával
kezdődik, amelynek célja, hogy a szépkorúnak nevezett
generáció életére, gondjaira ráirányítsa a figyelmet. Számukra ezt a napot a megkülönböztetett törődés avatja
ünneppé, amelynek valójában a mindennapok rutinjának kellene számítania. És – ha őszinték akarunk lenni
magunkhoz - azt is tudjuk, hogy talán sohasem válik azzá.
A világon - a mai hivatalos
adatok szerint - a 40 millió
megbetegedettből több mint
egymillió áldozatot követelő
Covid-19 nevű gyilkos vírus ez
évben sem az ünnepeinkre,
sem a hétköznapjainkra nincs
tekintettel. Egyre többen tapasztalhatjuk már saját környezetünkben is, hogy komolyan
kell vennünk, és betartanunk
legalább a védekezés alapszabályait (távolságtartás, maszkviselés, fertőtlenítés), ezért
érthetetlen számomra, hogy
mégis egyre több vírusszkeptikus emberrel találkozhatunk.
Szerencsére városunkban - tapasztalatom szerint - nem lazult fel túlságosan a fegyelem,
a védekezésben intézkedésre

hivatottak szeme előtt az emberi élet mindennél fontosabb,
így a város lakóinak többsége
is igyekszik a vírus terjedésére
minél kevesebb lehetőséget
biztosítani. A tömeges rendezvények lemondása lényegesen
kisebb kellemetlenséggel jár
egy gépi lélegeztetésnél, és
kisebb veszteséggel egy veszélyeztetett csoportba tartozó
idős társunk halálánál. Természetesen számos lehetőség van
annak tudatosítására, hogy
mindenki érezze, szükség esetén nem marad egyedül, és az
idei idősek napjáról sem feledkeztek el. Az ünnepi programot
szervező Területi Szociális Központ közössége nevében Aleva
Mihályné, az intézmény veze-

tője is elmondta: „Az elmúlt
években - de bátran mondhatjuk: évtizedekben - ennek az
ünnepségnek megszervezése
édes teherként mindig az intézményünkre hárult. Ezt a szép
hagyományt szakította most
meg a koronavírus. Figyelembe véve, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályt éppen
az idősek jelentik, valamint
szem előtt tartva a megelőzési és járványügyi szabályokat,
egyeztettünk a város vezetésével. Egyértelművé vált, hogy a
rendezvény nem kerülhet a hagyományos módon megrendezésre. Ekkor merült fel az ötlet
a köztes megoldásra, hogy legalább a Sajó TV-n keresztül köszöntsük a város idős polgárait.
Nagyon sajnáljuk, hogy a sorozat most megszakadt, de ezt a
döntést meg kellett hoznunk
az ő biztonságuk érdekében.
Az intézményben egyébként
az előírt eljárásrend szerint folyik az ügyfélfogadás, az idősek
klubja is fogad mindenkit, aki
be szeretne jönni. A korábbi

2018-ban Kovács Kati szórakoztatta a népes közönséget

létszám az óvatosság miatt
napi 10-15 fő között változik,
de a bent lévők a szigorú védekezési szabályok betartása
mellett is jól érzik magukat az
ismerős társaságban. Reméljük, hogy az ünnepek idejére
segítünk elkerülni a tavaszihoz
hasonló szigorú intézkedések
életbe léptetését, az mindenkit
nagyon rosszul érintene.”
Október 2-án így dr. Faragó
Péter, városunk polgármestere ugyan nem személyesen,
hanem a helyzethez igazodva a Sajó TV kamerái előtt
köszöntötte
Sajószentpéter
időskorú polgárait. Ő is emlékezett a három évtizedes szép
hagyományra, hogy az önkormányzat minden októberben
vendégül látja az időseket egy
műsoros összejövetelen és az
azt követő vacsorán, ahol kötetlenül nosztalgiázhatnak az
egykori barátokkal, munkatársakkal. Sajnálatát fejezte ki
és mindenki megértését kérte
azzal kapcsolatban, hogy a vírushelyzet miatt most ebben a

Két évvel korábban zsúfolásig megtelt az MSK színházterme
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2019-ben pedig Matyi és a hegedűs perdítette táncra
az idősebb korosztályt

Igaz, tavaly sem volt egyetlen szabad hely sem
formában nem lehet megrendezni a kedves ünnepséget. De
mindennél fontosabb az egészségünk, biztonságunk, amelyeket nem szabad veszélyeztetni.
Rövid beszédében mindenkit
kért a védekezés szabályainak
betartására, majd így folytatta: „Kérem, hogy ne üljenek
fel azoknak a véleményeknek,
hogy nincs is járvány, csupán

riogatnak vele. Ezeket ne vegyék komolyan, ne higgyék
el, hiszen a napi ezer fölötti
megbetegedés és a 40-50 haláleset is bizonyítja, hogy nem
vehetjük félvállról ezt a vírust.
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak családjukra! Egyúttal
ígérem azt is, hogy ami most
kényszerből elmaradt, azt a veszély elmúltával hamarosan be

fogjuk pótolni. Hiszen nemcsak
Önöknek, hanem nekem is hiányzik az a pár óra, amikor találkozhatunk, és személyesen
is beszélgethetünk egymással”
– zárta mondanivalóját. Azt követően a Sajó TV mintegy félórás összefoglalóban igyekezett
visszaidézni az utolsó néhány
rendezvény hangulatát, ebben
a köszöntők és versek mellett

2018-ban színpadon a Tücsök Madár Néptáncegyüttes
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újra láthattuk-hallhattuk Kovács Kati, a Matyi és a hegedűs
formáció slágereit is. Reméljük,
hogy minél hamarabb normalizálódik majd a helyzet, megtalálják a vírus ellenszerét, és
azt is, hogy ha korábban nem,
de a következő október elején
mindenkivel újra személyesen
is találkozhatunk.
Kiss B.

KÖZÉLET

KÖZÉLET

Döntött a képviselő-testület…

Módosultak a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályai

Mostani számunktól kezdve új rovatot indítunk a Szentpéteri Krónikában „Döntött a képviselő-testület” címmel. Célunk az, hogy a lakosság széles körét érintő képviselő-testületi döntéseket megismertessük olvasóinkkal.

A képviselő-testület 2020. szeptember 24. napján tartott ülésén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól új
rendeletet alkotott.
Változások a korábbi szabályozáshoz képest:

Tilos az avar és kerti hulladék égetése
A képviselő-testület 2020. augusztus 27. napján tartott ülésén hatályon kívül helyezte azt a helyi szabályozást, amely meghatározott
időszakokban lehetőséget biztosított a kerti hulladékok égetésére.
Ez azt jelenti, hogy

2020. szeptember 1. napjától tilos az avar és kerti hulladékok égetése Sajószentpéteren.
2021. január 1. napjától országosan is tilos lesz a lábon álló növényzet, valamint az ingatlanok használata során keletkezett növényi
hulladék szabadtéri égetése.
A Sajó völgye levegőminőségének javítása, a szállópor koncentrációjának csökkentése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kidolgozott Levegőminőségi terv Intézkedési Programjában
foglaltakkal összhangban tiltotta meg a képviselő-testület korábbi időponttól az avar és kerti hulladékok égetését.
Felhívom a lakosság figyelmét a jogkövető magatartásra.
A tilalom megszegőivel szemben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala folytatja le a külön
jogszabályban meghatározott eljárást.
Dr. Faragó Péter
polgármester

A felelőtlen avarégetésnek sokszor erdőtűz lett a vége
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A jövedelmi határok módosítása:
a. Rendkívüli települési támogatásnál: a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az
57.000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 71.250 Ft-ot,
b. Temetési támogatásnál: a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 71.250 Ft-ot,
egyedül élő esetében a 85.500 Ft-ot,
c. Gyógyszertámogatásnál: az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az 57.000 Ft-ot, egyedül élő esetében a
71.250 Ft-ot,
d. Lakásfenntartási támogatásnál: többszemélyes háztartás esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a
71.250 Ft-ot, egyedül élő esetében a 85.500 Ft-ot,
e. Hallgatói támogatásnál: a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 114.000 Ft-ot.
A temetési támogatás iránti kérelemhez nem kell temetési számlát benyújtani. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elhunyt eltemettetéséről ő gondoskodik.
A gyógyszertámogatás esetenként adható legmagasabb összege 10.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra módosult.
A fűtési támogatást 2020. október 1. napjától pénzbeli támogatásként nyújtja az önkormányzat tárgyév október 1. napjától a következő év március 31. napjáig terjedő időre, melynek összege változatlanul havi 6.000 Ft (összesen legfeljebb 36.000 Ft). Valamennyi
fűtési változat (fával, szénnel történő fűtés, gázfűtés, központi fűtés) esetén igénybe vehető, ha egyszemélyes háztartásban a havi
nettó jövedelem a 85.500 Ft-ot, többszemélyes háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 71.250 Ft-ot nem haladja meg.
Megszűnt az adósságcsökkentési támogatási forma.
Dr. Faragó Péter
polgármester

A fűtési támogatást 2020. október 1. napjától pénzbeli
támogatásként nyújtja az önkormányzat

Az idős emberek – havi szinten – akár több tízezer forintot is
költenek gyógyszerre
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AKTUÁLIS

SZABADIDŐ, REKLÁM

Nevelési intézménnyel gazdagodott városunk

Keresztrejtvény

Új, egyházi fenntartású óvodát avattak Sajószentpéteren

A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde építését a helyi hitközösség igényei indokolták.
Az óvoda az egyik legelső lépcsőfok a köznevelésben. Azok
a tapasztalatok, amik óvodás
korban érnek egy gyermeket,
komoly hatással lesznek a felnőtté válás folyamatára is. Ehhez az időszakhoz kapcsolódnak a legelső barátságok, sok
játék, éneklés, a közös programok szeretete, de a legelső
ösztönös szárnypróbálgatások
is. Az itt kapott útravalók készítik fel a gyerekeket az iskolás
életre, ezért számít a felhajtónak az élet sztrádáján.
Ebben a szellemben épült a
kétcsoportos görögkatolikus
óvoda is: történt ugyanis, hogy
a Miskolci Egyházmegye mint
köznevelési intézményfenntartó 2020. szeptemberétől új
intézményt indított Sajószentpéteren, az Élmunkás utca 2.
szám alatt található területen.
A Szent Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Bölcsőde építése
mellett a Sajószentpéteri Gö-
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rögkatolikus Parókia közösségének igényeit figyelembe
véve döntöttek. Az indoklás
szerint sok szülő tartja ugyanis
még mindig fontosnak a vallásos nevelést, és íratja be emiatt egyházi fenntartású intézménybe csemetéjét.
- Sajószentpéteri egyházközségünk - Jármi Zoltán és előtte
Pacsai János parókusok vezetésével - immár kilenc éve kéri
folyamatosan a Jóisten segítségét, hogy városunkban egyházi
intézményt létesíthessen – fogalmazott köszöntő beszédében Molnár Istvánné Palkó Ildikó intézményvezető asszony.
A koronavírus-járvány miatti
óvintézkedések mellett tartották azt a misét, aminek célja
az új óvoda felszentelése volt.
Az épület megáldása mellett
dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, aki a szertartást
celebrálta, idézett a Szentírásból is. Lukács evangélista

Az avatási szertartást dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök
celebrálta
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Az udvaron is modern játékok várják a csöppségeket
elbeszélését olvasta fel a gyülekezetnek, azt, amelyik Jézus
Jeruzsálembe való bevonulása
előtti utolsó története, Zákeus
története. Ezután arról beszélt,
hogy üdvösség köszönt azokra,
akik Istennel harmóniában szeretnének élni, akik az ő akarata
szerint keresik családjuk számára a boldogabb jövőt.
- Egy olyan hektikus esztendőben, amikor a pandémia rettegésében, a fertőzéstől való
félelemben töltjük napjainkat,
a Krisztus által ígért üdvösség
egyúttal testi és lelki üdvösséget jelent. Szent liturgiánkban
azért imádkoztunk, hogy Isten
óvjon meg minket a testi és
lelki fertőzés minden fajtájától. Ebben az óvodában is ezért
fohászkodunk: az Úr segítségével szeretnénk a legnagyobb
harmóniában, nyugalomban
nevelni gyermekeinket.
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Aranyszájú Szent János tanítására hivatkozva fogalmazta
meg az egyház nevelési eszményeit, az általuk preferált utat.
- A gyermek lelke olyan, mint
a viasz, amely még bármilyen
mintára fogékony: miután a
gyermek a mintát befogadta,
maradandóan olyanra alakul.
Ezért fontos, hogy a gyermek
a jóról szerezzen mélyebb tapasztalatot. Ezt a célkitűzést
tartjuk szem előtt a sajószentpéteri óvodában is.
Az átadón részt vett dr. Szeiler
Orsolya igazságügyi közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár és Demeter Zoltán, a
térség országgyűlési képviselője, valamint dr. Guláné Bacsó
Krisztina jegyzőasszony is. Az
eseményt az óvodások műsorával zárták.
Bájer M.

Vízszintes: 1. Glass park: … (a szlogen folytatása). 9. A
legolaszabb férfinév. 10. … Vilander (egykori svéd világelső teniszező). 11. Természet. 13. Pozíció, röviden. 14. A klór
vegyjele. 15. Donatien Alphonse François de… (márki, a szadizmus névadója). 17. Log play, röviden. 18. Héber eredetű,
az Erzsébettel rokon női név. 20. A mályvafélék közé tartozó
növény. 22. Tölténytáskát viselő (egykori katona). 24. Szántóeszköz. 25. Kommunista politikus, 1949-ben koncepciós
perben elítélték, majd kivégezték (László). 27. A görög ábécé
7. betűje. 29. Elkényeztetett, nyafka (gyerek) tájszóval. 31.
Képalkotó eljárások tudománya.
Függőleges: 1. A szőlő gondozásával, a szőlészeti munkák
irányításával és felügyeletével megbízott személy. 2. Restellő, szégyellő. 3. Német tanács. 4. Elvész, szertefoszlik, füstbe megy (pénz, lehetőség). 5. Crna … (Montenegró, saját
nyelvén). 6. Kilométer. 7. Két oldal alkotja. 8. Mexikóból és
Közép-Amerikából származó, kukoricából készült alkoholmentes ital. 12. Porció. 16. Ellopó, elrabló. 19. Kezembe
nyom. 21. … Kaj-sek (egykori kínai tábornok, politikus). 23.
Verne kapitánya. 26. … Courtney, ausztrál származású színész. 28. A tantál vegyjele. 30. Rangjelző előtag.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt
kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2020. december
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.
Augusztus havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Szentpéteri Imre”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! Az október
22-én megtartott sorsoláson Kardos Sándornak kedvezett
a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később
értesítjük.
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GLASS PARK
SZABADIDŐ ÉS EXTRÉM PARK

TÉGED IS VÁR EGY
KLASSZ PARK

JÁTSZÓTÉR ● MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTPÁLYA ● SKATEPARK ● KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI PÁLYA

Nyitvatartási idő
március 15. és május 15. között

május 16. és szeptember 30. között

október 1. és november 15. között

10:00 – 18:00 óráig

10:00 – 21:00 óráig

12:00 – 17:00 óráig

www.glasspark.hu

glassparkpeter

+36-20/230-0028

