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71. alkalommal emlékeztek

A mai fi atalok számára szinte ismeretlen a bányászszak-
ma, pedig nagyszüleik, dédszüleik életében meghatáro-
zó szerepet töltö�  be. Városunkban is alig akadt olyan 
család, amelynek egyik-másik tagja ne a bányászszakmát 
választo� a volna hivatásul, ami tudást, kitartást, ke-
mény munkát és különleges szakképze� séget igényelt.

Hatvanöt éve történt…
1956 története nemcsak forrongás és harc volt, hanem 
az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. Maga a 
mennyország volt az a bizonyos 10 nap is. Boldogságban 
úszo�  az egész ország. A durvák megszelídültek, a zárkó-
zo� ak kinyíltak, a zsugoriak bőkezűek le� ek, a keserű-
ek mosolyogtak, sőt, a reményt veszte� ek is bizakodni 
kezdtek. Örömmámor áradt szét a szívekben. Jó volt Ma-
gyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradja-
nak meg emlékezetünkben ezek a napok!

A bányásznap, ami ünnep volt egykor, ma emlék csupán 1956. október 23-ára emlékeztek

Így arra is kevesen emlékez-
nek, hogy a szeptember első 
vasárnapján megtarto�  bá-
nyásznap micsoda nagy ünnep 
volt. Sajnos a bányák bezártak, 
de a bányászat és a bányászok 
megbecsülése nemcsak gaz-
dasági, hanem szellemi, tudo-
mányos és nem utolsósorban 
kulturális értelemben is jelen-
tős hatást gyakorolt városunk 
fejlődésére. Miért ünnepeljük 
még ma is a bányásznapot? Ma 
is élnek még köztünk jó néhá-
nyan, akik egykor a bányában 
dolgoztak. Ők egy erős közös-
séget alkotnak, összekö�  őket 
a közös múlt, a közös emlékek. 
Nekik ma is, ennyi év után is, 
egészen életük végéig szüksé-
gük van erre a közösségre, egy-
más segítségére, bátorítására. 
A bányásznap egy olyan napja 
az évnek, amely egybegyűj�  

ennek a közösségnek a tagjait 
egy kis nosztalgiázásra, emlé-
kezésre, beszélgetésre, kapcso-
latápolásra, ami nagyon fontos 
dolog. A bányászok nemcsak 
egymással alkotnak közössé-
get. Sorsuk, életük, munkájuk 
szervesen beépült települé-
sünk egészének az életébe, 
így a bányászhagyományok 
ápolása, a bányászemlékek 
megőrzése egyben a település 
hagyományainak ápolása, a te-
lepülés múltjának a megőrzése 
is. Idén szeptember 3-án, 17.00 
órától került megrendezésre a 
71. bányásznap a művelődési 
és sportközpont elő�   Bányász 
emlékműnél. A megjelenteket 
Csorba Csaba, az MSK igazga-
tója köszöntö� e. A Sajógyön-
gye Népdalkör tolmácsolásá-
ban olyan, a városban gyűjtö�  
bányászdalok kerültek előa-
dásra, amelyek az elfelede�  
bányászünnepek szépségeit 
idézik. A bányászdalok után 
beszédet mondo�  Lengyel Ist-
ván, a sajószentpéteri nyugdí-
jas bányászok elnöke. Beszé-
dében felidézte, hogy miként 

is le�  szeptember első vasár-
napja a hivatalos bányásznap. 
Majd beszélt a bányászszakma 
összetartó, közösségformáló 
erejéről. Elmondta azt is, mit 
jelent a bányászköszönés, a 
Jó szerencsét! Ma már keve-
sen tudják, hogy ez a két szó 
mennyi aggódást és féltést 
jelente� , hisz soha nem volt 
biztos, hogy élve láthatják sze-
re� eiket. Ennek ellenére ez a 
szakma nem tűrte a félelmet, 
de szükség volt bizalomra és 
önfeláldozásra, ezért is mélyek 
a bányászbarátságok; a bányá-
szok élete, példája pedig igen 
hasznos mondanivalót tartogat 
a mai kor számára is, mert saj-
nos rohanó világunkban csak a 
magunk biztonsága a fontos. 
Kitért arra is, hogy a kemény 

munka melle�  a szabadidejük-
ben pezsgő közösségi életet 
éltek, juto�  idő sportra, kul-
túrára, szórakozásra és kikap-
csolódásra is. Emlékeztete�  a 
Borsodi Bányász kiemelkedő 
sporteredményeire, a Bányász 
fúvószenekarra, a dalárdára 
és az irodalmi körre. Sajnos a 
bányászat ma már csak törté-
nelem, de a város továbbviszi, 
őrzi ezeket a hagyományokat.
Az ünnepei beszéd után a meg-
emlékezés koszorúit helyezték 
el a résztvevők a Bányász em-
lékműnél, zenei aláfestéssel 
a Perecesi Bányász Koncert 
Fúvószenekar szolgált. Az ün-
nepség a bányászhimnusszal 
ért véget.

Románné

1956 a magyar nép nagy és 
egyetemes boldogsága volt: 
szép és dicső. A balsorssal tépő 
történelmi idők közepe� e me-
leg sugárzás és fénylés. Ezekre 
a szép és dicső napokra emlé-
keze�  a városi önkormányzat a 
meghívo�  vendégekkel 2021. 
október 22-én délelő�  10 órá-
tól a művelődési és sportköz-
pont színháztermében. A Him-

nusz hangjai után dr. Agonás 
Lajos, a Kazincbarcikai Járási 
Hivatal vezetője mondo�  ün-
nepi beszédet a 65. évforduló 
alkalmából.  Ünnepi beszédét 
Petőfi  Sándor 1847-ben írt 
„Még kér a nép” versének so-
raival kezdte. Szerinte tömö-
rebben senki nem fogalmazta 
meg, hogy mit jelent a forrada-
lom: a nép „fölkel és nem kér, 

de vesz, ragad”. 
Másik aktualitása, hogy Petőfi  
idézetét választo� a az, hogy 
a Rákosi-rendszerrel elége-
detlenek Petőfi ről nevezték 
el csoportjukat. „A Petőfi  Kör 
alapozta meg a forradalmat. 
1956 nyarán a Tisz� ház nem 
volt elegendő az összegyűlt 
7000 embernek, akik a felszó-
lalókkal a szabad sajtó és Ráko-
si menesztése melle�  emeltek 
szót.” A továbbiakban is össze-
függéseket tárt fel az 1848-as 
és az 1956-os forradalom kö-
zö� . Ilyen volt az 1848-as 12 
pont, amely alapját képezte 
az 1956-os követeléseknek, 
vagy éppen a Kossuth-címer 
használata. „Közös volt az is 
a két forradalomban, hogy 
mindke� ő elbuko� . Felmerül 
a kérdés, hogy vajon volt-e 
értelmük ezeknek a forradal-
maknak és a véráldozatoknak. 
Soha nem volt hiábavaló a vér-
áldozat, mivel 1848 után sem 
lehete�  már úgy kormányozni 
az országot, mint elő� e. 1956 
után sem lehete�  visszatér-
ni a Rákosi-módszerekhez. A 
megtorlások után enyhülések 
következtek. Bebizonyosodo� : 
az embert el lehet pusz� tani, 
de az eszmét nem. 1956 szel-

lemét ideig-óráig palackba le-
hete�  zárni, de az időről időre 
kiszökö�  onnan, és az 1989-es 
rendszerváltásban teljesede�  
ki. Szimbolikus jelentősége, 
hogy 1989 októberében a 
vértelen rendszerváltás 1956 
nélkül nem jöhete�  volna lét-
re. Felelősségünk, hogy soha 
ne ismétlődjön meg az, ami 
ellen 1956-ban küzdö� ek. Or-
szágunk független, demokra� -
kus jogállamiság legyen, és ne 
legyenek olyan vezetői, akik 
idegen hatalmak kiszolgálóivá 
válnak” – többek közö�  erről is 
beszélt a Kazincbarcikai Járási 
Hivatal vezetője. Az ünnepi be-
széd után a Nyíregyházáról ér-
keze�  Mandala Dalszínház ze-
nés, verses műsorát „Magyar 
hit, magyar szabadság” címmel 
tekinthe� e meg a közönség. 
Azt követően a művelődési és 
sportközpont elő�  elhelyeze�  
’56-os emlékműnél a városi ön-
kormányzat, a polgármesteri 
hivatal, a városi intézmények, 
a nemze� ségi önkormányzatok 
és a civil szervezetek helyezték 
el a megemlékezés koszorúit. 
Az ünnepség a Szózat hangjai-
val ért véget

Románné

Az idén az ünnepi beszédet 
Lengyel István, a sajószent-
péteri nyugdíjas bányászok 

elnöke mondta

Az egykori bányászáldozatok hozzátartozói is elhelyezték az emlékezés virágait

A Sajógyöngye Népdalkör állandó szereplője a bányásznapi 
rendezvényeknek

A Himnusz hangjai után dr. Agonás Lajos, a Kazincbarcikai 
Járási Hivatal vezetője mondott  ünnepi beszédet

A Mandala Dalszínház Nyíregyházáról érkezett A rendőrség és a polgárőrség közösen koszorúzott 
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Szép-nap, szebb jövőkép

Harmadik alkalommal tarto� ak nagyszabású településszépítési akciót Sajószentpéteren
A Szép-napot idén október 15-én tarto� ák meg. A ren-
dezvény túlmutat a puszta eszté� kumon, nem simán 
csak városkozme� kázásról van szó ugyanis. A Szép jelző 
sem csupán a küllemre utal, hanem mozaikszó is egyben: 
a Sajószentpéteri Zöld Életért Program kezdőbetűiből áll 
össze.

Az összehangolt környezetren-
dezés, fásítás és cserjeültetés 
hét helyszínen történt a mos-
tani évben. A Kristály é� erem 
udvarán összesen 220 darab 
virágtő és cserje talált új lakó-
helyre, míg az é� erem és a 26-
os főút közö�   zöldsávba 207 
darab növény került. A második 
helyszín Dusnokon, a Melinda 
utca volt, ahová 59 vérszilvafát 
ülte� ek. A Fi�  Ligetben ugyan-
ebből a növényből 5 darabot, 
míg enyves égerből 18-at, dísz-
körtéből pedig 7 csemetét búj-
ta� ak el a talajban. A Bethlen 
Gábor utcai és a Tárna utcai 
volt játszótér területére ren-
geteg, összesen 361 tő került 
hé� ajta különböző lombos 
növényből. A Vörösmarty ut-
cán lévő parkot 10 növénnyel 
zöldíte� ék. A földlabdás fákat 
támasztékkal lá� ák el, és fa-
kötöző szalaggal rögzíte� ék. A 
Kandó Kálmán utcai játszótér 
is megszépült: i�  október 15-e 
óta 10 darab új enyves éger tör 

a magasba. A hetedik helyszín 
az Eperjesi utca volt, ide ösz-
szesen 21 darab vérszilvafát 
ülte� ek ki. A munkához az ön-
kormányzat minden helyszínen 
biztosíto�  eszközöket és védő-
kesztyűt, a faültetéshez pedig 
előkészíte� ék az ültető göd-
röket. A feladatokat a város-

gondnokság és a polgármeste-
ri hivatal dolgozói koordinálták 
idén is. A munkát azonban nem 
kis zöld manók végezték, de 
nem is Többsincs királyfi  fújt 
a sípjába, hogy csodás módon 
szempillantás ala�  elkészüljön 
minden. Az ültetésben ugyan-
is a Sajószentpéteri Kossuth 
Lajos Általános Iskola és tagin-
tézményeinek a tanulói és a 
helyi óvodások segédkeztek. A 
munkában résztvevő gyerekek 
és a kísérők a helyszínen aján-
dékot is kaptak fáradságukért. 
A város fi ataljai melle�  a Bor-
sodChem munkatársai is kivet-

ték a részüket a feladatokból. A 
vegyipari óriás részéről megje-
lent a Szép-napon Patrick Lu, a 
cég igazgatótanácsának elnöke 
és Kruppa László vezérigazgató 
is. Ez is mutatja, hogy a gyár 
kiemelt fontosságúnak tartja a 
környezet megóvását, szépíté-
sét – legalábbis erről beszélt az 
eseményen Varga Béla, a Bor-
sodChem HR és kommunikáci-
ós igazgatója.

- Rendkívül elkötelezett ek 
vagyunk a fenntartható fejlő-
dés iránt. Az integrált válla-
lati rányítási rendszerünkben 
is komoly szerepet szánunk 

A Kristály étt erem és a 26-os főút közötti   zöldsávba 207 darab növényt ültett ek

A BorsodChem dolgozói a Bethlen Gábor utcát szépített ék
Faültetés a Móra Ferenc Utcai Tagóvoda udvaránA Semmelweis Utcai Tagóvodában is ültett ek a kicsik

A Sajószentpéteri Központi  
Napközi Ott honos Óvoda is aktí v 

részese volt a SZÉP- napnak

Az Eperjesi utcára 21 darab 
vérszilvafa került

Zöldítés a Fitt  Liget előtt 

A Vörösmarty utca is számos zöld növénnyel lett  gazdagabb

A Kristály étt erem és a 26-os főút közötti   zöldsávba 207 darab növényt ültett ek

A BorsodChem dolgozói a Bethlen Gábor utcát szépített ék
a természeti  környezet meg-
újításának. A környékbeli ön-
kormányzatokkal karöltve 
– mint a térség legnagyobb 
munkáltatója – elkötelezet-
tek vagyunk a klímaváltozás 
hatásainak mérséklésére. Két 
évvel ezelőtt  például a társa-
ság fennállásának 70. évfor-
dulóját 700 őshonos fa elülte-
tésével ünnepeltük, látványos 
ceremónia helyett  a környezet 
jobbításával ti sztelegtünk az 
elmúlt 7 évti zed eredményei 
előtt  – emlékeze�  Varga Béla, 
aki hozzáte� e, a cég azért se-

gédkeze�  a Szép-napon, mert 
szeretnék, ha a jövő generáci-
ói egy jobb levegőjű települést 
örökölnének.
Dr. Faragó Péter, Sajószent-
péter polgármestere szerint 
egy olyan hagyomány szüle-
te�  2019-ben, amit érdemes 
folytatni.

- Remélem, sokáig lesz még 
Szép-nap. Szükség van rá, hi-
szen naponta szembesülünk az 
életünket megkeserítő környe-
zeti  problémákkal, szennyező 
forrásokkal. Ezt próbáljuk va-
lamennyire ellensúlyozni azzal, 
hogy bokrokat, fákat, cserjéket 
ültetünk, hiszen ezek a növé-
nyek oxigént termelnek.
A város első embere szerint a 
26-os elkerülő építési munká-
latait elkezdték, az új forgalmi 
útvonal pedig nagyban hozzá-
járul majd Sajószentpéter le-
vegőminőségének javulásához. 
Faragó Péter azt is hozzáte� e, 
hogy a mostani faültetési akció 
nemcsak a tüdőnek, de a szív-
nek és a szemnek is kedves.

- A látvány, a környezet 
megszépítése sem másodlagos 
szempont, hiszen nem mind-
egy, hogy betonrengetegben 
élünk vagy gyönyörű virágok és 
fák között  – zárta gondolatait a 
polgármester.

Bájer M.

Az Eperjesi utcára 21 darab 

A Semmelweis Utcai Tagóvodában is ültett ek a kicsik Faültetés a Móra Ferenc Utcai Tagóvoda udvarán

A Sajószentpéteri Központi  

A Vörösmarty utca is számos zöld növénnyel lett  gazdagabb

Zöldítés a Fitt  Liget előtt 
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Idősek napja 2021
Ismét zsúfolásig megtelt az MSK színházterme

Az utóbbi három év� zedben az október beköszöntének 
egyik legbiztosabb jele le� , amikor ünneplőbe öltözö�  
szépkorúak zsúfolásig megtöltö� ék a művelődési ház 
színháztermének nézőterét. Az idősek napi rendezvény-
re készültek, ahol minden róluk szólt.  Emia�  vált ünnep-
pé, és az öröm mia� , hogy újra megérték ezt a napot.

A múltban csak nagyon kevés 
(ha nem tévedek, 1984 óta 
mindössze három) alkalommal 
maradt el a köszöntésük. Az 
előző év az aktuális járványügyi 
szabályok mia�  a ritka kivéte-
lek közé tartozo� : de akkor 
legalább a Sajó Televízión ke-
resztül köszöntö� ék az időse-
ket. Annál nagyobb le�  a vágy, 
hogy ez évben minden vissza-
térjen a régi kerékvágásba.
Október 5-én délután három 
órára újra meg is teltek a szék-
sorok, az idősebb korosztály 
ezzel jelezte, hogy „megfogyva 
bár, de törve nem” átvészelte 
a fenyegető rémként sajnos 
még mindig közö� ünk ólálko-
dó koronavírus-járvány táma-
dásának kíméletlen rohamait. 
A minden korábbi várakozást 
felülmúló érdeklődéssel és 
rekordszámú megjelenéssel 
egyben azt is demonstrálták, 
hogy élni akarásukat nem tud-
ja megtörni semmilyen vész. 
A színpadon elsőként a Sajó-

szentpéteri Közpon�  Napközi 
O� honos Óvoda apróságai a 
„Levendula néni dala” című 
produkcióval varázsoltak apró 
mosolyt („sokszor egy mosoly 
is többet ér a világ minden kin-
csénél”) az éle� ől megviselt 
arcok barázdái közé. A dallal a 
rászorultakon hivatásként segí-
tők melle�  igazából mindnyá-
junkat cselekedetre biztatva: 
„ha jót tennél, te is jó lennél”. 
Elsőként Aleva Mihályné, a Sa-
jószentpéteri Terüle�  Szociális 
Központ és Bölcsőde vezetője 
köszöntö� e a megjelenteket, 
és emlékeztete�  arra, hogy 
az ENSZ közgyűlése 1991-ben 
te� e idősek világnapjává ok-
tóber elsejét, ám városunkban 
már régebb óta szól szinte az 
egész október hónap róluk. 
A szép számmal jelen lévők-
nek azt kívánta, hogy érezzék 
magukat ma is olyan jól, mint 
a korábbi harmincegynéhány 
hasonló rendezvényen. A mis-
kolci Szinvavölgyi Néptánc-

együ� es erdélyi, felvidéki és 
nyírségi táncokból válogato�  
műsorát követően dr. Faragó 
Péter, városunk polgármestere 
üdvözlő beszédében örömét 
fejezte ki, hogy az idősek leg-
gyakoribb kora őszi kérdéseire 
(„Idén is lesz idősek napja?”, 
„Most is kapunk a karácsonyfa 
alá egy kis pénzt?) ez évben is 
igennel tudo�  válaszolni. De 
a nagyon nehéz döntést sem 
kerülte meg, és most az idősek 
elő�  személyesen indokolta, 
hogy nemrég miért kényszerült 
kommunális adó bevezetésére 
az önkormányzat. És hogyha 
már rákényszerült, akkor ab-
ból hogyan igyekeznek csakis 
olyan beruházásokat, fejlesz-
téseket megvalósítani, ame-
lyek „régi adósságok”, és mind 
az ő érdekükben is történnek. 
Mintegy visszaadva azt a havi 
ezerforintnyi összeget a befi ze-
tőknek (amelyet rászorultság 
esetén nem kell, illetve akire 
ez nem vonatkozik, annak akár 
� zenkét részletben is lehet fi -
zetni). Néhány szóban még tá-
jékoztatást ado�  a most zajló 
járdaépítésekről, valamint a 
hamarosan induló városi piac 
kivitelezési munkáinak részle-

teiről is, majd jó szórakozást 
kívánt a programokhoz. Hogy 
ezek után gyorsan visszatér-
jen a vidámság, arról a Sztofán 
Zsuzsa veze� e Gyöngyszem 
mazsore� csoport leánykái-
nak „Mamma Mia” című ko-
reográfi ája gondoskodo� , 
megadva ezzel az alaphangot a 
délután további eseményeihez 
is. Ehhez kikértek mindenki-
nek egy „dupla kávét”, ame-
lyet mintegy háromnegyed 
óra hosszáig sikerült melegen 
tartani. Ugyanis a „sztárfellé-
pő” (már nem első alkalom-
mal ezen a színpadon) a „Piros 
pohár” című dalával 2021 ta-
vaszán „az év hazai hagyomá-
nyos slágerzenei albuma vagy 
hangfelvétele”  Fonogram dí-
ját elnyerő „Dupla KáVé” nevű 
formáció volt. Köteles István a 
Sajó TV kérdésére válaszolva 
megoszto� a velünk, hogy ez a 
mai „dupla” sajnálatos módon 
miért sikerede�  „szimplára”. 
Az ok prózai: a járvány követ-
kezményei mia�  zenésztársa, 
Váradi Jenő kiszámíthatóbb 
megélhetést biztosító civil fog-
lalkozása melle�  jelenleg csak 
hobbiból zenél, így a turné-
koncerteken nem mindig tud 

A Sztofán Zsuzsa vezett e mazsorett csoport a „Mamma Mia” című koreográfi át állított a színpadra

A Dupla KáVé frontembere, Köteles István

A Szinvavölgyi Néptáncegyütt es erdélyi, felvidéki és nyírségi 
táncokból adott  ízelítőt

A színpadon elsőként a Sajószentpéteri Központi  Napközi Ott honos Óvoda apróságai álltak A szépkorúak az idén is felhőtlenül szórakoztakA színpadon elsőként a Sajószentpéteri Központi  Napközi Ott honos Óvoda apróságai álltak

részt venni. Mint említe� e, a 
sta� sz� ka szerint nagyjából 
minden második zenésztár-
sának kelle�  más, biztosabb 
pénzkerese�  forrás után néz-
nie, mivel csupán a zenélésre 
ma kockázatos egzisztenciát 
építeni. Hogy hosszabb távon 
ezeket a „félmegoldásokat” a 
közönség mennyire fogadja el, 
azt jelenleg nem tudjuk. Szá-
momra úgy tűnt, hogy az i� eni 
színpadon a szimpla egyelőre 
jobban megdobogta� a a szí-
veket, mint egy vízben oldódó 
nescafé. Abban talán a zené-
szekkel együ�  a közönség is 
bizakodhat, hogy nem romlik 
annyira a helyzet, hogy pót- 

vagy netán tejeskávét lehessen 
csak fogyasztanunk. A koncert 
után a hagyományok szerint 
most is egy kis vendéglátással, 

bará�  beszélgetéssel folyta-
tódo�  a program. Erre most 
talán még nagyobb szükség 
volt, mint korábban bármikor, 

hiszen a pandémia nem csu-
pán a zenészeket viselte meg, 
hanem a járvány szempontjá-
ból /és nem tekintetében!! – a 
szerk./ leginkább veszélyezte-
te�  csoportba tartozó közön-
séget is, hiszen az elmúlt más-
fél év kényszerű bezártsága 
közülük sokakat magányossá, 
sőt már-már remetévé te� . 
Reménykedjünk, hogy nem 
kell megvárni a következő ok-
tóbert, hamarabb „kigyógyu-
lunk” majd ebből a sokkból, és 
visszanyerhetjük a korábbi éle-
tünket. Vagy legalább valami 
ahhoz hasonlót.

Kiss B.

A Sztofán Zsuzsa vezett e mazsorett csoport a „Mamma Mia” című koreográfi át állított a színpadra

A Dupla KáVé frontembere, Köteles István

A Szinvavölgyi Néptáncegyütt es erdélyi, felvidéki és nyírségi 
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AKTUÁLISEMLÉKEZÜNK
Egy igazi pedagógustól búcsúztunk Fókuszban az út- és járdafelújítások

Móré tanár úr munkássága tanítanivaló A beterveze�  fejlesztések jelentős része elkészült
Tavaly októberben távozo�  közülünk a matema� ka-fi zi-
ka szakos pedagógus, aki diplomaszerzésétől a nyugdíj-
ba vonulásáig – néhány év perecesi kitérővel - Sajószent-
péteren taníto� . Egykori diákjai közül a mai napig sokan 
emlege� k a tanórákon bemutato�  kísérleteit, precizitá-
sát és szigorát. Az általános iskola melle�  megmére� e 
magát szakmunkásképző iskolában is. Kive� e a részét 
a közösségi munkából, osztályfőnökként rendszeresen 
szerveze�  kirándulásokat tanítványainak.

Az önkormányza�  feladatellátást szolgáló fejlesztések 
keretében a város több pontján út- és járdafelújítások 
történtek, melyek jelentős része már el is készült.

Móré Sándor 1933. március 
11-én születe�  Derecskén, 
Móré Imre és Dávid Róza első 
gyermekeként. A fi úgyermek-
nek később három leánytest-
vére születe� : Erzsébet, Julian-
na és Rózsa. Derecskéről aztán 
Nagykállóba költözö�  a család, 
i�  végezte az alapfokú, majd 
a középiskolát jó tanulóként, 
a gimnáziumot kiemelkedő 
eredménnyel zárta. Tehetsége 
és szorgalma alapján az Egri 
Tanárképző Főiskolán folyta� a 
tanulmányait -amit kitünte-
téssel végze�  el-, majd utolsó 
éves főiskolásként 1953-ban 
a sajószentpéteri MTH-ba – 
Munkaerőtartalékok Hivatala 
-, a vájár iskolába vezényelték 
kollégiumi nevelőnek. Abban 
a korban irányíto�  munka-
erő-közve� tés volt, amit el 
kelle�  fogadni. Így került Sa-
jószentpéter nagyközségbe 
Móré Sándor, és i�  találta meg 
élete párját is. Juhász Emíliával 

1957-ben kötö� ek házasságot, 
majd két fi uk születe� , Sándor 
és István. A Lévay utcában csa-
ládi fészket alakíto� ak ki, ám 
a szülőföld mindig visszavon-
zo� a. Gyakran látoga� a meg 
idősödő szüleit, és igyekeze�  
szoros kapcsolatot ápolni a ro-
konságával. Amikor édesanyja 
1970-ben egyedül maradt, on-
nantól még nagyobb fi gyelmet 
fordíto�  a látogatásokra.  Kol-
légiumi o� honvezetői és tanári 
feladatai melle�  kive� e részét 
fi ainak a neveléséből is. Az 
évek során az MTH-ból, vagyis 
a 103-as szakmunkásképzőből 
előbb a 3. Sz. Általános Iskolá-
ba – ami később Pécsi Sándor 
Általános Iskola le�  - került 
matema� ka-fi zika szakos ta-
nárként, majd éveket töltö�  
Miskolcon a perecesi kollégium 
nevelőjeként. Nyugdíjas évei 
elő�  aztán visszatért pályájá-
nak első színhelyére, a 103-as 
iskolába (ma Ózdi SZC Pat-

tantyús-Ábrahám Géza Szak-
képző Iskolája), majd onnan 
vonult nyugdíjba 1993-ban.
Általános iskolai tanárként, 
több osztály osztályfőnöke-
ként nagy energiát fektete�  a 
rábízo�  diákok és a közösség 
fejlesztésére. Ezért is vállalt 
ú� örővezetői feladatokat, ahol 
több lehetősége volt kirán-
dulások és egyéb programok 
szervezésére.  Nyugdíjas évei-
ben közéle�  ak� vistaként szá-
mos elemző cikkel gyarapíto� a 
a helyi újságot. Legfontosabb 
feladatként türelemmel gon-
dozta, lá� a el és ápolta felesé-
gét a 2019-ben bekövetkeze�  
haláláig. 2020 márciusában 
költözö�  vissza Nagykállóba, 
Sándor fi ához. Az örömmel 
fogado�  új helyzetet ak� v köz-
reműködőként élte meg, ám 
nem sokáig élvezhe� e a szü-
lőföld újbóli szeretetét. Nyár 
végére egyre jobban fogyo�  
belőle az erő, és miközben szel-
lemi � sztaságát megőrizte, a 
teste úgy döntö� , hogy nincs 
tovább. A gondos ellátás elle-
nére 2020. október 8-án örök 
álomba szenderült. Elő� e még 
élete összefoglalójaként úgy 
fogalmazo� : „Mondtam, amit 
mondtam, megjegyeztek, amit 
megjegyeztek, a többi már az 
ő dolguk.”
A gyémánt és vas diplomával 
kitüntete�  matema� ka-fi zika 
szakos tanár urat saját kérésé-
re a legszűkebb családi körben 
búcsúzta� ák el, és helyezték 
örök nyugalomra felesége mel-
lé a sajószentpéteri református 
temetőben. Kisebbik fi a, István 
úgy emlékezik az édesapjára, 
hogy mindig a munkáját helyez-
te előtérbe. O� hon a szabad-
idejét gyakran szemléltető és 
kísérle�  eszközök gyártásával 
töltö� e, ami néha az éjszakába 
nyúlt. Készíte�  néhány szocio-
gráfi át, de részt ve�  a városi 

rendezvényeken, és a képvise-
lő-testüle�  ülésekre is eljárt. 
Fiatal korában Nagykállóban 
futballozo� , ezért gyakran né-
ze�  labdarúgó-mérkőzéseket a 
televízióban. Ke� őjük kapcso-
latát úgy jellemzi, hogy mindig 
szigorú volt vele, ugyanakkor 
igazságos. Fóris Istvánné 1976-
ban érkeze�  Sajószentpéterre 
testnevelő tanárként és NB I-es 
kézilabdásként. A 3-as számú 
iskolában magas volt a tantes-
tület átlagéletkora, de hamar 
befogadták. Elárulta, hogy 
meglepődö� , amikor Sanyi bá-
csi arra kérte, tegeződjenek, 
mert úgy közvetlenebb a kap-
csolat. Ő az iskola csapataival 
rendszeresen járt versenyekre, 
és egy utazás során tudta meg, 
hogy a diákok Móré tanár urat 
precíziós tanárként emlege� ék 
pedáns, feszes s� lusa mia� . 
Azt is elárulták, hogy imádták 
a kísérleteit, és meg tudta ve-
lük szere� etni a matema� kát 
és a fi zikát. Nyugdíjazása után 
gyakran találkoztak, tanár úr 
jóval 80 év fölö�  is kerékpáron 
járta az utcákat. Tervei közö�  
szerepelt egy pedagógustalál-
kozó megszervezése egykori 
általános iskolai kollégáival, de 
ezt a sors már nem engedte 
meg számára.

Kovács I.

A járdafelújítás a Bükkalja ut-
cában indult, ahol 215 fm két-
oldali járdaszakasz újult meg. 
Az egykori töredeze� , rossz 
minőségű járdát térkőburkolat 
válto� a. Szinte ezzel egyidő-
ben a Harica utcán és a Sem-
melweis utcán is elkezdődtek 

a munkálatok. A Harica utcán 
184 fm, míg a Semmelweis ut-
cán 100 fm járdaszakasz újult 
meg, mindkét esetben térkő 
került a korábbi járda helyére. 
A következő helyszín a Bányász 
utca, ahol nem csupán járda-
felújítás zajlo� , hanem a teljes 

ú� ükör új aszfaltréteget ka-
po� , illetve az útpadka felújí-
tása is megtörtént. Az aszfalto-
zás mintegy 220 fm-t ölelt fel, 
míg a kétoldali járdaszakasz 75 
fm volt, ez szintén térkőburko-
latot kapo� . E pályázat kiegé-
szítéseként a Harica utcán, a 
Coop ABC-től a Bükkalja utcáig 
további 245 fm-nyi járdasza-
kasz újul meg, i�  is térkő váltja 
a korábbi elöregede�  járdát. A 
képviselő-testület október 21-i 
ülésén arról is döntö� , hogy a 
Bükkalja utca páratlan oldalán 
(a 13-as és 33-as számot viselő 
ingatlanok közö� ) 310 méter 
hosszban ugyancsak megtörté-
nik az egyoldali járda felújítása.  

S.B. 

Móré tanár úr 1953-ban került Sajószentpéterre

Ez a fotó pedig a 80. születés-
napján készült

Móré tanár úr 1953-ban került Sajószentpéterre

Móré tanár úr munkássága tanítanivaló 

Ez a fotó pedig a 80. születés-

A Bányász utca teljes szélességében új aszfaltréteget kapott 

A Bányász utcán a járda is megújult

A képviselő-testületi  döntés értelmében a Bükkalja utcán 
tovább folytatódik a járdafelújítás

A Harica utcán is új járdán közlekedhetnek a gyalogosok

A Semmelweis utca lakói is 
örülnek a megújult járdasza-

kasznak

A Bányász utca teljes szélességében új aszfaltréteget kapott 

A Bányász utcán a járda is megújult

A beterveze�  fejlesztések jelentős része elkészült

A Semmelweis utca lakói is 

A képviselő-testületi  döntés értelmében a Bükkalja utcán 

A Harica utcán is új járdán közlekedhetnek a gyalogosok
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Önként választo�  életpályáját 
elsősorban családja aggtele-
ki ismerőseinek, egy lelkész 
házaspárnak köszönhe� , akik-
kel jó barátságot ápoltak, és 
a fontos családi eseményeket 
együ�  töltö� ék. Fiatal fi úként 
már akkor a hatásuk alá ke-
rült, holo�  addig nem részesült 
vallási nevelésben. Miskolci 
születésűként az iparvárosban 
töltö� e gyermekkorának egy 

részét, és o�  végezte el az ál-
talános iskolát. Aztán az élet 
külföldre vezérelte, mert szo-
ciológus édesanyja Skóciában, 
Glasgow egyetemén kapo�  ku-
tatói állást. Öccsével és húgá-
val költözö�  a szigetországba, 
így 14 évesen o�  kezdte meg 
középiskolai tanulmányait. 
Annak befejezése után magá-
núton, a Földes Ferenc Gim-
náziumban szerze�  magyar 
ére� ségit, miközben Glasgow-
ban színháztudományi szakon 
szerze�  diplomát. Testvérei is 
kopta� ák az iskolapadot, öccse 
térinforma� kai végze� séget 
szerze� , lánytestvérük pedig 
a gyógyszeripar felé orientá-
lódo� . Anyukájuk közben több 
egyetemen tarto�  és tart előa-
dásokat, meghívták már Wa-
shingtonba és Észak-Írországba 
is. I�  van egy apró egyházhoz 
kötődő szál, mert nevelőap-
juk angol, és az ő apja angli-
kán lelkész. Pályamódosítását 
azonban mégsem ez a tény 
befolyásolta. Németország-
ban, Berlinben cserediákként 
tanult, ahol csopor� ársaival 
„világmegváltó” eszmecserét 
folyta� ak az élet dolgairól, 
ahol rájö� ek, milyen sok a gyö-
kerét veszte�  ember, aki csak 
bolyong a nagyvilágban, és 
akkor fogalmazódo�  meg ben-
ne, hogy a hitélet megoldást 
jelenthet számukra. Végleges 
döntése ekkor születe�  meg, 
és amikor úgy érezte, hogy el-

jö�  az ő ideje, beiratkozo�  a 
Sárospataki Teológiai Akadé-
miára, amit 2019-ben végze�  
el. Diplomáját a pandémia mi-
a�  2020-ban vehe� e át. Egy-
házában először intézménylel-
készként végezte a szolgálatát 
a hernádnéme�  református 
általános iskolában. Tarto�  
rendszeresen hi� anórákat, 
lelkigondozói beszélgetéseket, 
reggeli áhítatot, isten� sztele-
tet, de szerveze�  nyári tábort 
is a gyerekeknek. Onnan került 
Sajószentpéterre, ahol már 
megszerezte első benyomásait 
a gyülekezetről. Úgy látja, van 
egy kitartó, kemény mag, egy 
maroknyi csapat, akikre lehet 
építeni. Ez már megmutatko-
zo�  a parókia rendbehozatalá-
nál, lakhatóvá tételénél is, ahol 
sok segítséget kapo�  tőlük. Ér-
ződik viszont, hogy másfél éven 
át nem volt állandó lelkészük, 
ami talán az elszigetelődés-
ben köszön vissza. Ezért első 
feladatának tekin�  ezeknek a 
kialakult gátaknak a lebontá-
sát, a közvetlen kapcsolatok ki-
alakítását. Mindez kitartást és 
türelmet igényel, amihez nagy 
segítséget kapo�  útravalóul 
egykori teológiai tanáraitól, 
akik beléjük sulykolták, hogy 
a lelkészi szolgálatnak megvan 
a maga szépsége még akkor is, 
ha az nem jár azonnali sikerek-
kel. Akik a papi hivatást válasz-
to� ák, mindezzel számolniuk 
kell. A gyülekezet többsége 
egyébként az idősebb korosz-
tályból áll, de máris érez biz-
tató jeleket a változtatásra. 
Hitoktatóként szolgál a Kos-
suth és a Móra iskolákban, és 
annak hozadékaként élte meg, 
amikor egy tanítványa az anyu-
kájával és nagymamájával ér-
keze�  a templomi isten� szte-
letre. Ők korábban nem jártak 
templomba. Reméli, lesznek 
követőik. Egyébként a fi atalok 

megnyerését tekin�  az egyik 
legnagyobb kihívásának, ami 
összete�  feladat. Először is tar-
tani kell velük a lépést az élet 
minden területén, így a műsza-
ki technológia fejlődésében is. 
Évszázadokon át a lelkipásztor 
és a kántortanító nagy tudá-
sú, köz� szteletben álló ember 
volt minden településen, akik-
re felnéze�  a környezetük. Ez 
a nimbusz mára részben elve-
sze� , amiben szerepe van a 
poli� kai irányvonalak változá-
sának is. A lelkész célja ezért 
most elsősorban az lehet, hogy 
emberséges legyen ebben a 
kissé furcsa világban, és meg 
tudjon szólítani minden társa-
dalmi réteget. A napi feladatok 
melle�  egyelőre nem sok ideje 
jut kikapcsolódásra, hiszen a 
he�  12 hi� anóra megtartása, 
az aktuálisan adódó újabb igé-
nyek, kérések kielégítése és a 
napi papi szolgálat eléggé le-
foglalja. Egyébként is azt vallja, 
hogy ez a hivatás egész embert 
igénylő szolgálat. Az isten� sz-
teletek megtartásához nem 
elég a szen� rás ismerete, mert 
napi szinten � sztában kell len-
ni a legfrissebb eseményekkel, 
amikre refl ektálni kell az igehir-
detésben. A rendszeres olva-
sás és a kutatómunka viszont 
helyet követel a mindennap-
jaiban. Találkozo�  már polgár-
mester úrral és jegyző asszony-
nyal is, akikkel eszmecserét 
folytato�  a helyi viszonyokról 
és az egyház helyzetéről a vá-
rosban. Úgy érzi, elképzelései 
biztos bástyákon, pontosab-
ban erős falakon nyugszanak, 
amit a templom és a parókia 
falainak méreteire alapoz. Eze-
ket és a személyes, közvetlen 
emberi kapcsolatokat tekin�  
etalonnak a városunkban meg-
kezde�  szellemi és vallási épít-
kezéséhez.

Kovács I.

AKTUÁLISBEMUTATJUK
Miskolcról Sajószentpéterre az út Skócián keresztül vezet Gyújtsunk egy szál gyertyát halottainkért!

Ismét van lelkipásztora a Sajószentpéter-Nagytemplomi 
Református Gyülekezetnek. A parókia történelmi falai 
közé költözö�  Marozsák Dániel segédlelkész, aki 2021. 
augusztus elsejétől püspöki kirendelés alapján végzi ná-
lunk egyházi szolgálatát. A 14. században épült templom 
első látásra megihle� e, és ha a falak mesélni tudnának, 
elmondanák, hogy hány, de hány értékes ember, a tele-
pülés, a megye és az ország sorsát befolyásoló szereplő 
fordult meg egykoron ebben a szentélyben. Hozzáláto-
gató lelkész barátjának első szava, benyomása az volt: 
ennek súlya van. Ezt a súlyt tartja most a vállán a � sz-
teletes úr. 

Talán még sohasem néztünk olyan fájdalmas ünnep elé, 
mint most. Hiszen november első hétvégéjén, a koszo-
rú elhelyezése után mécsest gyújtva a saját halo� jaik 
melle�  minden normálisan gondolkodó magyar ember 
meggyászolja azt a közel harmincegyezer ismeretlen tár-
sát is, akiket a járvány mia�  az ország elveszíte� . Min-
denszentek vagy halo� ak napján gyászoljuk meg közö-
sen őket, világítson értük egy-egy szál gyertya, akkor is, 
ha nincsenek közö� ük rokonaink, barátaink. Mert ők is 
a mi halo� aink.

Bemutatjuk: Marozsák Dániel segédlelkész

A kereszténység novem-
ber elsejei mindenszentek 
(vagy mindszent) ünnepe az 
üdvözült lelkek emléknapja. 
A kele�  keresztény vallásban 
380-ban pünkösd utáni első 
vasárnapon ünnepelték az ösz-
szes vértanút, a nyuga� ban 
pedig 609-től május 13-án (a 
pápa ekkor ve� e át és szentel-
te fel Mária és az összes vér-
tanú � szteletére az erede� leg 
pogány istenek � szteletére 
emelt Pantheont). A VIII. szá-
zadban IV. Gergely pápa áthe-
lyezte a kelták újesztendejére, 
majd kiegészült a „minden 
tökéletes, igaz ember” � szte-
letével, a XIII. századtól pedig 
a katolikus egyház egyetemes 
ünnepévé vált.
A nap sokakban keveredik a 
halo� ak napjával, amit 998 óta 
tart meg az egyház az elhunyt, 

de az üdvösséget még el nem 
nyert, � sz� tótűzben szenvedő 
lelkekért: a sírokon gyertyát 
gyújtanak, hogy „a szegény, 
fázós lelkek annak fényénél 
melengethessék magukat”. 
Magyar nyelvterületen min-
denszentekkor a rendbe te�  
sírokat az elmúlást jelképező 
virágokkal, koszorúkkal díszí-
� k, hogy a halo� ak szívesen 
maradjanak benne. Másnap, 
halo� ak napján pedig a ki-
szabadult lelkeket gyertyák, 
mécsesek gyújtásával segí� k, 
hogy fényüknél visszatalálja-
nak nyughelyükre. Az angol-
szász országokban a minden-
szentek napját megelőző estén 
ünneplik a „minden szent esté-
jét”, a Halloweent, amelynek 
formai elemei nálunk is egyre 
jobban terjednek.  Magyaror-
szágon a mindenszentek ünne-
pe 2001-től vált újra munkaszü-
ne�  nappá. Ez évben különös 
jelentőséggel bír ez az ünnep, 
hiszen a koronavírus-járvány 
kezdetétől egy Kazincbarcika 
méretű kisváros lakosait ki-
tevő társunkat elveszíte� ük. 
Bár erről olyan hatalmas a 
csend - vagy közöny? -, mint-
ha tényleg háborúban lennénk 
a vírussal, ahol a csatatéren 
a halo� ak csupán elfogado�  
járulékos veszteségnek szá-
mítanak. Pedig alig van olyan 
magyar család, amelyikben 
legalább egy közelebbi vagy tá-
volabbi családtag, rokon, barát 
ne veszte� e volna el az életét. 
Magam sajnos két családtagot 
is gyászolok, és meggyőződé-

sem, hogy mindke� ejük halála 
értelmetlen volt, életük meg-
menthető le�  volna. Ahelye� , 
hogy bízhatnék abban, hogy 
legalább ilyen kiéleze�  hely-
zetben pártatlan szakemberek 
véleményére hagyatkozva, va-
lóban szakmai döntések szü-
letnek, az egészségügyi ellátást 
saját bőrén megtapasztaló, 
sokszorosan veszélyeztete�  
és a védekezésben mindent el-
követő emberként re� egnem 
kell, hogy ne találjon meg a 
vírus. Miért kelle�  ennyi em-
bernek meghalnia? Miért csak 
az érinte� eknek fáj ennyire a 
haláluk? A magyar temetőkben 
a mintegy harmincegyezer friss 
sír a jó védekezés jele? Emelle�  
is még számtalan kérdés felme-
rül, amire nincs megnyugtató 
válasz. És a válaszokat nem a 
lelkiismeretes orvosoktól, ápo-
lóktól várjuk, annak ellenére, 
hogy tudjuk: ők is emberek, 
és kicsiben az egészségügy is 
magyar társadalmat képezi 
le. Az elmúlt egy évben Sa-
jószentpéter elveszíte� e jó 
néhány korábbi vezetőjét, is-
mert sportolóját, közismert 
és ismeretlen polgárát is, de 
a sta� sz� ka szerint a vírus i�  
létszámarányosan kevesebb ál-
dozatot követelt, mint sok más 
településen. Természetesen 
emberi élet elvesztéséből már 
egy is sok, és az sem mindegy, 
hogy tőle milyen körülmények 
közö�  vehetnek végső búcsút 

a családtagok, ismerősök. Ezt 
szem elő�  tartva újí� a� a fel 
az önkormányzat mindkét ra-
vatalozóját.  Dusnokpusztán 
közmunkaprogram keretében 
a lépcső és az előtér burkolása, 
függőeresz-csatorna javítása, 
a homlokzat és faburkolatok 
festése történt meg 2020-ban, 
míg a városi épület tetőszige-
telésének javítását, bádogozási 
munkákat, a homlokzat felújí-
tását, festését, valamint a bel-
ső tér álmennyezetének cse-
réjét, festését végezte� ék el 
2021-ben saját forrásból, külső 
vállalkozóval.
Persze válaszokra a legszebb 
temetőben sem találunk. Még-
is igyekezzünk legalább egy 
szál gyertyát vagy mécsest 
meggyújtani halo� aink emlé-
kére, hátha azoknak lángja a 
fagyos szíveket is felmelegí� . A 
sírok közö�   mély csendben áll-
junk meg egy pillanatra elgon-
dolkodni azon, hogy mennyire 
kiszámíthatatlan az életünk, 
és hogy mi sem tudhatjuk, 
mennyi van még elő� ünk az 
útból, amelyen születésünk-
kor elindultunk. Mindenesetre 
próbáljunk minden további lé-
pésünket úgy megtenni, hogy 
a gyerekeinknek, unokáinknak 
ne kelljen mia� a szégyenkezni-
ük. Szeressük őket, hogy sokáig 
tartsanak meg minket emléke-
zetükben. Mert mindenki ad-
dig él, amíg emlékeznek rá.

Kiss B.

Marozsák segédlelkész úr 
2021. augusztus elsejétől 
végzi egyházi szolgálatát 

Sajószentpéteren

A sajószentpéteri ravatalozó külső homlokzata is megújult

A dusnoki ravatalozó közmun-
kaprogram keretében nyerte 

el mostani állapotát

A sajószentpéteri ravatalozó külső homlokzata is megújult

A dusnoki ravatalozó közmun-
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AKTUÁLISMOAZIK
Egy szép őszi délelőtt a versek és mesék világában 

B. Habarics Kittyvel a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában

Amikor a „Kincses Kultúróvoda 2020” pályázat beadá-
sára készültünk, a következő gondolatokat fogalmaztuk 
meg:

A kulturális arculatunk egyedi-
ségénél azt tartjuk legnagyobb 
erősségünknek, hogy a kultúra 
minden területét fontosnak 
tartjuk megismertetni a gyere-
kekkel, és ezt tudatosan tesz-
szük is komplex módon a min-
dennapokba beépítve. A XXI. 
században nagyon fontosnak 
tarjuk, hogy hagyományaink 
fenntartása és megőrzése mel-
le�  a mai kortárs művészetek 
által hordozo�  értékekkel is 
megismertessük a gyereke-
ket. Lehet ez mese, tánc, zene, 
vers, előadóművészet vagy 
éppen egy képzőművésze�  al-
kotás, mindegyiknek helye van 
az óvodai foglalkozásokban. 
Nemcsak könyvek, folyóiratok, 
lemezek, CD-k, hanem a mai 
kor IKT-eszközei is segítségünk-
re vannak a keresésben, válo-
gatásban és az ismeretközlés 
során is. Az interneten szinte 
naprakészen válogathatunk a 
lehetőségek közül, nyomtató, 
laptop és projektor segítsé-
gével pedig a csoportszobá-
ba varázsolhatunk mindent. 

2019-ben a facebook „segít-
ségével” találtunk rá Böde 
Péter vándormeseíróra, aki a 
magyar kultúra napján „író-ol-
vasó találkozóra” jö�  az óvo-
dánkba. Mindhárom korosz-
tályt elvarázsolta verseivel és 
előadásával, mellyel a magyar 
nyelv szépségét muta� a meg 
a gyerekeknek és az érdeklődő 
szülőknek. Először szerveztünk 
ilyen rendezvényt, a könyvtár-
ral együ� működve, és e� ől 
a pillana� ól foglalkoztato�  
minket, hogyan lehetne ebből 
hagyományt teremteni. Az el-
nyert pályázat ennek az anyagi 
lehetőségét teremte� e meg. 
B. Habarics Ki� y versei anyák 
napján és az évzáró, ballagási 
műsorok alkalmával többször 
elbűvölték nemcsak a gyere-
keket, hanem a felnő� eket is. 
Különleges képi világa és szó-
fűzései könnyeket varázsoltak 
a szemekbe. Nagyon megörül-
tünk, amikor elfogadta felkéré-
sünket, hiszen tudtuk, hogy a 
versei melle�  mesekönyveket 
is ír, és saját maga illusztrálja 

is azokat. Már 2020 őszén sze-
re� ük volna létrehozni ezt a ta-
lálkozót, de a vírushelyzet mi-
a�  erre egy évet várni kelle� . 
2021. október 8-án az írónővel 
belépe�  az óvoda ajtaján (két 
plüssnyuszival együ� ) a MESE, 
és a csoportokba látogató 
VENDÉG hangjával, megjele-
nésével különleges hangulatot 
teremtve elvarázsolta a gyere-
keket. Az ajándékba i�  hagyo�  
mesekönyvvel elalvás elő�  az 
óvodapedagógusok folytatják 
tovább a két nyuszi történetét. 
Hisszük, hogy a meséken, ze-

nén, játékokon és egyéb tevé-
kenységeken keresztül a gyer-
mekek fantáziáját inspirálva a 
külső világ felé nyito�  és kre-
a� v személyiségeket fejlesz-
tünk. A hagyományok � sztele-
tével a modern kor újdonságait 
ötvözve egy különleges szem-
üvegen át szemlélve lá� atjuk 
meg a gyerekekkel a világot, 
így szereznek ismereteket. Ez 
a különleges szemüveg pedig 
nem más, mint a kultúra tárhá-
za - az óvodapedagógusok által 
lá� atva.

Demjén Béláné

A gyerekek tátott  szájjal hallgatt ák az írónőt

Nemcsak írja a mesekönyveket, hanem ő maga 
illusztrálja is azokat

TÁJÉKOZTATÓ
a 65 év feletti személyek részére 

megállapítható egyszeri pénzbeli támogatásról
Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 20/2020. (IX.28.) önkormányza�  rendeletében foglaltak szerint 

egyszeri pénzbeli támogatásra

az a személy jogosult, aki
• 2021. november 1. napjáig a 65. életévét betöltö� e és 
• a havi jövedelme nem haladja meg a 142. 500,-Ft-ot.

A támogatás összege személyenként 8.000,-Ft.

A támogatás megállapítását az erre a célra rendszeresíte�  „Időskorúak támogatása irán�  kérelem” nyomtat-
ványon lehet igényelni, melyhez csatolni kell a nyugdíj (más rendszeres pénzellátás), valamint egyéb jövedelem 
összegére vonatkozó igazolást.

A támogatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatványt a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal az érin-
te� ekhez 2021. október 31. napjáig elju� atja. Amennyiben az érinte�  személy a kérelem nyomtatványt ezen 
időpon� g nem kapta meg, azt beszerezhe�  a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 
Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.).

A kérelmet kitöltve postai úton a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalhoz (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) 
címezve, vagy személyesen a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, 
Kálvin tér 31-33.) lehet benyújtani

2021. november 15. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A 8.000,- Ft összegű egyszeri támogatás kifi zetésére – személyesen vagy írásbeli meghatalmazással történő 
átvétellel – a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.) 
2021. december 6-17. közö�  kerül sor.

Dr. Faragó Péter
polgármester
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Vízszintes: 1. Segédjegyző, az 1891-ben, Miskolcon meg-
jelent „Sajó-Szent-Péter város története 1332-1865” című 
132 lapos monográfi a szerzője. 8. Célozgat, sejtet. 9. Lap-
szélek! 10. Japán számítógépmárka. 11. Lentebbi helyre. 12. 
Kopasz. 13. Német angolna. 15. Szintén. 17. A legkisebb két-
jegyű szám. 19. Alapkészítési tevékenység. 23. Nem valódi. 
24. Az egyik alvásfázis. 25. Mássalhangzó, kiejtve. 26. Puer-
to… (az USA társult állama). 28. Alak, forma. 30. A második 
legnagyobb magyar városban él.

Függőleges: 1. Béküléskor ássuk el. 2. Nem biztos, hogy 
ügyetlen ez a nőstény őz. 3. Ókori romváros és régésze�  
lelőhely Szíriában. 4. Ismert számítógépes tömörítő fájl. 5. 
A közpon�  idegrendszer támasztó sejtje. 6. Az alumínium 
vegyjele. 7. Nem mozdul. 11. Női név. 14. Kedvelt osztrák 
sífelszerelés-márka. 16. La� n nővér. 18. Mikes Kelemen szü-
lőhelye. 20. … Wiesel (Nobel-békedíjas amerikai író). 21. Til-
tószó. 22. Az afroázsiai nyelvcsalád egyik ága. 27. A szén és 
a bór vegyjele. 29. Ám, azonban.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levele-
zőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2021. decem-
ber 6-áig. A helyes beküldők közö�  egy 5000 Ft-os könyv-
utalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofi t K� . 
3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.
com. Augusztus havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Úri-
kaszinó”. Köszönjük Olvasóink ak� vitását! Az október 22-
én megtarto�  sorsoláson Dávid Józsefnének kedveze�  a 
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később 
értesítjük.

Tájékoztató a téli szünet időtartama alatti 
hidegélelmiszer-csomag igénybevételéről

Tájékoztatom, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat a gyermekétkeztetésről szóló 22/2021. (VIII. 30.) ön-
kormányza�  rendelet 4. §-a alapján a téli tanítási szünet időtartamára eső munkaszüne�  napokon (2021. de-
cember 24., 25., 26.) a szülő/törvényes képviselő kérelmére hidegélelmiszer-csomagot biztosít a sajószentpéteri 
lakóhellyel vagy bejelente�  tartózkodási hellyel rendelkező

• 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermekek, 

• óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, hátrányos 
helyzetű gyermekek,

• az óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozo� an hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése elő�  vizsgálni kell, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése-
kor a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága az azt megállapító határozat alapján 
fennáll-e. Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a szünidei gyermekétkez-
tetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennálló-
nak kell tekinteni.

A hidegélelmiszer-csomag a fent megjelölt időszakra formanyomtatványon (nyilatkozat) igényelhető az évkö-
zi téli szünet kezdete elő�   időpon� g. A nyilatkozatot gyermekenként külön – külön kell kitölteni!

A formanyomtatvány beszerezhető a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, valamint le-
tölthető a www.sajoszentpeter.hu honlapról az önkormányza�  portál/polgármesteri hivatal/nyomtatványok 
menüpont ala� . A kérelem (nyilatkozat) személyesen leadható az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán (3770 Sa-
jószentpéter, Kálvin tér 31-33.), vagy postai úton is benyújtható a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba (3770 
Sajószentpéter, Kálvin tér 4.).

A kérelem teljesítéséről határoza� al értesítjük a szülőt/törvényes képviselőt.

Felhívom a szülő/törvényes képviselő fi gyelmét, hogy a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel a szolgál-
tatásnak megfelelő pénzegyenérték megfi zetésének köteleze� ségét vonja maga után. Fen�  tájékoztatóval 
kapcsolatos kérdésével a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához fordulhat ügyfélfogadási időben a 06-
48/521-039 telefonszámon vagy személyesen a 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám ala�   címen.

Dr. Guláné Bacsó Krisz� na sk.
jegyző



A programok a mindenkor
érvényben lévő járványügyi és
jogszabályi előírások szerint
kerülnek megrendezésre.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

HUSZKA JENŐ - MARTOS FERENC:

LILI BÁRÓNŐ
2021. NOVEMBER 24.

OPERETT

A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ
ELŐADÁSA

SZEREPLŐK:
FOGARASSY BERNADETT,
EGYHÁZI GÉZA, KALOCSAI
ZSUZSA, BORBÁTH OTTILIA,
KÖLLŐ BABETT, GYURITY
ISTVÁN, CZETŐ ROLAND ...

KELLÉR - HORVÁTH - SZENES:

A SZABIN NŐK ELRABLÁSA

2022. JANUÁR
ZENÉS BOHÓZAT

A MANDALA DALSZÍNHÁZ
ELŐADÁSA

SZEREPLŐK:
BÓDIS GÁBOR, MIKÓ

ISTVÁN, SZABÓ ANIKÓ,
CSERJÉSI BEATRIX, PÁPAI
GRÉTA, NAGY FRUZSINA,

KOVÁCS ATTILA ...

MOLNÁR FERENC:

AZ ÖRDÖG

2022. FEBRUÁR
VÍGJÁTÉK

A ZENTHE FERENC
SZÍNHÁZ ELŐADÁSA

SZEREPLŐK:
ÁGOSTON PÉTER, BOZÓ

ANDREA, SZABÓ P.
SZILVESZTER, MÁTÉ
KRISZTIÁN, HEGE

VERONIKA, HÁZI ANITA,
ERDÉLYI GÁBOR ...

SOMERSET MAUGHAM:

IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI

2022. MÁRCIUS
VÍGJÁTÉK

A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ
ELŐADÁSA

SZEREPLŐK:
CSENGERI ATTILA, CZETŐ
ROLAND, EGYHÁZI GÉZA,
SÁFÁR ANIKÓ, FOGARASSY
BERNADETT, FRITZ ÉVA,

BODROGI ATTILA ...

SZÍNHÁZI ÉVAD
2021/22 ● SAJÓSZENTPÉTER
SAJÓSZENTPÉTERI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

VÁLTSON SAJÓSZENTPÉTERI SZÍNHÁZBÉRLETET!

A bérlet ára: 7.500 Ft (I. helyár) és 6.500 Ft (II. helyár)
A régi bérletek megújítása: október 4-től október 29-ig.
Új bérletek árusítása: november 2-től november 12-ig.

Jegyek árusítása: november 15-től.
Hétfőtől csütörtökig: 08.00-16.00, pénteken: 08.00-13.00


