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Hivatalosan is átadták a kilátót és a megújult 
pihenőparkot
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Sajószentpéteren valósult meg elsőként az a fejlesztés, 
ami öt környékbeli település jövőjét kö�  össze.

Színes programok, változatos helyszínek, ezt 
kínálta a Péteri nyár rendezvénysorozat

A nyár a pihenés, a kikapcsolódás és a feltöltődés idősza-
ka. Különösen szükség volt erre a feltöltődésre és kikap-
csolódásra az idei nyáron, hiszen a koronavírus-járvány 
a sajószentpéteri emberek életét is alaposan felforgatt a. 
A hosszú ideig tartó kijárási korlátozás, a maszkviselés, 
valamint a szórakozási és kulturális programok hiánya 
miatt  az emberek mindennapjai unalmassá váltak.

Kilátás egy megújult városra

„Enyém lenne a kilátó, tud-
ná, aki láto� ” – dúdolhatják 
mostanra teljes átéléssel Sajó-
szentpéteren is Fluor Tomi slá-
gerét, hiszen augusztus 21-én 
ünnepélyesen átadták a Majá-
lis park csücskében felépíte�  
pihenőparkot és kilátót. Egy 
ilyen építmény meghatározó 
elemévé válhat egy városnak. 
A lakók feje felé tornyosulhat, 
mint ahogy Miskolcon a té-
vétorony ikonikussá vált épü-
lete, vagy rosszabb esetben a 
fejükre nőhet, az egész ország 
elő�  egy elbaltázo�  beruházás 
szinonimájává téve a település 
nevét – így járt például Bodrog-
keresztúr, ahol 2009-ben 40 
cen� s kilátó épült, ugyanennyi 
millió forintból. Szerencsére a 
sajószentpéteri építmény im-
pozáns kinézetével nem tarto-
zik az utóbbi körbe: aki i�  kikö-
nyököl a korlátra, tényleg úgy 
érezhe� , hogy új szféra nyílt 
meg elő� e, és más, eddig nem 
láto�  perspek� vából tekinthet 
a Pitypala� y-völgyre.
Bár a most átado�  kilátóval 
kétségtelenül elkezdődö�  
egy új időszámítás, ez azon-
ban nem a vége a történetnek 
– főképp, ami a régiót ille� . 
A Széchenyi 2020 program 
keretében ugyanis a Varbó-
tól Sajószentpéterig terjedő 
völgyben turisz� kai fejlesztés 
indult összesen 331,75 millió 
forint európai uniós támoga-
tással. A projekt célja, hogy 
kedvelt kirándulóközpon� á 
fejlessze a gyalogosan és ke-
rékpárosan is jól bejárható tér-
séget.Ennek eredményeként 
létrejön Magyarország első 
MotorikPark régiója, ahol több 
településen is mozgáskoordi-
nációs játszóeszközök várják 
a családokat, a legkisebbektől 

a legidősebb korosztályig. A 
térség kulturális, természe�  
kincseinek bemutatására Sa-
jószentpéteren megvalósult a 
Harica-patak men�  tanösvény 
és kiránduló útvonal, melynek 
végpontja a pipiske-hegyi új 
kilátó – ami egyébként az első 
megvalósult programeleme 
volt a projektnek. A beruhá-
zásnak köszönhetően Sajó-
lászlófalván Geológiai Látoga-
tó- és Kutatóközpont létesül, 
míg Radostyánban és Kondón 
két értékes helyi véde� ségű 
épületet mentenek meg az 
enyésze� ől, majd azokat – a 
korabeli helyi mesterségeket 
bemutató – tájházként működ-
te� k tovább a helyi közössé-
gek. Varbón kiépí� k a horgász-
tó infrastruktúráját: mosdót, 
öltözőket, illetve természe�  
bemutatóhelyet létesítenek 
majd. Mindezen tervek vár-
hatóan 2021. december végig 
valósulnak meg. Sajószentpé-
ter híres a domboldalába vájt 
borospincékről. A nemes italt 
komoly múlt kö�  a városhoz, 
sőt, manapság is sokan fog-
lalkoznak i�  borkészítéssel. 
Ennek a szakmának a hagyo-
mányait muta� ák be a kilátó 
ünnepélyes átadásán felvonu-
lásukkal az 1996-ban alapíto�  
bogácsi Szent Márton Borrend 
tagjai. Dr. Faragó Péter polgár-
mester köszöntő beszédében a 
múltat vete� e össze a jelennel.
- Ismét egy újabb beruházást 
adunk át ma. Visszatekintve az 
elmúlt 15 év munkájára, talán 
nem túlzás azt állítani, hogy 
más hellyé vált Sajószentpéter: 
a városban lévő intézmények 
és az infrastruktúránk nagy ré-
szét felújíto� uk. Ennek a mun-
kának azonban sosincs vége, 
mindig akadnak új feladatok. 

Míg eddig bent, a városban 
történt a felújítás, most a hegy 
időszámításában is másik kor-
szak kezdődö� .
A polgármester úgy véli, a 
mostani egy olyan beruházás, 
amivel régen adós a város az i�  
lakóknak.
- Mindig szívesen jártak ide az 
emberek, most pedig olyan kö-
rülmények közé érkezhetnek, 
ami színvonalában illik a meg-
újult városképbe.
Bánné dr. Gál Boglárka, a me-
gyei közgyűlés elnöke is meg-
oszto� a ünnepi gondolatait az 
átadón.
- Jó látni, hogy hétről hétre új 
projekteket adnak át, külö-
nösen nagy öröm számomra, 
hogy olyan beruházással le�  
gazdagabb a megyénk, ami 
által fejlődhetnek meglévő 
értékeink. A kilátóhoz tanös-
vény vezet, amelyet hat infor-
mációs pon� al, okospaddal, 
mozgáskoordinációs feladatok 
végrehajtására alkalmas, fá-
ból készült MotorikParkkal és 
az ehhez szükséges eséstérrel, 
zöldfelüle� el, térvilágítással és 
kamerarendszerrel szereltek 
fel. A most átado�  turistacsa-
logató létesítményeket egész 
évben lehet majd látogatni.
Demeter Zoltán, a térség or-
szággyűlési képviselője úgy 

véli, nem ez lesz az utolsó fej-
lesztés, amit átadhatnak.
- Tudunk együ�  gondolkodni. 
Ennek eredményeképp fejlődik 
és szépül Sajószentpéter is. Bí-
zom abban, hogy ezt a munkát 
folytathatjuk a jövőben is, és 
még több beruházás valósulhat 
majd meg az i�  élők örömére.
És valóban, aki a kilátóból bár-
milyen irányba tekint, arra már 
nemcsak a múlt néz vissza. Per-
sze a fejlesztés igénye tovább-
ra is o�  van az összképben, 
el-elbújik a megvalósult tervek 
közö� . Ezeknek a megváltozta-
tása, továbbgondolása azon-
ban már a jövő teendőit, lehe-
tőségeit hordozza magában.

Bájer Máté

Miután az országgyűlés június 
16-án elfogadta a veszélyhely-
zet megszüntetéséről szóló 
törvényt, így számos átmene�  
intézkedés is eltűnt, s újra le-
hetőség nyílt sport- és kultu-
rális programokat szervezni. 
Ezt a lehetőséget használta 
ki a Sajószentpéteri Művelő-
dési és Sportközpont, Városi 
Könyvtár is, és Péteri nyár cím-
mel július elejétől augusztus 
végéig hétről hétre változatos 
programokat kínált fi atalok-
nak és időseknek, családoknak, 
bará�  társaságoknak és egye-
dülállóknak. Lassan véget ér 
a nyár, a végéhez közeledik a 
programsorozat is, így Csorba 
Csaba igazgató úrral számot 
vetünk az elmúlt két hónap 
eseményeivel.

- Honnan jött  az ötlet, hogy 
egész nyárra színes progra-
mokat kínáljanak kicsiknek és 
nagyoknak?

- Korábban a Városnapok és 
az augusztus 20-i búcsú volt a 
megszoko�  program nyáron, 
de idén azt gondoltuk, hogy 
sokkal több és színesebb prog-

ramot találunk ki úgy, hogy a 
nyár minden hétvégéjén tör-
ténjen valami a városban, mi-
nél több korosztályt megszólít-
sunk, és a városi helyszíneket is 
minél jobban kihasználjuk.

- A teljesség igénye nélkül 
említsünk meg néhány prog-
ramot, kiemelve azokat, ame-
lyek újdonságszámba mentek!

- Családi napok, fi lmve� tés, 
színházi előadás, sportrendez-
vények melle�  a Borterasz, 
kézműves délután a Tájház-
ban, a Kristály-Gourmet Klub, 
valamint a Péteri Piknik volt 
az újdonság.

- Nemcsak a programok 
voltak változatosak, de a 
helyszínek is. A helyszínek 
kiválasztásánál mennyire 
volt meghatározó, hogy az 
új közösségi tereket is nép-
szerűsítsék?

- Mint már említe� em, mi-
nél több helyszínt szere� ünk 
volna bevonni, egyrészt a vál-
tozatosság kedvéért, másrészt 
azért, hogy a lakosság megis-
merje és a rendezvények el-
múltával újra felkeresse eze-

ket a helyeket: a Fi�  Ligetet, 
a Glass Parkot, a Generációk 
Kertjét vagy a Pipiske-dombot.

- Hogyan tudták megolda-
ni, hogy a programok nagyré-
sze ingyenes legyen?

- Többféle pályáza�  for-
rás állt rendelkezésünkre, il-
letve a művelődési központ 
műsorköltségéből fedeztük a 
kiadásokat.

- Milyen visszajelzések 
érkeztek a rendezvényekkel 
kapcsolatban?

- A résztvevőktől csak po-
zi� v visszajelzések érkeztek, 
és a város vezetése is elége-
de�  a lezajlo�  programok 
színvonalával.

- Melyik korosztály 
vett  részt leginkább a ren-
dezvényeken?

- Nagyon vegyes volt a kö-
zönség összetétele, talán a 
családi napokon ve�  részt a 
legtöbb korosztály képviselője. 
A Péteri Pikniken például déle-
lő�  inkább a szülők gyermeke-
ikkel, délután a fi atalok szóra-
koztak, a színházi estünk iránt 
pedig az idősebb korosztály is 
élénken érdeklődö� . Azt gon-
dolom, sikerült minden korosz-
tályt megszólítanunk egy-egy 
programmal.

- Az ünnepi műsorok is ré-
szét képezték a Péteri nyár 
programsorozatnak?

- Természetesen. A nyárnak 
szebb lezárása nem is lehet-
ne, mint az államalapítás ün-
nepe, az ősi honatyákról való 
megemlékezés és a kenyér-
szentelés. 

- Jövőre is számíthatunk 
hasonló programsorozatra?

- Igen, hagyománnyá sze-
retnénk tenni a nyári program-
sorozatot, de az év többi szaká-
ban is változatos eseményekkel 
készülünk, hogy ne csak a Pé-
teri nyár, de a Péteri ősz, tél és 
tavasz is sokrétű szórakozást 
nyújtson a lakosságnak.

- Köszönöm a beszélgetést, 
és kíváncsian várom a Péteri 
ősz programjait.

Románné

Az avatást követő pillanatokban (balról jobbra): Demeter Zol-
tán országgyűlési képviselő; Bánné dr. Gál Boglárka 
a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke; dr. Faragó Péter 

Sajószentpéter polgármestere

A Fűzfa tanösvény egyik 
állomása

kínálta a Péteri nyár rendezvénysorozat

A Péteri Nyár rendezvénysorozat egyik újdonsága a Kristály-Gourmet Klub volt

Kenyérszentelés az augusztus 
20-i városi ünnepségen

Családi nap a Fitt  Ligetben



4 5

IN MEMORIAMAKTUÁLIS
Szűcs Tamásra emlékezünk 

Lassan negyedszázada találkoztunk először: a levéltár-
ban keresett  meg, mert a Sajószentpéter területén lévő 
régésze�  lelőhelyekről akart beszélgetni velem. Pár nap 
múlva már együtt  jártuk végig ezeket a helyeket.

Új funkciót kap az egykori óvoda
Szenvedélybetegeken segít a Bap� sta Egyház

A munkahelyek számának folyamatos növekedése csak 
az egészséges, munkaképes emberek elhelyezkedését 
segí� . Kérdés, mi lesz azokkal, akik sok év kilátástalansá-
ga után szenvedélybeteggé váltak, és jelen állapotukban 
alkalmatlanok az önállóságra, a munkavállalásra. Az ő 
sorsuk javítását célozta meg a Bap� sta Tevékeny Szere-
tet Misszió, akik hamarosan elkezdik működésüket Sajó-
szentpéteren.

A karita� v szervezet bemu-
tatkozásában szerepel két lé-
nyegi mondat.  „Küldetésünk 
a méltó életminőség előse-
gítése idős, beteg, rászoruló 
emberek számára. (…) Olyan 
szolgáltatást biztosítunk, amit 
a saját szüleinknek, nagyszü-
leinknek, hozzátartozóinknak 
is szívesen ajánlanánk.” A 12 
évvel ezelő�  megfogalma-
zo�  terveket te� ek köve� ék, 
Debrecenben létrehozták köz-
pontjukat, és elsősorban az 
ország elmarado� abb kele�  
régióiban fejte� ék és fej� k ki 
tevékenységüket. Elsőként a 
szenvedélybeteg-ellátást és a 
házi segítségnyújtást szervez-
ték meg, majd óriási lépésként 
a szociális étkeztetés létre-
hozása következe� . Jelenleg 
mintegy 15 000 nehéz sorsú – 
beteg vagy rászoruló – ember 
életét könnyí� k meg közel 900 
fő alkalmazo� al.
A szenvedélybeteg ellátással 
kapcsolatban 2020-ban keres-
te meg a misszió képviselője 
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzatot, majd az egyez-
tetéseket követően ellátási 
szerződést kötö� ek. Ebben 
a Bap� sta Tevékeny Szeretet 
Misszió magára vállalta a szen-
vedélybetegek és pszichiátriai 
betegek nappali ellátását, amit 
önkormányza�  határozatban 
rögzíte� ek. 
„Az egykori Bányász Utcai Óvo-
da épületét, ahol már az utóbbi 
időszakban működő népkony-
ha is megszűnt, alkalmasnak 
találtuk feladatunk végzésére. 
Az ingatlant azóta partnerszer-

vezetünk, a Tudatos Fogyasz-
tók Egyesülete megvásárolta, 
és rendelkezésünkre bocsátot-
ta. Megtörténtek a funkciónak 
megfelelő belső átalakítások, 
és a mostani időszakban már 
csak a tereprendezés van hát-
ra” – nyilatkozta lapunknak 
dr. Jamniczkiné Obulányi Rita, 
az Új Esély Központ regionális 
vezetője. A Bap� sta Tevékeny 
Szeretet Misszió a szenvedély-
betegek és pszichiátriai bete-
gek nappali ellátását fogja vé-
gezni a szükséges engedélyek 
beszerzését követően. Mindez 
a � zezer főt meghaladó te-
lepüléseken kötelező önkor-
mányza�  feladat, ezért is jö�  
jól a város vezetésének ez a 
megkeresés. A misszió az ellá-
tási szerződés keretében állami 
norma� vában részesül, amiből 
munkatársakat és egy helyi ve-
zetőt tud alkalmazni a vállalt 
feladatok ellátásra. Oktatnak 
majd életmódvezetést, aminek 
célja a hátrányos helyzetűek 
visszaterelése olyan életmód-
ba, olyan életkörülmények 
közé, hogy újra munkát tudja-
nak vállalni. A képzés résztve-
vőinek napi szinten biztosíta-
nak � sztálkodási lehetőséget, 
ruhamosást és -szárítást és 
napi egy alkalommal meleg ét-
kezést. A rendszeres közösségi 
fejlesztésekkel integrálni igye-
keznek a rászoruló embereket 
a társadalomba, amihez komp-
lex programot dolgoztak ki. 
Az akkreditált képzés része az 
életmódtanácsadás, ami hoz-
zájárul az önbizalmukat vesz-
te�  emberek személyiségének 

visszaépítéséhez, a személyes 
problémák kezeléséhez. Meg-
tanítják számukra például az 
önéletrajzírás technikáját, ez-
zel is esélyt teremtve az állás-
interjúkon való sikeres részvé-
telhez. 
Dr. Jamniczkiné Obulányi Rita 
kifejte� e: ha a hozzájuk for-
dulók állapotának legalább 
szinten tartását el tudják érni, 
azzal már segíte� ek a társa-
dalomnak. A 12 éve működő 
misszió szerteágazó tevékeny-
sége közö�  szerepel a szociális 
étkeztetés és a szenvedélybe-
teg-ellátás melle�  a házi se-
gítségnyújtás, a nevelőszülői 
hálózat, a jelzőrendszeres se-
gítségnyújtás, a szenvedély-
betegek támogato�  lakhatása 
is. Céljuk a por� ólió további 
szélesítése és a hatékonyság 
növelése. Sokéves tapaszta-
latuk, hogy hosszú folyamat a 
rászorulók egészségi állapotá-
nak javítása, sőt, a sta� sz� kák 
szerint nincs is 100%-os ered-
mény a munkájukban, de ez 
nem is lehet a céljuk. A súlyo-
sabb esetek ellátását azzal tud-
ják segíteni, hogy olyan intéz-
ményekbe irányítják őket, ahol 
egészségügyi szakemberek 
dolgoznak, és o�  akár bentla-
kásos ellátásban is részesülhet-
nek. Sajószentpéteren műkö-
dik a dr. Csiba László Integrált 
Szociális Intézmény, amely 
tulajdonképpen a szenvedély-
betegek bentlakásos o� hona. 
Természtesen olyan probléma 
is létezik, amely nem oldható 
meg helyben, akkor a betegek 
érdekében továbblépnek. 
A Bányász utcai épületre a szol-
gáltató hamarosan megkéri a 
Kormányhivataltól a nyilván-
tartási bejegyzést, ahonnan 
maximum 60 nap múlva meg-
kapják a működési engedélyt. 
Terveik szerint október 1-jétől 
megkezdhe� k a munkát, amit 

adománygyűjtő akció előz 
meg. Nagyon fontos számuk-
ra a környezet befogadása, 
ezért a környékbeliek számára 
közösségi teret biztosítanak. 
Elterjedt a városban, hogy haj-
léktalan szálló üzemel majd az 
óvodaépületben, amit ezút-
tal is cáfolnak, hiszen nappali 
ellátásról van szó, ami reggel 
8-tól maximum este 6-ig tart. 
Elkészült az épületben két pi-
henőszoba, étkező, közösségi 
tér, többfunkciós helyiség is. 
Fontos kiemelni, hogy a szol-
gáltatásokat csupán józan ál-
lapotban lehet igénybe venni. 
Lesz hivatalos telefonos és in-
ternetes elérhetőségük is, me-
lyek segítségével tartani tudják 
majd a kapcsolatot a hozzájuk 
fordulókkal. Az Új Esély Köz-
pont regionális vezetője azt is 
elmondta, hogy a későbbiek-
ben a kollégái örömmel részt 
vállalnak majd a helyi közössé-
gi kapcsolatok erősítésében is.

Kovács I.

Majd egy tényleg őrült időszak 
következe� : éveken keresztül 
minden szabad percünkben 
terepen voltunk, középkori fa-
luhelyeket azonosíto� unk, ős- 
és újkőkori, bronz- és vaskori 
telepeket fedeztünk fel szerte 
a megyében. Közben renge-
teget beszélge� ünk, nagy ha-
tással volt rám természetes 
intelligenciája, képessége, 
hogy észrevegye az értéket do-
kumentumokban, tárgyakban, 
emberekben. Nem túlzás, ba-
rátok le� ünk.
Bánto� a, hogy fi atal korában 
nem adato�  meg neki a ta-
nulás lehetősége, de sikerült 
rábeszélni, hogy tegyen egy kí-
sérletet. A körülmények mia�  
csak a történelem szak nappali 
tagozatára jelentkezhete� , de 
vállalta, és felkészült a felvéte-
lire. Nem félt beülni a frissen 
ére� ségize� ek közé, és siker-
rel is járt, végre elkezdhe� e az 
egyetemet. A történelem szak 
melle�  a muzeológia és a ré-
gészet szakirányt is elvégezte. 

Érdekes volt látni, milyen rövid 
idő kelle�  ahhoz, hogy tanárai 
inkább a kollégát, semmint a 
tanítványt lássák benne.  
Aztán sok dolog változo� , de 
minden az élet rendjének meg-
felelően. Családja le� , megszü-
lete�  imádo�  kislánya. Régi-
ségkereskedést nyito� , járta a 
régiségvásárokat. Nem juto�  
már idő terepre menni, de so-
kat üldögéltem a boltjában, fi -
gyeltem, ahogy az emberekkel 
bánik, s ha megtehe� em, vásá-
roltam tőle könyveket, képe-
ket, szép tárgyakat. 
Ami mindig nagyon fontos 
volt a számára: szülővárosa 
történetének dokumentálása. 
Időt és fáradságot nem kímé-
lő utánajárással hagyatékokat 
szerze�  meg, de nem sajnálta 
a pénzt az interneten felbukka-
nó képeslapokra, fényképekre 
sem. Olyan gyűjteményt állí-
to�  így össze, amely párját rit-
kítja, és megkerülhetetlen, ha 
valaki a város történetét vagy 
annak egy szűkebb szeletét 

be akarja mutatni. Amíg a be-
tegsége engedte, a hegyet, a 
pincéket járta és fotózta. Nagy 
álma volt, hogy létrehozhasson 
és kezelhessen egy helytörté-
ne�  gyűjteményt, s nagy bána-
ta, hogy ez nem sikerült.
Eljö�  aztán az az idő is, ami-

kor úgy lá� a, már hasznosítani 
tudja az összegyűjtö�  anyagot 
és a felhalmozo�  tudást. Ő írta 
meg a Sajószentpéter törté-
nete 1. kötetében a régésze�  
fejezetet, és nagyon jó munkát 
végze� . De foglalkozo�  1956 
helyi eseményeivel is, hogy 
kisebb-nagyobb írásairól ne is 
szóljak. Két, főleg az ő gyűjte-
ményén alapuló kötet össze-
állításában együ�  dolgoztunk, 
és erre a munkára mindke� en 
büszkék voltunk. 
És most azzal kell szembesülni, 
hogy eddig tarto� : elmentél, 
Tamás, s túl korán hagytad i�  
ezt a földi világot. De nem hal-
tál meg egészen, tovább élsz 
munkáidban és emlékezetünk-
ben. Az ókoriak úgy tarto� ák, 
hogy az hal meg, akinek a ne-
vét elfelej� k – a te nevedet 
azonban soha nem fogjuk elfe-
lejteni.

Tóth Péter

dr. Jamniczkiné Obulányi Rita, 
az Új Esély Központ regionális 
vezetője rendkívül opti mista 

az egykori óvodaépület új 
funkcióját illetően

A legutolsó közös munkája barátjával, Tóth Péterrel
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Sajószentpéter Város Dísz-
polgára – Dr. Szemán Ilona 

közgazdász

Dr. Szemán Ilona Múcsonyban 
születe� , ahol hatgyermekes 
bányászcsaládban nevelkede� . 
I�  végezte általános iskolai ta-
nulmányait, majd a miskolci 
közgazdasági szakközépiskolai 
ére� ségit követően a közgaz-
daságtudományi egyetemen 
közgazdász diplomát, summa 
cum laude minősítéssel egye-
temi doktori címet, később 
pedig okleveles könyvvizsgálói 
képesítést is szerze� .
Pénzügyi pályáját is Múcsony-
ban kezdte, majd hat év eltel-
tével Sajószentpéteren már 
pénzügyi csoportvezetőként 
dolgozo� , két évvel később 
pedig már ő volt a nagyköz-
ségi tanács vb-� tkára. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Tanács pénzügyi főosztályve-
zetőjeként több mint 20 éven 
át volt a megye pénzügyi éle-
tének irányítója, most pedig 
immár � z éve a sajószentpéteri 
önkormányzat pénzügyi ta-
nácsadója.

Sajószentpéter Város „Pro 
Urbe” díja – Dr. Kacsándi 

László Sándor háziorvos, a 
GYÓMI intézményvezetője

Dr. Kacsándi László Sándor 
több mint három év� zede 
vesz részt Sajószentpéter vá-
ros egészségügyi ellátórend-
szerének működtetésében. A 
Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen szerze�  doktori 
címet, majd 1997-ben házior-
vostanból te�  szakvizsgát, ké-
sőbb egészségügyi menedzser 
egyetemi szakosító oklevelet 
szerze� . Szakmai pályáját a 
Tiszai Vegyi Kombinátnál üze-
morvosként kezdte, majd át-
helyezéssel Sajószentpéterre 
került, ahol a III. számú felnő�  
háziorvosi körzet orvosi felada-
tainak ellátásával bízták meg.  
Gyógyító tevékenysége melle�  
2001-től, immár 20 éve látja 
el a Sajószentpéteri Gyógyí-
tó-Megelőző Intézmény maga-
sabb vezetői feladatait. Vezetői 
munkáját szakmailag felkészült 
munkahelyi kollek� va segí� .

Sajószentpéter Város Pedagó-
giai Díja – Kaszáné Vincze Éva, 

a Sajószentpéteri Közpon�  
Napközi Ott honos Óvoda 

nyugalmazott  vezetője
Kaszáné Vincze Éva Sajó-
szentpéteren születe�  és i�  
is nevelkede� . Középiskolai 
tanulmányait Miskolcon, a 
Kossuth Lajos Gimnázium és 
Óvónőképző Szakközépiskolá-

ban végezte, majd felsőfokú 
óvónői tanulmányait Sáros-
patakon folyta� a. 2003-ban 
óvodapedagógusi szakvizsgát 
te� . 1979-ben helyezkede�  el 
Sajószentpéteren óvónőként, 
és 40 éven át - nyugdíjba vonu-
lásáig - egyetlen munkahelyen 
dolgozo� . 1997-ben Székelyné 
Drahos Mária óvodavezető-he-
lye� esének választo� a, akinek 
szakmai, vezetői tevékenysége 
iránytűként szolgált pályáján. 
Tőle ve� e át 2013-ban a Sajó-
szentpéteri Közpon�  Napközi 
O� honos Óvoda irányítását.

Sajószentpéter Város Pedagó-
giai Díja – Kissné Balla Ilona 

tanító
Kissné Balla Ilona Sajószent-
péteren születe� . 40 éve sze-
rezte meg tanítói diplomáját a 
nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán. A tanítói 
szak mellé ének-zene tantárgy-
ból szakkollégiumi végze� sé-
get szerze� . 1981-től alsó ta-
gozatos diákokok nevelésével 
és oktatásával foglalkozo�  vá-
rosunkban. Sokáig az egykori 
Lévay József Általános Iskolá-
ban dolgozo� , majd 2007-ben 
a sajószentpéteri iskolák ösz-
szevonásakor került a székhe-
lyintézménybe, a Kossuth La-
jos Általános Iskolába. Magas 

szintű szakmai felkészültsége, 
hivatástudata példaértékű, 
a pályán eltöltö�  évek ala�  - 
szembenézve az új kihívásokkal 
- folyamatosan bővíte� e szak-
mai tudását.

Sajószentpéter Város Egész-
ségügyi és Szociális Díja – Al-
bert Tamás, a Sajószentpéteri 

Mentőállomás vezetője

Albert Tamás középiskolai 
tanulmányait Miskolcon, a 
Kossuth Lajos Gimnáziumban 
végezte, ahol már megmutat-
kozo�  a segítés és nevelés irán-
�  elhivato� sága. Az évek során 
folyamatosan képezte magát: 

a mentőszakápolói képesítés 
megszerzése után a Szegedi 
Egészségügyi Főiskolán diplo-
más ápolói képze� séget, majd 
2016-ban kiemelt mentőápo-
lói oklevelet szerze� . 1989. 
szeptember 1-jétől dolgozik 
az Országos Mentőszolgálat 
Sajószentpéteri Mentőállomá-
sán, melynek 2004-től vezető-
je. Munkája melle�  több mint 
20 éve oktat középiskolai és 
felnő� képzési keretek közö� . 
Tagja az Országos Mentőszol-
gálat oktatói csapatának is.

Sajószentpéter Város Közszol-
gálatért Díja – Liptákné Ba-

logh Beatrix, a Sajószentpéte-
ri Városgondnokság gazdasági 

igazgatóhelyett ese

Liptákné Balogh Beatrix szak-
mai felkészültségét Kazinc-
barcikán, az Irinyi János Szak-
középiskola közgazdasági 
tagozatán végze�  tanulmánya-
ival alapozta meg, ahol közgaz-
dasági szakirányú ére� ségit 
te� . Felsőfokú tanulmányait a 
Károly Róbert Főiskolán, majd 
a Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Karán folytat-
ta, ahol okleveles közgazdász 
diplomát szerze� . Több mint 
15 éve dolgozik a településen, 
jelenleg a Sajószentpéteri Vá-
rosgondnokság gazdasági igaz-
gató-helye� eseként vesz rész 

az intézmények gazdálkodási, 
pénzügyi és számviteli felada-
tainak ellátásában. Kiemelkedő 
érdemei vannak a városi intéz-
mények gazdálkodási egyen-
súlyának megteremtésében és 
fenntartásában, a hatékony és 
jogszerű gazdálkodás feltéte-
leinek biztosításában, a felada-
tellátás gazdasági alapjainak 
megteremtésében.

Sajószentpéter Város Közszol-
gálatért Díja – Simon László, a 
Sajószentpéteri Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály vezetője

Középiskolai és felsőfokú szak-
mai tanulmányait Debrecen-
ben végezte. A Péchy Mihály 
Építőipari Szakközépiskola 
elvégzése után az Ybl Miklós 
Építőipari Műszaki Főiskolára 
jelentkeze� , ahol 1982-ben 
magasépítő üzemmérnök vég-
ze� séget szerze� . Az építész 
kamara tagja, tervezői és mű-
szaki vezetői jogosultsággal 
rendelkezik. Szakmai tapaszta-
latait műszaki előkészítő, beru-
házási ügyintéző és építésható-
sági ügyintéző munkakörökben 
szerezte először a Borsod Me-
gyei Állami Építőipari Vállalat-
nál, később a miskolci LAKÉRT 
K� .-nél. Jól ismeri a környé-
ket, hiszen 2002 és 2014 kö-
zö�  építéshatósági és műszaki 
munkakörökben dolgozo�  Sa-

jóbábonyban, Kazincbarcikán 
és Edelényben is. Sajószentpé-
terre hazatért, hiszen a Sajó-
szentpéteri Polgármesteri Hi-
vatalban 1993 és 2001 közö�  
beruházási és építéshatósági 
ügyintéző volt, majd 2015-től 
jelenleg is a Városüzemeltetési 
és Beruházási Osztályt veze� .

Sajószentpéter Város képvi-
selő-testületének „Elismerő 

Plakett je” – Gyúró Aurica 
vállalkozó

Gyuró Aurica (Aranka) Erdély-
ben, Nagy-Loznán születe� , 
iskoláit Kolozsváron végezte. A 
gimnázium elvégzése után ne-
velőtanárként dolgozo� . 1992-
ben Magyarországon alapíto�  
családot. Jelenleg ügyvezető-
ként veze�  a Gyuró és Társa 
Mezőgazdasági és Szakipari 
Korlátolt Felelősségű Társasá-
got, sajószentpéteri üzletében 
mezőgazdasági, szakipari és 
barkácstermékeket forgalmaz. 
Szakmai tudásával és kapcso-
latrendszerével már két év-
� zede hozzájárul a település 
közmunkaprogramjainak sike-
res lebonyolításához. Vis maior 
helyzetek esetén - a 2010. és 
a 2012. évi árvízi védekezés, 
valamint a 2019. évi rendkívüli 
időjárás mia�  szükségessé vált 
védelmi munkák során – mind 
anyagilag, mind eszközök és 
anyagok azonnali biztosításá-

val támoga� a, segíte� e a tele-
pülés veszélyelhárítását.

Sajószentpéter Város képvi-
selő-testületének „Elismerő 
Plakett je” – Kakuk Jánosné 

szakasszisztens

Kakuk Jánosné Varbón nevel-
kede� . Egészségügyi szakmai 
alapképesítése általános ápo-
ló, általános asszisztens. Az 
alapképzés befejezése után a 
Vasgyári Kórház Sebésze�  Osz-
tályán helyezkede�  el. Munka 
melle�  folyamatosan képezte 
magát, ére� ségi után a Fe-
renczi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskolában folyta� a 
tanulmányait, ahol ápoló szak-
dolgozói szakképesítést szer-
ze� .

1995-től a lyukóbányai üze-
morvosi rendelőben dolgozo� , 
majd négy évvel később a Sajó-
szentpéteri Gyógyító-Megelő-
ző Intézmény alkalmazásába 
került, ahol elsődlegesen a bel-
gyógyászat, a hasi ultrahang 
és a reumatológia szakasszisz-
tensi feladatait látja el. Munká-
jában precíz, pontos, betegköz-
pontú, mindenkivel megtalálja 
a közös hangot. Munkatársai 
szere� k, � sztelik, fele� esei el-
ismerik érdemeit.

Dr. Szemán Ilona Múcsonyban 

Dr. Kacsándi László Sándor ban végezte, majd felsőfokú 

Albert Tamás középiskolai 

Liptákné Balogh Beatrix szak-

Középiskolai és felsőfokú szak-

Gyuró Aurica (Aranka) Erdély-

Kakuk Jánosné Varbón nevel-
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Kis település - nagy sportegyesület
Arcélek a múltból: Mező Jenő, a sportvezető-legenda

A Borsodi Bányász történetében meghatározó szerepet 
játszó Mező Jenő életútját az előző két részben addig kö-
vethett ük nyomon, amíg a labdarúgócsapat kispadjáról 
fel nem állt.

III. rész: Az ezerkezű mágus

A kor szelleméhez igazodva Sa-
jószentpéteren hatalmas lép-
tekben fejlődö�  a szakszerve-
ze�  sportmozgalom, amelyből 
kinőve egyre több szakosztály 
bontoga� a szárnyait. A siker 
ízét 1948 őszén, a Tatabányán 
első alkalommal megrendeze�  
országos bányász bajnoksá-
gon megízlelhe� ék: elnyer-
ték a vándorzászlót, mivel hat 
döntőbe juto�  sportágból 
háromban országos bajnoksá-
got nyertek. Az eredményen 
felbuzdulva hamarosan rend-
szeres torna-, teke-, kézilab-
da-szakosztályi élet alakult, 
majd példájukat más sportá-
gak is köve� ék. Így a növekvő 
igények által támaszto�  kö-
vetelményekhez kelle�  igazí-
tani az egyesület vezetését is. 
Ennek élére a legalkalmasabb, 
legjobb szervezőképességek-
kel rendelkező ember, Mező 
Jenő állt, aki 1960-tól mellékál-
lásban a Borsodi Bányász � t-
kára, fő� tkára, majd 1968-tól 
ügyvezető elnöke le� . Szerve-
zőmunkája nyomán egyre töb-
ben ve� ek részt a tömegsport 
vetélkedésein és az egyesület 
kötelékében a versenysport-
ban is. A fejlődés kikövetelte 
a feltételek javítását is: 1959-
ben iker tekepályát, négy évvel 
később villanyfényes kézilab-
dapályát, ugyanabban az év-
ben az öltözőépülethez klub-
szobát, 1966-ban pedig 30x17 
m-es parke� ás tornacsarnokot 
építe� ek (amely abban az idő-
ben az ország egyik legszebb 
sportcsarnoka volt, mára saj-
nos messze meghaladta az idő, 
az infrastruktúra pedig mintha 

megragadt volna az akkori a 
szinten).
Amíg a Bányász 1950-ben még 
mindössze egy (labdarúgó), 
Mező Jenő 1977. évi nyugdíjba 
vonulásakor már hét NB-s (2 
NB I., 4 NB II., 1 NB III.) szakosz-
tállyal rendelkeze� . Az egye-
sület számos országosan is is-
mert és elismert sportembert, 
magyar bajnokot, válogato�  
versenyzőt nevelt. Legered-
ményesebben a női kézilabda-, 
az ökölvívó-, és a tornaszak-
osztály tevékenykede� , akik 

az élvonalban is öregbíte� ék 
Sajószentpéter sportjának hír-
nevét. (Az összevonások után 
férfi  teke és röplabda is – de 
ezek más településekét.)  A si-
kerek eléréséhez szükség volt a 
bánya vezetőinek, elsősorban 
Jáni Gyula igazgatónak a támo-
gatására is, és Mező Jenő sze-
rint még valamire:
„Nagyszerű vezetői gárda ko-
vácsolódott  össze a Bányász-
nál: Az elnökség például az 
utóbbi húsz évben szinte nem is 
változott . Közel húsz évig együtt  
dolgoztam a sportkörben Jáni 
Gyulával és Perényi Istvánnal. 
(...) De még így sem értük volna 
el ezt a szintet, ha nem kaptuk 
volna meg a bizalmat és se-

gítséget a bányák dolgozóitól, 
akik 1950 óta egy emberként 
állnak az egyesület mellett ! S a 
vállalat vezetői… nem ismerték 
volna fel a sport jelentőségét. 
És a munkatársak… Akik szinte 
minden időben szívüket, lelkü-
ket beleadva a munkába, dol-
goztak a sportkörért.”
Azt a küldetést, hogy a helyi 
tehetséges fi atalokra kell ala-
pozni a csapatainkat, alaposan 
megnehezíte� e, hogy a köz-
ségnek nem volt középiskolá-
ja, Sajószentpéterről abban az 
időben is inkább elmentek, és 
más vidékről sem igen vágytak 
ide sportolók. Így aztán még 
nagyobb jelentősége le�  az 
alapos, tervszerű nevelőmun-

kának, az iskolákkal ápolt jó 
kapcsolatnak. De Mező Jenő 
sosem adta fel, és nem csupán 
a fi atalokat igyekeze�  a sport-
szerű életre, kemény munkára 
nevelni, hanem minden játé-
kost, még az idősebb „menő-
ket” is. Filozófi ája szerint az 
eredmények melle�  a pályán 
és magánéletben is példamu-
tató magatartással kell meghá-
lálni az anyagi és erkölcsi támo-
gatást a kemény fi zikai munkát 
végző szurkolóknak. Mérnök-
ségvezetőként a háromszoros 
kiváló dolgozó és a Bányászat 
Kiváló Dolgozója (1974-ben) cí-
mével ő maga mutato�  példát 
a munkában is. Természetesen 
a sport területén ugyanúgy 
számtalan alkalommal elismer-
ték teljesítményét: kétszer le�  
„A testnevelés és sport érdemes 
dolgozója”, egyszer „A test-

nevelés és sport kiváló dolgo-
zója”. Ezek melle�  a „Magyar 
Népköztársasági Sportérde-
mérem” bronz, ezüst és arany 
fokozatának is büszke tulajdo-
nosa. Hasonló hozzáállást várt 
el – az ado�  kedvezmények 
megtartásán túl - sportolóitól 
is, akik közül később többen 
edzők, vezetők le� ek az egye-
sületnél. Talán ez is magyará-
zat arra, hogyan lehete�  és 
lehet sikeres a sportban egy kis 
település csapata (a ma egyet-
len „divatos” út, a poli� kai hát-
szél – néhol inkább orkán - nél-
kül is). Sportvezetőként mindig 
arra törekede� , hogy a borsodi 
fi atalok ne fővárosi vagy más 
nagy csapatokat erősítsenek, 
hanem maradjanak helyben. 
Ennek a jegyében szorgalmaz-
ta minden fórumon az egysé-
ges, minőségi szakosztályokat 

tömörítő Borsodi Bányász 
létrehozásának gondolatát, 
amelynek megvalósítása mia�  
még a nyugdíjba vonulását is 
elodázta néhány évvel. 
Végül 1977-ben nyugdíjba vo-
nult, de egy pillana� g sem pi-
hent meg, nem tudo�  sport 
nélkül élni. Már korábban is 
számíto� ak egyesületen fe-
lülemelkedő gondolkodására 
a járási és megyei sportveze-
tésben, így amikor 1978-ban a 
Borsod Megyei Kézilabda Szö-
vetség újjáalakult, a fő� tkári 
feladatokkal őt bízták meg, így 
az 1982. évi, magyar rendezésű 
női kézi vb egyik helyszínét biz-
tosító miskolci szervezőbizo� -
ság � tkári feladatait is ellá� a. 
Mint mindent, ezt is eredmé-
nyesen végezte, hiszen a lejáró 
mandátumát meghosszabbítva 
négy évre újra bizalmat sza-

vaztak neki. A Borsodi Bányász 
fő� tkáraként az éle� ől nagy 
elégtételként még megérte, 
hogy a női kézilabdázók felke-
rüljenek az NB I.-be, és a foci-
csapat korábbi játékosa, ké-
sőbb edzője, Szepesi Gusztáv 
olimpiai dobogó tetejére áll-
jon, azt viszont már sajnos el-
ve� e tőle a sors, hogy Isaszegi 
Róbert olimpiai bronzérmének 
is örülhessen. És szerencsére 
azt is, hogy végigszenvedje éle-
te fő művének, a Borsodi Bá-
nyásznak hamarosan bekövet-
kező haláltusáját. „Életének 73. 
évében, hosszú szenvedés után 
1988. április 11-én a Borsodi 
Bányászért (melynek neve egy-
beforrt a sajátjával) és a spor-
tért dobogó szíve örökre meg-
állt.” Családtagjai, sportbarátai 
hamvasztás elő�  református 
egyházi szertartás szerint áp-
rilis 15-én búcsúzha� ak el tőle 
szívének oly kedves szentély, a 
Miskolci Sportcsarnok melle�   
evangélikus temető ravatalo-
zójában. Portréjának összefog-
lalásául álljon i�  a nyugdíjba 
vonulásakor, a Népsport mun-
katársának írt leveléből egy 
olyan mondat, amelyről én azt 
gondolom, hogy sportvezetői 
nagyságát leginkább jellemzi:
„Pillanati g sem tartott am és 
tartom az elért eredményeket 
a magam sikerének. 
Én csak azt tett em egy kis bá-
nyászsportkörért, amit ten-
nem kellett , s azt, ami erőm-
ből tellett .”
Hogy emléke meddig él, az a 
sajószentpéteri sportvezetők 
és sportkedvelők jövendő ge-
nerációin is múlik. Remélem, 
hogy bennük egy kicsit ezzel a 
portréval is sikerült a telepü-
lés múltja, a Borsodi Bányász 
Sportegyesület és Mező Jenő 
irán�  érdeklődést felkelteni. 
Hogy ne vesszenek majd érté-
keink a feledés homályába.

Kiss Barnabás

Sajószentpéteri Tárna 1950 ,az NBII keleti  csoportjának bajnoka
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PORTRÉ, AKTUÁLISPORTRÉ
Kevésből is lehet jól gazdálkodni

Szakmai pályafutása során megjárta a pénzügyi szakma 
minden lépcsőfokát az adminisztrátori munkától a me-
gyei tanács főosztályvezetői posztjáig. Részese volt Sa-
jószentpéter legnagyobb beruházásainak, majd megyei 
pénzügyi vezetőként levezényelte a rendszerváltozás 
időszakában előállt új helyzetet. Most úgy fogalmaz, 
munkája során sokat kellett  trükközni a számokkal a 
folyamatos pénzhiány miatt , de valahogy mindig meg-
oldódott  a helyzet. Dr. Szemán Ilonát Sajószentpéterért 
végzett  áldozatos munkájáért városunk önkormányzata 
Díszpolgár címmel jutalmazta.

Díszpolgár le�  dr. Szemán Ilona közgazdász

Múcsonyban, egy hatgyerme-
kes bányászcsaládban nevelke-
de� , ahol édesapja a bányában, 
édesanyja a helyi termelőszö-
vetkezetben dolgozo� . Büsz-
ke szülőhelyére, ami egykor 
összetartó, rendeze� , élhető 
település volt a korhoz viszo-
nyítva, tehetős emberekkel. 
Szorgalmas, vallásos nép lakta 
a községet, amihez Alber� elep 
is tartozo� , de csupán közigaz-
gatásilag, mert lényegében 
nem alko� ak egy közösséget. 
I�  járta ki Ilona az általános 
iskolát, majd a Miskolci Köz-
gazdasági Szakközépiskolában 
folyta� a tanulmányait. Ére� -
ségivel a zsebében Múcsony 
Község Tanácsán helyezkede�  
el adminisztrátorként, és o�  
tanulta meg a könyvelést, majd 
pénzügyi feladatokat is vég-
ze� . Ambícióban nem szenve-
de�  hiányt, ezért beiratkozo�  
az akkori közgazdaságtudo-

mányi egyetemre, ahol sum-
ma cum laude minősítéssel 
szerze�  közgazdász diplomát, 
majd egyetemi doktori címet, 
később pedig okleveles könyv-
vizsgálói képesítést. 
Sajószentpéterre 1976-ban ke-
rült, ahol a nagyközségi tanács 
pénzügyi csoportvezetőjeként 
kezdte meg munkáját. A követ-
kező évben ide is költözö� , és 
azóta településünk lakója. Ké-
sőbb vb-� tkárrá lépte� ék elő, 
ami a mai jegyzői státus meg-
felelője. Úgy fogalmaz, hogy 
abban az időszakban rendkívül 
szegényes volt a nagyközség 
infrastruktúrája, a közművek 
is csak kis részben voltak ki-
épülve. Sok gyermek születe� , 
emia�  kevés volt az óvodai és 
iskolai férőhely. Ezért intézmé-
nyeket kelle�  építeni és bővíte-
ni. Így épült meg többek közö�  
a mai Hunyadi és Móra tagisko-
la, és megtörtént a már meglé-

vők bővítése, mint például a 
Kossuth iskoláé, de elkészült 
az egészségház, a lábas-ház 
és más emeletes bérházak, 
amelyek a későbbi fejlődés 
alapjait jelente� ék. A telepü-
lés minimális szintű bevétellel 
rendelkeze� , a pénzügyi forrá-
sokat pedig a megyei tanácson 
oszto� ák el, ezért velük napi 
szinten tarto� a a kapcsolatot, 
és folyamatosan egyeztete� . 
A feladat amia�  is nehéz volt, 
mert nagyon rossz volt Sajó-
szentpéter megítélése, ahol a 
korábbi vezetés néhány beru-
házást nem tudo�  befejezni. 
Aztán dr. Péter András le�  a 
tanácselnök, akivel sikerült 
sínre tenni a nagyközséget és 
helyreállítani a hírnevét is. Dr. 
Szemán Ilona büszke rá, hogy 
minden nagy beruházásnak 
részese volt. Rendkívül jó kap-
csolatot ápoltak a munkáltatók 
vezetőivel, így az üveggyár, a 
bánya, az Elze�  és a többi cég 
elöljáróival, akik sokat te� ek 
a helyi közösségi élet jó szín-
vonalon tartásáért. A kultúr-
házat és a sportéletet is ők fi -
nanszírozták. Működö�  ugyan 
járási tanács, ám érzékelhető 
volt, hogy annak a kereteit a 
nagyobb települések már ki-
nő� ék, ezért minden kéréssel, 
problémával a B.-A.-Z. Megyei 
Tanács illetékeseit keresték 
meg. A folyamatos tervezé-
sek, beruházások, fejlesztések 
veze� ek Sajószentpéter városi 
rangra emeléséhez. Szentpé-
teri sikereire a vezetők is felfi -
gyeltek, ezért többször csábí-
to� ák magasabb szintre, míg 
végül 1987-ben kötélnek állt, 
és Miskolcra te� e át munkahe-
lyét. Elő� e végze�  egy szám-
vetést, és kiszámolta, hogy 
sajószentpéteri terveinek 70 
százalékát teljesíte� e, így nyu-
godt szívvel vághat bele ma-
gasabb szintű feladatokba. Így 

le�  a megyei tanács pénzügyi 
főosztályvezetője, amely fel-
adatkört több mint két év� ze-
den át betöltö� e. Büszke arra, 
hogy minden poli� kai irányzat 
elismerte szakmaiságát, és 
amíg más főosztályvezetőket 
lecseréltek, ő mindig maradt a 
székében. 
Azt mondja, sem lakóhelye, 
sem a megye soha nem dús-
kált az anyagi javakban, a pénz 
mindig kevés volt. Példaként 
megemlí� , hogy az első önkor-
mányza�  választás utáni költ-
ségvetésben nem szerepelt 
munkahelyteremtés, holo�  
sorra zártak be a nehézipari 
nagyüzemek, a vaskohászatok 
és a bányák, ezért magas volt 
a munkanélküliség. A keret 
azonban csak az intézmények 
fenntartását fedezte. A nehéz 
helyzetet vezető poli� kusok 
igyekeztek kezelni, több-ke-
vesebb sikerrel. Hozzáteszi, a 
mai helyzet sokkal könnyebb, 
hiszen már nemcsak hazai for-
rások állnak rendelkezésre, a 
pályáza�  rendszer pedig sokkal 
hatékonyabb, mint az egykori 
közpon�  pénzosztás. 2008-as 
nyugdíjazását követően még 
2010 márciusáig dolgozo�  
főosztályvezetőként. Azt kö-
vetően több időt tudo�  for-
dítani Sajószentpéterre, ahol 
pénzügyi tanácsadóként a mai 
napig igényt tartanak a munká-
jára, amivel hozzájárul a pénz-
ügyi stabilitás megőrzéséhez. 
Utólag bevallja, csalódás volt 
számára, hogy helybeli legna-
gyobb tervét, a városközpont 
kialakítását nem tudta megva-
lósítani, aminek egyszerű oka a 
pénzhiány volt. Mindig voltak 
olyan fejlesztések, amelyek az 
emberek mindennapjait ha-
tározták meg, és ezek előnyt 
élveztek a városépítéssel 
szemben. Vb-� tkári időszaká-
ban, vagyis a ’80-as években 

ha� éle alterna� vát dolgoztak 
ki a 26-os számú főút elkerülő 
szakaszának kiépítésére, mert 
már akkoriban is kao� kus ál-
lapotok uralkodtak az utakon. 
Talán most jö�  el az ideje, hogy 
ez is megvalósulhat. Büszke rá, 
hogy szaktudását és vélemé-
nyét mindig sokan igényelték. 
Tarto�  előadásokat Hollandi-
ában, Franciaországban vagy 
Angliában a birminghami egye-
temen, ahol a rendszerválto-
zás levezénylésére voltak leg-
inkább kíváncsiak a hallgatók. 

Bár németül beszél, de a nyelvi 
pontosságok mia�  inkább tol-
mács segítségét ve� e ilyen-
kor igénybe. 
A rendszerváltozás utáni évek-
ben napi szinten keresték a 
nehéz helyzetbe került önkor-
mányzatoktól, akiket muní-
cióval láto�  el. A szakmában 
dolgozó régi ismerősei ma is is-
merik a telefonszámát. Szabad-
idejében sokat utazgat, Európa 
szinte valamennyi országában 
járt már. Ebben az évben Tos-
cana és Firenze nevezetessé-

geivel ismerkede�  meg. Tagja 
a Miskolci Görögkatolikus Egy-
házmegye Gazdasági Tanácsá-
nak. Segítségével a Sajószent-
péteri Görögkatolikus Parókia, 
a Szent Péter Közhasznú Alapít-
vány és a Szent Péter Diakóniai 
Szolgálatnál végze�  hitéle�  te-
vékenysége melle�  több társa-
dalmi területen is kifej�  segítő 
szerepét. Munkásságát szá-
mos magas szintű kitüntetés 
kísérte. Kiérdemelte többek 
közö�  a Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkeresztet, a Köz 

Szolgálatáért Érdemjel ezüst 
fokozatát,
Sajószentpéter Város PRO 
URBE díját és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Önkor-
mányzatáért Díjat. Életútjának 
és a településért végze�  mun-
kájának méltó elismeréseként 
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat képviselő-testülete 
dr. Szemán Ilonát Sajószentpé-
ter Város Díszpolgára kitünte-
tésben részesíte� e.

Kovács I.

TÁJÉKOZTATÓ
hallgatói támogatás igénybevételéről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2020.(IX.28.) önkormányza�  rende-
let alapján a felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatos költségekhez való hozzájárulásként hallgatói támogatást nyújt.

A rendelet szerint egyszeri pénzbeli támogatásra – a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentéséhez – az a 18. életévét betöltö�  fi atal 
felnő�  jogosult, 

- aki felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, 
- 25. életévét még nem töltö� e be és 
- a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114 000 Ft-

ot).

A támogatás összege hallgatónként 30 000 Ft, melyet az önkormányzat évente egy alkalommal, a kérelem benyújtását követő hónap 5. napjáig 
folyósít.

A hallgatói támogatás megállapítása irán�  kérelmet az arra rendszeresíte�  formanyomtatványon 2021. október 10. napjáig, a keresz� éléves 
hallgatók esetében 2021. február 28. napjáig kell elju� atni postai úton vagy személyesen a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba. A határidő 
elmulasztása jogvesztő. A kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.), 
vagy letölthető a www.sajoszentpeter.hu weboldalról.

A kérelemhez csatolni kell 30 napnál nem régebbi 
- a kérelmező családjában vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni, jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot és igazolást, valamint
- a hallgatói jogviszonyt tanúsító igazolást. 

Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók II. félévi összegének pótlékmentes befi zetési határideje 2021. szeptember 15.!
Segítve az önkéntes adófi zetést, önkormányza�  adóhatóságunk postán vagy az elektronikus tárhelyekre megküldte az érinte� ek részére az adó-
számla-kivonatokat. Ha az Ön adószámlája tartozást vagy túlfi zetést mutat, az önkormányza�  adóhatóság az adózó adószámlájának adónemenkén-
�  egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámíto�  késedelmi pótlékról adószámla-értesítést ad ki.
Felhívjuk az egyéni vállalkozók fi gyelmét, mivel elektronikus ügyintézésre köteleze� ek, az egyenlegközlőjük tartalmazza a magánszemélyként fi -
zetendő tételeket is, részükre csekk nem kerül kiküldésre. Amennyiben nem rendelkeznek bankszámlával, úgy az ügyfélszolgálatunkon külön kell 
kérniük csekket a befi zetés rendezésére. Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel és bankkártyával, az alábbi linkre kat-
� ntva az EFER (elektronikus fi zetési rendszer) használatával költségmentesen és egy kitöltéssel tudják az összes köteleze� ségüket teljesíteni: 
htt ps://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  
2021. január 01. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat a Nemze�  Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A 2020. december 
31-éig keletkeze� , fennálló gépjárműadó-hátralékokat még az önkormányzathoz kell megfi zetni.

Előre is köszönjük, hogy az adóköteleze� ségeit pontosan teljesí� .
Dr. Szemán Ilona munkáját mindig a magasszintű szakmaiság 

jellemezte és jellemzi mind a mai napig

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal tájékoztatói

a lábasház
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SORSOK, EMBEREKSORSOK, EMBEREK
Sorsok, emberek

A történelem többször is bizonyított a, hogy a magyar 
emberek nagy része rendpár� . Ezt a tényt a poli� ka 
időnként szere�  is a maga javára felhasználni. Azonban 
kétélű fegyver: csak addig fogadjuk el, amíg a saját sza-
badságunkat mások túlzott an nem korlátozzák. Ha ez 
megtörténik, a bizalom is elvész. Ugyanis csak addig sze-
retjük a rendet, amíg másokkal tartatják be. A közrendet 
természetesen fenn kell tartani, s hogy szükség van an-
nak őrzőire, azt azért többnyire elfogadjuk. Különösen 
akkor, ha saját biztonságunkat veszélyben érezzük, ön-
magunk nem tudjuk azt megvédeni, és akár egy telefon-
hívással (112) rövid időn belül elérhető a segítség.

Dr. Gál Károly rendőr alezredes

A Sajószentpéteren élő dr. Gál 
Károly rendőr alezredest, a 
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Rendésze�  Igaz-
gatóság Tevékenység- irányí-
tási Központ osztályvezetőjét 
a 2021. június 24-i ülésén a 
megyei önkormányzat „Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye 
Közbiztonságáért Díj” kitün-
tetésben részesíte� e. Hogy 
a porcelánból készült szép 
emlékplake�  és a Sárkányölő 
Szent György-szobor jó hely-
re került, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság 
rendésze�  rendőrfőkapitány- 
helye� ese pedig 2021. augusz-
tus 26-án az „Év Ügyeleti  Osz-
tályvezetője” címmel ismerte 
el munkáját.
I�  él közö� ünk, sokan mégsem 
ismerik, ugyanis a közvetlen, 
szerény rendőr� sztről civilben 
senki sem gondolná, hogy az, 
hogy mi nyugodtan tudjunk 
aludni, jórészt rajta is múlik. A 
sajószentpéteriek nevében mi 
portréjának megrajzolásával 
gratulálunk az elismerések-
hez. Szeretnénk őt közelebbről 
megismertetni olvasóinkkal is, 
s akkor reményeim szerint ki-
tűnik majd, hogy neki valóban 
„van mire szerénynek lennie”.

- Sok kisfi ú álmodozik ar-
ról, hogy amikor majd felnő, 
tűzoltó, katona vagy rendőr 
válik belőle. Ön mire vágyako-

zott  egykor?
- Sajószentpéteren szület-

tem 1966-ban, azóta i�  élek. 
Általános iskolában o�  tanul-
tam, ahol az édesapám, majd 
később az öcsém és sok-sok 
évvel később a két gyermekem 
is. Édesanyám az egyik gyógy-
szertár szakasszisztense volt, 
édesapám a bánya gépésztech-
nikusa, már mindke� en nyug-
díjasok. Jól tanultam ugyan, de 
édesapám a Borsodi Bányász 
labdarúgója volt, így a foci en-
gem is jobban vonzo�  a köny-
veknél. Ám hamar belá� am, 
hogy nem vagyok olyan tehet-
séges, mint ő, és hamar befeje-
ződö�  a pályafutásom. Pedig 
szüleim szerint kisgyermekként 
szinkronrendező és futballista 
szere� em volna lenni…

- Álmai után minden gye-
rek találkozik a rideg valóság-
gal: tanulni kell.

- A legjobb, legerősebb 
középiskolába akartam járni, 
ezért jelentkeztem a Földes 
Ferenc Gimnáziumba, ahová 
fel is ve� ek. Kedveltem a ma-
tema� kát és a fi zikát, ezért 
mérnöki pályára készültem. 
Családomban a férfi ak a bá-
nyában dolgoztak, fel sem 
merült bennem, hogy más 
szakmát válasszak, mint a bá-
nyamérnöki. Édesanyám azzal 
� ltakozo�  a pályaválasztási 
terveim mia� , hogy neki elég a 
többiekért aggódnia. Az ére� -
ségi után a bányamérnöki he-

lye�  a gépészmérnöki karra 
ve� ek fel, de elő� e egy év sor-
katonai szolgálatra hívtak be. 
Még ez ala�  sem gondoltam 
arra, hogy valaha én fegyveres 
szervnél teljesítsek szolgálatot, 
alig vártam, hogy leszereljek… 
A rendőrség eszembe sem ju-
to� , pedig a Kántor nevű nyo-
mozókutyáról szóló két köny-
vet „rongyosra olvastam”, és 
imádtam a megtörtént bűn-
ügyekről szóló krimiket.

- A Nehézipari Műszaki 
Egyetemen 1990-ben szer-
zett  mérés- és automati zálási 
üzemmérnök diplomával a 
zsebében indult neki a nagy-
betűs életnek.

- A rendszerváltás és a pri-
va� záció mia�  kezdő mérnök-
ként már sehová sem akartak 
felvenni, egy ismerősöm java-
solta, hogy jelentkezzek ren-
dőrnek. Korábban a családom-
ban nem volt rendőr, ezért le�  
némi � ltakozás a szüleim ré-
széről. (Néhány évvel később 
azonban már nagyon büszkék 
voltak rám!) A kemény orvosi, 
fi zikai és pszichológiai felvételi 
után 1990. december 1-jétől 
törzszászlósi rendfokoza� al 
a Kazincbarcikai Rendőrkapi-
tányság próbaidős nyomozója 
le� em. Egy év múlva véglege-

síte� ek, és megkaptam az első 
� sz�  rendfokozatomat: alhad-
naggyá lépte� ek elő.

- Ekkor már az is eldőlt, 
hogy „irány a ranglétra 
meghódítása”?

- Egyre jobban tetsze� , 
amit csinálok, persze renge-
teget és állandóan képeztem 
magam, hiszen a műszaki egye-
temen nem hallha� am bünte-
tőjogról, büntetőeljárás-jogról 
vagy a nyomoza�  utasításról… 
Haladtam is szépen előre a 
beosztásokban: vizsgáló, majd 
fővizsgáló le� em, előlépte� ek 
hadnaggyá. Munka melle�  a 
Miskolci Egyetem Gazdaság-
tudományi Karán tanultam, s 
amikor 1994-ben a vállalatgaz-
dálkodási üzemgazdász diplo-
mát megszereztem, javasolták, 
hogy a megyei rendőr-főkapi-
tányság gazdaságvédelmi osz-
tályán legyek főnyomozó. Eb-
ben a beosztásban már nagyon 
komoly bűncselekmények fel-
derítésében, vizsgálatában vet-
tem részt. De a munka melle�  
még mindig tanultam, 1996-
ban a Rendőr� sz�  Főiskolán, 
2002-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szerez-
tem diplomát. 1997-ben a saját 
kérésemre kerültem a megyei 

ügyeletre ügyeletvezetői be-
osztásba, századosként, mind-
össze hat év gyakorla� al. (A 
mai jogszabályok már legalább 
nyolc év, a rendőrségnél eltöl-
tö�  gyakorla�  időt írnak elő 
mielő�  valaki az ügyeletre ke-
rülhetne.) 2001-től őrnaggyá, 
2007-től alezredessé lépte� ek 
elő, ekkor ve� em át az osztály-
vezetői kinevezésemet is.

- Ezzel már igazán 
révbe ért?

- 2010-től részt vállaltam a 
rendőrség ügyele�  rendszeré-
nek fejlesztésében, újraterve-
zésében. A segélyhívások (104, 
105, 107, 112) kezelését 2013-
tól két (miskolci és szombathe-
lyi) hívásfogadó központ végzi, 
a rendőrkapitányságok ügye-
leteit pedig összevonták min-
den megyében a megyeszék-
helyen, valamint a fővárosban 
egy-egy tevékenység-irányítási 
központba (TIK), 2016-tól pe-
dig egy központban dolgozunk 
a katasztrófavédelem ügyele-
tével is. A TIK feladata a 112-
es hívásfogadó központokon 
át érkező bejelentések foga-
dása, és a közterüle�  rendőri 
állomány irányítása. Vagyis mi 
küldjük a helyszínekre a járőrö-
ket, a balese�  vagy a bűnügyi 
helyszínelőket, a forrónyomos 
csoportokat. Ez igazán embert 
próbáló, de csak egyik részte-
rülete a tevékenységirányítás-
nak. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a TIK egy része nem 
Miskolcon, hanem Sátoralja-
újhelyben található, ez a Ma-
gyar-Szlovák Kapcsola� artási 
Szolgála�  Hely. I�  egy magyar 
és egy szlovák rendőr van szol-
gálatban, amennyiben a két 
ország közö�  bűnügyi vagy 
rendésze�  információ cseré-
jére van szükség, akkor azt a 
jogszabályok (nemzetközi bű-
nügyi jogsegély, adatvédelem) 
betartásával mi bonyolítjuk le. 
Európában jelenleg 59 kapcso-
la� artási szolgála�  hely műkö-
dik, ezek közö�  folyamatos az 
információcsere. Az Európai 

Unió minden évben szervez 
szakmai konferenciákat, me-
lyeken Brüsszelben és Hágában 
több alkalommal is képvisel-
tem hazámat. 

- Milyen képességek szük-
ségesek a sikeres munkához? 
Mit tud ehhez hozzáten-
ni a vezető?

- A feladat végrehajtása 
minden munkatársamtól ma-
gas szakmai és informa� kai 
tudást, empá� át, segítőkész-
séget igényel. Mindannyian 
� sztában vagyunk vele, hogy 
milyen nagy felelősségünk 
van egy-egy bejelentésre való 
reagálásnál. Minden egyes 
bejelentés más és más, ame-
lyek mögö�  segítségre szo-
ruló emberek, emberi sorsok 
állnak. De mi ezt tanultuk, ezt 
választo� uk hivatásként. A kü-
lönböző szakterületről érkező 
kollégáim jól képze� ek, segí-
tőkészek. Ez nemcsak egy elvá-
rás, hanem ezek nélkül i�  nem 
lehet dolgozni. Tapasztalataink 
alapján a segélyhívásoknál az 
állampolgárok jelentős része 
nem tudja pontosan elmon-
dani azt, hogy mi történt, mi-
ért van szükség a készenlé�  
szervek (mentők, tűzoltóság, 
rendőrség) intézkedésére. 
Érthető, hiszen a bejelentővel 
olyan esemény történt vagy 
olyan szituációt láto� , amely 
hétköznapinak aligha nevezhe-
tő, így felfokozo�  stresszhely-
zetben van. Kollégáim minden 
esetben megpróbálják meg-
nyugtatni, majd empa� kusan, 
gyorsan felvenni az adatokat, 
és mindent elkövetni, hogy - 
amennyiben indokolt - a lehető 
leghamarabb elinduljon a meg-
felelő segítség.

- Hogyan lehet lemérni 
a központ, ezen keresztül a 
vezetője munkájának ered-
ményességét?

- Ez egy igazi csapatmunka, 
nagy tudású, elhivato�  kollé-
gákkal dolgozom együ� , és úgy 
gondolom, hogy egy vezető 
csak velük együ�  lehet sikeres. 

Ma a mi tevékenységirányítási 
központunk az egyik legjob-
ban, leghatékonyabban műkö-
dő ügyelet az országban. Ehhez 
a fele� eseink nagyon sok ob-
jek� v mutatót mérnek, főleg 
a gyorsaságot. Például mennyi 
idő ala�  vesszük át a bejelen-
tési adatlapot, mikor indítjuk el 
a kijelölt egységet, mikor ér a 
helyszínre a járőr. Az átlagunk 
minden esetben jobb az orszá-
gos átlagnál, de sok területen 
elsők vagyunk.

- A szubjektí v biztonságér-
zet - a fi ziológiait szorosan 
követve - ma is az emberi élet 
egyik legfontosabb szükségle-
tének számít. Minden döntést 
pillanatok alatt  kell meghoz-
ni, és mindnek hatalmas súlya 
van. Mennyire nyomasztó ez a 
felelősség?

- Hivatásomnak egyetlen 
perce sem teher a számomra. 
Sőt, már nem tudnék nélküle 
élni, élvezem – mondja ha-
miskás mosoly kíséretében. 
- Soha, egyetlen pillanatra 
sem bántam meg, hogy rend-
őr le� em, és hivatásom i� , az 
ügyeleten teljesede�  be. Óriá-
si dolog segíteni másokon, irá-
nyítani, intézkedni, amelynek 
segítségével megmentünk va-
lakit, vagy a bűncselekmények 
elkövetői elfogásra kerülnek. 
Soha nem lehet előre tudni, 
mikor történik egy olyan ese-
mény, amelynél át kell vennem 
az irányítást, ezért az év min-
den napján, a nap 24 órájá-
ban elérhetőnek kell lennem. 
Ehhez nagyon fontos a családi 
há� ér, akik elfogadják, hogy a 
karácsonyi vacsora közben is 
jelenthetnek olyan eseményt, 
amelynél fel kell állnom az asz-
taltól és be kell mennem. Fele-
ségem jogász, a lányom szintén, 
a fi am harmadéves joghallgató. 
Egyikük sem a rendőrségen 
dolgozik, de szakmabeliként 
megér� k és elfogadják, ha éj-
szaka vagy vasárnap délután is 
csörög a telefon. 

- Hogyan kapcsolódik ki, 

ha egyáltalán ilyen életf orma 
mellett  ez lehetséges?

- Ma a kikapcsolódást a ze-
nehallgatás és a sudoku jelen�  
számomra, ez utóbbi teljesen 
ki tud kapcsolni, ilyenkor szinte 
megszűnik a külvilág, és csak 
a számokra fi gyelek. Az éle-
tem egy folytonos szolgálat, 
de korábban még juto�  időm 
túrázni, hegyet mászni. Sze-
rencsére, hisz egy ilyen erdélyi 
túra során ismertem meg a fe-
leségemet is.

- Ötvenöt éve él Sajó-
szentpéteren, sok éve ingázik 
Miskolcra. Nem akartak oda 
is költözni?

- I�  szüle� em, mindig i�  
laktam, nem vágytam el soha. 
Feleségem, aki Tiszaújvárosból 
költözö�  ide, amikor összehá-
zasodtunk, az egyetem után a 
Kazincbarcikai Járásbíróságon 
helyezkede�  el, én akkor már 
Miskolcon dolgoztam, ezért 
ideális volt i�  lakni. A két gyer-
mekünkre a szüleink vigyáztak, 
vagy hozták el őket az óvodá-
ból, iskolából. A gyermekeink 
ma már Budapesten laknak, 
amikor meglátogatjuk őket, 
szeretünk a fővárosban sétál-
ni, vásárolni, kirándulni a he-
gyekbe. Azonban mindig jó ide 
hazajönni.

- Segélykéréskor mennyire 
öntudatos az emberek visel-
kedése? Nem kellene ezt már 
gyerekkorban elsajátí tani?

- Az utóbbi néhány évben 
nagymértékben csökkent a 
rosszindulatú segélyhívások 
száma, sokat dolgoztunk ezért. 
Az ORFK Miskolcon található 
hívásfogadó központjával – 
akik a hívásokat előszűrik - kö-
zösen létrehoztunk egy olyan 
előadássorozatot, amelynek 
keretében iskolákban, mun-
kahelyeken, nyugdíjas klubok-
ban tarto� unk előadásokat a 
segélyhívó számok rendelte-
tésszerű használatáról: mikor 
kell hívni ezeket, milyen kérdé-
seket fognak feltenni, hogyan 
intézkedünk. Felhívtuk a fi gyel-

A díjátadás pillanatai a budapesti  rendőrpalotában
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Sokan szkep� kusak a közmun-
kaprogram eredményeit ille-
tően, pedig Sajószentpéter 
bizonyos területei is a közfog-
lalkoztatás jóvoltából szépül-
nek.  A Start Közmunka kereté-
ben újult meg például a Szepesi 
Gusztáv Stadionhoz tartozó 
focipálya lelátója. Szintén e 
program keretében készült el 
a Bethlen Gábor utca végén 

található társasházak mellet-
�  várva várt járdaszakasz. A 
Majális park megújulása során 
fede�  tetőszerkezetet kapo�  a 
régi színpad. A könyvtár udva-
ra is a közfoglalkoztatás ered-
ményeként nyerte el mostani 
állapotát, mint ahogyan a dus-
noki Közösségi Ház melle�   jár-
daszakasz is a Start Közmunka 
keretében készült el. Említhet-

nénk még a Tájház hátsó udva-
rán létesíte�  faiskolát, az igé-
nyesen elkészíte�  pavilonokat, 
melyek a Péteri Piknik kereté-
ben megrendeze�  Borteraszon 
debütáltak, sőt, a Majális park-
ban elkészült zúzo� köves par-
koló is a közfoglalkoztato� ak 
keze munkáját dicséri. A felso-
rolásból is kitűnik, hogy nem 
csupán egy-két területre kor-

látozódik a közmunkaprogram, 
hiszen a tervezési időszakban 
alaposan átgondolják az önkor-
mányzat és a Városgondnok-
ság szakemberei, hogy melyek 
azok a területek, ahol értéket 
teremthetnek a munkaerőpi-
acról kiszorult emberek.

S.B.

Értéket teremtenek

met arra is, hogy az indokolat-
lan vagy rosszindulatú hívás 
esetén milyen szankciók várha-
tóak. Ezekkel az előadásokkal 

sajátunkon kívül számos kör-
nyező megyébe, de Budapest-
re is eljuto� unk. Visszajelzések 
alapján a program sikeres volt.

Mint ahogyan – sok lemondás 
és munka árán – példamuta-
tóan sikeres az a rendőri élet-
pálya is, amelyet dr. Gál Károly 

végigjár. Köszönöm, hogy ezt 
megoszto� a olvasóinkkal is.

Kiss Barnabás



VIRTUÁLIS SAJÓSZENTPÉTERVIRTUÁLIS SAJÓSZENTPÉTER
AHOGY MÉG SOHASEM LÁTTA A VÁROSTAHOGY MÉG SOHASEM LÁTTA A VÁROST

http://www.sajoszentpeter.hu/sz2020/virtualis-sajoszentpeter/index.htmhttp://www.sajoszentpeter.hu/sz2020/virtualis-sajoszentpeter/index.htm


