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IN MEMORIAMMOZAIK
Benépesült a Pipiske-domb Az utolsó korty vörösbor

Két év kényszerszünet után újra helyes pályára állt az 
élet Sajószentpéteren, legalábbis a majális tekintetében 
biztosan.

Fájdalmas és pótolhatatlan veszteség érte Sajószentpé-
ter városát: 2022. június 19-én Egerben, életének 81. 
évében örökre lehunyta szemét Kopcsik Lajos, számta-
lan szakmai és állami kitüntetéssel elismert mestercuk-
rász, a cukrászartisztika utolérhetetlen művésze, váro-
sunk szülötte, örök barátja, díszpolgára. 

Újra kigyúltak a fények a Majális parkban In memoriam Kopcsik Lajos

Május 1. nem olyan, mint a 
karácsony, nem született Meg-
váltó ezen a napon, mégis pi-
ros betűs ünnep. Ennek okát 
számos módon próbálták már 
megmagyarázni. Május 1. a 
múlt század folyamán a legna-
gyobb nemzetközi munkásün-
neppé vált - kiváltképp a Szov-
jetunióban -, így persze nálunk 
is fontos szerepet kapott. 
Díszes és nagy költségvetésű 
felvonulásokkal ünnepelték a 
szociális vívmányokat. A rend-
szer bukása után, az 1990-es 
évektől új jelentéssel kellett 
megtölteni: az ünnep ugyanis 

bevésődött az emberekbe, de 
az eszme, amiért eredetileg 
született, elhalványult bennük. 
Május elseje a munkavállalók 
szolidaritási napja lett, a nagy 
nemzeti csinnadratta helyett 
befelé koncentrál: országos 
szintű felvonulások helyett 
helyi majálisokat rendeznek 
ilyenkor. 
Emellett a május első napjával 
az történt, ami az összes hason-
ló piros betűs munkaszüneti 
nappal, amihez nem tartoznak 
konkrét hagyományok (lásd 
augusztus 20.): a közösségek 
és a családok ünnepe lett. Akik 

nem dolgoznak, kihasználják az 
időt arra, hogy jó hangulatban 
töltsék azt a szeretteikkel, ba-
rátokkal, szomszédokkal, ked-
ves ismerősökkel.
Szerencsére Sajószentpéteren 
sem felejtették el, milyen is 
egy kellemes hangulatú május 
elseje, hiába uralta a járvány 
elleni védekezés az elmúlt éve-
ket, háttérbe szorítva mindent, 
ami megszokás volt. Április 
30-án este ismét benépesült 
a Majális park. Az égiek is ke-
gyesek voltak, szép idő várta a 
kilátogatókat. A programok jó 
szórakozást ígértek. A hagyo-
mányokhoz híven a majálisozás 
és az elmaradhatatlan fáklyás 
felvonulás az MSK előtti térről 
indult, ám előtte parádés ma-
zsorett műsor és térzene tette 
ünnepivé a délutánt.
A Majális park színpadán elő-
ször a Hősök formáció tagjait 
köszönthette a közönség. Az 
együttes tavaly volt 20 éves. 
Barányi Dániel, Eckü erről is 
beszélt a koncert előtt a Sajó 
Televízió stábjának.
- 2002-ben, amikor érettségiz-
tünk, a szóbeli után nem ün-
nepelni mentünk, hanem fel-
lépésre. Ezt követően 7-8 évvel 
zenekarunk is lett. Bejártuk az 
országot, rengeteget voltunk 
Borsodban, számos fesztivá-
lon és környékbeli rendezvé-

nyen. Szerencsére aktív 20 év 
áll mögöttünk. Most azonban 
Sajószentpéteren lépünk fel, 
ez az első koncertünk a város-
ban, ezért örülünk, hogy itt le-
hetünk, és elmondhatjuk, hogy 
itt is tartottunk már koncer-
tet – mondta a Hősök alapító 
frontembere.
Az est másik fellépője, az Irigy 
Hónaljmirigy már jóval ko-
rábban kisatírozhatta a kép-
zeletbeli koncerttérképén 
Sajószentpétert. Az együttes 
fellépéseiről egyébként már 
mobilapplikáción is értesülhet-
nek a rajongók.
- Az volt ezzel a cél, hogy bár-
mikor meg tudják nézni az em-
berek, mikor és hol lépünk fel, 
első kézből értesülhessenek a 
friss infókról – foglalta össze az 
ötlet lényegét Sipos Péter. Az 
IHM egyébként szintén kerek 
évszámot ünnepelt volna ta-
valy, ha a kovid helyzet engedi: 
2021-ben volt 30 éves a tréfa-
gyáros formáció. Nemrég ezt is 
sikerült megünnepelni: a 30+ 
koncertet a Groupama Aréná-
ban tartották június 11-én.
A sajószentpéteri majális 
záró etűdjét a fények uralták: 
a program látványos lézer-
show-val búcsúzott a parkba 
kilátogatóktól.

Bájer M.

Az élethez hozzátartozik az el-
múlás is, mégis, amikor eljutott 
hozzám a szomorú hír, nem 
akartam elhinni, hogy többé 
nem találkozunk vele a Város-
napokon vagy más rendezvé-
nyen, és nem jelentkezik már 
soha telefonon, hogy a világ 
dolgairól egy jót beszélgetve 
megköszönje a cikket, amit vele 
kapcsolatban írtam. Tudtam 
azt is, hogy egyre nehezebben 
viseli a sors által rászabottakat, 
mégis úgy gondoltam, örökké 
közöttünk marad. Most, hogy 
elment, egy jó embert gyászo-
lok, aki megtisztelt azzal, hogy 
barátjává fogadott. A búcsúval, 
az emlékezéssel életem legne-
hezebb feladatát hagyta rám.
Kopcsik Lajos 1941-ben szü-
letett Sajószentpéteren. Ál-
talános iskola után,1955-ben 
a vézna kisfiú cukrásztanuló 
lett Smida Pál helyi mester-
cukrásznál, majd a Borsodi 
Vendéglátóipari Vállalatnál Csá-
nyi László keze alatt palléro-
zódott tovább. Olyannyira, 
hogy 1959-ben kitüntetéssel 
és a Belkereskedelem Kiváló 
Tanulója címmel végezte el a 
szakiskolát. A Borsodi Vendég-
látóipari Vállalat kazincbarcikai 
cukrászüzemében 1962-ben 
még helyettes, de két év múl-
va, 23 évesen már üzemvezető, 
1963-ban cukrászmester lett, 
1977-ben tette le a vendéglá-
tóipari szakérettségit. 
Első perctől hitvallása lett, hogy 
minden cukrászmunkának az íz 
és a látvány harmóniáját kell 
tükröznie. Ezzel egy idő után 
el is távolodott a hagyományos 
cukrászattól a cukrászartiszti-
ka felé. 1960-ban a Miskolcon 

megnyert első országos ver-
senye után mindenütt sikert 
aratott. 1970-ben Budapesten 
elnyerte a világszövetség Ezüst 
serlegét és a Mestercukrász 
címet. 1974-től már külföldi 
versenyek - Bécs, Bázel, Prága, 
később Karlsruhe - aranyérmei 
után Luxemburgban világbaj-
noki, Frankfurtban a magyar 
csapattal olimpiai bajnoki cím 
és Oscar-díj jelzi sikereit. Máig 
felejthetetlen az 1996-ban, a 
berlini cukrászolimpiára készí-
tett tíz alkotása, melyek mind-
egyike aranyérmet nyert, és a 
3,5 m2 nagyságú cukorképe 
mellett ezt is Guinness-rekord-
ként tartják számon. 1977-
ben a munkáiról készült képek 
bekerültek a cukrászszakma 
Aranykönyvébe. Művészetét 
olyan kitüntetésekkel ismerték 
el, mint a Magyar Köztársasági 
Érdemrend kiskeresztje, majd 
tiszti keresztje, Sajószentpéter, 
Kazincbarcika, Eger díszpolgári 
címe és a Venesz-díj (amit első-
ként ő nyert el) mellett szinte 
minden szakmai díj. 2002-ben 
portréfilm készült róla, 2006-
ban a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestülete kiadta 
a munkásságáról szóló „A cuk-
rász” című könyvet.
1988-ban családi okok miatt 
Egerbe költözött, ahol a Pano-
ráma Szálloda és Vendéglátó 
Vállalat cukrászüzemét vezette, 
majd a Marcipán cukrászda, ké-
sőbb a Kopcsik cukrászda veze-
tője lett. A régóta dédelgetett 
álma is itt vált valóra, amikor 
három év kemény munkával 
– két egykori sajószentpéteri 
alkotótársával - létrehozhatta 
a 2005. július 7-én megnyílt 

állandó kiállítását, a Kopcsik 
Marcipániát, majd újabb há-
rom év után egy barokk szo-
bát, ahol a padlótól a csillárig 
minden cukorból készült. Ezek 
a város fontos turisztikai látvá-
nyosságává váltak. 
Elévülhetetlen érdemeket a 
szakmában azzal szerzett még, 
hogy a régóta használatos tra-
gant (cukortészta) továbbfej-
lesztésével olyan cukrászati 
alapanyagokat és módszereket 
kísérletezett ki, amelyeknek 
szakirodalmi előzményük nem 
volt, de használatukkal hosszú 
évekig változatlan szépségük-
ben gyönyörködhetünk az al-
kotásokban.
Szülőföldjéről, Sajószentpé-
terről indulva Ő volt a vándor, 
aki érdek és feltétel nélküli 
őszinte szeretetre vágyva min-
dig tudta, hogy azt csak itthon 
kaphatja meg. Visszavágyott 
a gyökerekhez, ezért jelentett 
számunkra is élményt min-
den alkalom, amikor itthon 
üdvözölhettük. 2007-ben a 
díszpolgárrá avatáskor, váro-
sunk címerének ajándékozása 
alkalmával, a műveiből és az 
általa gyűjtött kortárs képek-
ből válogatott kiállításokon, de 

akkor is, ha csupán életerejét, 
emberségét, szeretetét hozta 
magával. Kopcsik Lajosnak ezt 
a hazát mindig Sajószentpéter 
jelentette. Őt itt mindenki tisz-
telte, szerette, amíg csak élt. A 
vándor most örökre hazatért, 
de már csupán az égi Sajó-
szentpéterre, ahol örök nyuga-
lom és béke várja. 
Gyászolja őt szeretett család-
ja: hatvanegy együtt töltött év 
után felesége, Bencs Margit, 
Egerben fogorvos fiuk, Lajos 
és két imádott unokája, Kris-
tóf és Lili. 
Kezemben tartom a róla szóló 
könyvet, amelynek borítólapjá-
ról egy pohár egri vörös borral 
a kezében mosolyog rám és a 
világra. Én is kitöltök magam-
nak egyet, és barátságunk örök 
emlékére ürítem ezt az utolsó 
poharat… Elindítom Mozart 
Requiemjét, és közben átja-
vítom a könyv címét, mert Ő 
volt „A CUKRÁSZ” – így, csupa 
nagybetűvel (mint ahogyan 
EMBER is)!
Sajószentpéter város nevében 
is búcsúzom Tőled, nyugodj 
örök békében, Lajos!

Kiss Barnabás

Mazsorettek vezették a kígyózó oszlopot

Színpadon a Hősök névre hallgató formáció

Az Irigy Hónaljmirigy visszatérő vendég Sajószentpéteren

Kopcsik Lajos
1941 - 2022 
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MOZAIKCÍMLAPSZTORI
Negyven éve dolgoznak a gyerekekért A tánc varázsa

A XI. Formációs és Táncgálán jártunk
Május 11-én kerek évfordulót ünnepelt a Sajószentpé-
teri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis  
Utcai Tagóvodája.

„A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és 
méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló 
szerepet töltsön be” – mondja Cezare Negri.

Negyven év legfeljebb egy 
sort jelent a világtörténelem 
könyvében. Egy ember életé-
ben azonban jóval komolyabb 
léptéknek számít ennyi idő. 
Az őskorban évmilliók kellet-
tek ahhoz, hogy az emberelő-
dök eszközt használjanak, az-
tán még párszázezer év, hogy 
eszükbe jusson: egy-egy éles 
követ akár meg is tarthatná-
nak, hogy újra kézbe vegyék, 
ha szükséges. Ilyen léptékű 
fejlődéshez ma már elég egy 
évtized is az emberiség számá-
ra: vegyük példának a vezeté-
kes telefont, amit felváltott a 
nyomógombos mobil, a kame-
rás-fényképezőgépes telefon, 
majd az okostelók, amikkel ma 
már minden gond nélkül intéz-
hetünk akár videóhívást is, sőt, 
pillanatok alatt rácsatlakozha-
tunk a világ vérkeringésére. Eb-
ből kiindulva állíthatjuk, 1982 
egészen más volt, mint a mai 
kor. Így az, hogy egy intézmény 
ennyi időn át kiállta az idő pró-
báját, igazán klasszis teljesít-
ménynek számít.
A Sajószentpéteri Közpon-
ti Napközi Otthonos Óvoda 
Semmelweis Utcai Tagóvodája 
jelenleg 100 férőhelyes, négy 
vegyes korosztályú csoporttal 

működik. Ha ezt a számot vesz-
szük alapul – ami valószínűleg 
csak nagyjábóli következte-
téshez nyújthatna alapot –, 
kijelenthető, hogy rengeteg 
sajószentpéteri gyermek cse-
peredését kísérte az óvoda. 
Számtalan ismerős arcot kötött 
össze az itt eltöltött idő, barát-
ságok és gyermeki szerelmek 
szövődtek, a város felnövő 
generációit kapcsolják össze a 
közös emlékek. Ez pedig olyan 
dolog, ami valóban említésre 
méltó. Az oviban az intézmény 
fennállásának 40. évforduló-
ját ünnepelték május 11-én. A 
vendégeket, az óvodapedagó-
gusokat és a munkaközösség 
vezetőit elsőként Rémiás Do-
minik köszöntötte, méghozzá 
népi rigmussal, hozzáillő vise-
letben. Ezután Bercsényiné Lá-
zár Gabriella tagintézmény-ve-
zető beszélt arról, mit jelent 
számukra ez a kerek évforduló.
- Ez az épület, amely 1981 szep-
temberében négy csoportszo-
bával nyitotta meg kapuit – a 
megújulásra mindig képes szel-
lemiségének köszönhetően – , 
évtizedekig volt gyermekek és 
felnőttek második otthona. 
Olyan hely, ahová jó érzés reg-
gelente ovisnak megérkezni, 

de a dolgozók is úgy érezhetik: 
hazajöttek.
Bercsényiné Lázár Gabriella 
szerint bár sok minden válto-
zott az elmúlt 40 évben – gyer-
mekek sora váltotta egymást 
– , egy dolog azonban állandó-
nak mondható az intézmény 
tekintetében.
- Mind a mai napig szeretettel 
és odaadással végezzük hivatá-
sunkat. Ezt jól bizonyítja az is, 
hogy tavaly nyertünk az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
mának „Kincses Kultúróvoda” 
pályázatán. Ennek köszönhető 
az is, hogy a mostani ünnep-
ség nem ér ma véget, ugyanis 
háromnapos programsoro-
zattal készültünk a gyerekek 
számára – mondta a tagintéz-
mény vezetője.

A Galagonya Bábszínház csodás 
bábokkal és díszletekkel érke-
zett az oviba, majd a Kenderkóc 
Népi Játszóház szórakoztatta a 
kicsiket tréfás versenyjátékok-
kal, ehhez pedig olyan érdekes 
eszközöket is bemutattak, amik 
régen közismertek voltak.
Miklósné Tóth Erzsébet, a Sa-
jószentpéteri Központi Nap-
közi Otthonos Óvoda vezetője 
is köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit.
- Háromnapos rendezvénnyel 
készültünk megünnepelni az 
óvodát. Ez népmesei szám: há-

rom az igazság, a királyfik szá-
ma, ennyi aranyalma volt, de 
a lakodalom is három nap és 
három éjjel folyt a mesékben. 
Ezeket azért hangsúlyozom, 
mert óvodánk programjában 
is szerepe van a népi hagyo-
mányok ápolásának. A Sem-
melweis Utcai Tagóvodában 
pedig a hagyományok átadása, 
a jeles ünnepek megeleveníté-
se kiemelt feladata volt a va-
lamikori nevelőtestületeknek, 
és örökül hagyták az őket kö-
vetőknek – emelte ki Miklósné 
Tóth Erzsébet.
A nap is ebben a szellemben 
telt. Az óvodások verses, zenés 
műsort adtak, ami során igye-
keztek bemutatni az óvodai 
élet mindennapjait. Elkalauzol-
tak oda, ahol a négy csoport: a 
Katica, a Méhecske, a Pillangó 
és a Sün barátságban élnek 
egymással. Az intézményben 
működő néptáncos tehetség-
gondozó kör tagjai is bemutat-
koztak a nézők előtt legújabb 
előadásukkal. Ezután a Csillag-
fürt néptáncegyüttes adott elő 
szatmári, mezőségi és matyó 
táncokat. Az ünnepség záróak-
kordjaként a Pom-Pom Família 
zenés interaktív műsora szóra-
koztatta a kicsiket és a nagyo-
kat egyaránt.

Bájer M.

A tánc sport is, művészet is 
egyben. A gyakorlás sok eset-
ben kemény sportnak megfe-
lelő edzésként is értékelhető, 
a zene, az esztétikus mozdu-
latok, a megfelelő táncstílus 
kiválasztásának lehetősége 
pedig a művészi jellegét erő-
síti. Többféle tánc vagy stílus 
létezik.  S ezt a színességet 
csodálhatták és élvezhették 
mindazok, akik 2022. május 
28-án (hogy kíváncsiságból 
vagy mert egyszerűen szeretik, 
értékelik a táncművészetet) 
megtekintették a XI. Formáci-
ós és Táncgálát. Sólyom Attila 
tánctanár vezetésével 2008-
ban létrejött egy kis formációs 
tánccsoport Sajószentpéteren 
a művelődési és sportközpont 
csoportjaként. Az elmúlt 13 év 
alatt számos fellépésen és ver-
senyen vett részt az egyesület 
országon belül és a határon 
túl. Minden évben egy gála 
keretén belül mutatják be tu-
dásukat. Az idén már 11. alka-
lommal került megrendezésre 
a táncgála, amelyen nemcsak 
a tánccsoport, de neves hazai 

csoportok és táncosok is fellép-
tek Sólyom Attila meghívására.  
Csorba Csaba, a Sajószentpéte-
ri Művelődési és Sportközpont, 
Városi Könyvtár igazgatója 
köszöntötte a fellépő csopor-
tokat, vezetőiket, a megjelent 
érdeklődőket. Majd kezdetét 
vette a közel 3 órás műsor, 
ahol 34 csodálatos koreográfi-
át mutatott be 9 csapat és 
250 táncos. A koreográfiákban 
társastánc és versenytánc, 
standard és latin tánc váltotta 
egymást, a csoportokat pedig 
egyéni bemutatók követték. 
Sajószentpétert vendéglátó-
ként a Freedance-2008 TSE 
Sólyom Attila és a Gyöngyszem 
Mazsorettcsoport Sztofán Zsu-
zsa vezetésével képviselte. A 
Freedance A és B csapata bé-
csi keringő, cha-cha és szamba 
koreográfiákat mutatott be. 
A Gyöngyszem Mazsorettcso-
port mazsorett koreográfiákkal 
kápráztatta el az érdeklődőket. 
A meghívott csoportok sem 
voltak idegenek a hazai közön-
ségnek, hiszen már nem elő-
ször vettek részt a táncgálán. 

Baráth Péter és Lükő 
Dalma bécsi kerin-
gő, rumba és jive ko-
reográfiáit a miskolci  
KAFFKA AMI táncosai 
mutatták be.  A Valcer 
Táncstúdió ifjúsági 
csapata Debrecenből 
érkezett Terdik-Tasi 
Tímea vezetésével. 
A csapat sing-singet, 
standard és latin tán-
cokat mutatott be. 
A Miskolcz-Revitál 
sem ismeretlen már 
a péteri közönségnek, 
hiszen rendszeres fel-
lépői a táncgálának. 
Most Baráth Péter 
bécsi keringő, vala-
mint Süttő Roland 
és Tombácz Anikó latin tánc-
koreográfiáiban gyönyörköd-
hetett a közönség. A Miskolc 
Táncakadémia növendékeinek 
Baloghné Szép Ágnes készítet-
te a koreográfiákat. Kazincbar-
cikáról érkeztek a Kodály AMI 
táncosai Szinyei Edina és Kris-
ton-Kolosai Anikó vezetésével, 
ők latin táncokat mutattak be. 
A csoportos előadásokat páros 
bemutatók színesítették. Tö-
rök Tamás és Gyurkovits Éva a 
Dance Universe TSE táncosai 

Debrecenből érkeztek, és la-
tin táncokkal mutatkoztak be. 
Thomas Kemény és Pincz Nóra 
Budapestről érkeztek, és stan-
dard táncokkal kápráztatták el 
a közönséget.
Zárásként mind a 250 táncos 
felvonult a táncparkettre, ahol 
megköszönték  a csoportoknak 
a káprázatos produkciókat, és 
átadták az elismerő oklevele-
ket, valamint a serlegeket.

Románné

A táncparketten a Freedance 2008 TSE „B” csapata A Freedance 2008 TSE „A” csapatából a hölgykoszorú

A Miskolcz-Revital táncosai egy  
látványos koreográfia közben

A gyerekek és az óvó nénik közösen énekelték a „Boldog születésnapot” című daltAz ünnepi megemlékezés zárásaként a Pom-Pom Família szórakoztatta a kicsiket
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Mi lesz veled, Sajó?
Szemet hunynak Szlovákia és az EU „felelős” környezetvédelmi tisztviselői

Február közepén észlelték először szlovák területen, Al-
sósajó településnél a Sajó elszíneződését, amikor a tisz-
ta élővíz előbb narancssárgára, majd barnára változott. 
Kiderült, egy bezárt vasércbányából ered a környezet 
elpusztítását okozó zagyvalék. A gömöri horgászok a fo-
lyóparti lakossággal karöltve sürgős beavatkozást remél-
tek a magas szintű politikusoktól, ám az mai napig várat 
magára. Amíg a szlovák minisztériumok arról vitatkoz-
nak, kire tartozik a súlyos vízszennyezés megállítása és a 
károk helyreállítása, addig a nehézfémekkel és mérgező 
anyagokkal dúsult víz egyre nagyobb szakaszon semmi-
síti meg Gömörben a Sajó élővilágát.

Gömör messze esik  
Pozsonytól

Számos cikk és tudósítás jelent 
meg a Sajót ért környezeti ka-
tasztrófáról, aminek élharco-
sa Orosz Örs. A Nyitra megyei 
felvidéki magyar politikus, az 
Egyesült Magyar Párt, az Össze-
fogás tagja pár nappal ezelőtt 
sajnálattal adta a közvélemény 
tudtára, hogy a szennyeződés 
107. napján a szlovák politika 
részéről még nem történt ér-
demi intézkedés a gyalázatos 
állapot megszüntetésére. Any-
nyi történt mindössze, hogy 
a bányaterületet sorompóval 
zárták le, kitiltva ezzel a szeny-
nyezés helyszínének környéké-
ről a kíváncsiskodókat. A barna 
zagy azonban tovább ömlött 
és ömlik a mai napig, holott 
állítólag intézkedéseket hoz-
tak a bányába folyó felszíni és 

forrásvizek elvezetéséről. Feb-
ruár közepén percenként 10 
liter szennyezett víz folyt ki a 
bányából, ami később 17 liter-
re növekedett. A cinktartalom 
a határérték százszorosa, de 
az arzén jelenlétét és kimutat-
ták, ami a folyó élővilágának 
teljes, totális kipusztulását 
eredményezte idáig mintegy 
60 kilométeres szakaszon. Ez 
azt jelenti, hogy kihalt a teljes 
élővilág, a rákok, vízibolhák és 
minden olyan élőlény, amik a 
halak táplálékául szolgálhat-
nának A szennyezés a befolyá-
sok révén folyamatosan hígul, 
ám a magyar határtól néhány 
száz méterre a Greenpeace az 
iszapmintából így is határérték 
feletti arzénkoncentrációt mu-
tatott ki. A nehézfémek a fo-
lyóban leülepednek, így minél 
nagyobb a megtett távolság, 

annál kevesebb szennyezés jut 
a távolabbi mederrészekbe.

Lenne gyors megoldás
Orosz Örs korábban vitt már 
nagyobb mennyiségű vízmintát 
Pozsonyba a környezetvédelmi 
minisztérium elé, ahol kienged-
ték a barna, bűzös Sajó-vizet. 
A térség felháborodott lakói 
petíciót is aláírtak, 11 407-en 
adták nevüket a tiltakozáshoz. 
Nekik már elegük van abból, 
hogy a problémának nincs gaz-
dája, hiszen a minisztériumok 
egymásra tolnák a megoldást, 
és még azt sem tudják, milyen 
keretből jutnának helyreállítási 
pénzhez. A képviselő jelezte a 
politikusok felé, hogy Cseh-
országban is volt már hasonló 
esemény, ott szűrőberende-
zéssel véget vetettek az élővi-
zek szennyezésének. Ennél is 
érdekesebb, hogy Alsósajótól, 
vagyis a szennyezés forrásától 
15 kilométerre is van megol-

dást kínáló szűrőberendezés, 
ám a szlovák illetékesek még 
annak hasznosítása érdekében 
sem tettek lépéseket.

Határértéken belül
A súlyos környezeti kataszt-
rófa észak-borsodi térségét is 
érintő helyzetről számos cikk 
és riport jelent meg, amelyek 
némelyike inkább a szenzációt 
kereste a történetben, mint a 
valóság feltárását. A vízterület 
magyarországi kezelőjét, az 
Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóságot kerestük meg 
néhány kérdésünkkel, hogy 
tisztázhassuk, mennyire ve-
szélyes a hazai folyószakaszra 
nézve a vasércbányából eredő 
szennyezés. Rákérdeztünk arra 
is, hogy a határvízi egyezmé-
nyek alapján van-e lehetőség 
bármiféle felelősség megálla-
pítására magyar részről. Vála-
szukban közölték: a határvízi 
egyezmények nem szankciókra 

épülnek és alapoznak, azokat a 
nemzetközi eljárásokra vonat-
kozó uniós jogszabályok szabá-
lyozzák. A nemzetközi eljárások 
nem a vízügyi igazgatóságok 
hatáskörébe tartoznak. Az is 
érdekelte szerkesztőségünket, 
hogy vizsgálja-e a vízügyi igaz-
gatóság a Sajó folyó üledé-
két. „Tekintettel arra, hogy a 
tárgyi szennyezés a Sajó által 
szállított vízmennyiséggel ér-
kezik, ezért az Észak-magyar-
országi Vízügyi Igazgatóság 
(ÉMVIZIG) általi vizsgálatok 
a szennyeződés elsődleges 
szállító közegének, azaz a víz 
minőségének ellenőrzésére, a 
vízminőségben bekövetkező 
változások nyomon követésére 
terjednek ki” – érkezett a válasz.  
Vizsgálja-e a vízügyi igazgató-
ság a Sajó-folyóban élő halak 
állapotát? – tettük fel követ-
kező kérdésünket. „A Sajó 
magyarországi szakaszán az 
ÉMVIZIG figyelőszolgálata 
rendszeresen ellenőrzi a folyó 
állapotát. Sajópüspökinél, il-
letve az alsóbb folyószakaszo-
kon Igazgatóságunk eddig nem 
észlelt halpusztulást. Igazgató-
ságunk rendszeresen írásban 
értesíti a Horgász Egyesületek 
B.-A.-Z. Megyei Szövetségét 
a folyón esetlegesen levonu-
ló szennyezésről. A Szövetség 
Igazgatóságunk felé halpusz-
tulást, vagy a halállományban 
tapasztalt kedvezőtlen válto-
zást nem jelzett” - közölték 
lapunkkal.

Halőrök figyelőszolgálatban
Az Észak-magyarországi Hor-
gász Egyesület az országhatár-
tól a kesznyéteni hídig rendel-
kezik a Sajó halászati jogával. A 
halászati ellenőrök a vízterület 
fokozott figyelését, az esetle-
ges halpusztulás bekövetke-
zését folyamatosan figyelik. 
Lapzártánkig ilyen eseményről 
egyetlen halőr sem tett jelen-
tést. Ózd és környékén Span-
der Péter napi rendszeres-
séggel ellenőrzi a Sajó északi 
folyását. A hivatásos halászati 
ellenőr kérdésünkre megerő-
sítette, idáig nem találkozott 
haltetemekkel, pedig ismeri a 
folyót, és tudja, egy-egy sérült 
hal hol szokott fennakadni a 
partközeli növényzeten vagy 
akadókon. A galóca, pisztráng 
és a márna rendkívül oxigén-
igényes halfajok, ők jeleznék 
először az esetleges mérgezés 
tüneteit. Ezt különösen fény-
váltáskor, vagyis naplemente 
környékén lehetne legjobban 
kiszűrni, amikor a balin és a 
süllő a legaktívabb a vízben. 
Elmondta a saját véleményét 
is, miszerint nagyon hiányolja, 
hogy kormányzati szinten nem 
történtek hatékony lépések a 
szennyezés megszüntetésére. 

Jó a Sajó
Az elmúlt mintegy 25-30 év-
ben, vagyis a nagyüzemek 
bezárása óta újra kedvelt hor-
gászvíz lett a Sajó. A kiváló víz-
minőség mellett gyakorlatilag 
minden halfajta megtalálható 

benne a harcsától a pisztrán-
gig. A folyó a műlegyezős hor-
gászat gyakorlását is lehetővé 
teszi. Ezzel a módszerrel mére-
tes pisztrángok és domolykók 
akadtak már horogra. A kiváló 
élővízbe évente nagy mennyi-
ségű halat telepítenek. 2020-
ban 67 mázsa ponty, 2 mázsa 
süllő, két mázsa csuka – mind 
háromnyarasok – és öt má-
zsa keszegféle került a vízbe, 
de abban az évben plusz 101 
mázsa pontyot is sikerült tele-
píteni, amit a MOHOSZ a Co-
vid-járvány időszakában finan-
szírozott. A tavalyi évben 67 

mázsa háromnyaras, valamint 
9 mázsa kétnyaras ponttyal 
gyarapodott az állomány, amit 
kiegészített 75 kg háromnyaras 
süllő, két mázsa háromnyaras 
csuka és 565 kg keszeg. Ebben 
az évben a tavaszi telepítéskor 
30 mázsa háromnyaras ponty, 
négy mázsa süllő és öt mázsa 
keszeg talált otthonra a Sajó-
ban. Tavaly a Sajóból 4211 kg 
halat fogtak ki, ami jelzi, hogy 
a folyó jó élőhely, a telepíté-
sek pedig tovább szaporítják a 
halbőséget.

Kovács I.

A Sajóról

A történelmi Magyarország felvidéki területéről, a Gömör-Szepesi-érchegy-

ség 1400 méter fölött fakadó forrásaiból indul közel 223 kilométeres útjára. 

Rozsnyó, Pelsőc városok érintése után Sajópüspöki felett, a határ másik ol-

dalán folyik össze a Baloggal és a Rimával, ami által tovább nő a vízhozama. 

A Hangony, a Bán-patak és a Bódva, valamint számos kisebb forrás emeli 

még a vízmennyiségét, ami az alsó szakaszon a Hernád befolyásával tovább 

nő. Addig elfolyik Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc mellett, 

hogy útja végén Tiszaújváros térségében a Tisza vízhozamát gyarapítsa. Ma-

gyarországi hossza 124 kilométer, szélessége 20-80 méter között változik. 

Hazánk nyolcadik legbővízűbb folyójának Miskolc és a Tisza közötti hajóz-

hatóvá tételéről az 1930-as években tervek készültek, amit a világháború 

húzott keresztül, de néhány nagy kanyarulatot így is átvágtak. A folyó völ-

gyében az évszázadok során számos ipartelep épült, ami aztán megpecsé-

telte a vízminőséget, hiszen nem volt mindig előírás a szennyvíz tisztítása. 

Az 1960-as években még Ózd térségének kedvelt kirándulóhelye volt a Sajó 

partja, a vízminőség pedig szinte a teljes hosszon fürdőzésre is alkalmas volt. 

A partján csónakházak álltak, és eredményes kajak-kenu szakosztályok mű-

ködtek. A KGST ipartelepítési politikája révén aztán papírgyár épült Pelsőc 

térségében, amiből a folyékony hulladékot a folyóba vezették, ami elszínez-

te és apró uszadékkal telítette a vizet. A Borsodnádasdi Lemezgyár és az 

Ózdi Kohászati Üzemek tisztítatlan szennyvize szintén a Sajót terhelte, akár-

csak a BVK-é. A határvízi egyezmények betartásával a szocialista országok 

között nem illett foglalkozni. A ’90-es évek elejének rendszerváltozása után 

a térség nagyüzemeit bezárták, a Sajó vize letisztult, a halállomány szépen 

gyarapodott, és a tiszta vizekre jellemző őshonos halfajok, mint a márna, 

paduc, süllő, stb. kezdtek visszatelepedni. Rendeztek rajta vadvízi evezős 

versenyeket is, a horgászok évek óta egyre jobb fogási eredményekről adtak 

számot, néhány parti önkormányzat pedig tervbe vette a vízi sportok újra-

indítását. A tervekbe azonban beleszóltak Szlovákiában, Alsósajó egykori 

Siderit vasércbánya tárójából szivárogni kezdett a vas-oxid, ami elszínezte 

a vizet, és a szlovákiai Gömörben hosszú, mintegy 50-60 kilométeres szaka-

szon kipusztította a teljes élővilágot. Ott a víz- és iszapmintákból vas, szulfát, 

cink és mangán mellett arzénszennyezést is kimutattak a laboratóriumok. 

A szlovák hatóságok a február közepén történt vízszennyezésről a jelzések 

ellenére nem akarnak tudomást venni. A folyó halászati jogát gyakorló hor-

gászegyesület az Európai Bizottságnál keres jogorvoslatot az élővíz elpusz-

títása miatt. 

A Sajó medrében 223 kilométert tesz meg a víz

A Sajó péteri szakaszán sem jelentős elszíneződés,  
sem halpusztulás nem tapasztalható

A Sajó folyó elszíneződött vize az egykori vasércbánya  
közelében a felvidéki Szalóc (Slavec) közelében
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Sajó folyóban
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PÉCSI 100PÉCSI 100
Különb lett, mint mások

Pécsi Sándorra emlékezünk
Pécsi Sándor kétszeres Kossuth-díjas színész, érdemes 
és kiváló művész születésének centenáriuma és ha-
lálának 50. évfordulója ti szteletére íródó cikksoroza-
tomban igyekszem minél részletesebben feldolgozni 
életútját. Előző két lapszámunkban a sajószentpéteri 
megkeresztelésétől (1922) a színiakadémiai diplomaelőa-
dásáig (1944) követhett ük nyomon életének első bő két 
évti zedét.

III. rész: Thália papja
Pécsi a színiakadémiai diplomá-
val a zsebében a bemutatkozó 
lehetőséget 1944 nyarán, egy 
alkalmi társulatnál kapta meg:
„Első szerződés… Még fülembe 
csengett  színiiskolai tanáraim 
intelme: Jól készüljünk fel az 
előadásokra, szakítsunk elég 
időt a darab tanulmányozásá-
ra, betanulására, és éljük bele 
magunkat annak az embernek 
a lelkivilágába, akit alakítani 
fogunk. Ilyen gondolatok jár-
tak a fejemben, amikor egyik 
színészkollégámmal megérkez-
tünk Sátoraljaújhelyre.”
Ehhez képest már érkezése 
napján szerepelnie kellett  a 
Mária főhadnagyban (délután 
hatkor olvasópróba, nyolckor 
előadás). Hasonló élet várt rá 

a következő időkben, sőt, még 
Szombathelyen, egy másik 
szegényes csapatnál is, ahová 
ősszel – a sors miatt  csupán 
rövid időre - továbbszegődött : 
feszített  munkatempó, ren-
geteg szerep, minden héten 
bemutató. Játszott  drámában, 
operett ben, vígjátékban is. A 
mélyvíz, gondolta. Pedig ez 
annak még csak a sekélyebb 
széle. 1944 novemberében az 
élet egyik legnagyobb drámá-
jában osztott ak rá egy olyan 
szerepet, amelyet sohasem 
vágyott  eljátszani: a magyar 
haderők visszavonulása idején 
behívták katonai szolgálatra. 
Bakaéletét naplója néhány jel-
lemző bejegyzéséből követhet-
jük nyomon:
 „1945. január 5. Bécsből saj-

nos keveset látt unk. Éjjel men-
tünk át. Egy külvárosi üzemben 
lévő kohó a Tragédia Falansz-
ter-képe díszletére emlékeztet.
1945. március 13. Reggel 4-től 
fertőtlenítés. Utána ott  hely-
ben 5 tetűt fogtam. Délelőtt  
napos vagyok. Az éjszakai hi-
deg rémesen kínoz. Éjjel 1-ig 
szolgálat.
1945. március 18. Sándor nap 
van. 23 éves vagyok. Szomorú 
ünnep ez. Ma biztosan eszem-
be jutok anyámnak, jó öreg 
nagyanyámnak, Kerikémnek. 
Vajon hogy vannak, hol van-
nak? Délelőtt  11-kor század-
ünnepély. A Füstbement terv 
című versem rekedten is meg-
könnyezte Sári alezredesünket. 
Ilyen sikerem rég nem volt… 
1945. március 20. Hajnali há-
romnegyed 3-kor szolgálatba 
lépek. Váltás 6-kor. Katona-
időm legszebb három órája 
talán ez volt. Egyedül voltam a 
szobában, hangosan mondtam 
magamnak a verseket… Milyen 
gyönyörű feladat lesz ezeknek 
a tolmácsolása. A legkemé-
nyebb emberek szívét is fel le-
het velük nyitni. És az előadó a 
maga szívét is kitárhatja. Ezért 
érdemes élnem.
1945. április 2. Egy csajkáért 
megvett em a Nemzeti  Színház 
kivágott  képét.”
Naplójában saját hangulati  ál-
lapota mellett  leírta még a tá-
voli rokonai sorsa, Budapest, 
az ott honi színházak rombolása 
felett  érzett  félelmét: a hábo-
rús élet („mikor az ember úgy 
elaljasult…”) ostobaságait. Leg-
fontosabb célja az életben ma-
radás lett , menekülni ebből az 
értelmetlennek tűnő világból. 
Amikor alakulatával Németor-
szágba értek - kihasználva az 
adódó lehetőséget -, egy ba-
rátjával együtt  megszökött . A 
háborúból még hátralévő időt 
Csehországban bujkálták vé-

gig. Visszatérve Magyarország-
ra, hol máshol, mint Borsodban 
talált menedéket: a Miskolci 
Nemzeti  Színház szerződtet-
te le első állandó társulatként 
egy évadra 1945 nyarán. A 
kezdő színészi csekély jövedel-
me ennivalóra is alig volt elég, 
egy bérelt szobában lakott  
édesanyjával, aki takarítással, 
szolgálati  szén és nélkülözhető 
ruhák pénzzé tételével igyeke-
zett  azt kiegészíteni, hogy leg-
alább a mindennapi betevőjük 
meglegyen. Még így is olykor 
tehetősebb polgárok, vendég-
lősök hívták meg egy ételre. 
A színházban uralkodó állapo-
tok is messze elmaradtak az 
ideálistól: egyetlen évad alatt  
(nyáron Egerben, télen a fű-
tetlen miskolci színházterem-
ben) 44 szerepet játszott . Ezek 
között  átlagosan heti  két pre-
mier nehezített e a felkészü-
lést, amely ott ani élete szinte 
minden percét kitöltött e. De 
legalább rengeteg tapasztalat-
ra tett  szert, miközben remek 
szerepekben próbálgathatt a 
oroszlánkörmeit: „Közel egy 
évig éltem Miskolcon, de a 
lakásomon meg a színházon 
kívül csak egy közeli eszpresz-
szót ismertem meg a városból. 
Meg egy külvárosi kertes házat, 
ahová hazakísértem néha egy 
Ady-verseket tudó, színészetért 
rajongó, álmodozó kislányt (...) 
Szereptanulás és előadás - eb-
ből állt a nap. Este fehér papírt, 
ceruzát tett em az ágyam mellé, 
éjszaka megálmodtam új szere-
pem maszkját, felébredve rög-
tön lerajzoltam ... Gyötrelmes, 
küzdelmes, halálosan fárasztó 
élet volt akkoriban a vidéki 
színészet, de minden további 
eredményemnek mégis ez az 
alapja...”
És bátorítást is ez adott , hogy 
a szerződése lejártával szeren-
csét próbáljon Budapesten, 

ahová 1946. augusztus 19-én 
édesanyjával és kevés cókmók-
jával el is utazott . Bejelentke-
zés nélkül betoppant a polgári 
kultúra klasszikusait szabadon 
felvállaló Művész Színházba, 
de Várkonyi Zoltán igazgató és 
Apáthy Imre igyekezett  rövid 
úton elküldeni őt. Látva eltö-
kéltségét, végül mégis kötélnek 
álltak, meghallgatt ák:
„Mi mindent játszott  vidéken? 
Például a nagypapát az egyik 
divatos vígjátékíró darabjá-
ban. Jó, menjen fel a színpadra, 
mondjon belőle valamit. Ekkor 
elővett  a zsebéből egy darabka 
ceruzát, a szájába tett e, közép-
re, és elkezdett  nagypapásan 
motyogni. . . Mit játszott  még? 
Ficsúrt a Liliomban. Tessék. . . 
Ekkor a bal sarkába csúszott  le 
a ceruzadarab, úgy mondta a 
szöveget. Egyre jobban tetszett . 
Amikor pedig a ceruzacsikk a 
szája jobb sarkába vándorolt és 
fölfelé meredt, mint egy hajdan 
elegáns szipka, ő pedig monda-
ni kezdte az Éjjeli menedékhely
bárójának szerepét - már teljes 
volt a sikere. Szerződtett ék.”
1946. szeptember 20-án de-
bütált. Huszonnégy évesen 
Anouilh Euridiké című darab-
jában Dulac, az ötvenes vidéki 
színigazgató szerepét formálta 

meg, hitelesen. A társulatnál 
eltöltött  két évad alatt  fajsú-
lyos szerepek sorát játszott a el, 
a lehető legszélesebb palett á-
ról (Trójában nem lesz háború, 
Tíz kicsi néger, Csókos asszony).
Zsigereiből fakadó őstehetsé-
gére jellemző, hogy a Bűn és 
bűnhődés „ti ntás” Marme-
ladov szerepére készülve, pró-
ba előtt  - életében először, és 
utoljára - kipróbálta a valódi 

részegséget. Várkonyi közölte 
vele, hogy inkább csak élje bele 
magát a szerepbe, hiszen olyan 
rossznak még sosem látt a. Ké-
sőbb, egy hasonló karakterrel 
való azonosuláshoz - a hiteles-
ség kedvéért - már csupán a 
kiskocsmák „levegőjét” szívta 
magába, a többit a megven-
dégelt törzsközönségre bízta. 
A beleélés nem mindig ment 
ilyen könnyen, sőt! Az állan-
dóan önmagával tépelődő, 
már-már saját tehetségében 
is kételkedő színész erről újra 
naplójában vallott . A leírt idé-
zetek, saját életbölcsességek 
jól jellemzik Pécsi szerepeihez 
való viszonyának göröngyös 
útját a visszaadás gondolatá-
tól a szenvedésen át egészen a 
tapsviharig. Tanúként idézzünk 
vissza néhány bejegyzését:
„Hogy több légy, mint a többi, 
többet kell élned (főleg szenve-
désben) s tenned…; 
Belekeseredtem az életbe… 
Nem születt em írónak. De 
egyáltalán minek is szület-
tem? – Ez jóvátehetetlen vétke 
Anyámnak…; 
…(S)ok a gyerekkori hiányod, 
sok-sok mulasztást kell be-

pótolnod, csak hogy az elemi 
műveltséged, olvasott ságod is 
meglegyen. Hol vagy te azok-
tól, akik … már gyermekkoruk-
ban jártak színházba, koncer-
tekre, nyelveket tanulhatt ak… 
- de legkevesebb, hogy odaha-
za rádiójuk volt. – Ezt én még 
most se érhett em meg…; 
…Szükség van-e rám? Nincs! 
Itt  állok egy premier előtt … 
Azt hiszem, én „reménytelen 
eset” vagyok…”
Ez a fajta önemésztő vívódás 
vezethet hatalmas sikerhez 
vagy szélsőséges esetben tra-
gédiához is. Szerencsére az 
előbbi következett  be, és na-
gyot fordult vele a világ, olyan 
nagyot, amelyről talán soha 
nem is álmodozott . Színészi 
zsenialitása által szinte viharos 
gyorsasággal bepótolt min-
dent: Thália papjának nem csu-
pán rádió, hanem sikerek, nép-
szerűség, kitüntetések és egy 
ezekhez illő szép rózsadombi 
villa is kijutott ...

Kiss B.

(Folytatás a következő 
számunkban.)

Magyar Rádió 1961. évi szilveszteri műsorának felvétele, 
Pécsi Sándor és Rátonyi Róbert színművészek

Pécsi Sándor és Kiss Manyi színművészek, Sanyika és Manyika 
szerepében a Szülői értekezleten című kabaré TV-s premierjén

Az Utazás a koponyám körül című fi lm főszereplő színművészei, balra Lati novits Zoltán 
Karinthy Frigyes, az író és Pécsi Sándor Tibor, a főpincér szerepében
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ARCÉLEK A MÚLTBÓLARCÉLEK A MÚLTBÓL
Kis település – nagy sportegyesület

Sajószentpéter községet, ezt a borsodi szénmezők há-
tán nyújtózkodó kis települést a huszadik században 
évti zedeken át az ország szénbányászatának egyik köz-
pontjaként tartott ák számon. A bánya anyagi alapjain, 
hozzáértő gazdasági és sportvezetők céltudatos építő 
munkája segítségével fokozatosan felépült itt  egy olyan 
sportegyesület is, amelyet sok nagyváros irigyelt széles 
e hazában. Amely által nem csupán itt hon, de a világ 
számos pontján is ismertt é vált Sajószentpéter neve. Er-
kölcsi kötelességünk, hogy mi, késői utódok legalább a 
hírnevet megteremtők neveit ismerjük, és továbbadva 
őrizzük meg, ameddig csak tudjuk.

Arcélek a múltból: Jáni Gyula, a Borsodi Bányász elnöke

Már több mint száztí z éve an-
nak, hogy néhány fi atalem-
ber a Bükk lábánál elterülő kis 
községben, Sajószentpéteren 
is kezdett  megismerkedni a vi-
lághódító útjára már elindult 
sport, a labdarúgás alapjaival. 
Hamarosan csapatot alakí-
tott ak, és 1912. június elején 
Sajószentpéteri SC néven fel-
vételre jelentkeztek a MLSZ-
nél, olyan illusztris csapatok 
társaságában, mint a Nagyvá-
radi TC, Újvidéki TK, vagy az 
Orosházai TK. A második világ-
háborúig szinte minden vidéki 
településen egyedül a futball 
jelentett e a sportot. A háborút 
követő hatalmas újjáépítéssel 
párhuzamosan politi kai cél és 
egyben egy más ideológia, egy 
új rendszer elfogadtatásának 
eszköze lett  a sportélet felvirá-
goztatása, tömegesítése: minél 
több sportágat - elsősorban 
labdajátékokat – megismertet-
ni, ha lehet, még a legkisebb 
faluban élő fi atalokkal is.
A kis bányászközségben is 
ugyanez jellemezte a helyi 
sportéletet, amely akkor kez-
dett  elindulni a fejlődés útján, 
amikor a Sajószentpéteri Bá-
nyatelepi Torna Kör utóda át-
vett e a helyi vezető egyesület 
szerepét. Az 1950-es években 
már fokozatosan egyre több 
sportágat űzhett ek szervezet-
ten a bányász fi atalok a Bükk-
aljai (1958-tól Borsodi) Bá-
nyász Sport Körben is, amely 

azután vált a magyar sport 
meghatározó tényezőjévé, mi-
után 1957-ben Jáni Gyula, a 
Bükkaljai Bányaüzem főmér-

nöke - aki szívügyének érezte 
a fi atalok sportolási lehetősé-
geinek megteremtését – lett  
az elnöke. Ett ől kezdve ő vált a 
helyi sportélet egyik (már csak 
a gazdasági helyzeténél fogva 
is erősebb) pillérévé. A másik 
pedig a mérnökiroda vezetői 
feladatai mellett  a futballcsa-
pat kispadján már egy évti zed 
munkájával bizonyító, sikeres 
sportvezető, Mező Jenő. Ket-
tejük kreati vitása, hatalmas 
munkabírása emelte naggyá a 
klubot, közben példával szol-
gált az ott  sportoló fi atalok 

számára is. Talán nem nagy 
bátorság azt állítanom, hogy 
nélkülük nem lehetett  volna 
országosan ismert, magyar 
bajnokok és válogatott ak sorát 
adó egyesület a Bányász.
Egyiküket lapunk korábbi szá-
maiban már bemutatt am, 
most emlékezzünk a bánya-
mérnök gazdasági vezetőre, aki 
sportelnökként a hétköznapok-
ban talán kevésbé látható, de 
a klub és az alkalmazott ainak 
életét meghatározó szerepet, 
feladatot vállalt magára, an-
nak minden ódiumával együtt . 

Ismerjük meg egy kicsit köze-
lebbről életpályáját, amely ta-
lán még a mai fi atalok számára 
is szolgálhat tanulságokkal.
Jáni Gyula Királdról származik, 
egy hatt agú, tősgyökeres bá-
nyászcsaládból, melyben ko-
rábban már a két nagyapa is a 
szénfal melletti   kemény munka 
jövedelméből tartott a el a csa-
ládját. Keservesen, úgy, hogy 
mindennap le kellett  szállnia a 
mélybe, a föld alól felhozni a 
meleget adó „fekete gyémán-
tot”. Édesapja is követt e őket, 
a királdi bánya vájáraként igye-
kezett  minél többet megadni 
hatt agú családjának. Egészen 
addig, míg majd’ két évti zednyi 
kemény munka után egy csille 

olyan súlyos sérüléseket oko-
zott  neki, hogy belerokkant. 
Abban az időben ez olyan be-
vételkieséssel járt, ami a család 
fenntartását is veszélyeztet-
te. Emiatt  a jófejű gyereknek 
számító Gyuszi tanulási álma 
is egyre inkább szertefoszlani 
látszott , hiába szerett e volna 
továbbképezni magát, a hat 
elemi elvégzése után neki is 
pénzkereset után kellett  néz-
nie. Nem ment messzire: alig 
töltött e be a ti zennegyedik 
életévét, már kezébe fogta a 
bányászsors akkori szimbó-
lumát, a szívlapátot, a királdi 
bányában előbb palaválogató, 
majd jó fi zikuma révén hama-
rosan csillés lett  belőle.

Már itt , fi atalon megbarátko-
zott  a sportt al, legszívesebben 
focizott  és súlyt lökött . Hamar 
eldőlt, hogy eredményei miatt  
egyiket sem érdemes verseny-
szerűen űznie, de azért egy-egy 
jónak ígérkező futballmeccsre 
még be-bekerékpározott  Sajó-
szentpéterre is, hogy láthassa 
a környék legjobb bányászcsa-
patát játszani. Nemcsak fi zika-
ilag, de lélekben és akaratban 
is gyorsan megkeményített e 
a bányászélet és a sport, így a 
már fi atalemberré serdült fi ú 
elhatározta, hogy kezébe veszi 
sorsát, tanulni fog. Ett ől kezdve 
munka mellett  - ha egy percnyi 
ideje maradt pihenésre, akkor 
közben is – a könyveket búj-
ta, hamar le is tudta a hetedik 
elemit. Később a bányaüzem 
műhelyében az esztergályos 
szakmát is kitanulta, de tudás-
szomját ez sem csillapított a 
eléggé, egyetlen vágy vezé-
relte: továbbtanulni, csakúgy, 
mint három általa irigyelt bá-
nyatelepi kortársa. Az sem 
szegte kedvét, ha sokat tapasz-
talt öreg bányászok próbálták 
erről lebeszélni: „nyugodj bele, 
fi am a sorsodba, szegény em-
ber fi ának is olyan élet jut, mint 
az apjáé volt”.
Ám Gyulát – ekkor már kijárt 
neki ez a név – nem olyan fából 
faragták, hogy feltartott  kéz-
zel megadja magát a sorsának. 
Saját bőrén tapasztalva meg a 
bányászok nehéz fi zikai mun-
káját, úgy gondolta, ezt nagy-
mértékben a gépek tudnák 
megkönnyíteni. Hogy azokkal 
is közelebbi, jó barátságba ke-
rüljön, beiratkozott  a dolgozók 
gépipari iskolájába.
„Közben nagyot fordult a világ. 
Olyan nagyot, hogy a fi atal Jáni 
Gyulából, az egyszerű bányász-
gyerekből, még az érett ségi 
előtt  műszaki rajzoló lett . Jól 
tudta, kinek köszönhett e ezt. 
Édesapjával az elsők között  
belépett  az MKP-ba, közben to-
vábbtanult. A hajnali kakasszó 
nem egyszer érte a könyv fölé 

görnyedve” – írták róla jó né-
hány évvel később az újságban.
Huszonkét évesen Miskolcra 
került középiskolába, ekkor 
már minden másra kevés ideje 
maradt, így a sportt al is meg-
szakadt a kapcsolata. Mint lát-
ni fogjuk, szerencsére csupán 
átmeneti leg.
A sikeres érett ségi vizsga után 
is úgy érezte, hogy nem teljes 
az élete, valami még hiányzik 
belőle. Hiányzott  a bánya, ahol 
kisfi úból kamasszá csepere-
dett , ifj úból lassan felnőtt é 
vált, miközben az addigi élete 
szinte minden pillanatát meg-
határozó bányászközösség vet-
te körül. Ebben az űrben egye-
dül a karbidlámpa fénye jelezte 
számára az utat az alagútból a 
fényre, a rég vágyott  életébe. 
Valahol legbelül mindig hallot-
ta a hívó szót, tudta, hogy ez a 
közösség visszavárja.  
És ő engedelmeskedett . De 
azt is elhatározta, nem enge-
di, hogy ugyanaz a sors jusson 
számára, mint ami az édesap-
jáé volt. Ha ezért tenni akar, 
akkor még többet kell tanul-
nia, hogy ne mások irányít-
sák a sorsát. Az új világban ez 
az út már egy bányászgyerek 
előtt  sem volt többé bezárva. 
Huszonhat évesen - amikor a 
vele egykorú szerencsésebbek 
már el is végezték azt - jelent-
kezett  a miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem bányamér-
nöki karára. Úgy gondolta, a 
családjának, a rokkant vájár 
édesapjának, a bányászok kö-
zösségének tartozik annyival, 
hogy az aknák közelében lévő 
kolóniákon felnövő fi atal gye-
rekek nemzedékeit bányamér-
nökként segítse, hogy nekik 
már jobb életük lehessen.
És Jáni Gyula már akkor sem 
akart adósa maradni senkinek!

Kiss B.

(Folytatás s következő 
számunkban.)

Sajószentpéter sportjának legnagyobb építője Jáni Gyula. A képen balról jobbra : Szabó Judit, Jáni Gyula, Sütő Lászlóné (Mária néni), Jáni Gyuláné és Mezőné (Sárika néni)

Fotó: Péteri Páholy
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BEHARANGOZÓAKTUÁLIS
Változás a helyi szociális szférában Péteri Borterasz 2.0

Május elsejétől kapott  megbízást a Sajószentpéteri Te-
rületi  Szociális Központ és Bölcsőde irányítására Gál 
Katalin, aki 2020. május 18-án állt munkába az intéz-
ményben. Aleva Mihályné nyugdíjba vonulása után a Sa-
jószentpéter Környéki Önkormányzati  Társulás Tanácsa 
az évti zedeken át Ózdon már bizonyított  szociális szak-
embert tartott a alkalmasnak a felelős poszt betöltésére.

A pipiske-dombi pincesor régen látott  annyi bort és (bor)
kultúrát szerető embert, mint amennyi tavaly, augusztus 
7-én megfordult az önkormányzati  pince elő�   terüle-
ten. Három borászat ti zenkét nedűjét lehetett  megkós-
tolni, a baráti  beszélgetések közben pedig jó alkalom 
nyílt arra, hogy az önkormányzati  pincében berendezett  
borászati  kiállítást is szemügyre vegyék az érdeklődők. 
Az idén folytatódik a hagyomány, hiszen a Sajószentpé-
teri Művelődési és Sportközpont, valamint a Miértünk 
Sajószentpéterért Alapítvány közös szervezésében ke-
rül sor a második Péteri Borterasz eseménysorozatára, 
augusztus 12-én és 13-án.

Gál Katalin lett  az új intézményvezető Ahol a bor és kultúra találkozik

Gál Katalin elöljáróban elmond-
ta, hogy munkahelye, a több 
évti zedes múltra visszatekintő 
Sajószentpéteri Területi  Szoci-
ális Központ és Bölcsőde 1981-
ben kezdte meg működését. 
A különböző szolgáltatások az 
évek folyamán a lakosság köré-
ben megjelenő szükségleteket, 
igényeket követően folyama-
tosan alakultak, fejlődtek ki. 
Jelenleg az intézmény szolgál-
tatásai körében az alábbi el-
látásokat biztosítja: az idősek 
klubja szolgáltatást 40 férőhe-
lyen, házi segítségnyújtást 102 
fő részére, szociális étkeztetést 
164 fő részére, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás 90 készü-
lékkel 95 ellátott  tekintetében, 
támogató szolgálat 17 fő részé-
re, a Család- és Gyermekjóléti  
Szolgálat valamennyi rászoru-
ló család részére, valamint a 

bölcsőde 26 férőhellyel.
Ezen feladatok ellátásában 40 
fő jól képzett  szakdolgozó vesz 
részt. Az ő szakmai elhivatott -
ságuknak köszönhetően az in-
tézmény folyamatosan magas 
színvonalon biztosítja szolgál-
tatásait. Az intézményvezető 
hozzátett e: 2020. május 18-án, 
a Covid-világjárvány elején vál-
tott  munkahelyet, mely nem-
csak hagyományos kihívásokat 
állított  elé, hanem új, eddig 
mindenki számára ismeretlen 
feladatokkal is meg kellett  küz-
denie a munkatársaival együtt . 
Emberfeletti   munkát végeztek 
abban a nehéz időszakban – 
amely helyzet akkoriban még 
bizonytalannak, sőt, kilátásta-
lannak tűnt- a kollégákkal közö-
sen, akiknek kitartását ezúton 
is megköszöni.
Kiemelte: „Az eltelt két év 

alatt  lehetőségem nyílt meg-
ismerkedni a település teljes 
egészével, az itt  élőkkel. Cso-
dálatos emberek vesznek körül 
nap mint nap a munkám során, 
rengeteg értékes embert is-
merhett em meg Sajószentpé-
teren. A legnagyobb köszönet 
részemről mégis Aleva Mihály-
nét illeti  meg, hiszen ő hívott  
engem erre a településre, ebbe 
az intézménybe. Ági ma már 
megérdemelt nyugdíjas éveit 
töltheti , és örökül adta nekem 
„intézményét”, melyet ő tett  
teljessé, olyanná, amilyen egy 
gyöngyszem. Mindent megte-
szek annak érdekében, hogy 
méltó utódjaként hitvallását 
továbbvigyem, és a rám bízott  
feladatokat minél teljesebben 
el tudjam végezni.”
Ezután így fogalmazott : „Az 
élet sodorjon bármerre életem 
folyamán, biztos vagyok ben-
ne, hogy ez az intézmény, ez 
a város a már itt  eltöltött  két 
év alatt  is olyan maradandó 
és felejthetetlen élményekkel, 
ismerett el és tudással gazda-
gított , mely mind a szakmai 
munkám, mind pedig a magán-
életem tekintetében egyedül-
állónak mondható.”

Sajószentpéterre érdekes, 
de nem teljesen rendhagyó 
módon került Gál Katalin, hi-
szen úgy érezte, korábbi, ózdi 
munkahelyén nem becsülték 
meg eléggé szakmai munkáját. 
Harminc évet hagyott  emiatt  a 
háta mögött , hogy magának, 
családjának és környezetének 
bizonyítsa, többre hivatott  a 
neki felkínált lehetőségektől. 
Szakmai életútjában szerepel 
a Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Egészségügyi Főis-
kolájának elvégzése általános 
szociális munkás szakon, ahol 
Aleváné Ágival is megismer-
kedett , és akkortól tartják a 

baráti  kapcsolatot. Katalin ko-
rábban már volt az ózdi Terüle-
ti  Szociális Gondozási Központ 
intézményvezető-helyettese, 
volt vezető gondozó, majd 
2006-ig a Támogató Szolgálat 
vezetője. A 2007-2008-as évek-
ben a Borsodnádasd és Térsé-
ge Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetőjeként dolgo-
zott , 2008-2013 között  pedig 
Ózdon a Kézenfogva Gondo-
zóház szakmai vezetői és intéz-
ményvezető-helyett esi állását 
töltött e be. Alapellátás-vezető 
és megbízott  igazgatói teen-
dőket 2013 –tól 2020 –ig látott  
el az Ózd és Térsége Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti  
Intézményben.
Gál Katalin amellett , hogy sok-
rétű szakmai tapasztalatt al 
rendelkezik, az évti zedek so-
rán kiépített e megyei szintű 
kapcsolatrendszerét, amit az 
intézmény javára kamatoztat-
hat. Szentpéteren a szakmai 
közösség hamar befogadta, ő 
pedig ötleteivel igyekezett  tá-
mogatni, előbbre vinni az in-
tézmény mindennapjait. Fon-
tosnak tartott a töviről-hegyire 
megismerni a várost, hamar 
megtanulta az utcaneveket, és 
ma már eszerint tudja beazo-
nosítani az ott élőket is. A szo-
ciális szféra folyamatos válto-
zásaihoz már hozzászokott  és 
követi , mert csak így ismerheti  
meg az alkalmazandó új jogsza-
bályokat. Nem ti tkolja, erről a 
szakterületről szeretne egyszer 
nyugdíjba vonulni, de addig 
is igyekszik százszázalékosan 
ellátni a rábízott  feladatokat. 
Naponta ingázik ózdi lakóhe-
lye és munkahelye között , de 
úgy érzi, megéri ez a fáradság, 
mert jó munkahelyi kollektí va 
veszi körül, ami a feladatvég-
zésben máris fél sikert jelent.

Kovács István 

Talán már a bevezetőből is ki-
derült, hogy 2022-ben kétna-
pos lesz a Péteri Borterasz: au-
gusztus 12-én egy szakmai nap 
keretében zajlik majd a Bor-
mustra (borverseny) a Rendez-
vények Házában, egy nappal 
később pedig a Pipiske-domb 
két helyszínen (önkormányzati  
pince előtti   tér, egykori Zwillin-
ger-kocsma előtti   terület) várja 
a borkultúra iránt érdeklődő-
ket. A helyi és más település-
ről érkező termelők augusztus 
11-én 16 óráig adhatják le ver-
senyre szánt boraikat a Ren-
dezvények Házában, magára 
a bírálatra pedig augusztus 
12-én 12 és 16 óra között  kerül 
majd sor, méghozzá egy ött a-
gú zsűri közreműködésével. Az 
eredményhirdetést és a díjak 
átadását követően két szakmai 

előadást is meghallgathatnak 
az érdeklődők: városunk dísz-
polgára, dr. Tóth Péter „Sajó-
szentpéter borászati , szőlészeti  
kultúrája a múltban” címmel 
tart majd előadást, míg az ifj ú 
borászok képviseletében Já-
nosdeák Kristóf áll a pulpitusra, 
aki „Magyarország borvidékei, 
különös tekintett el Észak-Ma-
gyarország legfontosabb ter-
mőterületeire” címmel osztja 
meg gondolatait a hallgatóság-
gal. Az előadások után kötetlen 
beszélgetést folytathatnak a 
résztvevők, ahol szakmai kér-
dések megvitatására is lehe-
tőség nyílik. A második napon, 
azaz augusztus 13-án, a Pipis-
ke-dombon két helyszínen is 
zajlanak majd az események: az 
egyik helyszín az önkormány-
zati  pince előtti   terület, a másik 

a Zwillinger-pince előtti   tér (az 
idősebbek biztosan emlékez-
nek még, Irmuska kocsmája 
néven élt egykor a köztudatban 
ez a vendéglátóhely), illetve 
a két helyszín között  lévő pin-
cék előtti   terület. Az előzetes 
tervek szerint mindkét „akció-
területen” 4-4 bükki borászat 
jelenik meg, hozzájuk pedig 
ugyancsak 4-4 gasztronómiai 
partner csatlakozik. A borhoz 
szorosan kötődik a zene. Tudják 
ezt a szervezők is, így mindkét 
helyszínen különböző stí lusú 
élőzene szórakoztatja majd a 
borbarátokat. Újdonság, hogy 

a megvásárolt sétálópohár 
mellé egy tombolaszelvényt is 
kap a látogató, mellyel értékes 
nyereményhez juthat, az pe-
dig valódi kuriózumnak számít, 
hogy a két helyszín között  egy 
kétlovas hintó szállítja majd 
a vendégeket. Az itt  felvázolt 
terveken éppen az utolsó simí-
tásokat végzik a szervezők, így 
most már csak azért kell izgul-
ni, hogy az „égiek” is belépje-
nek a rendezvényt támogatók 
sorába, és verőfényes napsü-
téssel járuljanak hozzá a 2. Pé-
teri Borterasz sikeréhez.

S.B.

Május 1-től Gál Katalin irányítja a Sajószentpéteri 
Területi  Szociális Központ és Bölcsőde intézményét

Borászati  kiállítás az önkormányzati  pincében Tavaly is szívesen kóstolták a minőségi borokat a vendégek

A II. Péteri Borterasz egyik helyszíne lesz az önkormányzati  
pince előtti   terület
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Keresztrejtvény
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Vízszintes: 1. Életrajzaiban alig említett , egykori (1949-
1953) magas állami kitüntetés, amelynek arany fokozatát 
Pécsi Sándor 1952-ben kapta meg (folytatás a függőleges 
2. sz. alatt ). 9. Törpebolygó, a Naprendszer ti zedik bolygója. 
10. Seat-modell. 11. A felé a hely felé igyekszik. 13. Az arzén 
vegyjele. 14. Japán elektrotechnikai márka. 15. A bárium 
vegyjele. 16. Valaminél lentebbi helyre. 17. … megvénülünk 
(Jókai regénye). 19. Deciliter. 20. Az unka is ez. 21. Hazánk-
ban is ismert olasz építőanyag márkanév. 23. Literátor. 25. 
Savanykás tejtermék. 26. Angol vas. 28. Hagymás (szoba)
növény (lovagcsillag).

Függőleges: 1. Nemesgáz. 2. A kitüntetés nevének foly-
tatása. 3. Hal-, zöldség-, gyümölcsárus a standnál. 4. Havi 
rendszeres takarékossági forma volt (Kölcsönös Segítő Ta-
karékpénztár). 5. Világhírű spanyol divatmárka. 6. Átvite-
li vonaltranszformátor. 7. A túloldalra. 8. Madrid „királyi” 
sportklubja. 12. ... Kóbó (japán író). 16. Közönséges. 18. Tör-
lőgumi. 19. Horgászzsinór. 20. Szarvasmarha hímje. 21. Mil-
liliter. 22. … Ramazotti   (olasz énekes, dalszerző). 24. Aranka, 
becézve. 27. Félpénz!

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. Ezt 
kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levelezőla-
pon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2022. augusztus 
8-áig. A helyes beküldők között  egy 5000 Ft-os könyvutal-
ványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofi t K� . 3770 
Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com. 
Április havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Várkonyi Zol-
tán”. Köszönjük Olvasóink akti vitását! A június 7-én meg-
tartott  sorsoláson Kézdi Imrénének kedvezett  a szerencse. 
Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később értesítjük.

Missziójuk a gondoskodás
A kábítószer-fogyasztással kialakult függőség a világ 
szinte minden országának társadalmát érintő, megold-
hatatlannak látszó probléma. Hogy a következményeket 
mérsékelni tudjuk, az 1987-ban elfogadott  ENSZ-hatá-
rozat alapján először 1988. június 26-át, majd azután 
(Magyarországon csak 1998-tól) minden évben ugyanezt 
a napot a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja-
ként tartják számon. E napon a szenvedélybetegségek el-
len küzdő szervezetek kiemelten azon fáradoznak, hogy 
a megelőzés, a felismerés és a gyógyulás lehetőségeit a 
társadalom minél szélesebb rétegeivel megismertessék.

Bemutatjuk: Új Esély Központ

A világ számára fi gyelmezte-
tő jelként szolgál 200 millió 
fogyasztó, sok tí zmillió tönk-
rement család és évi 200 ezer 
haláleset. És ne gondolja sen-
ki, hogy városunkat ez a sú-
lyos probléma egyáltalán nem 
érinti ! Viszont a kezelésének 
lehetőségéhez egy jó fél éve 
már helyben is segítséget kap-
hat minden érintett  és környe-
zete. Az elmúlt év derekán a 
Bányász utca 6. szám alatti  , 
hosszú ideje használaton kí-
vül lévő egykori óvoda körül 
építkezés zaja törte meg a ko-
ronavírus-járvány miatt  ránk 
telepedett  csendet. A szorgos 
munka eredményeképpen az 
épület egyik felében 2021 de-
cemberében megnyitott a ka-
puit a Bapti sta Tevékeny Sze-
retet Misszió (BTESZ) Új Esély 
Központja. A nappali ellátó 
intézmény - a szociális ellátá-
sok palett áját szélesítve – att ól 
kezdve pszichiátriai és szenve-

délybetegeknek nyújt segítsé-
get az év minden napján. Úgy 
gondolom, hogy a közvetlen 
közelben élőkön kívül nagyon 
kevesen tudnak még ma is ró-
luk, pedig érdemes megismer-
kedni a tevékenységükkel. Már 
csak azért is, mert szinte első 
pillanatban ők is ott  voltak az 
ukrán határnál, hogy az orosz 
agresszió elől menekülők távo-
labb szállításával és ideiglenes 
sajószentpéteri elhelyezésével 
segítsék elkerülni a humanitá-
rius káoszt. Adjunk hát esélyt 
az Új Esély Központnak, hogy 
lapunk hasábjain többet meg-
tudhassunk róluk. A nevük hal-
latán sokan (először én is) a vi-
lág számos katasztrófa sújtott a 
pontjáról is ismert Bapti sta 
Szeretetszolgálatra asszociál-
nak, pedig amint Strébl Atti  la, 
az észak-magyarországi régió 
regionális intézményvezetője 
kérdésemre elmondta, a (Sajó-
szentpéteren született  és nem-

régiben elhunyt) 
Szenczy Sándor által 
alapított  Szeretet-
szolgálatt al - csak-
úgy, mint a bapti sta 
egyházzal - csupán 
jó partneri viszonyt 
ápolnak. A BTESZ 
egy 2010-ben, Deb-
recenben alapított  
szervezet, amely-
nek küldetése, mint 
azt magukról írják: 
„a méltó életminő-
ség megteremtése 

idős, betegséggel küzdő vagy 
rászoruló emberek számára. 
Tett el, szereTETTel. Mára Ke-
let-Magyarország mintegy 197 
településén 829 szakember lel-
kes és elkötelezett  munkájával 
több, mint 15 000 idős, beteg 
vagy rászoruló ember életén 
könnyítünk.”
„A régióban két miskolci után a 
harmadikként nálunk létrejött  
Új Esély Központ Sajószentpé-
ter önkormányzatával kötött  
ellátási szerződés alapján foly-
tatja tevékenységét a város-
tól megvásárolt ingatlanon. A 
nappali ellátás keretei között  
működő, állami fi nanszírozású 
egyházi intézményben öt ok-
leveles szociális és mentálhigi-
énés végzett séggel rendelkező 
munkatársunk várja a profesz-
szionális segítségre szoruló 50 
pszichiátriai és 50 szenvedély-
beteg ellátott at és hozzátar-
tozóikat. Bárki igénybe veheti  
szolgáltatásunkat, akiknek a 
mindennapjait megnehezíti k 
rossz szokásaik, kémiai (alko-
hol, gyógyszer, kábítószer) és 
viselkedési (vásárlás-, játék-, 
képernyő- és túlzott  internet-
használat-) függőségeik, illet-
ve pszichés betegségükből 
adódóan életvezetési prob-
lémákkal küzdenek. Célunk, 
hogy segítsük, támogassuk, 
képessé tegyük az ügyfeleket 
a változásra, életminőségük ja-
vítására” – tájékoztatott  az in-
tézményvezető. A célok eléré-
séhez egyéni, illetve csoportos 
foglalkozásokat (moti vációs 
és segítő beszélgetések, önis-
mereti  csoport, hozzátartozói 
csoport, munkaerő-piaci tré-
ningek, szabadidős és rekreá-
ciós tevékenységek) tartanak. 
Természetesen olyan alapvető 
emberi szükségletek kielégí-
tésére is nagy hangsúlyt fek-
tetnek, mint a háztartáspótló 
szolgáltatások: mosás, ti sztál-

kodás vagy melegétkeztetés. 
Az intézmény rendszeresen 
szervez adományosztó napo-
kat is, amelyeken szárazélel-
miszerből álló csomagokkal 
igyekeznek megkönnyíteni az 
ellátott ak mindennapjait. Szí-
vesen fogadnak pénzbeli és tár-
gyi lakossági felajánlásokat, 
utóbbiak közül elsősorban ru-
haneműket, cipőket, de egyéb 
használati  tárgyakat is, ame-
lyeket az ügyfeleik számára 
személyi igényekhez szabott an 
adnak tovább.
Akit érint ez a betegség, jó, 
ha tudja, hogy van kiút, min-
dig van egy másik lehetőség. 
Ha már döntött , akkor keresse 
azokat, akik soha nem adják fel 
a kilátástalannak tűnő harcot, 
és segítenek másoknak is meg-
vívni azt. Az intézmény a hét 
minden napján hé� őtől pénte-
kig 8.00-tól 16.00 óráig, szom-
bat és vasárnap reggel 8.00-tól 
14.00 óráig várja az ügyfeleket.
Elérhetőségeik: Sajószentpé-
ter, Bányász utca 6. szám; 
telefon: 06-70/661 8705;
e-mail: sajoszentpeter@btesz.hu

Kiss B.

Strébl Atti  la, az észak-ma-
gyarországi régió regionális 

intézményvezetője

Új funkciót kapott  az egykori Bányász 
Utcai Óvoda épülete
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23-26.

• Pécsi Sándor domborművének ünnepélyes
felavatása

• Sztarosztáné Salamon Dóra Alkotni jó!
című kiállításának megnyitója

• Gyöngyszem mazsorettcsoport
• Freedance 2008 TSE

• Főzőverseny
• Csiribiri együttes

• Kézműves foglalkozások és kézműves
kirakodóvásár

• Sajógyöngye Népdalkör
• Felsőtárkányi Hagyományőrző

Néptáncegyüttes
• Tekergő együttes

• Motoros kaszkadőrbemutató
• ANIMAL CANNIBALS

• MAGYAR RÓZSA
• LIL G

• TÓTH ANDI
• CSISZÁR ISTVÁN

• TRIÁSZ élő koncert
• CHARLIE BAND élő koncert

XII. Sajószentpéteri Városnapok
Művelődési központban és a sportpályán

Művelődési Központ
XII. Sajóvölgyi Népdalköri TalálkozóJúlius

02.

Glass Park
Családi Nap

Katona Ferenc íjászbemutatója – az
íjászat kipróbálása,

kézműves foglalkozás óvó nénikkel

Július
17.

MSK-udvar
Nyári Színházi EstJúlius

26.
TANULMÁNY A NŐKRŐL
zenés vígjáték
A Zenthe Ferenc Színház előadása

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

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

Tulipántos népi játszópark és
fakörhinta, gólyalábas
parasztkomédia, kézműves
foglalkozás óvó nénikkel

Glass Park
Családi NapJúlius

31.

Tájház udvar
Kézműves délután a TájházbanAugusztus

07.
Régi mesterségek bemutatója,
kenyérlángos-, pogácsa- és
kürtőskalács-készítés a szabadtéri
kemencében, Sajógyöngye népdalkör,
Agyagbanda

Augusztus
12-13.

Péteri Bormustra és Borterasz
Rendezvények Házában és a Pipiske-dombon

Glass Park
Családi Nap

Óriáscsúszda,
kézműves foglalkozás,
játékos ügyességi versenyek óvó
nénikkel

Augusztus
14.

Ünnepi műsor, kenyérszentelés,
SZEKERES ADRIEN,

BURAI KRISZTIÁN, BLACK DOGS koncert

MSK-udvar
Sajószentpéteri Szent István ünnep Augusztus

20.

MSK-udvar

Bányász Fúvószenekarok
Országos Találkozója

Augusztus
27.


