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„Nehéz évet zárunk”

Tagadhatatlan, hogy a koronavírus-járvány városunk 
életére is rányomta a bélyegét 2020-ban. Ráadásul ez 
a megállapítás nem csupán arról szól, hogy az emberek 
döntő többsége fél a már hazánkban is többezer áldo-
zatot követelő kórtól, hanem arról is, hogy a leginkább 
érintett ágazatokban (vendéglátás, kultúra, sport) foglal-
koztatottak egy része az állását, a megélhetését is elve-
szítette. Ilyen körülmények között egy település irányítá-
sa, kötelező és önként vállalt feladatainak koordinálása 
sem egyszerű, főként annak tükrében, hogy az állam sú-
lyos milliókkal kurtította meg az önkormányzatok pénz-
ügyi keretét. Többek között erről és más fontos, a város 
életét befolyásoló kérdésekről beszélgettem városunk 
polgármesterével.

- Azt javaslom, kezdjük a pan-
démiával, hiszen nap mint nap 
ezzel kelünk és ezzel fekszünk! 
A növekvő számadatok egyre 
riasztóbb képet festenek.
- Sajnos városunkban is egyre 
több család érintett a vírusjár-
vány kapcsán. Éppen ezért nem 
győzöm hangsúlyozni, mennyi-
re fontos, hogy mindannyian 
betartsuk a különböző védeke-
zési szabályokat. Egy kormány-
határozat értelmében a 10 
ezer fő feletti települések ese-
tében a polgármesterek maguk 
dönthettek arról, hogy a váro-
suk belterületén elrendelik-e 
a kötelező maszkviselést. Szá-

momra ez a döntés nem volt 
kérdéses, hiszen az emberi élet 
védelme mindennél fontosabb. 
Igaz, ezt követően hallottam 
olyan véleményeket is, hogy a 
sajószentpéteriek jogait korlá-
toztam ezzel az intézkedéssel. 
Természetesen szó nincs erről. 
Nem azért döntöttem a kötele-
ző maszkviselés mellett, mert 
így akartam az emberek életét 
megnehezíteni, hanem azért, 
hogy településünkön a lehető 
legalacsonyabb szinten tartsuk 
a fertőzési rátát. 
- Túl azon, hogy a COVID-19 
járvány milyen nehézségek 
elé állította és állítja jelenleg 

is a várost, az állami elvonások 
sem abba az irányba hatottak, 
hogy könnyítettek volna ezen 
a helyzeten.
- Finoman szólva sem. Az idén 
kereken 22 MFt bevételt ter-
veztünk gépjárműadóból, az ál-
lam azonban ezen adónem 100 
százalékát elvonta, így máris 
keletkezett egy 22 MFt-os rés 

a költségvetésben. A vállalko-
zások számára a december hó-
nap – elvileg – adóelőleg-fel-
töltési kötelezettséget hoz. A 
kormány azonban most ezt 
is eltörölte, így újabb 9 MFt 
bevételtől esett el az önkor-
mányzat. Arról nem is beszél-
ve, hogy a gazdasági visszaesés 
következtében az iparűzési-
adó-bevételünk számai sem 
úgy teljesülnek, ahogyan azt 
korábban terveztük: az első 
háromnegyed évben 20 MFt-
tal kevesebb összeg folyt be a 
tervezettnél. Az orvosi ügyelet 
kérdéskörét is meg kell említe-
nem, hiszen 2020. november 
1-jétől külső szolgáltató végzi 
az ügyeleti ellátást a Sajószent-
péter Környéki Önkormányzati 
Társulás településein. Az állami 
finanszírozáson felül eddig 17 
MFt-ot fordított településünk 
az ellátás biztosítására, amely 
most (éves szinten) további 13 
MFt-tal fog emelkedni. Sajnos 
a települési önkormányzatok 
által kivethető reklámadót is 
eltörölte az állam, ami továb-
bi 4,4 MFt-os bevételkiesést 

Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

eredményezett. És, ha már az 
adóbevételeknél járunk, akkor 
úgy gondolom, nem kerülhe-
tem meg a kommunális adó 
kérdését sem. Tizennégy éve 
vagyok Sajószentpéter polgár-
mestere, és azt mondhatom, 
az elmúlt 14 év legnehezebb 
döntése volt számomra a 
kommunális adó bevezetése. 
Nagyon sokat vívódtam rajta, 
hiszen ismerem az itt élő em-
berek anyagi helyzetét. Most 
mégis (így utólag visszagondol-
va is) az a véleményem, helyes 
döntés volt ennek az adónak a 
bevezetése, hiszen az idén az 
Ibolyatelep szennyvízhálóza-
tának rekonstrukciója valósult 
meg belőle, igaz a beruházás 
teljes költségét (55,8 MFt) nem 
fedezte a befolyt adóbevétel, 
jövőre pedig az Alvég csapa-
dékvíz-elvezetéséhez szolgál 
majd forrásként. Korábban is 
mondtam és most is megerő-
sítem, ebből az adóbevételből 
csak és kizárólag fejlesztéseket 
hajtunk végre.
- Számomra az látszik, hogy 
rendkívül szűk az a mozgás-
tér, amivel a városvezetés 
jelenleg számolhat, a fejlesz-
tések azonban mégsem álltak 
le az idén.

- Nem csupán az idei évre vo-
natkozóan, de az összes ed-
digi nyertes pályázatunkat 
figyelembe véve is jelentős 
állomáshoz érkeztünk 2020-
ban, hiszen az „Aktív pihenő-
park kialakítása barnamezős 
területek rehabilitációjával” 
elnevezésű projekt keretében 
(az egykori üveggyári lerakó 
helyén) elkészült a Glass Park, 
amely igazán sokoldalú kikap-
csolódási, sportolási lehetősé-
get kínál. A támogatási összeg 
674 MFt volt. Szintén európai 
uniós forrásból valósult meg a 
Semmelweis parkban kialakí-
tott játszótér, támogatásként 
4 MFt-ot kapott ehhez ön-
kormányzatunk. A napokban 
ér véget a „Pitypalatty-völgy 
turisztikai fejlesztése” elneve-
zésű pályázat, melynek kere-
tében a Harica-patak mentén 
egy tanösvény létesül, a Pipis-
ke-domb tetején egy kilátó 
épül, valamint a Harica játszó-
tér mellett egy mozgáskoordi-
nációs park kerül kialakításra, 
sőt, az önkormányzati pince is 
e projekt keretében újult meg. 
Mindez 151,4 MFt-ból valósult 
meg. Ugyancsak az idén nyer-
tünk 6,4 MFt-ot egy vis maior 
pályázaton, amiből a 2019-ben 

villámárvíz sújtotta területe-
ket állítottuk helyre. A 2020-as 
START közmunkaprogram, He-
lyi sajátosság programelem ke-
retében a városi könyvtár külső 
környezetének fejlesztése va-
lósult meg, miközben a szoci-
ális programelem jóvoltából az 
Erzsébettelepen, a patak mel-
letti terület rendezését köve-

tően, facsemetéket ültettünk, 
a mezőgazdasági programelem 
keretében pedig díszfaiskolát 
létesítettünk. Folyamatban van 
a „Városi piac kialakítása” el-
nevezésű pályázat is, melynek 
helyszíne a Kossuth Lajos utca 
1817/2 hrsz. számú belterületi 
ingatlan (a korábbi őstermelői 
elárusító hely). Jelenleg a pro-
jekt műszaki előkészítése zaj-
lik, a támogatási összeg ebben 
az esetben 350 MFt. A fenti fel-
sorolásból is kitűnik, hogy való-
ban nem álltunk meg a fejlesz-
tésekkel, sőt, jövőre folytatjuk 
azt a munkát, amit a korábbi 
években elkezdtünk. Viszont 
azzal is tisztában kell lennünk, 
hogy minden szempontból 
rendkívül nehéz évet zárunk 
az idén. És ha már az évzárás-
ról beszéltem, akkor a kará-
csonyhoz közeledve minden 
sajószentpéteri lakosnak azt kí-
vánom, bizakodva tekintsen a 
jövőbe, legyen a karácsonyfája 
alatt a szeretet és a boldogság 
mellett egy szebb (vírusmene-
tes) jövő reménye is. Továbbra 
is vigyázzunk egymásra!

„2021-ben az Alvég csapadék-
víz-elvezetése is megoldódik” 

– mondja polgármester úr

Így készült a Glass Park jelképévé vált felirat

Az önkormányzati pince egy állandó kiállításnak ad majd otthont

A nyári olvasótábor ideális helyszíne lett a könyvtár udvara
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Terjed a koronavírus, és megmozdult a világ. Egyre szi-
gorúbb óvintézkedések lépnek életbe. Természetesen 
fontos minden tőlünk telhetőt megtennünk a betegsé-
gek gyógyításáért, az egészségünk megőrzéséért. Isten 
is ezt várja, kéri az embertől, az orvosoktól, a felelős ve-
zetőktől.

„Koronás” karácsony

Amikor írom ezt a köszöntőt, 
kevesebb, mint 1 hónap, és itt 
a karácsony. Bár nem szoktam 
ennyire előre gondolkodni az 
ünnepeket illetően, de a ko-
ronavírusnak köszönhetően 
most mindent kicsit újragon-
dol az ember. A szomorú igaz-
ság az, hogy a sok külsőségnek 
köszönhetően elhittük, hogy 
akkor szép és szeretetteljes a 
karácsony, ha a legnagyobb fát 
vásároljuk meg minden évben, 
és lecserélve a tavalyit, új dísz-
be öltöztetjük a karácsonyfán-
kat. A januári fizetésünket még 
novemberben elköltjük, a leg-
szebb ruhát vesszük meg szen-
testére és a legdrágább, leg-
nagyobb, legértelmetlenebb 
ajándékot a 1,5 éves gyereknek 
- aminek valószínűleg a dobo-
zával fog a legtöbbet játszani. 
Rengeteget költünk magunk-
ra, a külsőségekre, miközben 
a 3 napos ünnepet, otthon, a 
négy fal között, a szeretteink-

kel töltjük.
A karácsony előtt már hó-
napokkal azon stresszelünk, 
hogy kinek mit vegyünk, hogy 
a megfelelő ajándékot válasz-
szuk. Őszintén, miért van erre 
szükség? Miközben mindenki 
az ellenkezőjére vágyik, miért 
csináljuk azt, ami valójában 
csak feszít bennünket, és több 
bosszúságot okoz nekünk, mint 
örömet? Ez az év tele van meg-
annyi megpróbáltatással, ki-
hívással, problémával és előre 
nem látott akadállyal, olyan 
jó lenne, ha ebből legalább 3 
nap úgy telne el, hogy nem kell 
megfelelni, feszengeni és erőt, 
pénzt, egzisztenciát fitogtatni. 
Jó lenne nem görcsösen, az üz-
leteket fosztogatva készülni az 
ünnepekre - attól félve, hogy 
a megfelelő ajándékot sike-
rül-e mindenkinek kiválaszta-
ni. Olyan jó lenne, ha tényleg 
arról szólnának az ünnepek, 
hogy Krisztus eljött értünk. 

Olyan jó lenne, ha tényleg 
arról szólnának az ünnepek, 
hogy ajándékok helyett ölelé-
seket és figyelmet osztogatunk 
egymásnak. 
Az biztos, hogy az idei kará-
csony más lesz. Nem tudjuk 
még, hogyan tudunk majd 
ünnepelni. Mehetünk-e temp-
lomba, jöhetnek-e rokonok 
hozzánk, vagy mi mehetünk-e 
másokhoz. Egyvalami azonban 
nem változik: ez a karácsony 
is Jézus Krisztus születésnap-
ja! Őt ünnepeljük idén is! Nem 
csupán azért, mert benne újra 
átélhetjük az élet csodáját, 
hanem azért, mert benne fel-
fedezhetjük Isten kegyelmes 

szeretetét, gondoskodását, 
reánk figyelését - hiszen miat-
tunk és értünk öltött emberi 
testet, hogy nála megtaláljuk 
igazi békességünket. Áldjuk 
szeretetét, és maradjunk min-
dig a közelében! Élvezzük az Úr 
áldását most és mindörökké! 
A hit, a remény, a szeretet és 
az öröm töltse be szívünket az 
adventi hetekben és a közelgő 
ünnepekben egyaránt!
Áldott, szeretettel teljes ka-
rácsonyt, boldog új évet 
és jó egészséget kívánok 
mindenkinek!

Major Zsolt
református lelkész

Nekünk is szükségünk van 
csendre, visszavonultságra, 
találkozásra Krisztussal. Nem 
szólhat mindig a tévé. Nem 
nézhetünk mindig sorozatot 
vagy az aktuális Facebook-hí-
reket. Ugyanakkor ezt erősíti a 
közösségi ima erőssége is. Van, 
amikor többet kell imádkozni, 
van, amikor többet kell szánni 
az Úrra. Ki érintett engem?- 
kérdezi Jézus tőlünk, mint a 
vérfolyásos betegségben szen-
vedő asszony esetében, amikor 
vele akarunk találkozni, és kap-
ni valamit, amivel több lesz az 
életünk. Ő pedig azt szeretné, 
ha ezt tudatosan tennénk. Len-
ne rá tervünk, akaratunk, elha-
tározásunk.
Minden tervünkre Avilai Szent 
Teréz imádsága választ adhat.
“Semmi se aggasszon, semmi 
meg ne félemlítsen. Elmúlik 
minden. Csak Isten marad 
ugyanaz. Mindent elér a türel-
mes, és akinek megvan az Is-
tene, mindene megvan. Isten 
egyedül elég.”
Ferenc pápáról olvastam, hogy 
amikor életében különböző 

gondok, nehézségek merülnek 
fel, vagy kéréssel fordulnak 
felé, akkor Szent Józsefhez for-
dul közbenjárásért. Van egy 
különleges Szent József-szob-
ra. Ez Dél- Amerikában meg-
szokott, amikor is a Szent csa-
ládfőt alvó állapotban, karjával 
fejét megtámasztva ábrázol-
ják. A pápa az alvó szent szob-
rocskája alá szokta csúsztatni 
azokat a cédulákat, amelye-
ken a hívek gondjai, imái ol-
vashatók. Mintha arra hívná 
Szent Józsefet, hogy „aludjon 
rá egyet”, és szóljon egy jó 
szót Isten előtt, hogy atyai ir-
galmával forduljon az őt sze-
retők felé, oldódjanak meg a 
nehéz helyzetek, segítse meg 
a szükséget szenvedőket. De 
Szent Józsefhez hasonlóan, 
amikor már meghallottuk az 
Úr hangját, fel kell rázódnunk 
az álmunkból, fel kell kelnünk, 
és cselekednünk kell.” Ferenc 

pápa számára József különle-
ges Szent, aki akkor is védel-
mez és segít, amikor alszik. A 
Szent Józsefet álmában meg-
szólító Mennyei Atya nagyon 
fontos dolgokat üzen. Az ünne-
pekre készülő ember maga is 
átéli azt, hogy az Isten megbíz 
bennünket, elgondolkodunk 
rajta, alszunk rá egyet, de utá-
na felkelünk, és az Isten ügyé-
ért cselekszünk.
Mi lenne más aktuálisabb eb-
ben a készületi időszakban, 
mint az Istenszülő segítségét 
kérni különböző céljainkban, 
faladatainkban. Bosco Szent 
János mindig ezt mondta: A 
Szűzanya ezt vagy azt teszi. 
Tudjuk, hogy nem mi vagyunk 
a cselekvők, hanem gazdálko-
dunk azokkal a lehetőségekkel, 
melyeket a Jóisten elénk tár. 
Nehéz helyzetekben ismerjük 
fel, mennyire sok dolog nem a 
mi cselekedeteinktől, tetteink-
től függ. 
Karácsony szent ünnepe fi-
gyeltessen bennünket felada-
tainkra, célkitűzéseinkre és 

újjászületésünkre, melyre így 
minden évben lehetőségünk 
van. Krisztus születésével mi is 
újjászülethetünk, szeretetben, 
cselekedetben, megváltozás-
ban. Kérjük a Mennyei Atya, 
Jézus Krisztus és a Szentek köz-
benjárást. Ámen.

Jármi Zoltán parókus

Jézus Krisztus születése a mi újjászületésünk is
A karácsony Jézus születése, de egyben a közösség és a 
mi egyéni megújulásunk ünnepe is. Az elvetett magvak 
egyedül élik át az elpusztulást és az élet kialakulását.

Adventi koszorúk készítése, természetesen a járványügyi előírások betartásával

A görög katolikus templom 
bejárata

A koronavírus már a karácsonyi díszekről is visszaköszön
A Sajószentpéter-Bányai református templom külső környezete 

is megújult
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Hogyan van velünk Isten?

Olvasandó: Máté evangéliuma 1, 18-25

Kedves Olvasó! Békesség Neked! 
A betlehemi pásztoroknak a Megváltó megszületésé-
nek hírét hozó angyalt „nagy mennyei sereg vette körül. 
Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban 
Istennek, és békesség a földön a jóakaratú 
embereknek!” 

Igénkben egy névről van szó, 
ami jövendölést teljesít be: 
Immánuél, velünk az Isten. A 
névben benne van a gyermek 
legfőbb küldetése. De hogyan 
van velünk Isten? A karácsonyi 
történetben a legtöbb szerep-
lő megtapasztalja Jézus nevé-
nek jelentését a maga életére 
nézve. Nem vagyok egyedül 
életem nagy döntésében, nem 
vagyok egyedül, amikor annyi 
mindent forgatok a szívemben. 
Nem vagyok egyedül, amikor a 
csillagot követem, nem vagyok 
egyedül, amikor a mennyei fé-
nyesség körülvesz, és félelem 
tölt el. 
A mennyei hírvivő Józsefhez 
álomban érkezik, aki egy gyöt-
rő vívódásban eltöltött este 
után, amikor megtudta, hogy 
jegyese várandós, elhatározza, 
hogy titkon elbocsátja, mert 
igaz ember, és nem akarja 
Máriát gyalázatba keverni. Az 
ilyen éjszakai vívódást mind-
annyian ismerjük. Az elalvás 

előtti csendben sok mindent 
forgatunk a gondolatainkban, 
a szívünkben, nem tudjuk, ho-
gyan döntsünk, csak néhány 
óra választ el a reggeltől, ami-
kor cselekedni kell, a válasznak 
kész kell lenni. József önma-
gával tusakodása után érkezik 
el az álom, az angyal, az isteni 
közléssel. Olyan jó, hogy az Úr 
Istennek hatalma nemcsak a 
nappalainkban, az éber pillana-
tainkban tud dönteni életünk 
felett, hanem úr az álmaink fe-
lett is, fel tudja használni az ál-
mainkat is, hogy az Ő akaratát 
érvényesítse azzal ellentétben, 
amit mi elhatároztunk elalvá-
sunk előtt. Akit, avagy amit Is-
ten nekünk ad, vagy küld, azt 
ne féljünk magunkhoz fogadni. 
Amit kész adni, azt fogadjuk 
magunkhoz, azt ne akarjuk el-
küldeni. Ami az Istentől van, 
az a Szentlélektől van, örömet 
hoz az életünkbe, az megtisz-
títja, széppé teszi világunkat. 
Sokan vannak, akik félnek ma-

gukhoz fogadni az Isten Fiát, 
akiknek semmit nem jelent Is-
ten nagy szeretete, hogy Isten 
elküldte erre a világra. Elhatá-
rozták, elgondolták magukban, 
hogy nem fogadják be az Urat, 
Isten szeretetét, kegyelmét és 
irgalmát, azt, aki jön ma is az 
életünkbe. 
Mi nem az álmokban hiszünk, 
hanem az Isten üzenetében. 
Bármit használ fel: ébrenlé-
tet, kórházi ágyat, vagy küld 
valakit a gondterhes pillana-
tokban, számunkra az a fon-
tos, hogy meg tudjuk hallani, 
amit ő mond, ki tudjuk válo-
gatni az emberi beszéd közül 
az Isten szavát és hangját, és 
érezzük meg, hogy ez nekünk 
szól. Az engedelmesség az Is-
ten gyermekeihez tartozik. 
Ha azt mondja: bocsáss meg 
valakinek, akkor engedelmes-
kedj szavának! Ha azt mondja: 
hagyd el káros szenvedélyei-
det, amivel nemcsak magadat, 
hanem családodat is tönkre 
teszed, akkor engedelmeskedj 
neki! Ha azt mondja: ne félj, 

mert én veled vagyok, akkor 
felejtsd el a kétségbeesést!
Hogyan van velünk Isten? Jézus 
által. Ő eljött, hogy beteljesítse 
az Atya akaratát, hogy meg-
haljon a bűneinkért, és ezáltal 
helyreállítsa a kapcsolatot Is-
ten és ember között. Azért jött, 
hogy nyugodtan ki tudd mon-
dani, megtapasztalni és átélni, 
hogy velünk az Isten. Ámen.

Harkai Erzsébet lelkipásztor

Családi otthonok fénykoszorúi-
ban édes izgalom dobogtatja 
meg a gyermekszíveket, és ki-
ki örvendező kíváncsisággal 
bontogatja a neki szánt ajándé-
kokat. Mosolyogtak a felnőt-
tek is, mert nehéz eldönteni: 
mi a szebb, ajándékot kapni 
vagy ajándékot adni. Egy biz-
tos! Mindig örvendetes állapot 
ajándékozó vagy megajándé-
kozott embernek lenni.
A járvány sok mindent megvál-
toztat. Az öröm, a boldogság 
ünnepét több családban elho-
mályosítja a félelem, a gyász. 
Nem lesz éjféli szentmise.
Milyen lesz hát a karácso-
nyunk? „A keresztény hívő nem 
valamit keres a karácsonyban, 
hanem Valakit akar megtalál-
ni.” A karácsonyi angyal félre-
érthetetlenül meghatározta a 
pásztorok küldetésének célját: 
„Találtok egy jászolba fekte-
tett, bepólyált gyermeket.” 

Azok útra keltek és „Megtalál-
ták Máriát, Józsefet és a jászol-
ban fekvő gyermeket...”
Szent Lukács evangélista azt 
is írja, hogy az angyalok (=kül-
dött, küldetés teljesítve) visz-
szatértek a mennybe.  A fel-
adat átszállt a pásztorokra, 
2020-ban pedig ránk. Számos 
területen megtorpanunk a ví-
rus miatt. A szent ünnepen lé-
lekben menjünk a betlehemi 
jászol elé, és döbbentsen meg, 
hogy az Isten Fia emberi tes-
tet öltött magára, embersze-
rető testvérünkké alázkodott 
az Istenünk.
Egy csalódott asszony írja leve-
lében: „Nem tudok egyetérte-
ni azzal a lelkipásztorral, aki azt 
prédikálta, hogy ne az embe-
rekre, hanem Istenre építsek. 
Nekem igenis szükségem van 
valakire, olyan emberre, aki-
nek szeretete áttöri magányom 
kínzó börtönét...” Nos, Jézus 

azért jött, hozzánk hasonló 
emberként, hogy együttérző 
szívével emberi módon hirdes-
se Isten szeretetét. Tanítása, 
kegyelme által minden köve-
tőjében meg akar testesülni, és 
általunk szeretné folytatni üd-
vözítő tevékenységét. Kinőve a 
gyermekkorból, amikor az apát 
Istennek láttuk, aki erős, min-
dent megold. Nőjünk ki a ser-
dülőkorból, amikor ügyetlen 
tehetségtelennek tartjuk (az Is-
tent), és felnőtt keresztényként 
a magyar állampolgársággal is 
rendelkező hittanítóval, Henri 

Boulardal SJ. valljuk meg: 

„Előtted meghajlok, Jézus,
Te gyönge Kisded a szalmán, 

meghajlok tehetet-
lenségednek.

Csakis téged imádlak, 
mert Benned 

felismerem a létezés legma-
gasabb értékét:
A SZERETETET.

Benned kaptam meg a tökéle-
tes és végleges 

Isten-kinyilatkoztatást.”

Takács Alajos plébános

Sajószentpéter ikonikus épülete a református nagytemplom Aki Miskolc felől érkezik városunkba, azonnal a római katolikus templom épületével találkozik
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BEMUTATJUKMOZAIK
Visszafogott ünnep

A Mikulásra lehet úgy tekinte-
ni, mint tisztelgésre Myra város 
egykori püspöke előtt. Lehet rá 
úgy nézni, mint a gyermekek 
és diákok védőszentjére, Szent 
Miklósra. Ő a kéményeken át 
érkező, ő ül a felhők közt kiraj-
zolódó szánon, ha a gyerekek 
egy kora decemberi éjszakán 
álomtól elnehezülő szemhéj-
jal felnéznek az égboltra, és ő 
az, akinek a csizmába rejtett 
ajándékokat köszönhetjük 
(többnyire hat-nyolc éves kor 
alatt, aztán ez a szerep a közeli 
családtagokra vár). Ő olvassa 
el a kívánságlistákat, és dönti 
el, hogy virgácsot vagy Miku-
lás-csomagot érdemeltünk 
idén, esetleg is-is. Bármilyen 
oldaláról is közelítsük meg, egy 
biztos: a Télapó a gyerekekért 
van, akik eltökélt daccal hisz-
nek abban, hogy a szüleiken kí-
vül valaki – egy kedves, varázs-
latos mesealak – figyel rájuk, és 
eljön akkor is, amikor ez már a 
mesék nyomvonalából kilépve 
a lehetetlenség határát súrol-
ja. Márpedig az idei december 
olyan időszak, ahol egy kisebb 
csoda nem elég: nem elég a 
Mikulásnak csupán elolvasni 

a kívánságlistát, összerakni a 
krampusz segítségével az aján-
dékcsomagokat, és egy éjszaka 
alatt szánra pattanva bejárni a 
világ összes házát. Nem. Idén 
sokkal komolyabb problémák-
ba ütközött mindez, mint a fizi-
ka törvényszerűségei.
Komor időkben született
A Mikulás jelmondata – ami 
egyébként meglepően hasonlít 
az amerikai hadsereg krédó-
jára, miszerint nem hagynak 
hátra katonát – az, hogy egy 
gyermek sem maradhat ki. De 
vajon az összes? Mi történik, 
ha otthon marad egyszer a 
Télapó? Megszűnik abban az 
évben a csoda. Jobban mond-
va a csodába vetett hit. Pedig 
nehéz órákban arra van legin-
kább szükség. Mi sem mutat-
ja ezt jobban, mint az, hogy a 
háborús időkben lépett be a 
modernkori köztudatba a Mi-
kulás: az amerikai polgárhábo-
rú során a német származású 
Thomas Nast karikaturista raj-
zolta meg az alakot, akire élén-
ken emlékezett a szülőföldjén 
hallott mesékből. Azóta – bár 
nemcsak magasztos célokra 
használták – a legnehezebb 

időkben számos alkalommal 
öntött lelket kicsikbe és na-
gyokba a Télapó.
A vírus minden téren megne-
hezíti az életünket, és a tavaszi 
első hullámhoz képest sokkal 
brutálisabb arcát mutatja fe-
lénk. Most nemcsak tömeg-
rendezvények tartása tilos, de 
kisebb összejövetelek is csak 
szigorú keretek között enge-
délyezettek. Éppen ezért nem 
látogathatott Sajószentpé-
terre sem a Mikulás abban a 
formában, ahogyan azt meg-
szokhattuk.
Új díszek, kisebb csinnadratta
Idén tovább bővült a Generá-
ciók Kertjének „ünnepi öltöze-
te”, ami nagyszerű lehetőséget 
kínált a családoknak arra, hogy 
a szabadban, a kellő távolság 
betartásával, de mégis átéljék 
kicsit az ünnepi csodát: sétál-
janak, szelfizzenek, mosolyog-
janak. Emellett pedig – sokkal 
szűkebb létszámban, szigorú 

előírások mentén – a Télapó-
val is készíthettek közös képet 
a gyerkőcök. December 5-én 
ugyanis a nagyszakállú rövid 
időre – a szokásos csinnadrat-
tát nélkülözve – idelátogatott 
manója kíséretében.
- A kertet először tavaly, az ad-
venti időszakban világítottuk 
ki – mondta Aleva Mihályné, 
a TSZK intézményvezetője, aki 
hozzátette, az idén igyekeztek 
még pompásabb díszekbe öl-
töztetni az épület előtt elterü-
lő közösségi teret. – A tavalyi 
nagy siker miatt döntöttünk a 
bővítés mellett: egy fényekkel 
felszerelt díszkaput és két ug-
rószarvast telepítettünk.
A Télapó egyébként a bölcső-
dében és az Idősek Klubjában is 
járt, egy nappal azelőtt, hogy a 
Generációk Kertjében találkoz-
hattak volna vele a gyerekek.
- Mivel nagyon sok rendezvé-
nyünk maradt el az évben, úgy 
gondoltuk, hogy a kellő óvin-
tézkedések mellett elhívjuk 
magunkhoz a Mikulást.
Az eseményen – bár keveseb-
ben voltak, mint ahogy azt a 
Télapó megszokhatta – meg-
hitt, ünnepi hangulat uralko-
dott. Mosoly és vidámság jelle-
mezte a délutáni programot: a 
gyerekek ismét átélhettek egy 
kis csodát, néhány pillanatnyi 
varázslatot. Ez pedig talán a 
szülőknek is ad némi erőt, hogy 
tovább is kitartsanak ebben a 
rendkívül nehéz időszakban.

Bájer M.

„Nem titok, volt bennem sér-
tődés, amikor harminc év si-
keres szakmai múlttal a hátam 
mögött nem kaptam meg az 
igazgatói megbízást a kiírt pá-
lyázaton Ózd városvezetésé-
től, ezért fogadtam örömmel 
Aleva Mihályné intézmény-
vezető állásajánlatát. Ágival 
a Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Egészségügyi Főisko-
láján ismertük meg egymást, 
ahol általános szociális munkás 
szakon végeztünk. Azóta tart a 
barátságunk, de szakmai terü-
leten is tartottuk mindig a kap-
csolatot. A három évtized alatt 
megyei szinten is kiépült a kap-
csolatrendszerem, amit most 
már Sajószentpéteren tudok 
kamatoztatni” – nyilatkozta la-
punknak Gál Katalin.
Annak ellenére vállalta ezt a 
feladatot, hogy Ózdon él csa-
ládjával, és a kohászvárosban 
laknak idős szülei is. Naponta 
ingázik a két település között 
saját gépkocsijával, mivel a 
tömegközlekedéssel történő 
utazás túlságosan is veszélyes 
lenne ebben a pandémiás idő-
szakban. Feladatkörébe tarto-
zik a 40 fős idősek klubjának 
vezetése, ahová napi 25 sze-
mély érkezik, és lehetőségük 
van étkezésre is, ami bármikor 
változhat a vírushelyzet miatt. 
(A cikk megjelenésének idején, 
a vírushelyzet romlása miatt, 

már zárva tart az idősek klubja 
– a szerk.) Ezenkívül valameny-
nyi szociális szolgáltatásból ki-
veszi a részét, mint a bölcsőde 
(26 gyermek), a házi segítség-
nyújtás (85 fő), az étkeztetés 
(130 fő), a jelzőrendszeres se-
gítségnyújtás (101fő) vagy a 
változó létszámú családsegítés. 
Nem igazán tapasztalt válto-
zást az ózdi és sajószentpéteri 
munkája között, hiszen itt is a 
szociális törvények alkalmazá-
sa az irányadó. A szféra egyéb-
ként a szükségletekhez igazod-
va folyamatosan újul meg, és 
itt rugalmasság tapasztalható 
a rendszerben. Érzi, hogy gyor-
san be tudott illeszkedni az új 
szakmai közösségbe, és őt is 
befogadták a kollégái. A min-
dennapi munkájához igyekszik 
valami pluszt is nyújtani, ezért 
december 5-én manóként mű-
ködött közre az ajándékosztás-
ban. A Generációk Kertjében 
(az ünnepi fények megtekinté-
se mellett) lehetőség nyílt egy 
rövid találkozásra a Mikulással, 
nagy elővigyázatossággal a 
Covid-19 miatt, ahol minden-
ki számára meghatározták a 
megfelelő távolságtartást és 
a rövid tartózkodást. A gyere-
keknek idén is jutott csoki Mi-
kulás, szaloncukor, mézeska-
lács és matrica.
Gál Katalin úgy véli, a szociá-
lis ellátást neki találták ki, és 

nem is gondolt még arra, hogy 
elhagyja szakmáját. Az a ter-
ve, hogy erről a szakterületről 
vonul majd egyszer nyugdíjba. 
Mostani feladatkörében van 
rá lehetősége, hogy közelebb 
kerüljön az emberekhez, a 
gondozottakhoz, amit öröm-
mel nyugtáz.
Szabadidejét sem tölti tétle-
nül, hiszen sok kreatív dolgot 
készít, többek között horgolni 
is szeret. Emellett sokat olvas, 
és gyakorolja állatszeretetét is. 

Két kistestű kutyát tartanak, 
egyiket az állatmenhelyről, 
másikat a gyepmesteri telepről 
mentették ki, akik ragaszkodá-
sukkal mutatják ki hálájukat 
megmentőiknek. Nyaranta 
kikapcsolódásként egy hétre 
elutaznak pedagógus párjával 
és gimnazista lányukkal a Ba-
latonhoz, méghozzá Balaton-
földvárra, ahol kutyás strand 
is üzemel.

Kovács I.

A Generációk Kertjébe is ellátogatott a Mikulás
Bár sokan nem számoltak már vele, de Télapó itt volt, hó 
volt a subája, és a gyerekek talán jobban örültek neki, 
mint eddig bármikor.

Sajószentpéteren hasznosítja több évtizedes 
szakmai tapasztalatait

Bemutatjuk: Gál Katalin 
Május 18-tól megyei szinten is elismert szakember állt 
munkába a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és 
Bölcsőde intézményében. Gál Katalin az elmúlt harminc 
évben több vezetői szintű állást betöltött Ózdon és a vá-
ros térségében, de egykori iskolatársa megkeresésére 
mégis városunkban vállalt munkát, ahol intézményveze-
tő-helyettesi feladatokat végez. Azt mondta, Sajószent-
pétert pár hónap alatt olyan szinten megismerte, hogy 
az őt megkeresőket már utcanév szerint be tudja azono-
sítani. A közösséget hamar megszerette, és úgy látja, itt 
lényegesen jobb helyzetben vannak a gondozásra szoru-
lók, mint előző munkahelyén.

A szociális ellátás teljes területét megismerte

Az intézményvezető-helyettes munkássága során több szak-
mai végzettséget szerzett. A már említett Debrecenben átvett 
diploma mellé elvégezte a szociális gondozó és ápoló, vala-
mint a kisgyermekgondozó, - nevelő szakot is. 1996-2004 kö-
zött az ózdi Területi Szociális Gondozási Központ intézmény-
vezető-helyetteseként volt vezető gondozó, majd 2006-ig 
a Támogató Szolgálat vezetője. A 2007-2008-as években a 
Borsodnádasd és Térsége Alapszolgáltatási Központ intéz-
ményvezetőjeként dolgozott, 2008-2013 között pedig Ózdon 
a Kézenfogva Gondozóház szakmai vezetői és intézményve-
zető-helyettesi állását töltötte be. Alapellátás-vezető és meg-
bízott igazgatói teendőket 2013 –tól 2020 –ig látott el az Ózd 
és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált 
Intézményben.Egy gyors fotózkodás a Télapóval

A kisgyermekes családok körében a szánt húzó rénszarvas is népszerű volt

Gál Katalin a szociális ellátás valamennyi területén otthonosan mozog



10 11

MOZAIKMOZAIK
Ünnepélyes keretek közt, szalagátvágással és koszorúzással 

került átadásra a Móra tagiskola
A többhónapos munka véget ért, iskolánk régi épülete 
kívülről teljesen megújult, és az épületbelsőben is szá-
mos korszerűsítést és tanteremfelújítást végeztek, kö-
szönhetően az EFOP-4.1.2-2017-00114 kódszámú, „ A 
Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Fe-
renc Tagiskola infrastrukturális fejlesztése Iskola 2020” 
pályázatnak.

2019. szeptember elsején kez-
dődtek a munkálatok, aminek 
mindenki nagyon örült, mert a 
több mint 30 éves épületre már 
ráfért a felújítás. Az egy évig 
tartó kivitelezésnek köszön-
hetően teljesen megújult az 
iskola. Kívülről jelentős hőszi-
getelést, műanyag nyílászáró-
kat és új színt kapott. Az épület 
tetszetős, friss arcával köszönti 
a látogatókat. Megújult az aula 
belső elrendezése is. Itt kapott 
helyet az épületen belüli aka-
dálymentes közlekedést bizto-
sító lift. A földszinten találko-
zunk először az egész iskolára 
jellemző új kőburkolatokkal, 
amelyek a folyosókat és a ki-
szolgáló helyiségeket borítják.  
A tantermek új linóleumbo-
rítást kaptak, a tálalókonyha 
pedig korszerű eszközöket, ez 
utóbbi városunk önkormányza-
tának támogatásával valósult 

meg. A tanári szoba az emelet-
ről a földszintre költözött, és 
a bútorzatát is lecseréltük. A 
tornateremben modern szel-
lőztető berendezés biztosítja 
a levegő cseréjét, miközben az 
ott lévő parketta új lakkréteget 
kapott. Az épület valamennyi 
vizesblokkja, fűtési rendszere, 
csőhálózata és világítási rend-
szere megújult. Az intézmény 
több termébe új tanulói székek 
és asztalok kerültek. Összesen 
104 kétszemélyes és 26 egysze-
mélyes asztallal és 319 darab 
tantermi székkel bővült az is-
kola bútorzata. A régi beépített 
szekrények a tantermek felújí-
tása közben elbontásra kerül-
tek, helyüket 38 darab polcos 
és kétajtós szekrény vette át. 
Az első emeleten került kiala-
kításra egy új fejlesztőszoba. 
Az új helyiség lehetőséget biz-
tosít a különleges bánásmódot 

igénylő tanulók fogadására. A 
terem berendezése támogatja 
a differenciált fejlesztő tevé-
kenységet, az egyéni, valamint 
a kiscsoportos foglalkozások 
megtartását. A második eme-
leten egy új informatikaterem 
került kialakításra. A teremben 
26 új laptop segíti a tanulók di-
gitális kompetenciáinak fejlesz-
tését. Az egyszemélyes padok 
könnyű átrendezhetősége és a 
hordozható eszközök a koope-
ratív tanulási módszereket tá-
mogatják. Az iskola felújítását 
követően a 6 új interaktív pa-
nelnek és 2 új digitális táblának 
köszönhetően minden terem 
rendelkezik a digitális oktatást 
támogató interaktív eszközzel. 
Az infrastrukturális változások-
kal párhuzamosan indult a pe-
dagógiai-módszertani megúju-
lás. A Komplex Alapprogram 
bevezetésével hatékonyabbá 
válnak az eddig alkalmazott 
differenciált fejlesztést támo-
gató módszereink. Az alprog-
ramok segítségével kiemelt 
hangsúlyt fordítunk a tanu-
lók alapvető képességeinek, 
készségeinek kialakítására. A 

tanórákon alkalmazzuk a tanu-
lási motivációt növelő Komp-
lex Instrukciós Programot. Az 
infrastrukturális fejlesztéssel 
lehetőség nyílt arra, hogy a ta-
nulók számára modern, inklu-
zív környezetben, a komplex 
személyiségstruktúrájuknak 
leginkább megfelelő, optimális 
fejlesztést tudjunk biztosíta-
ni. Lehetőséget kaptunk, hogy 
megvalósítsuk azt az iskolát, 
ahová a gyerekek szíveseb-
ben jönnek tanulni. A felújított 
épület ünnepélyes átadására 
2020. október 28-án délután 3 
órakor került sor. A meghívott 
vendégeket Markovicsné De-
meter Edina, a Kazincbarcikai 
Tankerület igazgatója köszön-
tötte. Az ünnepségen részt vett 
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg 
Központ vezetője, Demeter 
Zoltán, térségünk országgyűlé-
si képviselője, dr. Guláné Bacsó 
Krisztina, városunk jegyzője, 
Pasiczki Csaba, városunk alpol-
gármestere, valamint Perényi 
Barnabás intézményvezető. 
 Az ünnepélyes projektzáró 
rendezvény során elhangzott 
beszédek is azt igazolták, hogy A király a nemesítéssel együtt 

címert is adományozott a Lé-
vay családnak. Ez az eredeti 
oklevélben valószínűleg meg 
volt festve, a másolatban azon-
ban nem, így Lévay József is 
csak a leírásból ismerhette azt. 
Önéletrajzában (Visszatekin-
tés) némileg egyszerűsítve el 
is mondja, hogyan nézett ki. 
Egyébként nem tartotta nagy-
ra, túl bonyolultnak ítélte és 
feltételezte, hogy ez a „címer-
beli nagy cifraság” a birtoka-
dományt helyettesítette. Nincs 
rá adat, hogy ő maga használ-
ta volna valamilyen hordozón 
(pecséten, levélpapíron, stb.). 
A címer rekonstrukciójára két 
kísérlet történt: az egyik a Lé-
vay-portrét megfestő Stetka 
Gyulától, a másik Magasházy 

Béla levéltárostól. Ezek azon-
ban nem eléggé pontosak. 
Ha rekonstruálni akarjuk a cí-
mert, akkor az armálisban ol-
vasható leírásból kell kiindul-
nunk, amelynek fordítása így 
hangzik: „Álló katonai pajzs, 
amely egy függőleges és egy 
vízszintes, tehát kereszt alak-
ban vezetett vonallal négy 
részre van felosztva. Ezen pajzs 
jobb felső és bal alsó, kék színű 
részében egy-egy teljes, sárga, 
vagyis arany színnel megfes-
tett oroszlán látható szétter-
pesztett hátulsó lábakkal, fel-
emelkedő, kettős farokkal és 
kitátott szájjal, bal elülső man-
csukat a zsákmány megragadá-
sára nyújtva, jobb elülső man-
csukban pedig kivont kardot 
tartva. A pajzs jobb alsó és bal 

felső, egymáshoz egy csúcsuk-
ban érő, fehér színű mezejében 
pedig egy-egy háromszög alak-
ban felemelkedő, vörös színű 
lemez, és mindegyik lemezen 
két-két teljes, fehér színű, egy-
mással szemben állva küzdő 
egyszarvú látható megfestve, 
szétterpesztett hátulsó lábak-
kal, felemelkedő farokkal, fu-
tásra kinyújtott mellső lábakkal 
és egymást kölcsönösen táma-
dó szarvakkal. A pajzson egy 
nyitott, királyi koronával ékes 
katonai sisak fekszik, amelyet 
két sasszárny – az egyik vörös 
és ezüst, a másik pedig arany 
és kék színű – között egy nö-
vekvő, természetes színével 
megfestett, széttárt szárnyú, 
tátott csőrű, vörös és kinyúj-
tott nyelvű griff ékesít, amely 
a bal elülső lábát a zsákmány 
megragadására nyújtja, a jobb-
jában pedig kivont kardot tart. 
A sisak tetejéről, vagyis csúcsá-
ról az egyik oldalon arany és 
kék, a másik oldalon ezüst és 
vörös szalagok, vagyis foszlá-
nyok függenek összekevered-
ve a pajzs mind a két oldalára, 

magát a pajzsot is szépen éke-
sítve.” A leírás alapján rekonst-
ruált címernek tehát így kell 
kinéznie: 

Meg kell jegyezni, hogy a heral-
dikai leírásokban a jobb és a 
bal oldal felcserélődik (mintha 
a pajzs mögött állnánk, nem 
pedig vele szemben). A re-
konstruált címer megfestésé-
ért Mógor Tamásnak tartozom 
köszönettel.

Tóth Péter

A Lévay család címere
Lévay József apai ágon kisnemesi családból származott: 
címerszerző őse, Lévay Dávid 1614-ben kapta a nemesi 
levelet (armálist, vagy ahogyan némi iróniával nevezték, 
a „kutyabőrt”) II. Mátyás királytól. Ezen oklevél erede-
ti példánya elveszett, hiteles másolata viszont ismert, 
mivel amikor a Lévay család az 1740-es években Borsod 
vármegye arra kijelölt bizottsága előtt igazolta nemessé-
gét, bemutatta azt, s a vármegye el is helyezte levéltárá-
ban a másolatot.

a felújítás valamennyi részt-
vevőjének a célja közös volt: a 
megszépült épület a jövő gene-
rációjának oktatásához biztosít 

modern körülményeket, a fej-
lesztések minden egyes mozza-
nata gyermekeinkért történt. 
Barta Gabriella projektveze-

tő ismertette a felújítás leg-
fontosabb mozzanatait, majd 
Demeterné Markovics Edina 
emlékplakettet adományozott 

a projektben végzett kiemelke-
dő munkáért. A járványhelyzet 
miatt tanulóink videófelvételen 
keresztül köszönthették a ven-
dégeket, és egy rövidfilm segít-
ségével bemutatták iskolánk 
mindennapi életét. Az ünnep-
ség az aulában folytatódott, 
ahol Markovicsné Demeter 
Edina, Hajnal Gabriella, Deme-
ter Zoltán, Perényi Barnabás 
és Pasiczki Csaba elvágták az 
átadást jelképező szalagot, és 
elhelyezték a megemlékezés 
virágait a Móra-emléktáblá-
nál. Az ünnepség zárásaként 
a felújított épület bejárása kö-
vetkezett, majd a rendezvény 
(a szintén felújított ebédlőben) 
állófogadással zárult.

Románné

Hatalmas felirat hirdeti a bejáratnál, hogy ez a Móra tagiskola

A szalagvágás pillanatai: városunkat Pasiczki Csaba 
alpolgármester képviselte A kellő távolságot a hivatalos beszédek alatt is tartani kellett

Lévay József valójában soha 
nem használta a család 

címerét
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„Ép testben ép lélek”. A római költőtől származó, sokat 
idézett mondás mai értelmezése szerint az ember ak-
kor érzi jól magát, úgy tud megfelelni munkája és éle-
te kihívásainak, ha teste, lelke egyaránt egészséges. A 
sport – amellett, hogy összetartó közösséggé kovácsol 
versenyzőket, szurkolókat – képes követendő példaké-
peket is állítani a fiatalok elé. Mivel ezt már elődeink 
is felismerték, a bánya vezetése (az erős szakszervezet 
közreműködésével) a labdarúgásra alapozva 1920-ban 
megalapította a Sajószentpéteri Bányatelepi Torna Kört, 
a későbbi Borsodi Bányász első jogelődjét.

A Nemzeti Sport rövid tudó-
sításából már 1912-ben érte-
sülhettek az olvasók, hogy a 
Sajószentpéteri FC a Miskolci 
Kereskedelmi Alkalmazottak 
csapatát 2:0 arányban legyőz-
te, városunk szervezett sport-
életét mégis az SBTK megala-
pításától datálják. A 100 éves 
jubileum kapcsán emlékezett 
vissza a Sajó TV által készített, 
a város Facebook-oldalán is 

megtekinthető rövidfilmben 
Zsiros László, aki a városi sport-
klub vezetőjeként, de sport-
szervezőként foglalkoztatva is 
éveken át résztvevője, alakítója 
lehetett az itteni sportéletnek. 
Nem véletlen tehát, hogy több 
kezdeményezésnek – mint pél-
dául a Játszi foci – életre keltő-
je, nagyon sok sportesemény-
nek élő tanúja, rengeteg emlék 
és információ birtokosa.

Száz év nagyon hosszú idő, és 
eddig mégsem akadt olyan 
sporttörténész, aki e vidéki 
község, majd kisváros sportját 
könyvben összefoglalta, do-
kumentálta volna. Pedig nem 
csupán néhány ország-világra 
szóló eredmény, számos ki-
emelkedő sportolópályafutás 
lehetne érdekes olvasmány, 
maga a Borsodi Bányász is egy 
sikertörténet, amelyről napo-
kon át lehetne mesélni, néhány 
percben összefoglalni viszont 
szinte lehetetlen vállalkozás. 
Hiszen a négy emberöltőnyi 
idő alatt a különböző szakosz-
tályokban többezer helyi gyer-
mek és fiatal felnőtt küzdött 
hétről hétre akkor felejthetet-
len mérkőzések százain, és ért 
el megannyi felülmúlhatatlan 
eredményt.

Néhány percben a kamerák 
előtt – mint ahogyan az em-
lékező ki is hangsúlyozta – a 
száz évről csupán nosztalgiáz-
ni lehet, emocionálisan meg-
közelítve felvillantani a nagy 
pillanatokat, emlékek között 
csapongva, gondolatban újra 
átélni azokat. És ismét beléjük 
borzongni. A Borsodi Bányász 
ugyanis az egykori játékosok, 
vezetők és a szurkolók szemé-
ben nem statisztikai számok 
halmazát jelenti, hanem embe-
reket: volt családtagokat, ba-
rátokat, szomszédokat. Akiket 
ez a rövidfilm is szeretne úgy 
bemutatni, hogy az elsuhanó 
pillanatfelvételeken a ma élő 
utódok büszkén ismerjenek 
rájuk. Ehhez hívta segítségül 
az általa működtetett Péteri 
Páholy nevű FB-csoportban 

Sajószentpéter sportjának 100 éve

megosztott és a saját tulajdo-
nában lévő korabeli fényképek 
sokaságát, amelyek mindegyi-
ke egy-egy helyi kordokumen-
tumnak számít.
A visszaemlékezésében a tel-
jesség igénye nélkül megemlé-
kezett néhány sikeres sporto-
lóról, tegyük ezt meg mi is. A 
labdarúgók a helyi emlékezet-
ben is kiemelkedő helyet fog-
lalnak el, közöttük természe-
tesen elsőként kell említenünk 
a stadion névadóját, a Borsodi 
Bányászban nevelkedett ötszö-
rös magyar válogatott Szepe-
si Gusztávot (1939-1987), aki 
már a Tatabánya hátvédjeként 
lett tagja az 1964-ben olimpi-
ai bajnok magyar csapatnak. 
A Bányász labdarúgócsapata 
ugyan nem került fel az élvo-
nalba - csupán 1950-ben osz-
tályozót játszott érte -, későbbi 
játékosai közül néhányan még 
a válogatottságig is eljutottak, 
mint Koszta János, Kvaszta 
Lajos, Kovács Tibor és Plotár 
Gyula. De hosszú időn át erő-
sítette a Diósgyőrt Nyíri Zoltán 
(az időrendben első sajószent-
péteri NB I-es játékos) és Ha-
jas Imre is.
Mivel nemcsak foci van a vilá-
gon (nem biztos, hogy ma min-

denütt igaz a régi mondás!), a 
klub száz éve alatt számos más 
szakosztályt is működtetett. 
Sikersportággá vált az 1959-
ben életre keltett ökölvívás: 
egy bronz- és egy ezüstérem 
között 1989-ben magyar csa-
patbajnokságot nyert a Bá-
nyász. Kimagasló egyénisége, 
a sokszoros magyar bajnok 
Isaszegi Róbert 1988-ban 
Szöulban szerzett olimpiai 
bronzérem mellett Eb-ezüst-
tel és -bronzzal, valamint profi 
interkontinentális bajnoki 
címmel büszkélkedhet. De itt 

öklözött egykor Takács Gábor 
(Eb-bronz, később a bajnokcsa-
pat edzője), Szőke László (két 
Eb-ezüst), Hranek Sándor (Eb- 
és Vb-bronz) vagy a nagy te-
hetségnek indult Szűcs László 
(hatszoros magyar bajnok) is.
Perényi István  1952-ben a 
tornasportot honosította meg 
Sajószentpéteren, amelyben 
Sipos Piroska, Várhelyi Éva és 
a lovon vidékbajnok Igaz Judit 
emelkedtek ki, majd a ’60-as 
évek közepén az új, művészi 
torna szakágban remekelt a 
csapat, különösen a váloga-

tottságig eljutó Sütő Ágnes és 
Szabó Judit.
Az egykori vezéregyénisége, 
Bodnár Sándorné vezetésével 
1973-ban az élvonalba feljutó, 
majd ott hosszú időt eltöltő női 
kézilabda-csapatunk is a város 
kedvence lett. Legsikeresebb 
kézilabdázóvá később a sport-
ág alapjait itt elsajátító Nagy 
Anikó vált, aki a Győr játéko-
saként olimpiai ezüst- (2000) 
és bronzérmes (1996), világ-
bajnoki ezüst- (1995), valamint 
Európa-bajnoki bronzérmes 
(1998) magyar válogatott tag-
ja lehetett.
Sajószentpéterről indult Mol-
nár Edit (ÚTE) rövidtávfutó 
magyar bajnok, olimpikon, 
Farkas Ferenc magasugró at-
léta csakúgy, mint a nem klasz-
szikus sportágakat képviselő 
Szász Kitti, a freestyle futball 
első, összesen négyszeres női 
világbajnoka, aki az idei „vir-
tuális Vb-n” újra versenybe 
szállva egy bronzéremmel 
gazdagodott.
A sikerekhez a játékosokon 
kívül természetesen nagyban 
hozzájárult, hogy a bánya veze-
tői közül többen is a sportklub 
élére álltak, mint tette azt az 
aranykorszakban a sportkör el-
nöke, Jáni Gyula főmérnök vagy 
Mező Jenő sportköri titkár.
A bányászat, az ipar megszű-
nése, majd a rendszerváltás a 
helyi sport hanyatlását idézte 
elő, de megváltozott a sport 
klasszikus tömegmozgalom 
jellege is, ma többen élnek be-
lőle, mint érte. Egyre inkább a 
szórakoztatóipar részévé és a 
politika játszóterévé kezd vál-
ni, amelyhez rengeteg pénz 
kell, különösen akkor, ha tel-
jesítmény nélkül is hatalmas 
közpénzeket tehetnek zsebre 
a benne szereplők. Emiatt – vé-
leményem szerint – badarság 
lenne a korábbit egy kicsit is 
megközelítő szintű sportsike-
reket várni, számunkra egyelő-
re marad a nosztalgia. 

Kiss BarnabásA Borsodi Bányász NB II-es labdarúgócsapata 1968-ból

Sajószentpéter legismertebb sportolója: Szepesi Gusztáv

Isaszegi Róbert 2019-ben Pro Urbe díjat kapott
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Vízszintes: 1. Irodalomtörténész (1883-1949), bölcsészdok-
tori értekezését 1906-ban Lévay Józsefről írta. 9. Teljesen 
magába fogad, nyom nélkül eltüntet. 10. Párizsi gyorsvasút. 
11. Orrhang. 13. A tellur vegyjele. 14. Heves megye székhe-
lye. 15. Vitatott hovatartozású fennsík Szíriában. 17. Londo-
ni művésznegyed. 18. Babát ringat. 21. …–Dzabi (Egyesült 
Arab Emírségek fővárosa). 23. A lantán vegyjele. 24. Légi-
forgalmi és Repülőtéri Igazgatóság. 25. Vége, angolul. 27. 
Finom étolaj. 29. Tüzet fékező. 30. Cselgáncsszőnyeg. 32. 
Líbia autójele. 33. Matematikában: olyan egyenes, amelyet 
a függvény grafikonja határértékben megközelít.

Függőleges: 1. A miskolci Bartók téren álló neobarokk épü-
let közismert neve. 2. Locsolócső. 3. Állókép. 4. Ipari léte-
sítmény. 5. Amerikai színész (Gibson). 6. Idegen kifejezé-
sek előtagjaként: kis-, kevés-. 7. Doktor, röviden. 8. Görög 
sajt. 12. Semmikor. 16. Egykori világhírű olasz futballbíró, a 
„Síp hercege” (Concetto). 17. Jóvágású, keménykötésű.  19. 
Amerikai válogatott labdarúgó, zenész (Alexi). 20. Sri Lanka 
legészakibb települése (Ilava anagrammája). 22. Nem köti 
le a figyelmet. 26. Női név, viselőjét február 6-án ünnep-
lik. 28. Coburg folyója. 31. Számítógépünk hálózati azono-
sító „címe”.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levele-
zőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2021. február 
6-áig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutal-
ványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 
Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com. 
Október havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Vár egy  
klassz park”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A december 
10-én megtartott sorsoláson Lakó Elemérnének kedvezett 
a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később 
értesítjük.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2021-ben is!

Várjuk Önöket 2021-ben is

Megköszönjük
egész évi vásárlásukat,

kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

K A L Á S Z

T E R M É N Y-T Á P

Karácsonyra készülve

Adventi koszorú a postával szemben A város karácsonyfája a GYÓMI-nálA Kossuth utca ünnepi fényei

Új fények az Alacskai út és a 
Vörösmarty út közötti szakaszon



DR. GULÁNÉ BACSÓ KRISZTINA
JEGYZŐ

DR. FARAGÓ PÉTER
POLGÁRMESTER

PASICZKI CSABA
ALPOLGÁRMESTER

 DR. BALOGH ZOLTÁN
ALJEGYZŐ

A KARÁCSONY HANGULATÁBAN 
ÁTÉLT SOK SZÉP PILLANATOT, 

AZ ÚJ ÉVBEN SOK ÖRÖMTELI NAPOT, 
JÓ EGÉSZSÉGET ÉS SIKEREKET.

Kívánunk  Önnek


