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MOZAIKMOZAIK
Újra nyeregbe szálltak

Rollerezés, gördeszkázás, BMX-ezés – profi  instruktorok 
tanácsaival fejlődhet, aki a sajószentpéteri skateparkot 
választja vasárnaponként.

Első lépés a holnap felé
Május a szerelem és a szeretet hónapja, amelyet az első 
és utolsó vasárnapja - az anyák napja és a gyereknap - 
szép keretbe foglal. Ez évben külön szimbolikus jelen-
tőséggel bírt, hogy a járvány okozta bezártság után a 
gyereknappal tett ük meg az első – kicsit még félénk – kö-
zösségi lépésünket a szabadság és a holnap felé. Jelez-
ve azt, hogy amíg gyerekek vannak, reménykedhetünk, 
hogy jövőnk is lesz, de azt is, hogy éppen ezért minden 
helyzetben nagyon kell rájuk vigyáznunk. Ez a jövő biz-
tosan más lesz, mint lett  volna járvány nélkül, de hogy 
mennyire hasonlít majd a korábban elképzelthez, az 
nagyrészt rajtunk is múlik.

A globális koronavírus-járvány 
mindenkit a saját, biztonságos 
csigaházába kényszerített  a ta-
valyi év nagy részében és az idei 
esztendő elején. Igazi téli álom 
volt az október utáni időszak: 
hibernálódott  a közösségi élet. 
Legfeljebb munkába és boltba 
jártunk, és maximum sikerült 
egy-egy eldugott abb túraös-
vényen megtalálni a természet 
békéjét, a szükséges harmóni-
át. Éppen ezért volt különleges 
minden újranyitásról szóló hír, 
az összes olyan történés, ami 
közelebb visz minket a pandé-
mia előtti   időszakhoz. Hosszú 
szünet után, június 4-én ismét 
kinyílt a sajószentpéteri Glass 
Park kapuja is az extrém spor-
tok kedvelői és a pihenni vágyó 
családok előtt . A nyitás hétvé-
géjén – pénteken és szombaton 
– különleges akcióval készültek 
a park üzemeltetői: a sporto-
láshoz szükséges segédeszkö-
zöket ingyenesen biztosított ák 
a látogatók számára. Emellett  

számos profi  ti ppet is kaphat-
tak a kezdők ahhoz, hogy fej-
leszthessék a technikájukat: 
a BMX-kerékpár, a gördeszka 
és a roller használatának for-
télyait instruktorok mutatt ák 
be az érdeklődő fi ataloknak, 
akik hol több, hol kevesebb 
sikerrel sajátí tott ák el a látvá-
nyos vagy épp csak különö-
sen bonyolult mutatványokat.
A hétvége a visszatérésről 
szólt, arról, hogy újra eszükbe 
vésődjön az itt  lakó sportked-
velőknek, milyen lehetősége-
ket is kínál számukra a Glass 
Park. Azok számára, akik sze-
retnék rendszeresen igénybe 
venni Sajószentpéter extrém-
sport-parkjának szolgáltatása-
it, főként a vasárnapokat kell 
majd szabaddá tenniük.
- Itt  a nyár, elkezdhetjük a 
skatepark népszerűsítését is – 
fogalmazott  a nyitó hétvégén 
Burai Róbert instruktor, aki 
szerint itt  az idő, hogy a srá-
cok újra deszkára patt anjanak. 

– Minden héten itt  leszünk 
vasárnaponként, és spor� og-
lalkozásokat is tartunk. Erre 
szabadon be lehet majd jönni, 
a részvétel pedig díjmentes. 
Az eszközök mellett  tanácsok-
kal is ellátjuk az érdeklődőket 
BMX, gördeszka és roller té-
makörben. A fent említett  ext-
rém sportokat egyébként lehet 
csak saját kedvtelésre végezni, 
de érdemes tudni, hogy a BMX 
és a gördeszka már olimpiai 
sportágaknak számítanak, en-
nek megfelelően akár komoly 
versenysportként is tekinthet-

nek rájuk, akik úgy döntenek, 
belevágnak az edzésbe. Burai 
Róbert szerint ezek a sportá-
gak most kezdenek ismertt é 
válni hazánkban is.
- Egyre több skatepark nyílik, 
ahol a fi atalok megfelelő kö-
rülmények között  gyakorolhat-
ják a mozdulatokat, trükköket. 
Fontosnak tartom azt, hogy 
van lehetőség fejleszteni a 
sportolóknak a képességeiket, 
az pedig külön öröm, hogy ezt 
már sajószentpéteriek is meg-
teheti k.
Ezeknek a versenyeknek egyik 
fő irányvonala a freestyle, ahol 
változó sorrendben mutathat-
nak be trükköket az indulók. 
Ennek a műfajnak a megjele-
nési előzménye volt, hogy a 
srácok parkokba mentek, és az 
ott  található tereptárgyakon 
gyakoroltak, ugratt ak, egyke-
rekeztek, találtak ki új, hajme-
resztő mutatványokat. Ezek a 
terek egyaránt alkalmas terep-
nek bizonyultak a biciklisek-
nek, gördeszkásoknak, görko-
risoknak és a rollereseknek is. 
Gyakorlati lag hasonló mintára, 
az elemek sztenderdizálásával 
jött ek létre a skateparkok, és 
indult be a sportág, ami 2020-
tól hivatalosan is az olimpia ré-
szét képezi.

Bájer M.

A mai gyermeknap eredetéhez 
1920. április 23-ig kell vissza-
mennünk az időben, amikor is 
Törökországban először tartot-
tak ehhez hasonló ünnepet. Az 
1925. évi genfi  Gyermekjóléti  
Konferencián hivatalossá váló 
gyermeknapot Magyarorszá-
gon 1931 óta rendszeresen 
megünnepeljük. Az ENSZ köz-
gyűlése 1954-ben határozat-
ban javasolta a világ országai-
nak, hogy mindenhol tartsanak 
évenként egy egyetemes gyer-
meknapot, amikor megemlé-
keznek a világ gyermekeinek 
testvériségéről és egymás köz-
ti  megértéséről, ahol szükség 
van rá, ott  a gyermekek jóléte 
érdekében kifejtett  küzdel-
mekről is. A nemzetközi gyer-
meknap (Universal Children’s 

Day) az év más-más napja, a 
legtöbb országban június else-
je, nálunk 1950-53 között  júni-
us első, azóta május utolsó va-
sárnapja a kiválasztott  nap, ez 
évben tehát május 30.
Sajószentpéteren is sokéves 
hagyomány, hogy ezen a napon 
minden róluk szól, és a szerve-
zők igyekeznek sokszínű gye-
rekprogramokkal kedveskedni 
nekik. Sajnos tavaly a gyerek-
nap elmaradt, sőt, még az idei 
megszervezéséhez is eléggé 
bizonytalan feltételek között  
foghatt ak hozzá. Végül azért – 
mint a mesékben is – minden 
jó, ha a vége jó: ha nem is a 
járvány előtti   módon, de vé-
gül - az Európai Unió Széchenyi 
2020 „Befektetés a jövőbe” ne-
vet viselő programjának anyagi 

támogatása mellett  - a szerve-
zők szinte teljesen kötetlenül 
láthatt ák vendégül az érdeklő-
dő gyerekeket és kísérőiket a 
művelődési ház udvarán.
A programok lebonyolítását az 
Unión kívül – kissé ijesztgetős, 
borult ég mellett  – szerencsé-
re az időjárás is támogatt a, így 
nem kényszerültek a résztve-
vők zárt térbe vonulni. A va-
sárnapi ebéd és a szieszta után 
tehát a város első „posztpan-
démiás” rendezvénye, a városi 
gyermeknap megnyithatt a ka-
puit, ahol ekkor már egy hatal-
masra felfújt ugrálóvár-csúszda 
és három helyszínen egy-egy 
kis kézműves műhely várta a 
gyerekeket. Míg az előbbi he-
lyen bátorságukról, addig az 
utóbbiakon kézügyességükről, 
kreati vitásukról adhatt ak szá-
mot a kisebb-nagyobb gyere-
kek. (És természetesen a szü-
lők is. Hiszen a gyerekeknek az 
jelent igazi élményt, ha nem 
csupán engedjük őket játszani, 
hanem a játékot, gyerekké vál-
va, velük együtt  éljük át.)
Miután belefáradtak az ugrán-
dozásba vagy elunták magukat 
az asztalok mellett , a szabadté-
ri színpad előtt  egy kicsit meg-
pihenhett ek, mialatt  odafent 
két társulat is igyekezett  őket 
jókedvre deríteni. Az Aranyka-
pu Bábszínház kedves mesével 

Paprika Jancsiról, majd a visz-
szajáró, régi ismerősünk, a Csi-
ribiri együtt es interaktí v kon-
certjén, szokása szerint most 
is minél több vállalkozó kedvű 
gyereket igyekezett  megmoz-
gatni a szabadtéri színpadon és 
azelőtt  is.
A kezdeti  félelmek és a bizony-
talan, oltáshoz kötött  részvé-
teli feltételek ellenére ez az 
első közös lépés a szabadság, 
a holnap felé mind létszámá-
ban, mind hangulatában sike-
resnek mondható. Reméljük, 
hogy hamarosan követheti  
majd a többi is, és egyre több 
rendezvényen feledhetjük el 
az egyéves bezártságunkat, 
és örülhetünk majd közösen a 
visszanyert szabadságnak. És 
egyszer, talán már nem is soká-
ra, ezt az egész rémes vírust is 
mindörökre elfelejthetjük.
De most még legyünk a min-
dennapokban egy kicsit óva-
tosak, mert lehet, hogy nem 
ment el, csak itt  ólálkodik kö-
rülött ünk. Ehhez – nem ün-
neprontásként, csak mintha 
ezt kevesen tett ék volna meg 
az utóbbi időben! - elég gon-
dolnunk azokra a gyerekekre, 
akik egyik vagy mindkét szü-
lőjüket elveszített ék a járvány 
következtében.

K.B.

Hosszú kihagyás után várja a freestyle szerelmeseit a Glass Park Gyermeknap 2021

Egy hajmeresztő mutatvány a félcsőben

Burai Róbert instruktor interjút ad a Sajó TV-nek

A Csiribiri együtt es interaktí v játékra invitálta a résztvevőket

A kicsik körében rendkívül népszerű volt a kézműves műhely
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AKTUÁLISCÍMLAPSZTORI
Külföldi utazás feltételekkel

A 2020 második felében beazonosított  SARS-COV-2 nevű 
vírus totális világjárvánnyá nőtt e ki magát. A gyógyszer-
gyárak kutatói egymással versengve keresték a vírus el-
lenszerét, aminek köszönhető, hogy a nagyszámban be-
adott  oltások után ma már szinte naponta vezetnek be 
újabb egészségügyi enyhítéseket az EU tagállamai. Ha-
zánkban 5,375 millió fő fölött  jár a beoltott ak száma, ők 
az első vakcina után védett ségi igazolványt kaptak. An-
nak néztünk utána, mire is jogosít fel ez a dokumentum.

Címlapsztori
A Generációk Kertjében vett e kezdetét a Péteri Nyár

A családi napot felhőtlen hangulat jellemezte: konkrét 
és átvitt  értelemben értve, hiszen az idő is kedvezett  a 
szabadtéri szórakozáshoz, és a jókedvért sem kellett  a 
szomszédba menni.

Június 19-én családi napot tar-
tott ak a Generációk Kertjében. 
Bár december 6. még messze 
van – mondhatni a mostani 
időszaknak épp ellenkező pó-
lusa –, mégis úgy érezhett ék a 
gyerekek, mintha a Télapó jött  
volna Sajószentpéterre, zsák-
jában minden jóval. A Területi  
Szociális Központ és Bölcsőde 
(TSZK) munkatársai ugyanis 
családi vetélkedővel, egyéni 
ügyességi versenyekkel, arc-
festéssel, csillámtetoválással, 
ugrálóvárral várták őket, és 
még egy lufi hajtogató bohóc 
is fokozta a kicsik jókedvét. 
Ami pedig a gyerekek számá-
ra szórakozás, az a szülőknek a 
pihenést jelenti : a csemetéket 
lekötött ék a különböző prog-
ramok, és a felnőtt ek is békére 
lelhett ek a kert ölelésében.
- 2019 augusztusában tartot-
tuk a parknyitó rendezvényt 
– mesélt a családi nap múltjá-
ról Aleva Mihályné, a TSZK ve-
zetője, aki hozzátett e, hogy az 

idei valójában a harmadik ilyen 
esemény lenne, ha a korona-
vírus-járvány nem szólt volna 
közbe. - Tavaly nem tudtuk 
megtartani a családi napot, de 
reményeink szerint a jövőben 
visszatérő program lesz a Ge-
nerációk Kertjének életében.
A nap a sokszínű szórakozás je-
gyében telt. Azok számára, akik 
családostól érkeztek, vetélke-
dőt is hirdett ek a szervezők.
- Hat család versenyzett : na-
gyon jó hangulatban mérték 
össze ügyességüket a külön-
böző, trükkös feladatok során. 
Emellett  egyéni versenyeket 
is rendeztünk, természetesen 
a részvétel volt a fontos, ám a 
győztesek jutalmat is kaptak a 
teljesítményükért. Az első dí-
jazott  faliórát kapott  a családi 
nap logójával, a második he-
lyen végző család ugyanilyen 
mintával ellátott  csészét vehe-
tett  át. Persze a többi indulót 
is – eredménytől függetlenül 
– megleptük néhány apróság-

gal, olyasmivel, amiknek fő-
ként a gyermekek örülhett ek. 
Akik pedig nem álltak rajthoz, 
azok arcfestéssel, csillámteto-
válások készítésével, gyöngy-
fűző foglalkozással, színezéssel 
és gyurmázással tölthett ék az 
idejüket – fogalmazott  Ale-
va Mihályné.
A Generációk Kertjében tartott  
családi nap a Péteri Nyár elne-
vezésű, á� ogó rendezvényso-
rozat első állomása volt. Az ön-
kormányzat és az intézmények 
rendezésében szinte hetente 
tartanak izgalmas, szórakozta-

tó vagy éppen att raktí v prog-
ramokat egészen augusztus 
végéig. A Generációk Kertjé-
ben különböző álla� ormákat is 
láthatt ak a szemfülesek. Nem a 
cirkusz jött  Sajószentpéterre – 
legalábbis nem az egész –, ha-
nem egy bohóc járta a parkot, 
és lufi ból kreált különböző, jól 
felismerhető álla� igurákat a 
gyerekek ámulatára. A rendez-
vény koronáját az ugrálóvár 
jelentett e, ami idén is a lurkók 
kedvencének bizonyult.

Bájer M.

A 2021. április 12-én született  
kormányrendelet szerint vé-
dett ségi igazolványra jogosult, 
aki megkapta a védőoltást, 
vagy igazoltan átesett  a koro-
navírus fertőzésen, és az Elekt-
ronikus Egészségügyi Szolgál-
tatási Térben pozití v biológiai 
vizsgálat vagy anti gén gyors-
teszt alapján szerepel a nyil-
vántartásban. Tünetek nélkül 
is át lehetett  esni a betegsé-
gen, részükre ellenanyagvizs-
gálat-igazolás készülhet saját 
kérésre. A felsorolt csoportok 
tagjai 2021. március 1-jétől 
automati kusan, postai úton 
kapnak védett ségi igazolványt. 
Az okmány elvesztése vagy 
megsemmisülése esetén a 
www.magyarorszag.hu web-
oldalon, személyesen pedig a 
kormányablakban lehet kérni 
annak pótlását 3000 Ft igaz-
gatási szolgáltatási díj megfi -
zetése ellenében. Mivel a vi-
lágjárvány kezelhetetlenné és 
ezért kiszámíthatatlanná vált, 
az állami vezetők az Európai 
Unió egészségügyi szervezetét 
bízták meg a helyzet kezelé-
sével, valamint a vakcinabe-
szerzéssel. Csakhogy a brüsz-
szeli vezetők eredményessége, 
pontosabban lassúsága kérdé-
seket vetett  fel a tagállamok 
vezetőiben, ezért néhányan 
önállósított ák magukat, és 
párhuzamosan saját vakcina-
beszerzés mellett  döntött ek. 
Így került Magyarországra 
az  Európai Gyógyszerügynök-
ség (EMA) által még nem en-
gedélyezett  kínai Sinopharm 
és az orosz Szputnyik V nevű 

oltóanyag, amelyeket a hazai 
gyógyszerügynökség megvizs-
gált és jóváhagyott . Emellett  
érkezett  az EU-ból Pfi zer, Mo-
derna, Astra Zeneca és John-
son&Johnson is, így sikerült 
a vírus elleni védőoltások lis-
tájának előkelő helyére kerül-
nünk. Az ingyenesen kapható 
vakcinákat lapzártánk környé-
kén még mintegy hárommillió 
felnőtt  nem adatt a be, ezért 
nem lehet a járványt lefutott -
nak, befejezett nek tekinteni. 
A Covid elleni vakcinák közül 
az EMA érezhető fenntartással 
volt a Sinopharm és a Szput-
nyik V iránt, ezért ezeket szá-
mos ország nem fogadta el 
hivatalos oltóanyagként. Utób-
bi azzal járt, hogy a határátlé-
péskor több állam esetében 
nem volt elég a védett ségi iga-
zolvány felmutatása, hanem 
friss Covid-tesztet is kellett /
kell felmutatni. A Sinopharmot 
időközben engedélyezték, a 
Szputnyikot viszont még nem. 
A helyzet áthidalását diplomá-
ciai úton igyekeznek megolda-
ni a külügyminisztériumból, és 
sorra köti k az ezzel kapcsolatos 
kétoldalú szerződéseket más 
államokkal. Ez a lista egyre 
bővül, naprakészen érdemes 
követni. Ugyanez érvényes az 
egyes országok karanténköte-
lezett ségére is. Az Európai Jár-
ványvédelmi Központ (ECDC) 
különböző zónákba sorolta 
az országokat lakói oltott sági 
adatainak és járványügyi hely-
zetének megfelelően. Magyar-
ország itt  a zöld zónába került, 
ami a legvédett ebb kategóriá-

nak minősül.  Ezt a lehetősé-
get használja ki a jelentős tu-
ristaforgalommal rendelkező 
Horvátország, ahová a magyar 
állampolgárok már személyi 
igazolvánnyal is beutazhatnak. 
Itt  kell újra felhívni a fi gyelmet 
a folyamatos tájékozódásra, 
mert a hazánk határain belé-
pő 18. életév fölötti  eknek még 
mindig kötelező a védett séget 
igazoló dokumentum bemu-
tatása magyar állampolgárok 
esetében is, és akik azzal nem 
rendelkeznek, térítésköteles 
tesztkötelezett ség vár rájuk, és 
csak azt követően léphetnek be 
a határátkelőn. A Konzuli és Ál-
lampolgársági Főosztály Kon-
zuli Szolgálata szerint magyar 
állampolgároknak a külföldre 
utazás még nem biztonságos, 
mivel a legtöbb ország az uta-
zásra nem javasolt biztonsági 
kategóriába tartozik. A kocká-
zat nagy, hiszen a vírus terjedé-
se akár óráról órára változhat. 
A beutazási feltételekről meg-
bízható tájékoztatást az adott  
ország magyarországi nagy-
követsége adhat. Felhívják a 
fi gyelmet a higiéniai előírások 
további fokozott  betartására, 
valamint a fogadó országok 
hatóságai által kiadott  utasí-
tások szigorú alkalmazására. 
Jó tanács még, hogy külföldre 
utazásnál a védett ségi igazol-
vány mellett  érdemes magunk-
nál tartani az oltási igazolványt 
is, amelyen szerepel a beadott  
vakcina tí pusa és az oltás dá-
tuma. Itt hon jelenleg is köte-

lező a szájmaszk használata az 
üzletekben, egészségügyi in-
tézményekben, étt ermekben, 
tömegközlekedési járműveken 
és minden olyan helyen, ahol 
védett ek és nem védett ek zárt 
térben találkozhatnak. Moziba, 
színházba, zeneművészeti  ese-
ményre, edzőterembe, uszo-
dába, fürdőbe, állatkertbe, 
vadas-, vidám- és kalandpark-
ba, játszóházba, múzeumba, 
könyvtárba, meccsre, szállodá-
ba is csak az mehet, aki meg-
kapta az első oltást, vagy iga-
zoltan átesett  a betegségen, és 
erről megkapta a kártyáját is, 
ami személyazonossági igazol-
vánnyal vagy útlevéllel együtt  
érvényes. A június 24-ei kor-
mányinfón a miniszterelnöksé-
get vezető miniszter újabb eny-
hítéseket jelentett  be. „Amikor 
az 5,5 millió oltott at elérjük, 
megszűnik a kötelező maszk-
használat, nem kell védett ségi 
igazolás strandokra, szállodák-
ba és fürdőkbe, étt ermekbe. A 
belső terekben sem lesz szük-
séges a maszkhasználat, fősza-
bály szerint” - mondta Gulyás 
Gergely. Az 5,5 millió oltás el-
érése a miniszter kijelentése-
kor 2-3 nap alatt  teljesíthető 
volt. Az is új információ, hogy 
július 1-jétől bevezeti k az EU-s 
zöld útlevelet, amivel néhány 
kivételtől eltekintve – mint 
Olaszország – szabadon lehet 
majd utazni, mivel Magyaror-
szágot a zöld biztonsági zónába 
sorolták.

Kovács I.

Mire jó a védett ségi igazolvány?

Éppen a családi vetélkedő eredményhirdetése zajlik Játék, végre felhőtlenül

A bohóc a családi nap elengedhetetlen szereplője

A védett séget igazoló plaszti k kártya személyi igazolvánnyal, esetleg útlevéllel együtt  érvényes
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IN MEMORIAM
Kell ott fenn egy város…

Sajószentpéter közéletét szinte páratlan csapások érték 
a közelmúltban. Előző számunkban búcsúztunk el Buza 
Gyulától, a város rendszerváltás utáni első alpolgármes-
terétől, azóta még két hónap is alig telt el, és már az ak-
kori városvezetés „triumvirátusának” másik két tagja: 
Samu István polgármester és dr. Botos László jegyző is 
követte őt, hogy minden földi gondot maguk után hagy-
va, most már odafent igazgassák az égi Sajószentpéter 
közéletét, vezessék képviselő-testületét és polgármeste-
ri hivatalát. Épül fenn egy város…

IN MEMORIAM

7

Samu István 1947. szeptember 
30-án született Rudabányán, 
egy háromgyermekes bányász-
családban, Rózsika és Margit 
mellett egyetlen fiúgyermek-
ként. Itt ismerkedett meg a 
betűk és a számok világával, 
amelyekből hamar az utóbbi-
akhoz került közelebb, azok ta-
lán tévedhetetlenebbül le tud-
ják írni számára a természet, az 
életünk törvényeit. Legalábbis 
ő így gondolta, ezért később 
nem is vezethetett az útja más 
irányba, mint a műszaki tudo-
mányok megismerése felé. A 
családi fészekből így hamar ki 
kellett repülnie, hogy Miskol-
con – ahol élete meghatározó 
jelentőségű szakaszát, a felnőt-
té válás éveit töltötte - elkezd-

hesse álmai megvalósítását. 
Előbb a Gépipari Technikum 
(ma Andrássy Gyula Szakkö-
zépiskola) padjait koptatva bi-
zonyosodott meg arról, hogy 
jó úton jár, amely a sikeres 
érettségi vizsga után 1966 
szeptemberétől a Nehézipari 
Műszaki Egyetem Gépészmér-
nöki Karára vezette őt. Mérnö-
ki diplomával a zsebében előbb 
a megszerzett tudását akarta 
másoknak is átadni, így 1971-
től három évig Kazincbarcikán, 
az NME Vegyipari Automati-
zálási Főiskolai Karán tanárse-
gédként oktatta a jövő üzem-
mérnökeit, majd az „Anyag és 
gyártásismeret IV” című szak-
középiskolai tankönyv elkészí-
tésénél már ezeket a tapaszta-

latait is felhasználta.  Később 
tudásának gyakorlati alkalma-
zására vállalkozott Berentén, a 
Borsodi Hőerőmű Vállalatnál, 
ahol 1974-ben beruházási osz-
tályvezető, majd 1979-től kar-
bantartási főosztályvezető, vé-
gül 1985-től 1989-ig üzemviteli 
főosztályvezetői poszton bizo-
nyította mérnöki képességeit. 
Úgy gondolta, hogy az előre-
lépéseket meg kell alapoznia 
új ismeretek elsajátításával 
is. Felelősségteljes munkája 
mellett újra visszaült hát az is-
kolapadba is: 1977-1979 között 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
Gépészmérnöki Karán ener-
giatermelési szakmérnöki, 
közben 1978-ban az Országos 
Tervhivatal, Felsőfokú Beru-
házási Szakon szerzett másod-
diplomákat.
Sikeres szakmai tevékenysége 
ellenére a rendszerváltás előtti 
időszakban - a politikai vezetés 
bizalmát elveszítve - munka-
helyváltásra kényszerült, és 
1989-től Putnokon, a Mezőgaz-
dasági Szakközépiskolában vál-
lalt szaktanári állást. Az 1990. 

évi első szabad helyhatósági 
választáson megválasztották 
Sajószentpéter polgármesteré-
vé. A település működéséért, 
fejlesztéséért kifejtett mun-
káját elismerve 1994. március 
15-e tiszteletére a köztársasági 
elnök a „Magyar Köztársasá-
gi Érdemkereszt Kiskeresztje 
(Polgári Tagozat) kitüntetés-
ben részesítette. A szavazók 
még három cikluson keresztül 
megerősítették tisztségében, 
így a polgármesteri tisztségét 
2006-ig töltötte be, miközben 
a testvérvárosi együttműkö-
dés létrehozásában kifejtett 
tevékenységét a lengyel Kobi-
ór városa díszpolgári címmel 
ismerte el. Sajószentpéter 
1973-ban lett otthona a Milicz 
Irmával (Mucikával) kötött há-
zasságuk révén, amelyből két 
gyermekük született: Tamás és 
Viktória, akik később összesen 
öt csodálatos unkával ajándé-
kozták meg. Természetesen 
számára Eszter, Benedek, Se-
bestyén, Fruzsina és Levente 
mindennél drágábbak voltak. 
Így a visszavonulása után csa-

In Memoriam Samu István és dr. Botos László

ládja körében lelt békére, kö-
zöttük teltek mindennapjai. 
Szabadidejében szívesen bar-
kácsolgatott, és „utolsó mohi-
kánok” egyikeként még velük 
együtt művelte a péteri szőlő-
hegyen található kis gyümöl-
csösét. Egészen addig, amíg 
74 éves korában, 2021. május 
5-én már nem csak békére, ha-
nem szíve utolsó dobbanásá-
val végső nyugalomra is talált. 
Horváth Barna esperes úr meg-
ismertette őt Lévay Józsefnek a 
műveivel, melyek közül egy kü-
lönösen kedves volt számára, 
s a szeretett szőlőhegyet oda-
fentről vigyázva, most is halkan 
mormolja sorait:

„Ezt a tájat az Úristen
Különösen szerette,

Víg borhegyek lába alatt
Szépen elterítette.

Jó kedvében nem is szabta
Nagyon szűkre határát,
Hozzáfűzte a végtelen

Magyar alföld rónáját.”

A család fájdalmában osztoz-
va Samu Istvántól 2021. május 
11-én, a helyi ravatalozóban 
búcsúzott el Sajószentpéter vá-
rosa és a Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat, amely a tele-

pülés korábbi polgármesterét 
saját halottjának tekinti.

***

Botos László 1943-ban szü-
letett Miskolcon, 5 éves volt, 
amikor édesapja, dr. Botos 
László - aki később a Borsodi 
Szénbányák Munkaügyi Osz-
tályának jogtanácsosaként 
ment nyugdíjba - új családot 
alapított. Édesanyja munkát 
vállalni Budapestre költözött, 
amikor 1951-ben ismét férjhez 
ment, az addig Miskolcon, az 
anyai nagyszülőknél nevelke-
dő kisfiú és kishúga is követték 
őt. Édesanyja a fővárosi 1. Sz. 
Építőipari Vállalat csoportve-
zetője, nevelőapja pedig a TÜ-
KER Vállalat Soroksári úti tele-
pének vezetője, ettől kezdve 
Óbudán nevelték gyerekeiket 
igen nagy szeretettel és tisz-
tességgel. Az általános iskolai 
tanulmányait már Budapesten 
fejezte be, majd a III. kerüle-
ti Árpád Gimnázium humán 
tagozatán érettségizett 1962-
ben. Orvosi pályára készült, de 
a sikertelen egyetemi felvételi 
után az egészségügyben ma-
radva a fővárosi Heine-Medin 
Kórházban, majd az Árpád Kór-
házban dolgozott. 1964-ben 

beiratkozott a Fodor József Ál-
lami Egészségügyi Szakiskola 
közegészségügyi-járványügyi 
ellen őrképző szak nappali ta-
gozatára, ahol későbbi fele-
ségével is megismerkedett, 
és mindketten végzett járvá-
nyügyi ellenőrként Tiszasze-
derkényben telepedtek le. 55 
évnyi házasságukból egy leány 
született, Beatrix, aki 1990-ben 
leányunokával, Alexandrával 
ajándékozta meg őket.
A Városi Tanács Egészségügyi 
Osztályán dolgozott 1969 má-
jusáig, amikor a titkárság főe-
lőadójának nevezték ki. Ezt a 
munkát 1972-ig végezte, majd 
váltott: a Tiszai Vegyi Kombinát 
Közgazdasági Főosztályának 
árkalkulátora lett. 1973 júliu-
sától a Városi Tanács I. Kerületi 
Hivatal kikérése alapján a Laká-
sosztály kisajátítási és szanálási 
csoportvezetője lett Miskol-
con, ahol 1974-ben családjá-
val le is telepedett, miközben 
levelező tagozaton felvételt 
nyert az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Karára. Jogi diplomá-
val a zsebében már a Húsipari 
Vállalat jogsegélyszolgálatának 
vezetőjeként kamatoztatta 
tudását, ez az időszak később 
élete egyik fontos állomásának 
bizonyult.

Az itt szerzett gyakorlattal 
ugyanis 1990-ben sikeresen 
megpályázta Sajószentpé-
ter Város Önkormányzatának 
jegyzői állását, ezt a nehéz fel-
adatot nyugdíjba vonulásáig 13 
éven át becsülettel végezte. 
Büszkeséggel töltötte el, hogy 
a történelmi években tanúja 
és tevékeny részese lehetett a 
város életének, fejlődésének. 
Ahogyan ezt a 30. évforduló 
ünnepi közgyűlésének írt le-
velében – ahol műtéte miatt 
nem tudott részt venni – meg 
is fogalmazta. Nyugdíjas évei-
ben már több időt tudott szen-
telni külföldi utazásokra, de az 
is örömére szolgált, ha csupán 
a perei nyaralójában kertész-
kedhetett vagy olvasgathatott, 
bővíthette szakmai ismereteit.
Dr. Botos László 77 év alatt 
megfáradt szíve 2021. május 
28-án végleg elgyengült, és 
úgy hunyta le örökre a szemét, 
ahogyan életüket végig leélték: 
otthonában, szerető családja 
körében, csendesen, egymás 
kezét fogva.
A család gyászában osztozva 
ezúton is búcsúzik tőle Sajó-
szentpéter városa és egykori 
munkatársai.

Kiss B.



8 9

MÚLTIDÉZŐMÚLTIDÉZŐ
Kis település - nagy sportegyesület
Arcélek a múltból: Mező Jenő, a sportvezető-legenda

A Borsodi Bányász történetében meghatározó szerepet 
játszó Mező Jenő életútját az előző részben addig a pil-
lana� g követhett ük nyomon, amíg munkára nem jelent-
kezett  Sajószentpéteren, a Bükkaljai Szénbányák Vállalat 
munkaügyi osztályán bányamérőként és munka mellett  
a sportklubnál a futballcsapat edzőjeként.

II. rész
Széncsata a kispadon

1947. szeptember 16-án fővá-
rosszerte öles betűkkel harsog-
ták a plakátok és a napilapok a 
szenzációt: „Budapest várva 
várt világatt rakciója, Karlini, 
az ezerkezű mágus és varázsre-
vü-társulata az éjszaka megér-
kezett  Budapestre”.
Mező Jenő ugyanekkor min-
den hírverés és társulat nélkül, 
szép csendesen érkezett  meg 
Sajószentpéterre, hogy később 
majd a helyi sportélet „ezerke-
zű mágusává” váljon.  
A második világháborút meg-
szenvedett  ország újjáépítésé-
nek motorja az ipar és annak 
nélkülözhetetlen energiafor-
rása, a szén által a bányászat 
a fi gyelem középpontjába ke-
rült. A termelés fokozására el-
indult egy versenymozgalom, 
a „széncsata”, amelyet a ma-
guk módján a bányász sport-
egyesületek is megvívtak. A 
játékosok a pályán, Mező Jenő 
edzőként a kispadon úgy, hogy 
élete következő 15 évében 
nem vett  ki szabadságot, egy 
napra sem akart elszakadni az 
egyesülett ől. A hatalom egyik 
fontos célja lett  a dolgozó nép 
művelődésének elősegítése. A 
bányák vezetése - a szakszer-
vezett el karöltve - nagy gondot 
fordított  a bányásztelepülések 
kulturális és sportéletének 
megszervezésére. Látva, hogy 
az itt  elért sikerek az életmi-
nőség javulása mellett  való-
ban pozití v hatással vannak a 
termelésre is, az anyagi támo-
gatással sem bántak szűkmar-
kúan. A háború előtt  a vidéki 

sport szinte egyet jelentett  a 
labdarúgással. Az 1920-ban 
(több erre vonatkozó írást ta-
láltam, amely szerint 1923-
ban) megalakult Sajószent-
péteri Bányatelepi Tornakör 
(SBTK) először 1926-ban neve-
zett  be az Észak-magyarországi 
Labdarúgó Alszövetség (ÉLASz) 
szervezte bajnokság II. osztá-
lyába, de csak a ’40-es évek 
elejére sikerült kivívnia, hogy a 
miskolci csapatok mellett  szá-
molni kelljen vele az I. osztály 
(abban az időben a labdarúgás 
második vonala) éremesélyes 
csapatai között  is. A háború a 
közlekedési vonalakat tönkre 
tett e, több csapatot szétzilált, 
ez alaposan megnehezített e 
a bajnokság szervezését. Sa-
jószentpéteren is megtört a 
korábbi lendület, a sportélet 
viszonylagos normalizálódása 
akkorra tehető, amikor Mező 
Jenő átvett e a karmesteri pál-
cát, és a háború előtt  lerakott  
alapokon hozzálátott  egy ütő-
képes csapat felépítéséhez. (Ez 
idő tájt alakult újjá, és nevezett  
be az ÉLASz II. osztályába a vá-
ros másik csapata, a Sajószent-
péteri Üveggyári Munkás SE
is, amely a későbbiek folyamán 
mindig megmaradt a szegé-
nyebb rokon szerepében.) 
Hogy az SBTK többre hivatott , 
azt Mező Jenő edző vezeté-
sével a jó szellemű csapatnak 
rengeteg munkával nagyon 
hamar sikerült bebizonyítania. 
Mivel a bajnokságokra bene-
vező csapatok száma egyre 
gyarapodott , az 1948/49. sze-
zonban létre kellett  hozni egy 
harmadik ligát, az NB III. osz-
tályt is. Ennek Miskolc – Salgó-

tarján csoportját megnyerve, 
a Sajószentpéteri BTK tovább-  
léphetett  az NB II.-be, ahol 1949 
júliusától már Sajószentpéteri 
Tárna néven a Keleti  csoport 6. 
helyét szerezte meg. 
„Hallatlanul nagy volt a lelke-
sedés abban az időben. Szinte 
megszállott ként dolgoztam, s 
az eredmény nem maradt el. 
1948-ban az NB III.-ban, 1950-
ben az NB II.-ben nyertünk baj-
nokságot...” – emlékezett  ké-
sőbb vissza Mező Jenő.
Az MLSZ 1950 júliusában dön-
tött  a tavaszi-őszi bajnoki 
rendszerre történő átállásról, 
és arról, hogy az egyfordulós 

őszi bajnokságot követő osz-
tályozók után valamennyi osz-
tályban 14-14 csapat marad 
versenyben. Története során 
ekkor jutott  a sajószentpéteri 
labdarúgás a legmagasabbra: 
csoportgyőztesként osztá-
lyozót játszhatt ak az NB I.-es 
tagságért. A küszöböt nem si-
került átlépni, de az eredmény 
így is szenzációnak számított : 
három év alatt  a megyei baj-
nokságból egy hajszál híján a 
legjobbak közé jutott  a csapat. 
Országra szóló sikert aratt ak, 
még ha az igazi sportember-
ként mindig többre vágyó já-
tékosok ezt némi belső keserű-

séggel fogadták is el. Sajnos a 
vezetők sehogy sem: felállítot-
ták a kispadról Mező Jenőt, aki 
Komlón talált magának mun-
kát. A csapat pedig a feljutás 
helyett  kiesett . Ezután gyorsan 
vissza is hívták, de csak úgy állt 
kötélnek, ha a helyi fi atalokra 
támaszkodva építhet egy új 
csapatot. 
A bajnoki címnek még egy ho-
zadéka lett : az Ózd elleni baj-
nokavató mérkőzésen Sebes 
Gusztáv, az aranycsapat szö-
vetségi kapitányának társasá-
gában jelen volt Hegyi Gyula, 
az Országos Testnevelési és 
Sporthivatal elnöke is, aki a 
méltatlan körülményeket (für-
dő híján lavórban ti sztálkodtak 
a játékosok!) látva közbenjárást 
ígért, hogy Sajószentpéteren 

minél hamarabb megépüljön 
egy akkor korszerűnek számító 
sportkomplexum. Erre ugyan 
még néhány évet várni kellett , 
de végül 1957. június 16-án 
hatalmas ünnepség keretében 
hivatalosan is birtokba vett ék a 
sportolók. Az avató mérkőzést 
az 1951-től Sajószentpéteri 
Bányász, 1955-től Bükkaljai 
Bányász néven szereplő csa-
pat a Burevesztnyik Szolotvi-
no ellen játszott a. (Az ellenfél 
megválasztása nem a véletlen 
műve, hanem nagyon is érthe-
tő emberi, érzelmi kötődésé. 
Az egykor a monarchia, ekkor a 
Szovjetunió, ma pedig Ukrajna 
területén található Szolotvino 
magyar neve ugyanis Aknasz-
lati na. Emlékszünk még az írás 
előző részére: Mező Jenő életé-

nek és szakmai pályafutásának 
egyik korábbi, meghatározó ál-
lomása volt ez a kárpátaljai kis 
bányaváros.)
Sajószentpéter „aranycsapata” 
utáni időben a sokat fejlődő 
fi atalokból álló, 1958 októbe-
rétől Borsodi Bányász néven 
szereplő tehetséges gárda 
egészen 1964-ig a második 
vonalban szerepelt. Kispad-
ján 1960-ig Mező Jenővel, aki 
szakmailag állandóan képezte 
magát, és sokszor lepte meg az 
ellenfeleket itt hon, különösen 
a második vonalban újdonság-
nak számító takti kai elemekkel. 
Nemcsak edzőnek, hanem pe-
dagógusnak, pszichológusnak 
is kiválónak bizonyult. Minden 
minőségében arra törekedett , 
hogy a rá bízott  fi atalokból ne 

csupán labdarúgókat, hanem 
becsületes, munkájukban is 
helytálló embereket nevel-
jen.  Baráti  Kör létrehozásával 
a szurkolókkal is igyekezett  jó 
kapcsolatot ápolni, a csapat 
köré egy összetartó közössé-
get építeni. Ezt a „sportcsa-
ládként” egymásért küzdést 
tartott a ugyanis egy vidéki 
kiscsapat sikere első számú 
zálogának. A nyugodt munka 
érdekében, kiváló diplomácia 
érzékét latba vetve, békét tu-
dott  kötni a helyi üveggyári, 
sőt, még az ősellenségként el-
könyvelt miskolci csapatok ve-
zetőségével és szurkolóival is. 
(„Célunk minden sportkörrel, 
elsősorban a borsodi sportkö-
rökkel a legjobb barátságban 
élni. Azt szeretném, ha a bá-
nyászsportolók méltóak len-
nének arra, hogy mindenütt  
megbecsüljék, ti szteljék őket.”) 
1960-tól már csak pályán kívül-
ről segített e ezt elérni, ugyanis 
átvett e a sportkör ti tkári fel-
adatait, és Jáni Gyula bánya-
mérnökkel karöltve (aki 1956 
novemberétől nem csupán a 
Bükkaljai Bányaüzemnek, de 
elnökként a sportkörnek is első 
számú gondos gazdája lett ) 
hozzálátt ak egy sikeres egye-
sület felépítéséhez.
Természetesen a futball ezután 
is szívügye maradt, így amikor 
két alkalommal kátyúba jutott  
a labdarúgócsapat szekere, 
azonnal sietett  azt kihúzni on-
nan: 1964 őszén és 1966-ban 
átmeneti leg újra átvett e a csa-
pat edzéseinek irányítását. 
Mert ugye tudjuk: a labdarú-
gás volt és maradt számára az 
örök szerelem. És Mező Jenőt 
nemcsak a magánéletben, ha-
nem a sportpályák környékén 
is hűséges embernek ismerte 
mindenki.

Kiss B.

(Folytatás a következő szá-
munkban.)A Bükkaljai Bányász 1955. évi megyei I-es bajnokcsapata. Álló sor balról: Pintér Dezső, Wolf József, Bencs László, Pintér Albert, Vécsei László, Ungvári Gyula. Mező Jenő edző. 

Elöl balról: Varga Lajos, Noszbaum (Négyesi) László, Újházi Ernő, Tölgyesi Ott ó, Czékmán Sándor
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A szülőhelytől a bányász fellegvárig

Sportolóként csábított ák egykor Sajószentpéterre, ahol 
ott honra lelt, és a tősgyökeres helybeliek gyorsan befo-
gadták. Ez a kapcsolat kétoldalú volt, hiszen ő is megtett  
mindent azért, hogy ne tekintsék holmi jött mentnek. A 
Borsodi Bányász futballcsapatának kapusaként igyeke-
zett  maradandót nyújtani a pályán, miközben villanysze-
relőként dolgozott  a bányaüzemben, és a tanulásról sem 
feledkezett  meg. A poli� kába is bekapcsolódott , 12 éven 
át volt képviselő a helyi önkormányzatban, és egy ciklus-
ban a megyei közgyűlésbe is delegálták. A gyermekkor 
felidézésétől eddigi munkássága is olvasható a Kis-Tiszá-
tól a bányász fellegvárig című életrajzi művében.

Igazi közösségi emberként is-
merik Sajószentpéteren a Ti-
szacsegéről elszármazott  Sol-
tész Imrét, aki úgy döntött , a 
nyugdíj mellett  végzett  mun-
ka után kapott  jövedelméből 
nyilvánosság elé tárja eddigi 
életét. A végül 420 oldalas-
ra sikerült alkotás kiadásához 
nem kilincselt senkinél, nem 
keresett  szponzort, hanem 

nekilátott  emlékei csokorba 
gyűjtésének, ami rengeteg ku-
tatómunkával is együtt  járt. A 
Borsodi Bányászban eltöltött  
évek alatt  sokszor változott  a 
játékoskeret, ezért nehéz volt 
a könyvbe szánt fotók alapján a 
neveket beazonosítani. Szeren-
csére a megyei könyvtárban 
és az interneten minden adat 
fellelhető. 

Fekete klott gatyás falusi kisfi ú-
ként, a négygyermekes család 
legkisebb tagjaként kivett e ré-
szét a vidéki élet szépségeiből, 
amikor még több generáció élt 
együtt , és sok mindent el le-
hetett  tanulni a felmenőktől. 
Ezért is emlékezik meg nagy 
szeretett el nagyszüleiről és 
szüleiről, valamint a Tisza-par-
ton töltött  gyermekkori élmé-
nyekről, a horgászkalandokról 
és a jégkorongozásról a be-
fagyott  kanálison. A folyó és 
más vizes élőhelyek milliónyi 
veszélyt jelentett ek számukra, 
és nem ti tkolja, hogy ő is ke-
rült néhányszor szorult hely-
zetbe, amikor csak a szerencse 
mentett e meg. Említést tesz 
a község központi , tornyos és 
emeletes iskoláiról, amelyekbe 
járt, és amelyek megalapoz-

ták számára a továbbtanulást. 
Budapestre vett ék fel villany-
szerelő tanulónak, ahol három 
év után kapott  szakmunkás bi-
zonyítványt. A tanulás mellett  
belekóstolt az atléti kába és a 
kézilabdába, illetve a fociba. 
A sportban elért eredményeit 
egy kockás spirálfüzetben do-
kumentálta, amelynek lapjai 
igencsak megsárgultak már. El-
sőként a Kinizsi Húsos futball-
csapata igazolta le, ahonnan a 
Pesterzsébeti  MTK-hoz került 
rövid időre. Aztán egy szakmai 
i� úsági válogatott  mérkőzésén 
fi gyelt fel rá a Borsodi Bányász 
SE fővárosi képviselője, aki 
Mező Jenő bácsi fi gyelmébe 
ajánlott a. A szentpéteri sport-
vezetővel Budapesten találkoz-
tak, aminek eredményeként 
csábító fi zetésajánlatot kapott . 

Könyvbe írta élett örténetét Soltész Imre

A fővárosi híradástechnikai há-
lózatszerelő munka 1600 Ft-ja 
után 2600 Ft lett  a fi zetése, ka-
pott  albérletet, és elkezdődött  
a Sajó-parti  élete a Bükkaljai 
Bányüzemnél és a csapatnál. 
Idekerülése előtt , 1970-ben 
esett  ki a csapat az NB II.-ből, 
ahová csak az 1978/79-es 
idényben tudtak ismét felke-
rülni. Az akkori kiírás szerint ez 
az osztály az NB I. után a má-
sodik vonal volt. A bányászcsa-
pat kapuját 1983-ig védte, de a 
futballtól ezután is csak kisebb 
megszakításokkal szakadt el. A 
Testnevelési Egyetemen közép-
fokú labdarúgóedzői diplomát 
szerzett , majd megszerezte az 
UEFA „B” licencet is, amivel 
akár NB I.-es csapat kispadján 

is ülhetne. Edzőként irányított  
több környékbeli csapatot. 
Mivel Sajószentpéterre a baj-
nokság közben igazolták le, 
ezért félév kihagyás várt rá, így 
játékoskarrierje 1971. október 
3-án, 19 éves korában kezdő-
dött  a Borsodi Bányásznál az 
Ormosbánya elleni NB III.-as 
mérkőzésen, amikor a nevével 
kezdődött  az összeállítás. Att ól 
a naptól érezte igazán, hogy 
komolyan számolnak vele a 
klub vezetői. Aztán egy utazás 
meghatározó lett  egész éle-
tére, a vonaton ismerte meg 
a Sajószentpéteren dolgozó 
alacskai Mészáros Erzsébe-
tet, akivel 1974. június 22-én 
kötött ek házasságot. A sajó-
szentpéteri esküvőre az egye-

sület autóbuszával szállított ák 
a ti szacsegei vendégeket. Ez a 
kötődés véglegesnek bizonyult 
számára. A frigyből két gyer-
mek született , Anita és And-
rea. A településen egyre töb-
ben megismerték az utcán, a 
mérkőzéseken pedig nem volt 
ritka az ezres nézőszám. Ezek 
a drukkerek tudtak kegyetle-
nek is lenni, mert ők égett ék el 
1976. október 24-én a Salgó-
tarjáni Síküveggyár ellen vesz-
tes állásnál (a 88. percben) az 
egyesület zászlaját. A mérkő-
zést végül sikerült megnyerni, 
de a zászlót, a csapat ereklyé-
jét már nem lehetett  pótolni. 
Egy alkalommal ingott  meg a 
klubhűsége, amikor 1977-ben 
a Debreceni Vasutas SC akar-
ta áti gazolni. Akkor már épült 
a családi házuk, de az ajánlat 
nem volt rossz – debreceni la-
kás és munkahely a feleségnek 
is. Végül néhány kényszerítő 
tényező hatására mégis itt  ma-
radt. Mint régi játékos eseten-
ként kifejezésre jutt att a, hogy 
néhány takti kai elem változta-
tásra szorulna a csapatnál, ám 
ezek a jobbító szándékú ész-
revételek szinte mindig a visz-
szájára sültek el. Aztán érték 
megmagyarázhatatlan esemé-
nyek is a pályán. 1978-ban az 
NB II. tagságáért az Edelényi 
Bányász ellen játszott ak, ám az 
ellenfél a Diósgyőrből igazolt 

korábbi NB I.-es játékosokat. 
Ha ez még nem lett  volna elég, 
a játékvezető szabálytalanul 
ítélt meg egy közvetett  szabad-
rúgásból elért gólt, így elestek 
a feljutástól. Ekkor elmondta 
a sportvezetőknek, hogy ebbe 
belefáradt, amit Haris László 
ügyvezető gúnyosan fogadott . 
Ezután megszűnt a munka-
idő-kedvezménye a bányánál, 
majd kezdték hanyagolni a 
csapatnál. 1982-ben az egykor 
kiváló kapus, Balogh Zoltán lett  
az edző, aki újra számított  a 
védéseire. Soltész Imre 16 NB 
II.-es és sok-sok NB III.-as mecs-
csen – összesen 527 bajnoki, 
kupa- és nemzetközi összecsa-
páson - védett , ebből 219 alka-
lommal a Borsodi Bányászban. 
Többször választott ák meg a 
mérkőzés legjobb játékosának, 
ám egyszer számára is eljött  
a búcsú ideje. Erről így fogal-
maz: „A futballista kétszer hal 
meg. Először akkor, amikor az 
utolsó bajnoki mérkőzés után 
leadja a sportszerelését. Szá-
momra ez a nap 1983. június 
5-e, amikor hazaérkeztünk Ba-
lassagyarmatról, és majd még 
egyszer valamikor…Valójában 
van egy harmadik is, amikor a 
lélek, a remény hal meg”. A kö-
vetkező években a Rudabányai 
Ércbányász, majd a Borsod-
sziráki TSz SE kapuját védte, 
előbbit 60, utóbbit 108 mérkő-
zésen. Van hiányérzete, mert 
nem lett  válogatott  labdarúgó, 
ami minden sportoló álma, 
játszott  nagy csapatok pályá-
ján. Számos sportbarátságot 
kötött , ellenfeleit soha nem 
tekintett e ellenségnek. Egye-
temi diplomáját nyugdíjasként 
Parasznyán hasznosítja, ahol 
testnevelőként neveli spor-
tos életre tanítványait. A helyi 
csapat elnöke, Hegedűs Laci 
a könyv ajánlójában azt írta, 
büszke rá, hogy a megszerzett  
tudását náluk kamatoztatja 
Soltész Imre.

Kovács I.Már a könyv borítója is fi gyelemfelkeltő

1978-ban újra az NB II-be került a csapat

A Borsodi Bányász zászlaján 1920 szerepel az alapítás éveként
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Miként töltse a gyerek a szadadidejét hasznosan?

A gyerekek számára a legszebb időszak a nyári vakáció 
ideje. Süt a nap, nem kell az iskolapadot koptatni, sza-
bad az élet, szabad a tánc. Különösen érvényes ez az idei 
nyárra, hiszen egy rendkívüli tanéven vannak túl a gye-
rekek. A járványnak köszönhetően a mozgalmas prog-
ramokkal teli tanév helyett  a szürkeség és a bezártság 
nyomta rá a bélyegét mindenre. Nemcsak iskolaidőben, 
de azon túl is a szabadidős programok helyét az ott honi 
bezártság, a társak nélküli tevékenységek vett ék át.

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal tájékoztatói

A nyári élmények szinte sem-
mi máshoz nem hasonlítható, 
varázslatos események, ame-
lyekkel a gyerekek feltöltődve 
térhetnek vissza az iskolapa-
dokba. Eddig is sok szülőnek 
okozott  gondot, hogyan oldja 
meg gyermeke felügyeletét 
a nyári szünet ti zenegy hete 
alatt , most pedig a digitális ok-
tatás miatt  sok szülőnek már 
fel kellett  használnia a szabad-
ságát. Mi lesz most a gyerek-
kel? Ki vigyáz rájuk? Mit fognak 
enni? – és hasonló kérdésekkel 
küzd sok család. Ennek orvos-
lására született  meg a Műve-
lődési és Sportközpont, Városi 
Könyvtár vezetőségében, hogy 
nyári napközis táborokat hir-
det általános iskolások számá-

ra, kézműves és informati kai 
specialitással. A napközis tábor 
lényege, hogy a gyerek abban 
az időben van táborban, míg a 
szülők dolgoznak, ugyanakkor 
nem kell ott  aludni, de válto-
zatos közösségi programokat 
kínál, felügyeletet biztosít, és 
az étkezésről is gondoskodik. 
A táborban a gyerekek megta-
nulnak alkalmazkodni más gye-
rekekhez és alkalmazkodni egy 
új napi ritmushoz, közösségben 
létezni, döntéseket hozni, me-
lyek következményeivel még a 
táborban szembesülnek.  Apró 
kis döntések ezek, gyerekszem-
mel mégis hatalmasak, mivel 
ezek az első önálló, felnőtt  
nélküli döntéseik. Új barát-
ságok, új ismeretek, új élmé-

nyek várnak a jelentkezőkre.
Az alsósoknak a már többéves 
hagyományra visszatekintő 
napközis tábort szerveznek, 
amely az idén a könyvtárhasz-
nálati  ismereteken túl szakem-
berek vezetésével kézműves 
foglalkozásokat is biztosít, ahol 
megismerkedhetnek a kosár-
fonással, a gyöngyfűzéssel és 
népi játszóházban vehetnek 

részt. A tábor 2021. július 19-
én, hé� őn kezdődik és július 
23-án, pénteken ér véget. A 
felsősöket informati ka táborba 
várják a szervezők, 2021. au-
gusztus 2-től augusztus 6-ig. A 
hét folyamán megismerkednek 
néhány játékprogrammal, a 
fotókészítés rejtelmeivel, vala-
mint érdekes weboldalak meg-
ismerése vár a jelentkezőkre. 
A táboroknak lesznek más ele-
mei is, mint például az új kilátó 
megtekintése, és közben meg-
ismerkedhetnek városunk gaz-
dag történelmi múltjával.  Az 
Ózdra, a Nemzeti  Filmtörténeti  
Emlékparkba szervezett  kirán-
dulás is rengeteg új élményt és 
ismeretet nyújthat.
A részvételi díj 20.000 Ft, ami 
magába foglalja a kirándulás 
árát, az ebédet és a szakembe-
rek közreműködését is. A prog-
ramok minden nap 9 órakor 
kezdődnek, és 16 órakor érnek 
véget. Ha kíváncsivá tett em, 
nézzen utána a részletes prog-
ramnak a város honlapján vagy 
a Művelődési és Sportközpont, 
Városi Könyvtár Facebook-ol-
dalán! Jelentkezési határidő: 
2021. július 9.

Románné

Vakáció a könyvtárban

Az alsósoknak szánt egyik programelem a kosárfonás lesz

A felsősöket informati ka táborba várják a szervezők

Tájékoztató az illegális hulladék jogellenes elhelyezéséhez kapcsolódó jogszabályok változásáról

2021. március 16-tól megszűnt a jegyző hatásköre az illegális szemétlerakás tekintetében.
A 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet értelmében a hatósági jogkört a terüle�  hulladékgazdálkodási hatóság, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály gyakorolja.
Az illegálisan lerakott , elhagyott  hulladékkal kapcsolatos, korábban a jegyzőnek megküldött  panaszbeadványokat, bejelentéseket a 
továbbiakban ezen hatóság részére kell megküldeni.
2021. március 1. napjával módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény is, jelentősen módosultak és szigorodtak a hulla-
dék jogellenes elhelyezésére vonatkozó előírások.
A jelenlegi szabályozás szerint a hulladék tulajdonjogával felhagyni nem lehet, továbbá a hulladék tulajdonjogát másra átruházni 
kizárólag jogszabály szerin�  feltételekkel lehet. A feltételeknek nem megfelelő hulladékátadás, -átruházás nem eredményez tulaj-
donváltozást, a hulladék erede�  tulajdonosa és az átvevő birtokos egyetemlegesen felelős a hulladékkezelésért.
Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között  elhelyezett  vagy elhagyott  
hulladék elszállításának és kezelésének kötelezett sége – a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint kötelezést megállapító 
közigazgatási hatósági döntésének véglegessé válásától számított  ti zenöt napon belül – a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birto-
kosát terheli.
Ha a tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott  hulladék felszámolásának kötelezett sége – ellenkező bizonyításig – 
azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa akkor men-
tesül a felelősség alól, ha megtett  minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza, 
és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának 
személyét.
Tehát az ingatlan tulajdonosát immár felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy - elhagyás megelőzéséért is.
A szemetelés, a települési hulladék közterületen történő engedély nélküli lerakása, elhelyezése, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen 
történő lerakása, illetve elhelyezése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság által alkalmazható közigazgatási bírság kiszabásának van 
helye. A hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
2021. március 1. napjával a Büntető törvényköny is módosításra került. Eszerint aki nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, 
illetve engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve végez hulladékgazdálkodási tevékenységet, vagy hulladékkal más jogel-
lenes tevékenységet végez, és az alkalmas az emberi élet, testi  épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve 
élő szervezet egyedének veszélyeztetésére bűntett  miatt  három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyancsak három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett  helyen az emberi élet, testi  épség, 
egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére alkalmas vagy 1000 kg-ot 
vagy a 10 köbmétert meghaladó mennyiségű hulladékot elhelyez. A törvény által felsorolt minősített  esetekben a büntetési tétel a 
nyolc évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal munkatársai fokozott  ellenőrzést végeznek az illegális szemétlerakás felszámolása érde-
kében, és szükség esetén jelzéssel élnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztály vagy a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság felé.

Tájékoztató a magánszemély kommunális adójáról

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magánszemély kommunális adókötelezett ségüket önként nem teljesítő adóalanyokkal szemben hiva-
talból megindításra kerül az eljárás az adatbejelentési kötelezett ség teljesítése érdekében. Felhívjuk fi gyelmüket, hogy az adózás 
rendjéről szóló törvény alapján indított  hivatali eljárás esetén, a határidő eredménytelen eltelte után, mulasztási bírság kiszabására 
kerül sor.

A mulasztási bírság összege első alkalommal 50.000 Ft,
nem teljesítés esetén további 200.000 Ft.

A bírságok meg nem fi zetése esetén végrehajtási eljárás kezdeményezésére kerül sor.

Ismételten felhívjuk fi gyelmüket, hogy a mulasztási bírság elkerülése érdekében szíveskedjenek adatbejelentési kötelezett ségüknek 
haladéktalanul eleget tenni!
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Tájékoztató az állatvédelmi szabályokról

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal munkatársai fokozott  ellenőrzést végeznek az állatvédelmi szabályok (veszett ség elleni 
oltás, mikrochip-megjelölés, ebnyilvántartásba történő bejelentés, szökés megakadályozása) betartása érdekében.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény értelmében az állatt artó gondoskodni köteles az állat megfelelő 
és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A törvény hatálya kiterjed a kedvtelésből 
tartott  állatokra (ebekre) is.
Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását 
megsérti , vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez és különösen az állatnak okozott  sérelem jellegéhez, 
időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fi zetni.
Az ebtartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén 2021. január 7. napjától az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000 Ft. A ható-
ság az állatvédelmi bírságot helyszíni bírságként is kiszabhatja. A bírság megfi zetése továbbra sem mentesít más jogkövetkezmények 
alól.
A határidőre meg nem fi zetett  állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.
Az alapösszeg fi gyelembevételével számított  állatvédelmi bírság összegét az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kell megállapítani. A Korm. rendelet szerint megállapítandó legalacsonyabb összegű 
állatvédelmi bírságnál alacsonyabb összegű bírság méltányossági jogkörben történő megállapítására a hatóságnak nincs lehetősége.
Az ebtartással kapcsolatban leggyakrabban előforduló jogsértések esetén kiszabható bírságok legalacsonyabb összegei:
• aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesített e (ebösszeírás), vagy 

aki a hatóság által előírt intézkedést nem vagy hiányosan teljesített e, a bírság összege: 150.000 Ft;
• aki az állat kötelező egyedi jelölését (mikrochip) nem végezte el, a bírság összege: 225.000 Ft;
• aki az állat szökésének megakadályozásáról nem vagy nem megfelelően gondoskodott , vagy aki az állat biztonságos elhelyezésé-

ről nem gondoskodott , a bírság összege: 450. 000 Ft;
A jogsértés súlyának, ismétlődésének megfelelően a fenti ektől eltérően magasabb összegű állatvédelmi bírság is kiszabható.
Ha az állatvédelmi bírság kiszabására helyszíni bírságként kerül sor, annak összege a Korm. rendelet szerinti  állatvédelmi bírság ösz-
szegének negyede.
Felhívjuk az ebtulajdonosok fi gyelmét a veszett ség elleni oltásra, az eb transzponderrel (mikrochip) való megjelölésére, az ebnyil-
vántartásba történő bejelentésre vonatkozó szabályok betartására.
Amennyiben a jogszabályban meghatározott  kötelezett ségüknek még nem tett ek eleget, azt haladéktalanul pótolják.
A fen� eken túl felhívjuk az ebtulajdonosok fi gyelmét arra is, hogy az ebek szökését, közterületre jutását, kóborlását akadályozzák 
meg. Aki a felügyelete alatt  álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsájtja közterületre, vagy kóborolni hagyja, sza-
bálysértést követ el, melynek következtében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

VÁLTOZÁS A NYITVATARTÁSI IDŐ BEJELENTÉSÉBEN

A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében a nyitvatartási idő változására vonatkozó bejelentési kötelezett ség csak 
a legalább egy hé� g fennálló változás esetén szükséges.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
2021. május 1. napján hatályba lépett  módosítása alapján a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása 
esetén bejelentési kötelezett ség nem terheli a kereskedőt. 
A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett  nyitvatartási időnél csak 
rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüg-
gesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.
A nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy héti g fennálló változását a kereskedő az azt megelőző nyolc napon belül köteles 
bejelenteni a jegyzőnek.

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamato-
san ellenőrzik a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és köz-
területek ti sztántartásáról szóló 11/2015. (VI.22.) önkormányzati  
rendelet, valamint a közösségi együtt élés alapvető szabályairól 
és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. 
(VIII.28.) számú önkormányzati  rendeletben foglaltak betartá-
sát (ingatlanok és az ahhoz tartozó területsáv, vízelvezető árok a 
gyomtól, gaztól történő mentesítése, rendben és ti sztán tartása). 

Fontos, hogy az ingatlantulajdonosok a közterület ti sztántartá-
sával kapcsolatos kötelezett ségeik ellátásáról az 1/1986. (II.21.) 
ÉVM-EüM együtt es rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően kötelesek gondoskodni. Ennek értelmében az ingat-
lan elő�   járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles terü-
letsáv, illetőleg ha a járda mellett  zöldsáv is van, az útt esti g terje-
dő teljes terület) és a járdaszakasz melle�   nyílt árok és ennek 
műtárgyai ti sztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról a tulajdo-
nos köteles gondoskodni.

Kérjük a ti sztelt lakosságot a szabályok fokozott  betartására.

INGATLANOK RENDBEN, TISZTÁN TARTÁSA

Egy ilyen elhanyagolt árok biztosan büntetést von maga után

Tájékoztatás a Regőczi István Alapítvány 
a Koronavírus Árváiért civil szervezet által nyújtott  támogatásról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megkezdte hivatalos működését a Regőczi István Alapítvány, melynek célja a koronavírus által oko-
zott  megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása, 
szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése.
Az Alapítvány támogatásainak igényléséhez szükséges formanyomtatvány személyesen átvehető a Sajószentpéteri Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.). 
Az alapítvány munkájáról bővebb tájékoztatás a www.regoczialapitvany.hu honlapon olvasható.

Értesítjük a lakosságot, hogy Sajószentpéter város lakott  terüle-
tén az elmúlt időszakban többször kárt okozó rókák jelentek meg. 

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság közegészségügyi és közbiz-
tonsági okokból, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károso-
dástól való megóvása érdekében engedélyezte a vad kilövését a 
meghatározott , engedéllyel rendelkező személyek részére.

A kilövésre, észlelés esetén, 2021. június 14 - 2021. július 14. 
közö�   időszakban, munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig 

kerülhet sor.

A kilövés helyszíne:
Sajószentpéter, Sport utca 32. (Sajószentpéteri Művelődési és 
Sportközpont sportpálya) Sajószentpéter, Erzsébett elep (Sajó-
szentpéter 959/1. és 959/3. hrsz-ú ingatlan által körülhatárolt 
terület)

A róka megjelenése esetén az alábbi telefonszámokon tehető 
bejelentés:
06-20/230-13-95
06-20/230-22-85

A bejelentés fogadását követően helyszíni szemle lefolytatásá-
ra kerül sor. Róka megjelenése esetén, az engedély értelmében, 
közegészségügyi és közbiztonsági okokból, valamint a köz- és ma-
gántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében sor 
kerülhet a vad kilövésére.

Lakossági tájékoztató
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a legalább egy hé� g fennálló változás esetén szükséges.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
2021. május 1. napján hatályba lépett  módosítása alapján a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása 2021. május 1. napján hatályba lépett  módosítása alapján a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása 2021. május 1. napján hatályba lépett  módosítása alapján a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása 2021. május 1. napján hatályba lépett  módosítása alapján a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása 
esetén bejelentési kötelezett ség nem terheli a kereskedőt. 

VÁLTOZÁS A NYITVATARTÁSI IDŐ BEJELENTÉSÉBENVÁLTOZÁS A NYITVATARTÁSI IDŐ BEJELENTÉSÉBEN

A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében a nyitvatartási idő változására vonatkozó bejelentési kötelezett ség csak A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében a nyitvatartási idő változására vonatkozó bejelentési kötelezett ség csak A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében a nyitvatartási idő változására vonatkozó bejelentési kötelezett ség csak A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében a nyitvatartási idő változására vonatkozó bejelentési kötelezett ség csak 
a legalább egy hé� g fennálló változás esetén szükséges.a legalább egy hé� g fennálló változás esetén szükséges.a legalább egy hé� g fennálló változás esetén szükséges.a legalább egy hé� g fennálló változás esetén szükséges.



NYÁR
PÉTERI

Fi� Liget
14.00-19.00

Családi napJúlius
03.

szombat

Július
06.
keddEb-elődöntő - meccsnézés kivetítőn

Szurkoljunk együtt!
MSK-udvar

21.00

MSK-udvar
21.00

Szurkoljunk együtt!

Eb-elődöntő - meccsnézés kivetítőn

Július
07.

szerda

arcfestés, csillámtetkó,
ügyességi versenyek,
gyermekkoncert, óriáscsúszda,
ugrálóvár

Msk-udvar
16.00-23.00

Mozi - Sport - Kikapcsolódás
csocsó, darts, pingpongbajnokság +

kertmozi: Halálos iramban: Hobbs & Shaw
zene: Rob JR.

Július
10.
szombat

Glass Park
8.00-10.00
16.00-19.00

Focitorna, gyerek és felnőtt kategóriában

MSK-udvar
21.00

Szurkoljunk együtt!

Július
11.

vasárnap

EB-döntő - meccsnézés kivetítőn

Pipiske-hegy, önkormányza� pince
16.00-21.30

Borterasz Július
17.
szombat

Kristály é�erem
17.00-20.30

Kristály-Gourmet KlubJúlius
23.

péntek

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
A programok a mindenkor érvényben lévő járványügyi és jogszabályi előírások szerint kerülnek megrendezésre.

Július
24.
szombat

Exatlon bajnokság
Glass Park

10.00-18.00

További információk: facebook.com/sajoszentpeter/
www.sajoszentpeter.hu

MSK-udvar
18.00

Szabadtéri színházi előadás:
Szent Péter esernyője

Július
28.

szerda

Július
31.
szombat

Mozi - Sport - Kikapcsolódás
MSK-udvar
16.00-23.00csocsó, darts, pingpongbajnokság +

kertmozi: Ne játssz a tűzzel
zene: Rob JR.

Glass Park
10.00-18.00

B33 kosártorna

Tájház udvar
16.00-20.00

Kézműves délután a Tájházban

Augusztus
01.

vasárnap

régi mesterségek bemutatása,
lepény- és pogácsasütés,
Agyagbanda zenekar,
Sajógyöngye Népdalkör

Augusztus
08.
vasárnap

buborékfoci, tollaslabda,
röplabda, trambulin, segway,
elektromos roller, lézerharc,

sportbemutatók, sorversenyek

Családi Nap
Fi� Liget

10.00-18.00

Kristály é�erem
17.00-20.30

Kristály-Gourmet KlubAugusztus
13.

péntek

Augusztus
14.
szombat

B33 kosártorna
Glass Park

10.00-18.00

MSK-galéria
16.00-17.00

Soltész Imre könyvbemutatójaAugusztus
19.

csütörtök

Augusztus
20.
péntek

Kenyérszentelés és ünnepi műsor
Görögkatolikus templom melle� füves terület

10.00-12.00

Exotic élő koncert
Szepesi GusztávVárosi Stadion focipálya

20.30

Sajógyöngye Népdalkör,
Double Trombone Band koncert

Pipiske-hegy
11.00-22.00

Péteri Piknik

12 programelemből álló rendezvény
Borterasz
Turisztika projektátadó
Fourtissimo
Cimbaliband
Kredenc
Király Viktor élő koncert
Fényjáték

16.00
16.15
17.30
18.30
20.00
21.30

Augusztus
21.

szombat

Augusztus
28.
szombat

Bányász Fúvószenekarok
Országos Találkozója

MSK-udvar
15.00-18.00

Glass Park
15.00-21.00

VakációbúcsúztatóAugusztus
29.

vasárnap


