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Tisztelt Sajószentpéteriek!

Mindössze néhány évtizeddel
kell az idő kerekét visszaforgatni ahhoz, hogy egy egészen
másféle advent és karácsony
képe rajzolódjon ki előttünk.
Akkoriban az emberek nem

úgy ünnepeltek, hogy fényárban úszott az egész város és az
ország, no és reklámok özöne
sem ösztönzött vásárlásra. A
fényt leginkább az adventi koszorúkon és a karácsonyfákon

megjelenő gyertyák adták,
melyek melegséget árasztva az
emberek szívét, lelkét is felmelegítették. Akkoriban koronavírus-járvány sem volt, így nem
kellett azon aggódnunk, mikor
melyik rokonunk, barátunk,
ismerősünk kerül kórházba, s
kezdődik meg számára a túlélésért folytatott küzdelem. Nehéz időket élünk. Éppen ezért
fontosnak tartom, hogy az év
vége felé közeledve köszönetet
mondjak mindazoknak, akik városunk fejlődését, működésének megőrzését segítették. Így
köszönöm a képviselő-testületnek, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ
és Bölcsőde, a Sajószentpéteri
Városgondnokság, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, a Sajószentpéteri
Gyógyító Megelőző Intézmény,
a Sajószentpéteri Művelődési
és Sportközpont, Városi Könyvtár, a Sajószentpéteri Közétkez-

A város adventi koszorúján is fényt árasztanak a gyertyák
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„GYERMEK születik, fiú adatik nekünk”

tetési Nonprofit Kft., valamint
a Sajó Televízió Nonprofit Kft.
dolgozóinak, hogy az egyre nehezedő körülmények között is
helytálltak, és kiemelkedő színvonalon látták el feladataikat.
Köszönöm a település lakóinak
a türelmet, hiszen a pandémia
miatti szigorítások részükről
fegyelmezett
magatartást,
részemről nehéz döntéseket
követeltek. Mindezek ellenére
bízom abban, hogy a 2022-es
esztendő egy kicsit más lesz.
Legalábbis abban a tekintetben, hogy lazul majd a járvány
szorítása, s végre ismét visszatérhetünk a megszokott életünkhöz. Ezzel a reménnyel kívánok minden sajószentpéteri
lakosnak békés, szeretetteljes
karácsonyt és boldog új évet,
hogy a ránk váró feladatokat
megújult erővel végezhessük
2022-ben!
Dr. Faragó Péter
polgármester

(Iz 9,5) – hangzik karácsony éjszakáján templomainkban Izaiás próféta jövendölése
Öröm látni, ahogy ﬁatal párok csodálják kicsi gyermeküket. Mintha napjainkban nagyobb öröm, �sztelet lenne
a megszülete� gyermek iránt. Ma már nagyon sokat
tudnak a szülők gyermekük magza� életéről, a születést
követő hónapok fejlődési szakaszairól. Valóságos csoda
történik a szemük lá�ára.

A zárt terekben most is
kötelező a maszkviselés
Isten a természetesre (természetünkre) épít. Évről évre
meghív minket a GYERMEK
születése okozta szülői, nagyszülői, baráti örömre. Aztán
várjuk, mi lesz a gyermekből.
Menekülő (Egyiptomba), szakmát tanuló, diplomát szerző
(tanító), életpályája (33 év)?
A gyermekévek, mint Jézus földi élete, gyorsan elszállnak. A
munkahelyi előmenetel, elfoglaltság, más életpálya sokakat
távolra sodor a szülőktől. Jézus
viszont azt ígérte: „veletek vagyok mindennap a világ végezetéig” (Mt 28, 20). Hogyan?
Földi életében tanítványokat
gyűjtött. Feltámadása, mennybemenetele után apostolaival
EGYHÁZAT alapított. Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka
a Szen�rást idézve mondta:
„Isten elküldte Fiát, hogy a
fogadott fiúságot elnyerjük”
(Gal 4,5), de úgy élünk, mintha nem lenne Krisztus. A keresztény ember életét érintő
legnagyobb veszély éppen ez:
Úgy élni, mintha nem lenne
Krisztus. Beszédében később

az egyház és a keresztény élet
belső ragyogását láttatja. Sokan úgy tekintenek az egyházra, mintha az nem lenne más,
mint a botrány, az ellentmondások, személyes konﬂiktusok,
pletykálkodás, szociális téren
talán némi jótékonykodási terület. Az egyház is emberek
közössége, mint más, hibákat
elkövető csoportok a történelemben. Az igazi baj az lenne,
ha maguk az egyház emberei
(megkereszteltek), az evangélium szolgái is szem elől tévesztenék az egyházat eltöltő
misztériumot, és belenyugod-

nának abba, hogy az egyház
– a futballból vett hasonlattal
élve – mindig idegenben játszik, visszavágó mérkőzésen,
és örökké védekezik.
Végzetes balgaság lenne megfeledkezni arról, hogy benne
van a kincs (a GYERMEK!!!).
Pál apostol szavaival: „Cserépedényben hordozzuk a kincsünket” (2 Kor 4,7). Isten dicsősége Jézus Krisztus arcán
ragyog fel. Igaz, törékeny ez
a cserépedény, de az apostol
a segítségünkre siet, hogy ezt
a kijelentést szándéka szerint
is pozi�v módon értelmezzük: „Ez a kincsünk cserépedényben van azért, hogy a
nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk” (2 Kor 4,7). A gótikus
székesegyházak katedrálüveg-

jeinek példája segít a cserépedény titkának a megértésében. Az ugyanis kívülről nézve
– a templomon, az egyházon
kívül – nem egyéb, mint sötét
üvegdarabok együttese, ólomba foglalva. Ha viszont belépek
a templomba, és ellenfényben tekintek rá, a sötét üveg
színes ragyogással felizzik, és
az alakok, a jelenetek megelevenednek.
Jóllehet, minden családban a
saját gyermek a legdrágább
kincs, de bárcsak megismernénk annak az igazi arcát is,
aki minden ember szolgálatára
született Betlehemben!
Áldott, békés, szent karácsonyi
ünnepeket kívánok!

A római katolikus templom a 26-os főútról szemlélve
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Takács Alajos
plébános
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Karácsony az öröm ünnepe

Általában sok minden van, aminek lehet örülni így, az év
végéhez közeledve. Az iskolások – és persze a tanárok is
– örülnek, hogy jön a téli szünet. A nagyszülők örülnek,
mert az unokák, gyermekek hazalátogatnak. Várjuk a közös ünnepi vacsorákat, és örülünk, hogy együ� lehetünk
szere�einkkel.
De ez az év sokunknak nemcsak
az örömre adott okot, hanem a
szomorúságra is. A karácsony
ünnepével Isten mégis azt üzeni mindannyiunknak: „örüljetek mindenkor.” Túl minden
nehézségen és tragédián, ami
ért bennünket ebben az évben,
és túl minden sorscsapáson, a
karácsonyi örömhír idén is ez:
örüljetek!
Viszont a karácsonyi öröm az
egy másfajta öröm. Másfajta
azért, mert más forrásból fakad. Ha csak a külső dolgoktól
várjuk a boldogságot és az örömöt, akkor könnyen csalódásba és feszültségbe fordulhat
át ez az ünnep. Hány meg hány
családi vita volt már, mert ferdén állt a fa, apa nem jól rakta

fel a díszeket, a mákos bejgli
nem úgy sikerült, más ajándékot akartam kapni a Jézuskától
stb., stb. Ha a szívünkben belül
nincs öröm, kívül sem lesz.
És éppen ezt a belső örömöt
akarja idén is mindannyiunknak ajándékozni az Isten. Azt
a fajta örömöt, ami Belőle fakad, amit nem ronthatnak el
a külső körülmények. Mert az
igazi öröm Isten ajándéka. Ő
adja, mert szeret. Ezért bármi
is vár minket idén karácsonykor, örülhetünk azért, amit Isten tett velünk a legeslegelső
karácsonyon, amikor Jézusban
emberré lett az Isten. Az Ő szeretete testet öltött 2000 évvel
ezelőtt a betlehemi istállóban.
Karácsony nagy kérdése, hogy

a mi szívünkben is meg fog-e
születni ez a szeretet, ez az
öröm. A karácsonyi öröm tehát nem a mi történetünkből,
hanem Isten történetéből fakad. Ennek lehetünk mi is a
részesei, ha átéljük karácsony
csodáját és misztériumát, hogy
Isten emberré lett.
És ha Isten történetének a részeseivé leszünk, ha elfogadjuk
idén karácsonykor ezt az isteni
ajándékot, akkor megtapasztalhatjuk, hogy a karácsonyi
öröm maradandó öröm. Maradandó, mert nem a külső
körülményeken múlik. Amikor
a hittanosokkal a karácsonyról beszélgetünk, mindig szoktam nekik egy házi feladatot
adni. Olyan dolgot kell leírniuk,
aminek annyira örültek, hogy
az öröm sose múlt el. Az életünkben nem nagyon vannak
ilyen dolgok. De karácsonykor
Jézus születése pont egy ilyen
örömöt akar adni. Egy olyan
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„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
Mindannyian tapasztaltuk, hogy hallo�unk egy jó hírt,
de ennek nem örült mindenki, megváltozta�ak egy törvényt, de nem volt mindenkinek hasznos, feltaláltak
valamit, de valamit ebből rossz dolgokra használtak
fel. Szinte lehetetlen, hogy olyan történjen, vagy olyat
hirdessenek, ami mindenkinek jó, hasznos és üdvös. Viszont a Szen�rás azt írja: az egész nép öröme lesz. Ezért
is más ez a csodálatos hír, melyet az angyal közöl a pásztorokkal, mert ez az egész világnak szól, és mindenkinek
öröme lesz.

Marozsák Dániel lelkipásztor
örömöt, amit nem nyomnak el
a nehézségek és a tragédiák,
noha vannak bőven az életben.
De ugyanakkor egy olyan örömöt, ami kiszorítja az életünkből az önzést és az aggódást.
Egy olyan örömöt, ami a másik
emberrel együtt tud örülni és
nem a másik ember kárán. És a
legnagyobb jó hír az, hogy ez az
öröm továbbadható.
Karácsony az öröm ünnepe. De
egy másfajta örömé. Egy olyan
örömé, ami Isten ajándéka.
Egy olyan örömé, ami maradandó, és ami nem a külső körülményeken múlik. Egy olyan
örömé, ami hogyha ott van a
szívünkben, akkor az kiszorítja
belőle az önzést és az aggodalmaskodást. És ez az öröm továbbadható. Adjuk tovább idén
mi is, mert Isten is továbbadta
az emberiségnek. Adjuk tovább
szeretteinknek, barátainknak,
szomszédjainknak, hogy az idei
karácsony valóban az öröm ünnepe lehessen.

A Szent Család Istentől üzenetet kapo�. Akár a Történelem
Urától, hogy menjenek Betlehembe, vagy József az angyaltól: Tegye ezt vagy azt. És az
üzenet teljesítése mindannyiunknak fontos. Mindannyiunk
számár a Szent Család egy

példa, miként éljük életünket.
Megtapasztalták a nélkülözést,
a nehézségeket, de az Isten
utat mutatott nekik. A mi életünk is vándorlás a hétköznapokban, ünnepeken. Nekünk
is látnunk kell azt a vezércsillagot és útvonalat, mellyel Jézus
vezet bennünket. Nagyon fontos, hogy az Üdvtörténetben,
saját történetemben mindennek helye és oka van. A jó és
rossz történések óhatatlanul
követik egymást. Egy dolgot
semmiképpen sem szabad elfelejtenünk, ezektől függetlenül nekünk krisztusi feladatunk
van.
Mikszáth Kálmán írja a Falusi karácsony című művében:
Amikor az édesapa karácsonyi ajándékokat kutatott fel
a gyerekek elképzeléseinek
megfelelően, úgy érezte, a
kis Jézuska helye� mászkált
egész délelő�. Mindannyian

Marozsák Dániel lelkipásztor
Településünk ikonikus épülete a református nagytemplom
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Sajószentpéter-Nagytemplomi
Református Egyházközség

Betlehemes játék a görögkatolikus templomban

Adventi koszorú a templom bejárata előtt
megtapasztaltuk már azt a jóleső érzést, amikor segítettünk
valakin, vagy amikor tudtunk a
kis Jézus küldö�eivé, követeivé válni.
A szív jósága olyan, mint a
nap melege: életet ad. Csak a
jóság, a szeretet maradandó.
Olyan, akár a forrás. Minél
többet merítesz belőle, annál
jobban buzog. Légy jó! (Henryk Sienkiewicz) Karácsonykor
mindannyian ezt a csodálatos
isteni gazdagságot tapasztaljuk
meg, amelynek- még tudatosabban odafigyelve -részesei
lehetünk. Ahogyan az író megfogalmazza: a szeretet maradandó! Minél többet adsz,
annál jobban növekszik, és a
jóság másra is hatással lesz. A
légy jó mindhalálig, vagy a legyetek jók, ha tudtok - mindkét
gondolat sokat szeretne átadni
nekünk. A jóság örök életcélunk, mely egy állandó feladat,
hiszen így tudunk örömet kapni és örömet adni.
Mindannyian ismerjük Jókai
Mór kis írását, a Melyiket a kilenc közül? címűt. János mesternek kilenc gyereke van. Karácsony este éneket tanulnak,
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de a felső szomszédot zavarja
ez a nagy öröm. A gazdag ember az egyiket fel akarja nevelni, de nem érti, hogy nem
pusztán abban van a vidámságuk, hogy gyermekeik vannak,
hanem abban is, hogy birtokolnak valamit, amit ő nem. Ez
az az öröm, amit mindannyian
megkaptunk, ami a Szen�rásban is benne van, amely az
egész nép öröme lesz: Üdvözítő születe� ma nektek, aki
az Úr Krisztus, a Dávid városában. Amikor szomorúak, mert
nem lehet énekelniük, akkor az
ismerős népéneket dúdolgatják csendben: Krisztus Urunknak áldo� születésén. Ezt az
örömet felejtette el a szomszéd, ezt felejti el a mai ember is, amikor nem emlékezik
arra az áldott születésre, mely
mindannyiunknak igazi örömöt
ajándékoz. Krisztus megszületett, mondjuk a köszöntésben:
Krisztus Szüle�k! Dicsőítsétek!
A mi feladatunk, hogy bennünk
és általunk is öröm, így Krisztus
is megszülessen életünkben.
Jármi Zoltán
parochus
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MOZAIK

Jézus fája

Ismét Sajószentpéteren járt a Mikulás:
az ajándékokat sem hagyta Lappföldön

Van, aki számára az advent nem más, mint állandó rohanás az idővel, eszevesze� ajándékvadászat, esetleg vég
nélküli puﬀogás az elüzle�esedő ünnep mia�. Nekünk,
Krisztus megválto�jainak azonban Istentől rendelt idő
ez.

A sajószentpéter-bányai
református templomban is
adventi koszorú jelképezi a
várakozást
Ha nyitott szívvel járunk, bárhol felfedezhetjük a megváltás
üzenetét ezekben a napokban.
Advent ugyanis tele van jelekkel, amelyek ízlelhető, tapintható, érzékelhető közelségbe
hozzák a mennyei valóságot. Itt
van például a karácsony egyik

Új karácsonyi díszekkel bővült a Generációk kertje, de a
Télapót is méltóképp fogadták a Sajószentpéteri Terüle�
Szociális Központ elő�.

legjellegzetesebb kelléke, a
fenyőfa. Valaki úgy szereti, ha
hagyományos díszek kerülnek
rá. Más az éppen divatos színek mellett teszi le a voksát.
Van, aki feldobál rá mindent,
ahogy jön. Olyan is akad, aki
alterna�v módokon igyekszik
a hagyományos ünnep modern
megjelentetésére. És van, aki
számára semmit nem jelent:
az a lényeg, ami alatta van. A
fenyő ugyanakkor több mint
csupán dekoráció. Több mint
megnyugtató szín, mint nosztalgikus érzéseket idéző forma
vagy utánozhatatlan illa�orrás. Beszél egy fiatal élet feláldozásáról, amely az emberek
boldogságát munkálni rendeltetett. Eszünkbe juttatja Istent,
aki nem változik az idő múlásával. Amilyen a teremtés hajnalán volt, ugyanolyan most is, és
amit az ősatyáknak ígért, abba
mi magunk is belekapaszkodhatunk. Zöld színe a remény-

ségre utal, a megújulásra, az
újrakezdésre, az eljövendő tavasz bizonyosságára a pusztulás kellős közepén is. A képességre, hogy az erős Istenben
gyökerezve szélsőséges körülményeket is át tudunk vészelni.
Elmondja, hogy a mi elhívásunk
arra szól, hogy örökkévaló dolgokkal foglalkozzunk. És hogy
az életünk Krisztusra mutató
jel, a gondolkodásunk, beszédünk, viselkedésünk épp olyan
közve�tő eszközök, mint a fenyő ágain függő apró szimbólumok. Legyünk hát mi is 2021

karácsonyán Krisztusra mutató
jelek, hirdesse minden tettünk
és szavunk, hogy Isten szeret,
és az ember csak úgy lehet
igazán boldog, ha megismerte
az isteni szeretetet, melynek
legelső bizonyítéka Jézus születése. A Bányai Református
Gyülekezet egész közössége
nevében kívánok áldott és békés karácsonyi ünnepet, és
Istentől gazdagon megáldott
nagyon boldog új évet!
Major Zsolt
lelkipásztor

Sajószentpéteren a Területi
Szociális Központ és Bölcsőde
(TSZK) parkosított közösségi
terében, a Generációk kertjében a tél eleji ünnepköré volt
a főszerep december 4-én:
szánhúzó szarvasokkal, hóemberekkel és karácsonyi angyalokkal fényképezkedtek a családok. A díszek mellett számos
tematikus program jelezte: ez
a Mikulás időszaka! A pocakos ajándékosztóval sem csak
csokimasszából mintázott formában lehetett találkozni. Ám
addig, amíg a Télapó eljött –
hósubával és teli zsákkal, ahogyan azt ilyenkor illik –, kicsik
és nagyok különböző ügyességi feladatokban próbálhatták ki
magukat. Az ünneppel kapcsolatos játékok, amiket a családsegítő munkatársai szerveztek,
tematikus kihívás elé állította
azokat, akik szerették volna kipróbálni magukat.
Szólt a zene, pirosodtak az arcok. A Mikulásvárás jegyében

tartott előadást a Hórihorgas
Hujákolók gólyalábas társulata
is. Paravános mesejátékukban
a túlságosan rosszcsont krampuszának méteresre nyújtott
lábakat varázsolt büntetésből a
Télapó, amik csak akkor tűnnek
el, ha a kormos arcú segéderő
változtat viselkedésén és megjavul. A krampusz a jelenlévő
gyerekekkel próbálta megtörni a varázst: együtt keresték a
titkot, mit is jelent jónak lenni?
Az énekes-táncos előadás végén persze minden jóra fordult. A fellépők pedig tudva,
közeleg a Télapó, figyelmeztettek mindenkit, hogy – a szuvas
fogakkal ellentétben – jó dolog
a csoki, de nem szabad elmulasztani utána az alapos fogmosást sem.
Ahogy beszürkült, a derengő fények ösvényét követve
az öreg fehérszakállú Mikulás
is megérkezett a Generációk
kertjébe, hogy meghallgassa,
mire vágynak leginkább a gye-

A Mikulás természetesen csokiból készült hasonmást is osztogatott

rekek. Sajószentpéter óvodásai
és iskolásai úgy tűnik, ebben
az évben is jól viselkedtek, hiszen ajándékcsomagokat és
csokimikulást kapott mindenki,
aki részt vett a rendezvényen,
sőt, a hószakállú sem virgácsot
nem adott, se gólyalábat nem
varázsolt senkire. Annál több
könyvjelző, toll, matrica talált
új gazdát.
- Próbáljuk a téli időszakra is
vonzóvá tenni a Generációk
kertjét – fogalmazott Aleva
Mihályné, a TSZK intézmény-

Akadt olyan is, aki verset mondott a Télapónak
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vezetője, aki szerint a vírus
miatt megritkultak a beltéri
rendezvények, ezért most külön jó, hogy a városban van egy
ilyen park.
- Minden évben ellátogat hozzánk a Télapó: ennek alkalmából esztendőről esztendőre
bővítjük a díszeket, új fényekkel gazdagodott idén is a kert.
A programot pedig most kibővítettük egy mikulásműsorral
– nyilatkozta lapunknak Aleva
Mihályné intézményvezető.
Bájer M.

A Hórihorgas Hujákolók interaktív játékba invitálták a gyerekeket
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MOZAIK

MOZAIK

Felkerültünk az építészeti térképre

Két díjat nyert a görögkatolikus óvoda tervezője „Az év háza” pályázaton
A lokálpatrio�zmus, az óvodai évek visszaköszönő élményei, Szilvi óvó néni máig kedves emléke, vagyis a sajószentpéteri kötődés nagy szerepet játszo� a görögkatolikus óvoda-bölcsőde megtervezésében. Varga Gábor
építészmérnök úgy érezte, egy épületegyü�es megálmodásával talán még tartozik szülőhelyének, ami aztán
valóra vált, majd a kész objektum országos hírnévre te�
szert. Az év háza pályázaton a tervező Karcműhely K�.
az öt támogatói díj közül egyet megnyert, és közönségdíjjal is jutalmazták az internetes szavazás végeredményeként.
„Az Év háza pályázatot 2018
óta írják ki, ahol családi ház,
kis társasház, valamint középület kategóriákban van lehetőség a megmérettetésre.
Minden alkalommal neves
hazai építészekből áll össze a
zsűri. Pályázókban idén sem
volt hiány, hiszen 13 középület
mellett 29 családi ház került
terítékre, aminek a végén �z
épülettervező kapott díjat. Kategóriánként volt 1 fődíj, két
szakmai és öt támogatói díj,
de két közönségdíjat is átadtak
a verseny rendezői. Ezekből
jutott nekünk a már említett
két elismerés” – nyilatkozta
lapunknak Varga Gábor. Az

építészmérnök beavatott a
részletekbe is, így megtudtuk,
hogy meghívásos pályázaton
öt jelentkező közül ők kapták
a megbízást az óvoda-bölcsőde tervezésére. Cégüket, a
Karcműhely Kft.-t 2013-ban
alakították Szél Norbert építészmérnökkel, ami előtt neves
tervezőirodákban már letették
névjegyüket. A megalakulástól
eltelt években 224 épületet
és épületegyüttes új építését,
bővítését vagy felújítását tervezték meg, amelyek között
ugyanúgy volt nagy ipari beruházás, mint műemlékkastély
vagy lakóház. Sajószentpéteren a lebontott óvoda helyére

egy olyan intézmény megálmodását és terveinek elkészítését
vállalták, amely visszaadja a terület eredeti funkcióját. A tervezési koncepciójuk egyik alapgondolata az volt, hogy olyan
épületet tervezzenek, ahol jó
gyereknek lenni, ahova napról
napra szívesen mennek a kicsik, mert hívogató az épület,
komfortosak a belső terei, kellemes a környezete, és játékra
hív az udvara is. Mindezeket
az álmokat persze úgy kellett
formába önteni, hogy ne csak
a gyerekek kedvébe járjanak,
hanem megfelelő munkaterületet adjanak a pedagógusoknak és az ott dolgozóknak,
megfeleljenek minden szakmai
előírásnak, jogszabálynak és
szabványnak, valamint biztosítsák az üzemeltetés szükséges hátterét is.
Fontos szempont volt a tervezés során az épület ünnepélyességének és letisztultságának a megjelenítése, hiszen
egyházi épületről van szó. A
koncepció kidolgozását Varga

Az épületegyüttes főbejárata
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Varga Gábor úgy érezte, az óvoda
és bölcsőde megtervezésével
tartozik szülővárosának

Gábor végezte, aki mindvégig
napi kapcsolatban állt a görögkatolikus egyház illetékeseivel,
akikkel folyamatosan egyeztették az igényeket és a lehetőségeket. A tervezési, illetve építési terület Sajószentpéteren, a
Pitypalatty-völgy kiszolgáló útján, a Vörösmarty utca mellett
található. A hatalmas fás-ligetes telken a vonatkozó jogsza-

Jól látszik, hogy a kápolna nem csupán anyaghasználatával, de
színvilágával is elkülönül

Talán a játszóudvaron érhető leginkább tetten a gyermekközpontúság

bályoknak megfelelően szabadonálló beépítést terveztek a
szükséges oldalkertek, előkertek méreteinek betartásával.
Céljuk volt a lehető legkevesebb fa kivágásával járó épület-elhelyezési mód megtalálása, hiszen a koros fák jelentős
értékkel bírnak úgy botanikai
(növénytani), mint mikroklimatikus (árnyékolás, levegő
páratartalom-növelés, stb.),
környezetvédelmi (levegőszűrés) és esztétikai értelemben
egyaránt. Nem utolsósorban
ki ne szeretne olyan óvodába
járni, ahol akár mókusokat is
láthat az udvaron, és sokféle
madarat figyelhet meg a csoportszoba ablakából. Az óvoda
és bölcsőde tervezése egy évet
vett igénybe, az épület környezetét, az udvart, a játszóteret
és a zöldfelületet pedig a feleség, Berkes Csilla tájépítész
tervei alapján vitelezték ki. A
megrendelő kérte a tervezőtől,
hogy az épület később könynyen bővíthető legyen új csoportszobákkal, mert a jelenlegi
igény 2 óvodai csoportszoba
volt 30-30 fő létszámmal, illetve két bölcsődei csoportszoba
14-14 fős gyermekszámmal.
Kisvárosias „fogatolt” rendszerű épüle�ormát válasz-

tottak, amihez nyeregtetős
fedést alakítottak ki, bizonyos
helyeken lapostetős megszakításokkal megtörve. Az óvoda
és a bölcsőde csoportszobai
szárnyai a játszóudvar felé néznek, így biztosítva a nyugodt
pihenést a gyermekeknek.
Varga Gábor kiemelte: az épülettel nem akartak hivalkodni,
inkább arra törekedtek, hogy
letisztultsága mellett is egyedi
hangulatot árasszon, s egyszerre jelenítse meg a vidám
gyermekközpontúságot és az
egyház méltóságteljes jellegét.
A homlokzat jellemzően vakolt
fehér felületű, melyet a belső
játszóudvar felé a végfalakat
lezáró színes keretezés tesz
változatossá és derűssé. A gazdasági és a főbejárati funkciót
magába foglaló épületszárnyakon hagyományos, letisztult
téglaburkolat került kialakításra. A belső tereknél a tervezési
elvük az élénk, markáns színek
használata volt, mely egy óvodai környezetben nagyon is
indokolt és esztétikus a megfelelő arányban alkalmazva.
Minden egyes szín egy csoport
színe, melyek a belső helyiségekben, csoportszobákban is
visszaköszönnek. A szakrális
terek (kápolna) színe a belső

terekben is a tisztaságot jelképező fehér szín.
A területen a zöldfelület mértéke jelentős, a bölcsődéhez
és az óvodához külön elkerített
játszóudvar tartozik, melyekben parkosított környezetben
EU-szabványos új játszóeszközök kerültek kihelyezésre
színes öntöttgumi-ütéscsillapító burkolaton. A közlekedési
területek térkőfelületűek. A
meglévő koros fákon túl további fák telepítésével gazdagodott az udvar faállománya,
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ezen túlmenően új díszcserjeés gyepfelületek is telepítésre
kerültek. A még kihasználatlan
telekrészeken a későbbiekben
sportpálya vagy akár tankert
létesülhet. Az építészmérnök
úgy véli, a végeredmény, vagyis az óvoda-bölcsőde jól illeszkedik az épített környezetébe.
Nem alkalmaztak különböző
s�lusjegyeket, a kész épület
leginkább a skandináv építészetre jellemző vonalakat idézi.

Így látja a szakma

Kovács I.

A Sajószentpéteri Görögkatolikus Óvoda-Bölcsőde 2021-ben
„Az év háza” pályázaton a Meva Zsalurendszerek Zrt. támogatói különdíját nyerte el. Tóth Balázs építész méltatásában elhangzott, hogy egy valamirevaló épület igyekszik illeszkedni a
környezetéhez, ami Magyarországon nem könnyű feladat. Az
elmúlt évtizedekben sokan szabadosan értelmezték a szabályokat, az építtetők és a tervezők is kevés érdeklődést mutattak
a szomszédok és a közösség érdekei irányában. A sajószentpéteri óvoda tervezői mégsem érezték úgy, hogy „övék a világ”.
Az utcafrontra merőleges, oromfalas, földszintes épületekkel
kisvárosias, „fogatolt” rendszerű épületegyüttest terveztek,
ami az utcák felé nyugodt, kedves léptékű megjelenést nyújt.
Ebbe a hangulatos utcaképbe simul a kicsi kápolnát is tartalmazó ház, ami csak eltérő burkolatával és egy egyáltalán nem
hivalkodó kereszttel jelzi az építtető kilétét. A hat épület egy
játékokkal jól felszerelt, barátságos kertet-udvart keretez. Az
épületek színezése alkalmazkodik a használók, a gyerekek lelkéhez, egyszerre informa�v és jókedvre derítő.

SORSOK, EMBEREK

SORSOK, EMBEREK

Sorsok, emberek…

Orosz Ottó, a „rajzolgató ember”
A ﬁatalok– látva az elődök hibáit – mindig úgy gondolják,
hogy ha ők majd odaérnek, mindent jobban fognak csinálni. Ám később, végiggondolva az életüket, rájönnek,
hogy ugyanolyan sok hibát elköve�ek. Pedig annak idején, meghallgatva az idősebbek tanácsait, talán ezekből
néhányat elkerülhe�ek volna. De hát a ﬁatalok mindig
mindent jobban tudnak, nem kíváncsiak az idősebbek
tanácsaira. Kár, mert a sok felhalmozo� éle�apasztalat
a kor nyelvére lefordítva nagyon sok hasznos információt hordozhat. És ők szívesen megosztanák velük, csak
beszélgetnünk kellene egymással.
A mostani beszélgetőpartnerem mögött is egy gazdag
életút nagyobbik része áll már.
1977 óta él Sajószentpéteren,
szerencséjére ezekből az évekből jó néhány a képzőművész
aranygeneráció (Feledy, Barczi,
Mezey) árnyékában telt el. Kenyérkereső tevékenysége által
sokan ismerik őt, de a kultúra
területén szerzett tapasztalatai miatt (is) érdemes figyelni
a véleményére. Karácsony közeledtével portréjának megosztásához egy ajándékozás is
aktualitással szolgált.
Orosz O�ó 1945-ben született
Szerencsen, jogász édesapja
mellett édesanyja a háztartást
vitte, és a kézimunkázás mellett
kisebb szobrokat is készített. A
kézügyességet, a művészethez

való vonzódást ő adhatta tovább fiának is.
- Mikor derült ki, hogy tehetsége van a rajzoláshoz?
- Amatőr színvonalon már
gyerekkorom óta rajzolok, ami
végigkíséri az egész életemet.
Tokaji gimnáziumi éveimben a
város ismert nevű festőművészéhez, Tenkács Tibi bácsihoz
jártam rajzszakkörre. Ő azt
mondta, hogy elég jó kezem
van, s a dolog ennyiben maradt. Soha nem hittem magamról, hogy művész vagyok, én
egy rajzolgató ember voltam
egész életemben, ennyi jött
ki belőlem.
- Aztán mégis kicsit más
irányba terelte az élet.
- Érettségi után, az akkori
rend szerint 18 évesen be kel-

Forrás: MiNap

Életművének reprezentánsaival a Miskolci Galériában 2019-ben

lett vonulnom katonának, és le
is tudtam 27 hónapot. A debreceni tanítóképzőbe jelentkeztem, ahol elvégeztem a népművelés-könyvtár szakot, majd
Egerben a Ho Shi Minh (ma már
ez sem divatos név) Tanárképző
Főiskolát is. 1971-ben kerültem
a közművelődési (akkor népművelődési, ma nem tudom,
mi a hivatalos neve) pályára.
Mezőcsáton a járási művelődési központban előadóként
szerveztem a kulturális rendezvényeket. Aztán 1972-től Onga
következett, ahol már a művelődési ház igazgatója voltam
négy éven át. Ekkorra minden
tanulmányom befejeztem, és
talán nem is dolgozhattam nagyon rosszul, mert kineveztek
a miskolci járás népművelési
felügyelőjének. Ez nem kifejezetten művészeti, hanem
általános terep volt, széles
spektrumot á�ogó feladatokkal. Jó emlékeim vannak erről
az időről, bár a tárgyi feltételek
akkor még elég rosszak voltak.
- Ekkor beköszöntö� a
rendszerváltás, ezzel az életében is egy 180 fokos fordulat.
- 1983-ban megszűnt a járási hivatal, vele az állásom is.
Bizonytalanná vált a népművelői pálya, és bár még egy röpke
kitérőt tettem a Miskolc városi
hivatalban és egy falusi kirándulást Ónodon, úgy döntöttem, hogy pályát módosítok,
mivel kilátástalannak tűnt ebből megélni. Negyvenévesen
két szakmunkás bizonyítványt
is megszereztem: először a parkettázást sajá�tottam el, majd
kitanultam a videófelvétel készítését. Parkettásként vállalkozni kezdtem, aztán ebből lett
egy építőanyag-kereskedés.
- Innen már Sajószentpéteren is ismerős a pályája: kiskereskedő le� egészen a nyugdíjazásáig.
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- 1977-ben még felügyeletnél dolgoztam, amikor házasságot kötöttem az ismert
kiskereskedő Haraszt család lányával, Évával, és Sajószentpéterre kerültem. Életem során ő
volt az, aki mindig mellettem
állt, még olyankor is, amikor
én már feladni készültem. Fájt
ugyan a szívem a népművelés
után, de beláttam, hogy jobb
lesz, ha én a kultúrcikkek árusításával szolgálom a kultúrát.
A kis üzletünket úgy alakítottuk
ki, hogy (sohasem a nagy vagyon felhalmozásának szándékával, de tisztes megélhetést
biztosítva) a fotózás kellékeitől
a horgászfelszerelésen át a kerékpárig széles választékot kínáljunk helyben, Sajószentpéteren. Emellett pedig mintegy
fórumként is működjön, ahol
szívesen szóba állnak velünk és
egymással az emberek.
- Emlékszem, i� lehete�
igazolványképet és fotókidolgozásokat is rendelni.
- Az igazolványképek készítéséhez is minél jobban ki
akartam tanulni a szakmát,
ezért videófelvétel-készítésből
segédoperatőri vizsgát tettem,
majd jöttek a riportok, amelyek
már egy kevés pénzt is hoztak,
de közel sem annyit, mint ma
az esküvői videó elkészítése.
És egyre jobban elmélyültem
a fotózás tudományában, de
gyakorlatában is. Hiszen amikor még fekete-fehér nega�vokat készítettünk, a hibázásnak
komoly anyagi konzekvenciái
is voltak. Egyre jobban megszerettem, a festészet mellett
ez lett a másik nagy szerelem.
Magamról sose csináltam képeket, de kedvelem a természe�otókat, talán azért is, mert
szép helyeket bejárva jó levegőt lehet közben szívni. Ami itthon sokszor sajnos hiánycikk.
Az épüle�otókat is szeretem,

mert azok sok mindent elmondanak egy településről, egy
adott korról, gondolkodásról.
A fényképezőgépekből az idők
folyamán rengeteg összegyűlt
nálam, már nem tudtam hová
tenni őket, kidobni sajnáltam,
ezért szülővárosom, Szerencs
számára elajándékoztam, ahol
egy fotótörténeti állandó kiállításként szolgálnak, remélem,
még hosszú ideig.
- Hasonló sorsot szánt a képei egy részének is.
- Mivel a rajzolás a kenyérkereset mellett is végigkísérte
az életemet, az idők folyamán
annyi anyag halmozódott fel,
hogy ma néha megrajzolok
valamit, majd kidobom, mert
nincs hová tennem. És ekkor
jött a gondolat, hogy - a Miértünk alapítvány nevében
Kalász Laci közve�tésével - sajószentpéteri intézmények számára elajándékozok annyi képet, amennyit csak értelmesen
fel tudnak használni. A könyvtárba már közel negyvenet ki is
választottak, jó része szénrajz,
néhány absztrakt is akad közöttük. Ezek olyan nagyjainkról
szólnak, mint Feledy Gyula, Pécsi Sándor, Lévay, Ady vagy József Attila. Nem gondolom azt,
hogy hatalmas pénzbeli értéket
képvisel, de úgy vagyok vele,
hogy egyébként sincs olyan halott, akinek akkora zsebe van,
hogy mindent magával vigyen.
Talán ott jó helyen lesznek, s ha
majd évek múlva valaki megnézi őket, látja, hogy valamikor
ilyen is volt: ami itteni emberi
kéz által jött létre. Akkor talán
valami hasznosat csináltam.
- Azért is lehet a könyvtárban jó helye a képeknek,
mert az irodalom és a képzőművészet egy tőről fakad: a
lelkünkből.
- Mezey Pista azt vallotta,
hogy abból tanult a legtöbbet,
attól lett jó grafikus, hogy sokszor leült, és verseket olvasott.
Közben olyan kész képek fogalmazódtak meg benne, amelye-

ket már csak papírra kell vetni.
Mert minden költői gondolat
egy-egy kép.
- A saját gondolatait néhány alkalommal be is tudta mutatni az érdeklődő
közönségnek.
- Eljutottam Budapestre, az
Országos Szakszervezeti Kiállításra (1968, 1970, 1971), ott
voltam a Borsodi Amatőr Képzőművészek (BAM) kiállításán
(1982, 1983). Sajószentpéteren, a Lila Galériában „Firkák”
(1998), majd „Élményeim”
című kiállításom (1999) mellett
az új görögkatolikus templomban egy szakrális tárgyú
válogatásom is látható volt. A
kazincbarcikai Kisgaléria 2005ben mutatta be grafikáimat és
festményeimet,
életművem
reprezentánsait pedig a Miskolci Galéria 2019-ben.
- Hol dől az el, hogy valakit
amatőrként vagy művészként
tartanak számon?
- A művészettörténészeknek óriási felelőssége van
abban, hogy valakit ne csak
akkor becsüljenek meg, ha
már átköltözött a másik világba. Megboldogult Mezey Pisti
mondta egyszer, hogy ez valahol egy szakma is. Ő nagy művész volt, megmaradt benne a
szakmai alázat, fáradhatatlanul
dolgozott. Én ebben az amatőrprofi felosztásban nem hiszek.
Számomra a művészet egy.
Valami vagy művészet, vagy
nem az. Én másképp közelítek:
Sajószentpéteren egy fiatalnak
milyen motivációja van? Budapesten mehet valaki speciális
iskolákba, mehet külföldre,
benne lehet a vérkeringésben,
és tudjuk, hogy Feledy Gyula is
Krakkóban tanulta meg igazán
a grafikát.
- Hogyan hat a képzőművészetre a mai kor, a digitális technika?
- Nem baj, hogy van mobiltelefon, az sem, hogy jó minőségű fotókat, filmeket lehet
vele készíteni, de nem biztos,

hogy tudatosan használjuk.
Akkor baj van, ha hiszünk a
reklámnak, hogy ezzel már
„zsebünkben van Hollywood”.
Elhitetik, hogy tudásra nincs
szükség, mindent egy perc alatt
készen megkaphatunk. Ezért
zárnak be a könyvtárak is. Pedig ha egy könyvet olvasol, az
teljesen más élményt nyújt.
Ma a világ már úgy felgyorsult,
hogy sem egy festményen,
sem egy filmben nincs idő kibontani a mondanivalót, mert
úgyis rögtön a megoldást várják. Nincs idő szemlélődni, és
ez sokat elvesz az embertől. Ez
pedig sok mindent hoz magával: ezért nem értjük, nem becsüljük meg egymást, kihalt az
emberből a nagybetűs EMBER,
nem tanuljuk meg a normális
szép beszédet, nem hallgatjuk
meg egymást. Közömbösekké
váltunk, meghalhatsz az utcán,
hogy valaki odamenne hozzád
segíteni. Az elgépiesedés helyett jobb lenne humánusabban élnünk.
- Az alkotó a képpel, a fotóval szeretné jobbá tenni az
embereket?
- Mindig úgy szerettem,
hogyha bárki odaáll a kép elé,
még ha az nagyon modern is,
tudja, miről szól. Ha tehetetlen vagyok, ha rosszul érzem
magam, ha jó kedvem van, az
úgyis mind meglátszik már a
színeken. Soha nem szabad
megpróbálni becsapni a nézőt.
Szerintem az egy jobb szándék,
hogy megértse valaki a képet,
mintha el akarnám vele varázsolni. Arra ott van a számítógép, a program. Ezért szeretem
a grafikát, mert az tiszta dolog.
Ott nem lehet rontani. Ha én
azt akarom, hogy öregember
legyen, akkor mindenki számára az is lesz. Feledy Gyula bácsi
hitvallása az volt, hogy ha valaki olyat akar létrehozni, ami
később divatos is lehet, annak
először meg kell tanulnia rajzolni. Ez az alap. Nézzék meg Picasso vagy Dalí korai korszakát:
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úgy rajzoltak, mint Leonardo.
- Mi volt a �tka annak,
hogy egykor ezt a kis települést virágzó kulturális élet
jellemezte?
- Akkor bőven voltak munkahelyek, szinte az egész országból települtek le itt emberek, különböző múlttal,
szokásokkal, és nagyon nehéz
volt közös vonzerőt találni a
kultúrában. Ez a sokszínűség
átka. De valahogyan akkor ez
itt mégis elég jól sikerült. Az
üveggyár több képzőművész
csoportot is tartott fenn. Ma
melyik cégnek van ilyenből
egy is? De ugyanez igaz más
amatőr csoportokra is, amelyeket a tagok közös érdeklődése tartott össze, és szinte
pénz nélkül vagy egészen kicsi
támogatással működtek. Sajószentpéteren a kultúrát a bányászszakszervezet működtette, amely jobb körülményeket
tudott teremteni. Az egy hőskorszak volt Haris Feri bácsival,
Rabi Ferivel, a könyvtárban
Heidrichnével. Az üveggyár
bezárásával elszakadt az utolsó kohéziót nyújtó közösségi
szál is. A régi mecenatúra mára
megszűnt, pedig tudjuk, hogy
a kultúrához ugyanaz a három
dolog kell, mint a háborúhoz
(pénz, pénz és pénz).
- Nemsokára i� a karácsony. Hogyan telnek majd
az ünnepek?
- Ahogy a helyzet engedi,
együtt lesz a család, ilyenkor
a lányunk hazalátogat, és fogyasztjuk a szokásos halászlé,
bejgli menüt, de kerüljük, hogy
az ajándékozás a pénzbeli értékről szóljon. Talán annyival
térünk el külsőségekben, hogy
nálunk adventi koszorú minden
szobában megtalálható. Igyekszünk bensőséges ünnepet teremteni, és visszahozni azt az
áhítatot, amit gyerekkorunkban annyira csodáltunk.
- Boldog karácsonyt kívánva köszönöm a beszélgetést.
Kiss B.

MOAZIK

Kitüntették városunk díszpolgárát

Kopcsik 80

Megyei elismerésben részesült dr. Tóth Péter

2021. november 19-én adták át a megye közösségért
végze� tevékenységben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjainak elismerését szolgáló Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díját, a Vay
Ábrahám Tudományos Díját és az Alkotói Díját.
A megyeháza szűkebb pátriánk, Borsod megye történelme, közélete kimagasló alakjai
hatalmas fényképeit hordozó
ódon falai között ez évben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Tudományos Díját Sajószentpéter szülötte, dr. Tóth
Péter történész vehette át. A
díj névadója, Vay Ábrahám gróf
a Magyar Tudományos Akadémia egyik támogatója, valamint alapító- és igazgatósági
tagja Lévay József születésének
évében (1825) lett Borsod vármegye első alispánja. Amely

címet a megyei közigazgatásban éppen a Vay család tagjai
mellett eltöltött három évtizedes főjegyzői tevékenysége
megkoronázásául - első nemesi címmel nem rendelkezőként
- rövid ideig neves költőnk is
viselhetett. Tóth Péter 1949ben szintén Sajószentpéteren
született, majd végezte az általános iskoláit. Jó tanulóként
sokat olvasott, gyerekként csillagásznak vagy geológusnak
készült. Gimnáziumi tanulmányait Pannonhalmán kezdte,
de már Sárospatakon érettségizett le. Bányageológusnak

jelentkezett, de Miskolcon, a
Nehézipari Műszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán „helyhiány” miatt elutasították, így a
Debreceni Egyetem latin-magyar szakán szerzett diplomát
1978-ban. Két évet szakközépiskolában tanított Kazincbarcikán, majd öt éven át levéltáros
Miskolcon a megyei levéltárban, később tudományos kutató a Borsodi Szénbányáknál.
Négy év kaposvári kitérőt - ekkor a Somogy Megyei Levéltár főlevéltárosa - követően
1989-ben visszatért Miskolcra
ugyanebbe a munkakörbe. Innen került 1992-ben oktatónak
a Miskolci Egyetemen akkor
alapított Bölcsészettudományi
Kar történelem szakára, ahol
1996-ban a történelemtudomány kandidátusa, 1997-től

Forrás: kulcsmagazin.hu
A díjátadás pillanatai
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egyetemi docens, 1999-től Széchenyi Professzori Ösztöndíjas,
2007-től nyugdíjazásáig tanszékvezető. Fontosabb kutatási területei a középkori és kora
újkori források a török kiűzésére vonatkozó, külföldi levéltárakban fennmaradt források,
az erdélyi királyi könyvek feltárása és a vármegyei közgyűlési
jegyzőkönyvek kiadása. Várostörténeti munkái Miskolc, Sajószentpéter monográfiájának
kiadására irányulnak, utóbbival
kapcsolatban több könyv szerzője. Elévülhetetlen érdemeket
szerzett abban, hogy szülővárosa jelen és jövő generációinak tagjai a város történetét
alapos, tudományos igénnyel
megalkotott helytörténeti forráskötetei mellett számos közérthető, képeslapokkal, fotókkal is illusztrált kiadványából
is megismerhessék. Emellett
kutatta a cigányok, besenyők,
jászok, vallonok történetét is.
Fordításai által ismerhettük
meg Hatvani István filozófus,
Bél Mátyás országleíró, Giovanni Antonio Scopoli selmeci
professzor vagy Georgius Agricola természettudósok munkáit. Ezen munkáival kapcsolatban lengyel, olasz és vatikáni
levéltárak anyagai között is kutathatott. Jelenleg címzetes
egyetemi tanárként vesz részt
az intézet és a doktori iskola
munkájában. 271 tudományos
munka, 1440 független hivatkozás, 23-as Hirsch index jelzi
gazdag pályafutását. Munkásságát Miskolc Város Herman
Ottó Tudományos Díjával, a
Miskolci Egyetem Bölcsészkarért emlékéremmel és 2009ben Sajószentpéter Város Díszpolgára cím kitüntetésekkel
ismerték el.
Mostani kitüntetéséhez szívből
gratulálunk.
Kiss B.

MOZAIK

Egy kerek születésnap apropóján
Nemrég töltö�e be 80. életévét Kopcsik Lajos, a sokszoros világ- és olimpiai bajnok mestercukrász, a cukrászar�sz�ka utolérhetetlen alkotó zsenije, Oscar-díjas művész, városunk szülö�e és díszpolgára.

Minden alkalommal különleges öröm keríti hatalmába,
amikor Sajószentpéterre jön
Történetünk ott kezdődött,
hogy 1955 nyarán Schmida Pál
jóhírű cukrászmester parányi
műhelyének ablakában egy betegeskedő sajószentpéteri fiúcska édesanyja meglátott egy
táblát: „Rendes fiút tanulónak
felveszek”. És szeptemberben
a fiú már meg is tette az első
lépéseket az akkor még talán
nem is sejtett nagy és sírig tartó szerelem felé vezető úton.
Mivel mesterétől elvették az
iparengedélyét, 1956-ban a
Borsodi Vendéglátó Vállalathoz jelentkezett, ahol Csányi
László keze alatt pallérozódott
tovább. A tudást, a szorgalmat
és a rengeteg munkát az élet
hamar meghálálta neki: 1959ben kitüntetéssel végzett, és

megkapta a Belkereskedelem
Kiváló Tanulója címet, 1962től már üzemvezető-helyettes,
majd 1964-től vezető a cég
cukrászüzeménél Kazincbarcikán. 1963-ban sikeres mestervizsgát tett, amelyet 1977-ben
még megtoldott egy vendéglátóipari szakérettségivel is.
1960-ban kezdődött az a hat
évtizednyi szakmai pályafutás,
amely alatt elért sikereivel szeretett szülőföldje hírét is vitte
először hazánkban, majd szerte a nagyvilágban. A Miskolcon
megnyert első országos versenye után 1970-ben a világszövetség Ezüst serlegével és
a Mestercukrász címmel már
Budapestet is meghódította.
Innen egyenes út vezetett a
világhírnévhez, amelyet 1974től Bécs, Bázel, Prága, később
Karlsruhe aranyérmei után Luxembourgban elért világbajnoki, valamint a frankfurti olimpiai bajnoki cím és Oscar-díj
övez. Sikereiről az ismert Benke László így vallott: „A magyar
gasztronómiai társadalomban
csak egyetlen ember van, akinek minden címe többször is
megvan, sőt azon is túllépett.
Ő Kopcsik Lajos, aki a hatvanas
években lépett szorítóba, és
1972 óta verhetetlen.” Máig
felejthetetlen az 1996-ban, a
berlini cukrászolimpiára készített �z alkotása, melyek mindegyike aranyérmet nyert, és
ezt már a Guinness rekordok
könyvébe is bejegyezték. 1977ben a munkáiról készült képek
bekerültek a cukrászszakma
Aranykönyvébe, és úgy gondoltuk, hogy felért a csúcsra.
Csak ő maga nem. Mert nagy
álma volt egy barokk városban

megalkotni egy barokk szobát,
ahol a padlótól a plafonig, a
tapéta, függönyök, szófa, de
még a kutya is mind cukorból
készült. Az álmáért három kemény éven keresztül hárman
dolgoztak, hogy a Kopcsik
Marcipánia megnyílhasson, és
hamarosan Eger egyik fő nevezetessége legyen.
„Olyan cukrászati alapanyagokat és módszereket kezdtem
kikísérletezni, amelyek révén
alkotásaim hosszú-hosszú évekig változatlan szépségükben
gyönyörködtetik az érdeklődőt,
így nem vész kárba a sok munka oly hamar. Ennek, amit itt
elkezdtem, semmiféle szakirodalma nincs, mindent magam
próbáltam ki, kísérleteztem színekkel, anyagokkal” – avatott
be a sikere titkába.
Életpályájáról könyvet írtak,
filmet forgattak, 2005-ben az
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagja lett, 2006-ban
elsőként vehette át a Magyar
Cukrászok és Szakácsok Szövetsége által 1989-ben alapított Venesz József-díjat,
megkapta az Eger Csillaga emlékplakettet, a Heves Megyei
Príma Díjat, majd 2007-ben az
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Nagy Aranykeresztjét,
valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.
Kazincbarcika Csillaga márványtábláját felavatták a város
főterén, 2007-ben szülővárosa
díszpolgárává avatták. Utánozhatatlan alkotásaival maradandó kulturális élményt szerzett
a sajószentpéteri polgárok
több generációjának, céltudatos kitartáson alapuló szakmai
pályafutásával, életszeretetével pedig követendő például
szolgál gyerekeik, unokáik számára. Innen elindulva olyan
vándor lett, akit tisztelnek, elismernek Kazincbarcikán, Eger-
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ben is, mégis a feltétel nélküli,
őszinte szeretetet csak otthon
kaphatja meg. Ezért vágyik
vissza a gyökerekhez, és ezért
jelent számunkra is nagy élményt minden alkalom, amikor
itthon üdvözölhetjük. Városunk
címerének ajándékozása alkalmával („Nem titok, hogy mai
lakóhelyem mellett szülővárosom áll legközelebb hozzám, s
úgy gondolom, díszpolgárként
tartozom annyival az itt élőknek, hogy elkészítem Sajószentpéter városcímerét is”- mondta
ekkor.) a műveiből és az általa
gyűjtött kortárs képekből válogatott kiállításokon, de akkor is, ha csupán életerejét,
emberségét, baráti szeretetét
hozta magával. Mert tudjuk,
hogy neki a hazát mindig Sajószentpéter jelentette, és jelenti, amíg csak él.
Születésnapjához
gratulálva
Sajószentpéter minden polgárának nevében hosszú, boldog
életet és jó egészséget kívánunk!
Kiss B.

Tíz évvel korábban, a 70.
születésnapján kapta ajándékba ezt a vázát

REKLÁM

SZABADIDŐ, REKLÁM
Megköszönjük
egész évi vásárlásukat,
kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

Keresztrejtvény
Köszönjük vásárlóink egész éves
bizalmát, vendégeinket
2022-ben is várjuk a
legfinomabb gasztronómiai
hungarikummal.

Újdonságaink: káposztás és
gyrosos lángos
Minden vásárlónknak kellemes
karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új évet
kívánunk!

1

2

3

4

5

6

9

8

10

11

12

13

14

16

17

20
25
28

KA L Á S Z

15
18

21

24
27

7

T E R M É N Y- T Á P

19
22

23

26
29

30

31

a Lángosvár csapata
Sajószentpéter, Kossuth L. út 156.
Tel.: 70/636-35-68

Vízszintes: 1. 1914. december 13-án született egykori sajószentpéteri plébános, költő, festőművész, a város posztumusz díszpolgára. 9. Karinthy Ferenc regénye. 10. Hatvan
hónap. 11. Afroamerikai operaénekesnő (Grist). 12. Nemzetközi szabvány jele. 13. Heves megyei község. 14. Magyar
tábornok, a monarchia utolsó vezérkari főnöke (Arthur).
15. Az ón vegyjele. 16. Flipper Öcsi 1987-es zenekara. 18.
Nyersselyemszín. 20. Harmadkori kovakő. 22. Olasz hajó- és
jachtmárka. 24. Orvosok neve elé is írjuk. 25. 1991-ben alapított angol rockzenekar. 27. Leucitban gazdag alkáli kőzet.
29. Angol férfi becenév. 31. Szerencsét hozó játékfigura.

Várjuk Önöket 2022-ben is
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2022-ben is!

Függőleges: 1. Őszül a haj. 2. Születésnapi édesség korai
gyümölcsből. 3. Németország nemrég leköszönt kancellárja
(Angela). 4. Előtagként: feletti, felüli. 5. A tellúr vegyjele. 6.
Déli határátkelőnk lakosa. 7. Intenzív terápiás osztály. 8. Vas
megyei község. 12. Harag, düh angolul. 15. Tarajos rágcsáló.
17. Világbajnok (1938) olasz labdarúgó (Silvio). 19. Nagyobb
lyukú szita. 21. Angol farok. 23. Kedvelt erdélyi sajt. 26. A
szlovén hírügynökség betűjele. 28. Az egyik vércsoport betűjele. 30. Csahos.
Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt
kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2022. február 6-áig.
A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutalványt
sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com. Október havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Csurgay Árpád”.
Köszönjük Olvasóink aktivitását! A december 10-én megtartott sorsoláson Kézsmárk Ilonának kedvezett a szerencse.
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.
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