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Az államalapítás és 
az új kenyér ünnepe 
Sajószentpéteren
Írásunk az 5. oldalon



A program célja a családi 
együttlét és a szórakozás mel-
lett a gyermekek számára is 
hasznos, fejlesztő programok 
kialakítása. Az első rendez-
vény olyan jól sikerült, hogy 
elhatározták, hagyományt te-
remtenek, és minden évben 
egy nyári szombaton megszer-
vezik a családi napot. Rohanó 
világunkban szükség van egy 
napra, amikor együtt lehet a 
család. Maga a helyszín és a 
programok nagyszerű lehe-
tőséget kínálnak arra, hogy 
gyerekek, szülők, nagyszülők 
értékes és szórakoztató per-
ceket tölthessenek itt együtt 
játszva, tanulva. Az idei évben 
július 9-én (szombaton) 10 órá-
tól várták a szülőket, nagyszü-
lőket és a gyerekeket a családi 
napra. A TSZK dolgozói már 
hetekkel a rendezvény előtt 
elkezdtek tervezgetni, majd a 
terveket kidolgozni, az eszkö-
zöket és a kellékeket beszerez-
ni, hogy a nagy napra minden 

készen álljon. A hagyományos 
családi vetélkedőn az idén öt 
család vállalta a megméret-
tetést. A vetélkedő 7 feladata 
között voltak szellemi és ügyes-
ségi feldatok, amelyek megol-
dása, kivitelezése igényelte a 
család összehangolt munkáját. 
Azok sem unatkoztak, akik nem 

vettek részt a családi vetélke-
dőn, mert ők egyéni ügyességi 
versenyeken vagy aszfaltrajz-
versenyen mutathatták meg 
tehetségüket a család bizta-
tásával. Ha valaki még nem 
érzett elég bátorságot, hogy 
megmérettesse magát, akkor 
a népi játszóházban vagy a kéz-
műves foglakozásokon alkot-
hatott valami egyedit önálló-
an vagy a szülők segítségével.  
A foglalkozások között lehetett 
hintázni vagy az ugrálóvárban 

ugrálni és csúszdázni. A szerve-
zők limonádét készítettek, hogy 
a nagy melegben a résztvevők a 
szomjukat tudják oltani.  A nap 
két nagy slágeréről sem sza-
bad megfeledkezni. Az egyik a 
csillámtetoválás volt, a másik a 
városnéző   kisvonat, amely   folya-
matosan szállította az utasokat. 
A rendezvény sikerét mi nem 
bizonyítja jobban, mint az ér-
deklődők sokasága és a vidám 
gyermekarcok.

Románné

Petőfi Sándorhoz szinte min-
den magyar város kötődik vala-
hogy. Ha másképp nem, akkor 
biztos, hogy egy utcát elnevez-
tek róla, többnyire a telepü-
lés szívében. A lánglelkű költő 
azonban már sokkal kevesebb 
városhoz kötődik – noha több 

helyen áll szobra, emléktáblá-
ja, vagy viseli közterület, isko-
la, esetleg könyvtár a nevét -, 
mint ahány településen életé-
ben megfordult. Egy magyar 
falunak, ha nem Petőfi Sándor-
ról keresztelték el a főutcáját, 
akkor valószínűleg Kossuth La-

jos utcának hívják azt. És ez jól 
van így. Nagy tettek nagy utó-
életet követelnek. Ha azonban 
egy város olyan szerencsés, 
hogy vannak híres szülöttjei, 
nevelt nagy volumenű karak-
tereket, adott valami mara-
dandót a magyarságnak, akkor 
szinte kötelessége az ott élő 
közösségnek, hogy fenntart-
sák a híres előd nevét. Pécsi 
Sándor 1922-ben született Sa-
jószentpéteren. A biztos jövőt 
kínáló jogi kart cserélte a vilá-
got jelentő deszkákra, és vált 
azzá a kétszeres Kossuth-díjas 
magyar színésszé, akire érde-
mes emlékezni. Pécsi emellett 
mindig szeretettel beszélt it-
teni kötődéseiről, rokonairól, 
barátairól, Sajószentpéterről. 
A város 2002-ben posztumusz 
díszpolgári címet adományo-
zott a színészlegendának. Idén 
pedig arról döntött a képvise-
lő-testület, hogy Pécsi Sándor 
születésének 100. évfordulója 
alkalmából tovább mélyítik a 
helyi örökségét: a Sajószent-
péteri Művelődési és Sportköz-
pont, Városi Könyvtár Petőfi 
Sándor Művelődési Ház telep-
helye júniusban, a városnapok-
hoz kötődve új nevet kapott: 

immár Pécsi Sándor Művelő-
dési Háznak hívják. A monog-
ram megmaradt tehát, de a 
szellemiség még „sajószentpé-
teribb” lett, emlékeztetve az itt 
élőket, hogy egy kisvárosban 
is születhetnek nagy legendák. 
Az épületben domborművet is 
állítottak az immár névadóvá 
vált színész tiszteletére, amit 
dr. Faragó Péter polgármes-
ter leplezett le az ünnepélyes 
eseményen.

Bájer M.

Elek Józsefné (Farkas Emőke) 
Pécsi Sándorral kapcsolatos 

személyes élményeit osztotta 
meg a hallgatósággal

A színészt ábrázoló dombormű az MSK aulájának falát díszíti

A kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola taná-
rai több zenei darabot is előadtak az avatási ünnepségen 

Önkormányzati képviselők és intézményvezetők is jelen voltak 
az ünnepségen
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MOZAIKMOZAIK
Játsszunk most együtt! A monogram maradt, a szellemiség „péteribb” lett

A Generációk Kertjének átadásakor (2019-ben) nagy-
szerű ötlet fogalmazódott meg a Területi Szociális 
Központ és Bölcsőde vezetőségének és dolgozóinak a 
fejében, hogy szabadtéri programokkal, családi nap ke-
retében, tartalmas kikapcsolódást nyújtsanak a gyerekes  
családoknak.

Június végétől Pécsi Sándor nevét viseli a művelődési 
ház Sajószentpéteren.

Családi nap a Generációk Kertjében Nem elírás, amikor Pécsi Sándor néven említjük a sajószentpéteri művelődési házat

Ügyességi feladatok színesí-
tették a családi vetélkedőt

A családi vetélkedő eredményhirdetésének pillanatai

A városnéző kisvonat folyamatosan szállította az érdeklődőket



Ez az ősrégi hagyomány az idők 
folyamán szép lassan veszített 
jelentőségéből, egyre inkább 
megmaradt néhány lelkes em-
ber hobbijának. 1983-ban, a 
Majális park megnyitásával 
újra feléledni látszott, egyre 
látogatottabb lett a terület. 
2013 óta a Városnapok ren-
dezvénysorozatába is beillesz-
tettek egy-egy borversenyt. A 
hagyományteremtést a helyi 
vállalkozások tevékenységének 
teret nyújtó szándékkal ötvöz-
te össze idén augusztus 12-én 
és 13-án a két társrendező, a 
Sajószentpéteri Művelődési és 
Sportközpont és a Kalász László 
vezette Miértünk Sajószentpé-
terért Alapítvány. A programot 
péntek déltől a Rendezvények 
Házában a helyi szőlősgazdák 
borversenye, a Bormustra ve-
zette fel, amelyen a zsűri előtt 
20 helyi, 3 környéki (közöttük 
több hölgy) borásznak 9 fehér-, 
22 vörös- és 4 rozébora mére-
tett meg. Talán még az előze-
tes várakozásokat is felülmúló 
sikerrel. Egybehangzó vélemé-
nyek szerint a fehérborok ki-
magaslóan jó minőségűek vol-
tak. Összbenyomás alapján 
Egyed András minőségi borai 
- három tételéből kettő arany 
minősítéssel - kiemelkedtek 
a kínálatból. A zsűritől 5 bor 
arany, 7 ezüst, 8 bronz minősí-
tést kapott. A verseny után jó 
hangulatú kerekasztal-beszél-
getésen közösen is értékelték 
a tapasztalatokat, és három 
érdekes előadást is meghall-
gattak a megye, az ország 

szőlészetéről, borászatáról és 
a korszerű borkészítésről. A 
kétnapos rendezvény szakmai 
hátterének biztosításában, így 
a sikerében is oroszlánrészt 
vállalt a sajószentpéteri szü-
letésű, nemrégiben hazatérő 
Nádler Miklós, aki rendszere-
sen részt vesz hasonló miskolci 
rendezvényeken, így a rende-
zésben rutint szerzett, borász 
körökben pedig széles szemé-
lyi kapcsolatrendszert épített 
ki. Most bükki borász barátait 
invitálta meg a rendezvényre, 
akik a borkóstoló több mint 20 
tételnyi kínálatát biztosították: 
Bűdi borház és szőlőbirtok, 
Gallay szőlőbirtok, K. Tóth Sza-
bolcs kézműves borász, Parajos 
Rudolf és Richter Attila borá-
szok. A finom nedűk kóstolásá-
hoz a rendezvény emblémájá-
val ellátott sétálópohár, mellé 
egy ajándéktombola, az ízeik 
semlegesítéséhez néhány he-
lyi vállalkozó által kínált hurka, 

kolbász, babgulyás, sütemény 
és sajttál szolgáltak.  Akiknek 
a koccintások még nem terem-
tettek volna emelkedett han-
gulatot, azoknak Szabó Zoltán 
lakodalmas dalai, majd Krajcár 
Dezső és cigányzenekarának 
talpalávalója, Tapa Ottó ma-
gyarnótái és a Sajógyöngye 
Népdalkör énekes-táncos mű-
sora, a félénkebb hölgyeknek 
pedig Jánosdeák Kristóf hiva-
tásos néptáncművész gyengéd 
táncra invitálása igyekezett 
segíteni ebben. Ha valaki szük-
ségét érezte, hogy egy kicsit ki-
szellőztesse a fejét, az sétako-
csikázás közben is megtehette 
hintón vagy egylovas fogaton. 
A kétnapos rendezvény sikerét 
bizonyítja, hogy mintegy négy-
százan vettek részt rajta, baráti 
társaságok nótájától zengett 
késő estig a hegyoldal. A hely-

belieken kívül szép számmal a 
Pitypalatty-völgyből és Mis-
kolcról is érkeztek, ez pedig a 
Bormustra nagyszerű eredmé-
nyei mellett szintén reményt 
keltő a jövőre nézve. Mint aho-
gyan az a közösségi összefogás 
is, hogy több pincetulajdonos 
is rendbe rakta, kinyitotta vagy 
éppen segítségként átengedte 
pincéjét szombaton délután. 
Ezen felbuzdulva a főszervezők 
már egy kora őszi programon 
törik a fejüket. A hagyomány 
újjáéledni látszik, aki tud, min-
denki tegyen azért, hogy élet-
ben is maradjon. Mert Nádler 
Miklós szavaival élve a közös-
ség, az „emberek ki vannak 
éhezve” a hasonló rendezvé-
nyekre. Azt hiszem, igazat ad-
hatunk neki.

Kiss B.

Augusztus 20. gyakorlatilag az 
állam születésnapja. Nem az 
országé, mert az országot a ha-
tárai teszik olyanná, amilyen: 
nevezhetjük nagynak vagy 
csonkának, tulajdonképp föld-
rajzi területről beszélünk első-
sorban. Félreértés ne essék, 
ez is hatalmas súlyú kérdés, 
ám a nemzet és az állam még-
is magasabb rendű fogalmak. 
Ha a hazánk jelen pillanatban 
egy nagyobb dombból és egy 
szántóföldből állna, amin há-

rom magyar család él, akkor 
ez az ő napjuk lenne. Augusz-
tus 20-án ugyanis a magyar-
ságot ünnepeljük. Ez a szó, 
hogy magyarság mostanában 
rengetegszer kerül elő: idézik 
impozáns, uniós forrásokból 
felhúzott épületek átadásakor, 
híradó utáni beszélgetős mű-
sorokban, politikai kérdések 
indokaként, de megjelenik a 
popzenében, az öltözködésben 
és a közélet egyéb területein is. 
Augusztus 20. kapcsán mégis 
sokan elsőként a bográcsozás-
ra, a köztéri programokra és 
a munkaszünetre gondolnak. 
Pedig azoknak az alkalmaknak 
az egyike ez, amikor a piros-fe-
hér-zöld zászlónak igazán lo-
bognia kellene a szívünkben. 
Az állam születésnapját ünne-
peljük, első királyunk, Szent 
István döntéseit, amellyel a 
nyugati civilizációkhoz hasonló 
feudális keresztény állammá 
formálta Magyarországot. Azt 
a döntést, ami lehetővé tet-
te a nemzet fennmaradását, 
túlélését, ami bebetonozta 
hazánkat az európai történe-
lembe. Más nomád népek el-
olvadtak az évezredek tüzénél, 
ám mi mai napig adhatunk át 

épületeket, vitatkozhatunk, 
politizálhatunk, énekelhetjük 
boldogan a Nélküledet, és jog-
gal lehetünk büszkék magyar-
ságunkra. Hasonlóképp tették 
ezt Sajószentpéteren, ahol – a 
hagyományoknak megfele-
lően – idén is megrendezték 
a Szent István-napi ünnepet. 
Történt mindez augusztus 20-
án az MSK színháztermében, 
a közeledő vihar ugyanis átírta 
a forgatókönyvet, az előzetes 
tervek szerint ugyanis a sza-
badtéri színpad szolgált volna 
a rendezvény helyszínéül. Az 

esemény Bánné dr. Gál Boglár-
ka, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés elnökének 
ünnepi beszédével indult, majd 
az egyházak képviselőire sze-
geződött a figyelem: Kovács 
Lajos görögkatolikus parókus 
és Marozsák Dániel református 
lelkipásztor megáldották, majd 
a megyei közgyűlés elnöke 
megszegte az új kenyeret. Ezen 
a napon ünnepeljük ugyanis az 
aratást is. A hagyomány szerint 
Szent István-napra sütötték 
az új búzából készült első ke-
nyeret. Az új kenyér vallásos 
ünnepe így szintén a szent ki-
rályhoz és ezzel együtt augusz-
tus 20-ához kötődik. Az ÓMI 
Zenés Színház műsorával foly-
tatódott a program, akik méltó 
módon idézték meg az ünnep 
szellemét.
 A kenyérszentelést és a ko-
moly gondolatokat könnye-
debb programok követték: 
előadást tartott a Freedance 
2008 TSE formációja, fellépett 
Szekeres Adrien, majd Burai 
Krisztián énekelt a közönség-
nek. A napot a Black Dogs zárta 
egy belevaló élő koncerttel.

Bájer M.

Ünnepi beszédet mondott és 
az új kenyeret megszegte Bán-
né dr. Gál Boglárka, a B.-A.-Z. 

Megyei Közgyűlés elnöke

A nézőtéren ülők is megkóstolhatták a frissen megszegett 
kenyeret

Szekeres Adrien volt az ünnepi 
műsor egyik sztárvendége

Természetesen a Freedance ifjú táncosai is emelték  
a rendezvény színvonalát
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CÍMLAPSZTORIMOZAIK
Borról – józanul Sajószentpéteren is felköszöntötték az államot

Az ősi hagyomány folytatódik
Sajószentpéter borkultúrájának keletkezése sok évszá-
zaddal ezelőttre tehető. Az 1403. (mások szerint 1503.) 
évben keletkezett, „Sajószentpéteriek végzése” elneve-
zéssel országosan ismertté vált írásos emlékünk és egy 
régi szólás („Sajó-Szentpéteren ihatsz bort, de meglásd 
magad meg ne veresd.”) is ezt bizonyítja. Az ipar térnye-
réséig fejlett szőlészeti és borászati tevékenység zajlott 
itt, amelynek nyomait őrzi a többszáz pincéből kialakult 
történelmi „Pincefalu” is.

Az államalapítás ünnepe azoknak az alkalmaknak az 
egyike, amikor a piros-fehér-zöld zászlónak igazán  
lobognia kellene a szívünkben.

Krajcár Dezső és cigányzenekara Tapa Ottóval kiegészülve

A zsűri elnöke a bor színét és 
tisztaságát vizsgálja

Baráti koccintás a pincesoron, talán a rendezvény sikerére



Ezért kell(ene) megbecsülni 
azokat, akik képesek rá, mint 
ahogyan tette azt Sajószentpé-
ter Város képviselő-testülete 
Aleva Mihálynéval, a Területi 
Szociális Központ és Bölcsőde 
nyugalomba vonult intézmény-
vezetőjével. Aki 38 éven át ve-
zette az intézményt, és ennek 
a megbecsülésnek kifejezése-
ként a Miértünk, Sajószentpé-
terért Alapítvány ajánlására 
kapott „Az év szociális dolgozó-
ja” cím (2004), a munkaügyi mi-
niszter Dicsérő Oklevele (2008) 
és a Pro Urbe díj (2010) után 
- ezen a területen tevékeny-
kedők közül elsőként - a közel-
múltban Sajószentpéter Város 
Díszpolgára kitüntetésben ré-
szesítették. Lapunkban ehhez 
gratulálunk életművének meg-
rajzolásával, és köszönjük meg 
mindazt, amit a városért évti-
zedeken keresztül tett.
Sangula Ágnes Sárospatakon 
született, bátyja és édesanyja 
ma is ott élnek. Ott járt általá-
nos iskolába, majd azt elvégez-
ve 1972 szeptemberétől Mis-
kolcon, albérletben megkezdte 
önálló életét és középiskolai ta-
nulmányait az akkori 2. Számú 
Ipari (később Kandó Kálmán) 
Szakközépiskola egészségügyi 
tagozatának utolsó évfolya-
mán. Ez a mozgalmas négy év 
volt életének legszebb idősza-
ka, itt kapcsolódott be a köz-

életbe, és kóstolt bele a vezető 
munkába is, érettségi bizonyít-
ványa mellett ezt is továbbvitte 
magával első munkahelyére, a 
korábbi gyakorlati helyére, a 
Semmelweis Kórház szülésze-
ti osztályára. Hogy a napi 12 
órás munkáját minél maga-
sabb színvonalon el tudja látni, 
a tanulást sem hagyta abba: a 
szakosítót elvégezve 1977-ben 
szülésznői képesítést szerzett.
A szerelem mindent elsöprő 
szele hamarosan mégis Sajó-
szentpéterre sodorta. Amikor 
1977 novemberében Aleva Mi-
hállyal egy KISZ-vezetőképzőn 
megismerkedett, és először 
végigment a község főutcáján, 
még nem gondolta, hogy éle-
te további részét itt éli majd 
le, de ma már büszkén vallja, 
hogy ez az ő városa is, szeret 
itt élni. Hiszen 1978 májusában 
itt házasodtak össze, itt kezd-
ték el együtt építeni közös jö-
vőjüket. (Később pedig itt épí-
tett fel lépésről lépésre egy jól 
működő szociális intézményt, 
amellyel mára szinte a neve is 
összeforrt.)
Egy év ingázás után az akkor 
még működő szülőotthon lett a 
munkahelye, ahol a kórházihoz 
képest kisebb orvosi létszám 
miatt rá jutó megnövekedett 
felelősségben edződve vált 
igazi szülésznővé. Persze kellett 
hozzá egy befogadó, összetar-

tó munkahelyi kollektíva (a mai 
napig rendszeresen szerveznek 
„bábatalálkozókat”), no meg 
Szepesi Lászlóné, aki mellett 
el tudta sajátítani a szakma 
legapróbb, de annál fontosabb 
fogásait is. Emiatt mindig hálás 
szívvel emlékszik rá. Közben a 
szülést, a születést, az élet cso-
dáját saját maga is átélhette az 
intézmény falai között, amikor 
1982-ben leánygyermeknek 
adott életet, aki később az ELTE 
szociológia szakán végzett, há-
rom éve már távol tőle, Fran-
ciaországban él.
Az otthon bezárása után, ha Sa-
jószentpétert nem is, de tanult 
szakmáját maga mögött hagy-
ta. A községi tanács vezetése 
1983-ban felajánlotta számára 
az 1. Számú Öregek Napközi 
Otthona megüresedett vezetői 
állását, rövid számvetés után 
elfogadta a kihívást, így 1984. 
június 1-jén a megbízólevél át-
vételével egy pillanat alatt hi-
vatást váltott. Vagy inkább visz-
szatért a gyökereihez, ugyanis 
példaképe, a szintén ápolónő 
édesanyja, négy évtizeden át 
a sárospataki szociális otthon-
ban dolgozott, ahová ő is rend-
szeresen be-bejárt. Akkor még 
csupán sejtette, hogy bátor 
döntése egy életre szól. Azt vi-
szont biztosan tudta, hogy na-
gyon sok tanulás vár még rá az 
elkövetkező években, ha meg 
akar felelni a – mindenekelőtt 
a saját maga támasztotta - kö-
vetelményeknek.
Ahogyan a kezdeti egy feladat-
ra (időskorúak nappali ellátása) 
létrehozott apró intézmény a 
felbukkanó igények diktálta 
feladatok gyarapodásával és 
az ellátandó körzet növekedé-
sével lépésről lépésre egyre 
fejlődött, ő ezekkel a lépések-
kel együtt haladva, úgy fej-

lesztette szakmai ismereteit. 
Először szociális asszisztensi 
képesítést (1995), majd a Deb-
receni Egyetem Főiskolai Karán 
(támogatás nélkül) szociális 
munkás diplomát (1999), ké-
sőbb idősek szociális ellátása 
témacsoportból szakvizsgát 
(2002), ellátottjogi képesítést 
(2004), végül a Miskolci Egye-
tem Jogi Karán bűnmegelőzési 
koordinátori másoddiplomát 
(2012) szerzett.
Az intézmény fejlődése 1985-
ben a második Öregek Napközi 
Otthona megnyitásával indult 
be, majd erre az alapra épült 
rá a szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtás. Egy 1986-os 
törvényt követve megyénkben 
elsőként Sajószentpéteren va-
lósult meg az egy településen 
belül működő többfajta ellá-
tás egy intézménybe integrá-
lása, ezzel 1987-ben létrejött 
a Területi Szociális Központ. 
A következő - gyermekvédel-
mi törvényből adódó - lépés 
1999-ben az önkormányzat 
alapellátásába rendelt gyer-
mekvédelmi szolgálat létrejöt-
te, amely 2000-ben kiegészült 
a családsegítéssel. Az intéz-
mény mai állapota a jelzőrend-
szeres segítségnyújtás (2003), 
a támogató szolgálat (2006) 
belépésével, majd a korszerű 
épület átadásával – amelyben 
már helyet kapott a bölcsőde 
is - teljesedett ki.
Elkészült a nagy mű - a kívül-
állók és a szakemberek szerint 
is a megye egyik legszebb, leg-
jobban működő szociális intéz-
ménye -, az alkotó pihen.

- Miért döntött a vissza-
vonulásról?

- Mialatt mások szüleinek 
a sorsát igazgattam, legkeve-
sebb időm az én 92 éves édes-
anyámra jutott (szerencsére 

ma még viszonylag jó állapot-
ban van). Negyvenhat évet, a 
fél életemet a szakmának ad-
tam, a végére már kicsit bele is 
fáradtam a (néha bizony szél-
malom) harcba, és a szakma 
jövőjét is elég kilátástalannak 
látom, elsősorban az utánpót-
lás, a jól képzett szakemberek 
egyre nagyobb hiánya miatt.

- Hogyan lehet ennyi időt 
eltölteni egy intézmény élén?

- Ezt a kérdést egy alka-
lommal úgy tettem fel, hogy 
szabad-e? Végül ezt azzal hes-
segettem el, hogy ha a meg-
bízóim, munkatársaim és az 
ellátottak (ha nem is mindig és 
nem mindegyikük egyforma 
mértékben) ötévente újra meg-
bíztak bennem, akkor talán ab-
bahagyni nem lenne szabad.

- Mi volt a titka, hogy – mint 
mondta – munkatársai min-
dent teljesítettek, amit kért?

- Szerencsémre mindig el-
hivatott, jó szakembergárdával 
dolgoztam együtt, amilyeneket 
ma már sajnos egyre nehezebb 
találni. A személyes példamu-
tatás mellett az emberi ténye-
zőt emelném ki. Azt mondtam 
nekik: én ugyanolyan beosz-
tott vagyok, mint ti, csak más 
a főnököm. Azt kértem, bármi 
problémájukról én tudjak – és 
tőlük, ne mástól – először, ak-
kor leülünk, és biztos találunk 
mindenre megoldást. Ez közös 
érdekünk. Nevezhetjük köl-
csönös bizalomnak. Vigyáztam 
rá, hogy legyen időm rájuk, az 
ajtóm mindig nyitva állt, bi-
zalmas dolgokban is legalább 
meghallgattam őket, ha segí-
teni nem is tudtam nekik. Ad-
tam a véleményükre, hiszen a 
munkát a „terepen” ők végez-
ték el, a részlegvezetőknek tel-
jes önállóságot adtam. Tudtam 
visszalépni is, ha kellett, nem 
egyszer (érvekkel) meg is tud-
tak győzni, nem ragaszkodtam 
hozzá, hogy mindenben nekem 
legyen igazam.

- Mi a legnehezebb a szoci-
ális gondozó szakmában?

- Ma már sok helyen képez-
nek szociális gondozókat, de ha 
jelentkezik közülük öt egy üres 
helyünkre, abból négy alkal-
matlan. Amellett, hogy mind fi-
zikailag, mind szellemileg meg-
terhelő a munka, emberileg is 
próbára tevő. Adott esetben 
azt a fajta dacot is el kell tűrni 
a gondozottaktól, amit valójá-
ban a családtagjaiknak szán-
tak, csak éppen rájuk vetítik 
ki, ők vannak kéznél. Legnehe-
zebb, hogy be kell avatkoznunk 
családok magánéletébe, amit 
alaphelyzetben senki sem sze-
ret, de munkánk lényege, hogy 
azokon segítsünk, akik nem 
tudják maguk megoldani prob-
lémáikat. Megjegyzem, sajnos 
nagyon sok rászoruló nem is 
kér segítséget, éppen emiatt 
kimarad a látókörünkből. Szük-
séges az empátia, de nagyon 
nehéz elkerülni, hogy közben 
személyesen túl mélyen meg 
ne érintsen a sorsuk. Amit pél-
dául egy gyerek családból tör-
ténő kiemelésekor borzasztó 
nehéz elkerülni.

- Mit tart a pályája legna-
gyobb sikerének? A kudarcok 
elkerülték?

- Én inkább értékről beszél-
nék. Nálunk értékes minden 
kicsi eredmény, ezeket is na-
gyon meg kell becsülni, mert 
ezekből tudunk építkezni. Ha 
sikernek lehet mondani, hogy 
ilyen hosszú ideig lehettem 
ennek az intézménynek a ve-
zetője, amelynek úgy gondo-
lom, helyben, de a megyében 
is jó a megítélése, akkor azt én 
is elfogadom annak. Egy kicsit 
az enyém is lett ez az intéz-
mény: együtt épültünk, együtt 
fejlődtünk.
Kudarcként semmit sem éltem 
meg, voltak nehezebb idő-
szakok, mélypontok, de annyi 
sok jót kaptam, hogy a rosszat 
már nem engedem be, nincs 
hely. Egy nagyon jó házasság-
ban maradtam egyedül 2009 
decemberében, bár tudtuk a 
megváltoztathatatlant, a mai 

napig nagyon nehéz feldolgoz-
ni a hiányt, ha nagy öröm vagy 
bánat ér, első utam a temetőbe 
vezet. Másfél évig pokoli volt, 
annak ellenére, hogy környeze-
tem, munkatársaim segítettek 
elviselni. Munkába temetkez-
tem, hogy ne forduljak mindig 
magamba. Ez az időszak még 
jobban megerősített abban, 
hogy a segítés a legnemesebb 
emberi feladat, ezen az úton 
kell továbbra is járnom.

- A mai tapasztalataival csi-
nálna valamit másképpen, ha 
újra kezdhetné?

- Most, a kitüntetés kap-
csán átgondoltam az egész éle-
temet, de azt mondom, hogy 
egyértelműen nem. Már a szü-
lészet elhagyását sem, főleg 
most, látva a két ellátórend-
szert, nekem embertelenebbé 
és szervezetlenebbé vált az 
egészségügy. Az életemből vi-
szont a nyelvtanulás kimaradt, 
ma már ezt nem engedném.

- Nehéz volt hátrahagy-
ni 38 évet?

- Hogyne, ha elmegyek az 
épület előtt, mindig megdob-
ban a szívem, azért csak hoz-
zám nőtt ennyi idő alatt. Nem 

is zártam be magam mögött 
a kaput, bármikor jövök, ha 
igénylik a segítségemet. Úgy 
érzem, hogy sokat adtam a 
városnak, de nagyon sokat is 
kaptam tőle, és ez megnyug-
tató érzés.

- Miként éli meg a TSZK 
nélküli életet? Vannak már to-
vábbi tervei?

- Még egyelőre nem ér-
zem a rendszeres mindennapi 
rutin hiányát. Végtelen nagy 
felszabadultságot érzek, hogy 
mennyivel másabb, könnyebb, 
most már tudok jól aludni, nem 
a cetlikre írt elvégzendő felada-
tokra ébredek. Több időm lesz 
a rengeteg könyv kiolvasására, 
zenehallgatásra, kirándulásra, 
kerékpározásra. Szerettem ed-
dig is utazni, sok helyre eljutot-
tam, de maradt még belőle a 
bakancslistámon. A Miértünk, 
Sajószentpéterért Alapítvány 
kuratóriumi tagságán túl is szí-
vesen részt veszek a város köz-
életében, ha ezt igénylik.

- Olvasóink nevében is 
gratulálok a kitüntetéséhez, 
és hosszú, kiegyensúlyozott 
nyugdíjas életet kívánok.

Kiss B.
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Neve egybeforrt a szociális ellátó rendszerrel
Aleva Mihályné nyugalmazott intézményvezető, 

Sajószentpéter 2022. évi díszpolgára
A kisebb-nagyobb közösségek akkor működnek igazán 
jól, ha ugyanannyi figyelmet kapnak azok a tagjaik, akik 
valamilyen oknál fogva (testi, szellemi, mentális, anyagi 
hiánnyal küzdenek, betegek, idősek vagy magányosak) 
nehezebben vagy egyáltalán nem tudnak magukról úgy 
gondoskodni, mint társaik. Egy társadalom fontos minő-
ségi mutatója, hogy az elesetteknek, bajba jutottaknak 
milyen segítséget nyújt, milyen sűrűre szövi a szociális 
hálóját. Ezt a szolgálatot végül emberek végzik el, akik 
hatalmas empátiával, elhivatottsággal, szeretettel, türe-
lemmel vannak felvértezve. Úgy gondolom, ezt a külde-
tést – mert nem lehet csupán munka vagy feladat – jól 
teljesíteni egy napig sem könnyű, nem egy életen át.

Aleva Mihályné 38 éven keresztül irányította a szociális szféra 
tevékenységét Sajószentpéteren
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Különb lett, mint mások

Pécsi Sándorra emlékezünk
Pécsi Sándor kétszeres Kossuth-díjas színész, érdemes 
és kiváló művész születésének centenáriuma és halálá-
nak 50. évfordulója ti szteletére íródó cikksorozatomban 
igyekszem minél részletesebben feldolgozni életútját. 
Az előző három részben sajószentpéteri születésétől 
(1922) a Művész Színházban eltöltött  két évadáig (1946-
48) követt ük nyomon pályafutását.

IV rész: Thália szolgálatában

A kommunista hatalomátvétel-
lel párhuzamosan a kulturális 
életben „profi lváltás” – ugye, 
ma is ismerős kifejezés - zajlott . 
Az államosítás, az állami be-
avatkozás elérte a színházakat 
is, a liberálisabb szellemiségű 
Művész Színház társulatát is 
szélnek eresztett ék. Így a „for-
dulat évének” nevezett  1948 
nyarán Pécsi pályafutásában 
is fordulat állt be: „átvezényel-
ték” a Madách Színházhoz.
Az elkövetkező években a 
művészet minden területén 
- néhány értékes alkotás mel-
lett  - eluralkodott  a semati kus 
ábrázolásmód, az opti mizmust 
sugárzó szovjet művek bemu-
tatása vagy utánzása. Pécsi 
zsenialitására jellemző, hogy 
ezekben az elnagyolt propa-
ganda darabokban is emléke-
zetes alakításokat tudott  nyúj-
tani. Leginkább azzal, hogy a 
megformált pártti  tkárokat, 
írókat, tudósokat, így Lenint is 
emberi tulajdonságokkal ru-
házta fel (Pagogyin: A Kreml to-
ronyórája): „Én mindenekelőtt  
az emberi Lenint akartam áb-
rázolni, a ››hatalmas homlok 
– hatalmas ész« Leninjét, aki 
szenvedélyesen érdeklődik az 
emberek iránt.”
Az egysíkú szerepek mellett  
megmutathatt a azért komikus 
énjét is, például amikor Szigli-
geti  Ede: Liliomfi  című darabjá-
ban tündökölt nagy sikerrel: 
„Ilyen bájos, hangulatos ma-
gyar klasszikus fi lmvígjátékban 
még nem volt alkalmam ját-
szani… Nagyon szeretem ezt a 

kedves vándorkomédiást. Én 
vagyok az egyetlen, aki a szín-
házban már vagy háromszá-
zadszor alakított am Szellemfi t.”
Az 56-os forradalom után a 
műsorpoliti ka egyre inkább 
kezdett  fellazulni, több igé-
nyes szerep jutott  neki is, mint 
Aesopus (Figueiredo: A róka 
meg a szőlő): „Shakespeare-i 
és shaw-i egyszerre!... A leg-
mélyebb mélységekbe taszí-
tott , csúnya rabszolgában a 
legemelkedett ebb lélek… Ha-
talmas himnusz ez a darab a 
szabadságról s a szerelemről. 
Eddigi pályám legnagyobb, leg-
árnyaltabb, legdiff erenciáltabb 
szerepének érzem!” – mondta. 
A legsikeresebbek sorába tar-
tozik egy kriti kus által az évti -

zed alakításának ítélt szerep, 
Arthur Miller: Pillantás a hídról 
című drámájában: „Eddie Car-
bone életem legnagyobb győ-
zelme. Hogy miért? Mert ön-
magamat sikerült legyűrnöm, 
a magam manírjaitól sikerült 
megszabadulnom”; és Mitch 
(Tennessee Wilhams: A vágy 
villamosa): „Itt  megpróbáltam 
szinte Eddie ellenpólusát meg-
formálni, annak ellenképét, a 
férfi as keménységgel szemben 
költészetet, naiv hitet, lírát, 
félszeg férfi asságot ábrázolni. 
Talán könnyebb dolgom volt, 
mint máskor, mert itt  sokat 
adhatt am önmagámból is, 
egyéniségemből, emlékeimből, 
legsajátabb gyötrelmeimből.”; 
vagy Gorkij: Kispolgárokja: 
„Percsihin csupa gyermekség, 
líra, és én - szinte alig élhett em 
ki a színpadon lírai énemet. És 
a gyerekkoromat sem! Most 
vagyok negyvenkét éves, és 
hosszú ideig alig játszott am 
nyolcvan éven aluli szerepet. 

Nos, Percsihin nem fi atal, de 
tulajdonképpen gyerek. Imádja 
a szabadságot. Imád repülni, 
mint a madár. Ifj úi énemet ál-
modhatom vissza majd a szín-
padra. Azt mondják, hogy aki 
korán leveti  gyerekcipőjét, so-
hasem növi ki azokat. De ezt én 
vállalom.”
A Madách színpadán sorsától 
kapott  22 év alatt  színháztör-
téneti  jelentőséggel bíró alakí-
tásainak se vége, se hossza. A 
teljesség igénye nélkül néhány: 
Peacok (Brecht: Koldusope-
ra), Romulus (Dürrenmatt : A 
nagy Romulus), Azdak (Brecht: 
Kaukázusi krétakör), Szorin 
(Csehov: Sirály), Mendoza 
(Shaw: Tanner John házassá-
ga), Miller (Schiller: Ármány és 
szerelem).
És még Pécsi leginkább kedvelt 
alakjairól nem is szóltunk, mint 
Anderson (Shaw: Az ördög cim-
borája): „Őt nagyon szeretem. 
Pedig féltem ett ől a szereptől. 
Izgatott  a fi gura kett őssége: 

pap, de kiderül, hogy lelke mé-
lyén hadvezér”. Erre reagált 
Ádám Ott ó rendező: „Hogyne 
szerett e volna, mikor egész éle-
te erre a látszat és valóság kö-
zötti   ellentmondásra épült, akit 
a világ kövér komikusnak hitt , 
belül egy hősszerelmes égő szí-
vét hordta! És mi, akik ismer-
tük, tudtuk: az a belső kép, az 
áll közelebb a valósághoz.”
Hogy magyar dráma se ma-
radjon ki a sorból (Szakonyi: 
Ördöghegy Colonelje): „Ebben 
a remek darabban, az én sze-
repemben mintha önmagam 
énjével találkoznék! Ennek a 
vidám, nyugtalan, életet hab-
zsoló embernek minden szava 
az én szívemből-lelkemből szól. 
De félek is tőle, mert túlságo-
san testre szabott nak érzem. 
…Önmagunkat sosem látjuk 
olyannak, amilyenek valójá-
ban vagyunk.”
 Néhány alakítását maga ku-
darcként élte meg: „Tudom jól, 
hogy a Hamlet Poloniusa nem 
sikerült; hogy a Forenaccióban 
az öreg Strozzi szerepét nem 
tudtam jól megformálni. Nagy 
fájdalom …. kínos küzdelem ez 
számomra, mert ilyenkor úgy 
érzem, készületlen vagyok, s a 
premier rám tör, s én kétség-
beesett en megkapaszkodom 
bevált fogásaimban.”
Színészönmagáról összegzés-
képpen így vallott : „...bár fi a-
talon értem el sikereket, nekem 
mindig meglepetés maradt az, 
hogy sikerem van. Ezzel még 
ma is így vagyok. Egy kicsit 
még ma is civilnek érzem ma-
gam a pályán. Lehet, hogy ez 
valamiféle kisebbségi érzés a 
mesterséggel szemben... Lehet, 
hogy én mindig a néző szemé-
vel látom a színházat: varázs-
latnak, ami végül is lenyűgöző 
és megfejthetetlen. Egy kicsit 
még mindig ott  van bennem az 
egykori falusi gyerek, aki rácso-
dálkozik a színházi előadásra…”
„Sokak szerint az életben én 
vidám ember vagyok, pedig va-
lójában nagyon ritkán vagyok 

jókedvű. Azt is sokszor kérdez-
ték már tőlem, hogy játék köz-
ben érzek-e igazi megnyugvást. 
Megnyugvást nem érzek. De az 
a három óra, amit a színpadon 
töltök egy nap, a legboldogabb 
három óra az életemben. Akkor 
vagyok leginkább ott hon…”
„Mindig magányos voltam, 
már gyerekkoromban, fi atal-
ember koromban is. Ezért kü-
lönösen jó, hogy színész lehet-
tem, hogy találtam egy pályát, 
ahol a kapcsolatt eremtés a tár-
sadalommal és az emberekkel 
magának ennek a pályának a 
lényegéből fakad”.
A „külső szemlélő”, Sándor 
Iván szakíró pedig így jellemzi:
„Tele van erővel, dinamikával, 
s a színpadon mély ember-
séggel, mely rokonszenvet éb-
reszt és felemel. S az erőn, az 
emberségen túl alakításainak 
egy másik jellemzője: tele van 
friss, jó ízekkel, természetes-
séggel, közvetlenséggel; egy 
harmadik: iróniával, komédiá-
zó kedvvel; s megint még egy: 
alakításait mindig szenvedély 
forrósítja fel.”
Kívánhat a néző egy színésztől 
ennél többet?!

A világot jelentő 
deszkákon túl

Pécsi Sándort a Madách Szín-
házba történő „áti gazolása” 
után a fi lmrendezők is egyre 
sűrűbben megtalálták, már 
1948-ban megkapta első ki-
sebb szerepeit a Talpalatnyi 
föld és a Mágnás Miska című 
alkotásokban, majd 1949-ben 
az Úri muriban. Ezt követően 
fi lmszínészi karrierje is mere-
deken ívelt felfelé, annak elle-
nére (vagy talán éppen azért), 
hogy nem mondható „hőssze-
relmes” alkatnak. Az első faj-
súlyosabb szerepét 1950-ben 
Máriássy Félixtől kapta, aki 
a Kis Katalin házassága című 
fi lmjében Barna, a középkorú, 
ámde bölcs pártti  tkár szere-
pét bízta rá, amelynek sikere 

nagyban közrejátszhatott  az 
első Kossuth-díjának odaíté-
lésében is. Nem sokkal utána 
az első címszerepe hozta meg 
számára a következő hatalmas 
sikert és a második Kossuth-dí-
jat: Keleti  Márton 1952-ben 
elkészült Erkel című alkotásban 
a harmincéves színész a több 
mint nyolcvan évet megélt ze-
neszerzőt ábrázolta - minden 
életszakaszában hitelesen. Et-
től kezdve évente több (pálya-
futása alatt  mintegy 60) mozi- 
és TV-fi lmben ismerhett e meg 
Pécsi ezer arcát, utánozhatat-
lan jellemábrázoló képességét 
immár az egész ország. En-
nek ellenére a fi lmezésről így 
vélekedett : 
„Nem nagyon szeretem a te-
levíziót. Engem zavar, hogy 
ennyire kísérleti  műfaj még. A 
fi lm sem az igazi világom. Talán 
most először esett  meg, hogy 
némiképpen elégedett  voltam 
önmagammal, amikor a Hazai 
pálya vetí tését megnéztem.”
A magyar fi lmipar abban az 
időben szinte ontott a magá-
ból a sikeres alkotásokat, Pécsi 
pedig lubickolt a jobbnál jobb 
szerepekben. A Liliomfi  Szel-
lemfi jeként a színház után fi lm-
vásznon is remekelt 1954-ben: 
„Mi, színészek… őszinte szere-
tett el segített ük a fi atal, tehet-
séges rendezőt, Makk Károlyt, 
akinek ez az első önálló, egész 
estét betöltő fi lmalkotása.”
Néhány alakítása még a fi lm-
vásznon, amelyek sokáig 
megmaradtak a nézők em-
lékezetében: Dandin György
címszerepe, Salgó (Sellő a pe-
csétgyűrűn), Kajdics bácsi (Ro-
konok), Rácz tanár úr (Pál utcai 
fi úk), Quendel (A fekete város), 
Medve doktor (Különös házas-
ság), Bélyi plébános (Szent Pé-
ter esernyője).
A fi lmvászon megszámlálha-
tatlan fi gurájának bőrébe be-
lebújt, egyet mégis hiányolt: 
„Szeretném eljátszani Harald 
Pinter (irodalmi Nobel-díjas – a 
szerk.) Gondnok című drámájá-

nak öreg csavargóját. Látt am 
a főiskolások hamvas, friss 
kitűnő előadását. Amennyire 
vágyom a szerepre, éppúgy ri-
aszt is, hogy már hiányzanak 
belőlem ezek a jóféle kültelki 
vagány ízek, amelyek Koltai 
Róbertben, fi atal kollégámban 
elevenen élnek még. Az idő 
múlásával, ahogy az ember 
hullatja a haját, lassan-lassan 
elpolgáriasodik.”
Pécsi Sándor bámulatos mun-
kabírásáról tanúskodik, hogy 
a színház és a fi lm mellett  (el-
képzelhetetlen, hogyan) más 
tí pusú kulturális misszióra is 
maradt ereje és ideje. Hogy 
csak kett őt említsek: imádta a 
verseket, szívesen tolmácsolta 
azokat, és tehetségét az akkor 
népszerű rádiójátékokban is 
kamatoztatt a. Bizonyára keve-
sen tudják, hogy rádiófelvéte-
len először vele készült el Go-
gol monodrámája, az Egy őrült 
naplója is, mely később Darvas 
Ivánnal vált legendává.
Hogy ennyi elfoglaltság mellett  
jutott -e ideje a magánéletre, 
megpróbálok majd annak is 
utánajárni.

Kiss B.

Folytatás a következő 
számunkban.
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A Magyar Rádió 1-es stúdiója, Básti  Lajos, Pécsi Sándor, Kovács Károly és 
Tímár József színművészek
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Bartók Terem (ma: Pesti  Szín-
ház), 1959., 12 dühös ember
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KÖZÉLETKÖZÉLET
Sajószentpéter Város 2022. évi kitüntetettjei

Sajószentpéter Város Díszpol-
gára – Aleva Mihályné, a Sajó-
szentpéteri Területi Szociális 
Központ és Bölcsőde nyugal-
mazott intézményvezetője

Aleva Mihályné Sárospatakon 
született. Középiskolai tanul-
mányai befejezését követően 
szülésznői képesítést szerzett, 
és Miskolcon, a Semmelweis 
Kórház Szülészeti Osztályán 
kezdett el dolgozni. 1979-ben 
került a sajószentpéteri szü-
lőotthonba, majd annak bezá-
rását követően 1984-ben lett 
az I. Sz. Idősek Klubja vezetője. 
Az évtizedek során az intéz-
mény neve, fenntartója és az 
ellátott feladatok is változtak. 
A bővülő feladatok folyamatos 
fejlődést, tanulást igényeltek a 
vezetőtől is. Előbb szociális asz-
szisztensi képesítést szerzett, 
majd a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetem Főiskolai Karán 
szociális munkás szakon szer-
zett diplomát. 2002-ben szoci-
ális szakvizsgát tett idősek szo-
ciális ellátása témacsoportból, 
két évvel később pedig ellá-
tottjogi képviselői képzettséget 
szerzett. Aktív jelenléte min-
dig nagy segítséget jelentett 
kollégáinak, akik felé mindig 
empátiával fordult, miközben 
fegyelmezett és lelkiismeretes 
munkát várt el úgy önmagától, 
mint munkatársaitól.

Sajószentpéter Város „Pro 
Urbe” díja – Dr. Szvetits Zsu-
zsanna háziorvos

Dr. Szvetits Zsuzsanna házior-
vos több mint 40 éve, orvosi 
diplomájának megszerzésétől 
dolgozik Sajószentpéter egész-
ségügyi ellátórendszerében. 
Jelenleg a 4. számú felnőtt há-
ziorvosi körzetet egészségügyi 
vállalkozás keretében működ-
teti. Orvosi diplomáját a Debre-
ceni Orvostudományi Egyete-
men szerezte, majd 1997-ben 
háziorvostanból, később üze-
morvostanból tett szakvizsgát 
a foglalkozás-egészségügyi 
ellátás biztosítása érdeké-
ben. Mindig érdekelte a jog, 
az egészségügyi ellátórend-
szer működését befolyásoló 
szabályrendszer, ezért 2002-
ben a budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen 
orvos-szakjogászi képesítést 
szerzett. Orvosi tevékenységé-
vel, szakmai ismereteivel elő-
segíti a település lakosságának 
egészségtudatos életvitelét. 
Három választási ciklusban volt 
Sajószentpéter város képvise-
lő-testületének tagja.

Sajószentpéter Város Peda-
gógiai Díja – Szőkéné Juhász 
Judit tanár
Szőkéné Juhász Judit a Sajó-
szentpéteri Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola fizika-technika 
szakos pedagógusa. Pedagógu-

si pályáját a sajószentpéteri 2. 
Számú, későbbi nevén Lévay Jó-
zsef Általános Iskolában kezd-
te, ahonnan a város oktatási 
intézményeinek összevonása 
után először a Móra Ferenc 
Tagiskolába, majd 2010-ben a 
székhelyintézménybe került. 
Itt először igazgatóhelyettesi 
teendőket, később szaktanári 
és osztályfőnöki feladatokat 
látott el. Szakmai tudásának 
bővítését, megújítását mindig 
fontos feladatnak tekintette, 
ezért sok továbbképzésen és 
pályázat megvalósításában 
vett részt. Az esélyegyenlőség 
megvalósításához szükséges 
teendőket magas színvonalon 
végezte, maximális odafigye-
léssel, lelkiismeretes felzárkóz-
tató munkával hozzásegítette 
tanítványait tanulmányi ered-
ményük javulásához.

Sajószentpéter Város Peda-
gógiai Díja – Némethy Zol-
tán pedagógus

Némethy Zoltán Miskolcon 
született. Középfokú tanulmá-
nyait a Földes Ferenc Gimnázi-
umban, matematika tagozaton 
végezte. A sorkatonai szolgálat 
után felsőfokú tanulmányait 
Dunaújvárosban, a Nehézipa-
ri Műszaki Egyetem Kohó-és 
Fémipari Főiskolai Karán foly-
tatta, ahol műszaki tanári dip-
lomát szerzett. Tanári pálya-
futását az akkori 103. Számú 
Május1. Ipari Szakmunkás-
képző Intézetben kezdte Sajó-
szentpéteren, ahol immár több 
mint 40 éve dolgozik. A Pat-
tantyús-Ábrahám Géza Szak-
képző Iskola jelenleg az Ózdi 
Szakképzési Centrumhoz tarto-
zik. Munkáját lelkiismeretesen, 
precízen végzi, munkatársaival, 
diákjaival segítőkész, szívesen 
adja át tudását, tapasztalatait.

Sajószentpéter Város Egész-
ségügyi és Szociális Díja – Dobó 
Judit vezető családsegítő

Dobó Judit Sajószentpéteren 
született. Általános szociális 
munkás főiskolai diplomája 
megszerzését követően első és 
eddig egyetlen munkahelye a 
Sajószentpéteri Területi Szociá-
lis Központ család- és gyermek-
jóléti szolgálata. 2006-tól veze-
tő családsegítő munkakörben 
szervezi a rábízott szervezeti 
egységben foglalkoztatottak 
munkáját. A társult feladatel-
látás keretében Sajószentpé-

teren és 6 társult településen 
irányítja a család- és gyermek-
jóléti szolgálat feladatait. Mind 
a családsegítés, mind a gyer-
mekjóléti ellátás tekintetében 
megfelelő kompetenciákkal 
rendelkezik. Munkájára a pon-
tosság, szakértelem, elhiva-
tottság, empátia jellemző.

Sajószentpéter Város Közszol-
gálatért Díja – Kertészné Tát-
rai Zsuzsanna köztisztviselő

Kertészné Tátrai Zsuzsanna 
Kazincbarcikán született. Köz-
gazdasági érettségit, valamint 
menedzserasszisztens, mene-
dzsertitkár képesítést Miskol-
con szerzett.  Budapesten, az 
Általános Vállalkozási Főiskolán 
közgazdászként diplomázott. 
A főiskola befejezése után pá-
lyakezdőként került Sajószent-
péterre, és közel két évtizede 
dolgozik a Sajószentpéteri Pol-
gármesteri Hivatalban adóügyi 
ügyintézői munkakörben. Bár 
az adóhatósági feladatok soha 
nem tartoztak a lakosság által 
szeretett hivatali tevékenysé-
gek közé, mégis jó kommuni-
kációs készségével, szakszerű-
ségével elnyerte az adózók és 
a vállalkozások könyvelőinek 
elismerését is. Önállóan dol-
gozni tudó, megbízható, precíz 
munkát végző kolléga.

Sajószentpéter Város Közszol-
gálatért Díja – Tamás László 
rendőr őrnagy
Tamás László Szikszón szüle-
tett, Sárospatakon érettségi-

zett. A sorkatonai szolgálat tel-
jesítése után 1986-ban került 
a Sajószentpéteri Nagyközségi 
Tanács Hivatalához előadói 
munkakörbe. Munka mellett 
a Comenius Tanítóképző Főis-
kolán végezte tanulmányait. 
Általános iskolai tanító okleve-
lének megszerzését követően, 
1989-ben a sajószentpéteri 
Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ban helyezkedett el tanítóként. 
A Kazincbarcikai Rendőrkapi-
tányságon 1997-ben közalkal-
mazottként kezdett dolgozni, 
majd 1998-ban a hivatásos 
állományba került. Ezt követő-
en elvégezte a felsőfokú rend-
őrszervező szaktanfolyamot, 
majd sikeres rendészeti szak-
vizsgát tett. Pályafutását törzs-
zászlósként, vizsgáló beosztás-
ban kezdte, majd nyomozó, 
később főnyomozó beosztásba 
került. 2009-ben nevezték ki 
a Rudabányai Rendőrőrs Bűn-
ügyi Csoportjának vezetőjé-
vé, majd négy évvel később a 
Sajószentpéteri Rendőrőrsön 
létrehozott Bűnügyi Alosztály 
vezetője lett.

Sajószentpéter Város képvi-
selő-testületének „Elismerő 
Plakettje” – Puskás Jánosné 
(Szőke Éva)
Puskás Jánosné Szőke Éva 
Sajószentpéteren született, 
általános iskolai tanulmánya-
it az akkori 2. Sz. Általános Is-
kolában végezte. A miskolci 
Kossuth Lajos Gimnáziumban 
töltött középiskolás évei alatt is 
bebizonyosodott, hogy válasz-

tékosan fogalmazza meg gon-
dolatait, és azt a magyar nyelv 
színes, mesteri használatával 
közvetíti szóban és prózában 
egyaránt. Érettségi előtt taná-
ra biztatására foglalkozott a to-
vábbtanulás gondolatával, de 
mégis a családalapítás, a gyer-
meknevelés mellett döntött. 
Puskás Jánossal 1968 szep-
temberében kötött házassága 
férje haláláig, 50 évig tartott. 
Három gyermeket neveltek, ő 
pedig a család ellátása mellett 
támogatta férje vállalkozá-
sának működését. 1982-ben 
nyitották meg a település első 
magánüzletét, az Éva butikot, 
mely tíz évig sok örömöt jelen-
tett számára. Később az üzlet 
festék- és háztartási bolttá ala-
kult, melynek vezetését 1995-
től Andrea lányának és vejé-
nek adta át.

Sajószentpéter Város képvi-
selő-testületének „Elismerő 
Plakettje” – Pálkovács József

Pálkovács József a Magyar 
Posta Zrt. munkavállalója, Sa-
jószentpéteren született és 
nevelkedett. Általános iskolai 
tanulmányait a 4. Számú, a mai 
Hunyadi Mátyás Tagiskolában 
végezte. Szakmai ismereteit 
Miskolcon, a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakmunkás-
képzőben szerezte. Szakmun-
kás bizonyítványának átvétele 
után Sajószentpéter vendég-
látó egységeiben dolgozott, 
majd 2001-ben helyezkedett 
el a Sajószentpéteri Postahiva-
talnál. A postai képzések telje-
sítése után több postai mun-
kafolyamatot is elsajátított, 
jelenleg csomagkézbesítőként 
tevékenykedik.

2022. évben Sajószentpéter Város Polgármesterének Elismerésében 
nyolc fő részesült:
Bereczki Sándorné, a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. és 
a Sajó Televízió Nonprofit Kft. gazdasági ügyintézője
Berentés András, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselője
Bittó Kálmánné, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Váro-
si Könyvtár telephelyi koordinátora
Nyüstiné Miszkuly Ilona Piroska, a Sajószentpéteri Központi Napközi 
Otthonos Óvoda óvodapedagógusa
Szabóné Szólya Tünde, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Is-
kola Hunyadi Mátyás Tagiskola pedagógusa
Sztankó Zoárd, tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tűzoltóparancsnok-helyettese
Varga Tünde Ildikó, a Sajószentpéteri Városgondnokság közal-
kalmazottja
Vierg-Rémiás Adrien, a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és 
Bölcsőde vezető-gondozója
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ARCÉLEK A MÚLTBÓLARCÉLEK A MÚLTBÓL
Kis település – nagy sportegyesület

Sajószentpéter községben a szénmezők anyagi alapjain, 
valamint hozzáértő gazdasági és sportvezetők céltuda-
tos építő munkájával felépült egy sok nagyváros által 
irigyelt, külföldön is megismert sportegyesület. A klub 
legendás elnökének életútját taglaló - születése napjá-
nak (1923. június 26.) egy híján századik évfordulójára 
megjelent - cikkünk első részében a Sajószentpéterre ke-
rüléséig terjedő időszakot taglaltuk, a mostani részében 
pedig az itt  kifejtett  tevékenységéből kaphatunk ízelítőt.

Jáni Gyula, a Borsodi Bányász elnöke (II. rész)

Jáni Gyula a miskolci egye-
tem bányamérnöki diplomáját 
1953 nyarán kezébe véve már 
nem haza, Királd felé fordított a 
a sorsa szekerét, hanem beosz-
tott  mérnökként a sajószent-
péteri bányaüzemben kezdte 
el megvalósítani álmait, és tör-
leszteni a bányászok nagy csa-
ládjával szembeni adósságát. 
Az üzemben hamar kiderült 
róla, hogy a szénfalak előtti   bá-
nyászélet gyakorlati  fortélyai 
mind a kisujjában, a kutatás, 
tervezés és termelés folyama-
tának elméleti  tudnivalói pedig 
a fejében vannak. Ez hatalmas 
bizalmat és ti szteletet terem-
tett  számára: kollégái mellett  
az általa irányított  munkások 
is hamar befogadták, megsze-
rett ék, a bányásztársadalom 
mindkét csoportja saját ma-
guk közül valónak, barátjának 
érezte. Elismerték, elfogadták 
szakmai tudását, amely mindig 
alátámasztott a véleményét, 
döntéseit, így hamar egyre na-
gyobb feladatokban kellett  bi-
zonyítania, ezzel a ranglétrán is 
egyre magasabbra jutott . Szin-
te azonnal a sajószentpéteri II. 
akna üzemvezető-helyett ese, 
októberben már üzemvezető-
je. 1954. november végén pe-
dig az egyre több szénterme-
lésért folytatott  csatában egy 
újabb „harcmezőt” bíztak rá: 
„Jáni elvtársnak legyen felada-
ta a III-as aknaüzem irányítása, 
termelésének fejlesztése” is.
Ekkorra már a járási pártbi-
zott ság és a tröszt szakszerve-
zeti  bizott ságának tagjaként, 

de szakmai és belső indítt a-
tása miatt  sem tehett e, hogy 
megrett enjen a feladatoktól. 
Neki az élete volt a bánya, így 
a széncsaták mellett  saját sor-
sának csatáit is sorra sikere-
sen megvívta.
1956 őszén Sajószentpéteren 
is megbolydult az addigi élet, 
s az akkori események Jáni 
Gyulát is kemény próbatétel 
elé állított ák. Az ideiglenes 
intézőbizott ság vezetőjeként 
szembe kellett  helyezkednie a 
rendbontásra, a sztrájkra uszí-
tókkal. Racionálisan gondol-
kodva ti sztában volt vele, hogy 
a bányaüzemnek termelnie 

kell, mert az országnak ilyen 
körülmények között  is szénre 
van szüksége. Jelentős szere-
pet játszott  annak megaka-
dályozásában, hogy a bányát 
víz alá engedjék, és hogy a sa-
jószentpéteri bányaüzemnél 
csupán három napig tartott  a 
termeléskiesés. A higgadtan, 
józanul gondolkodó bányászok 
is azonnal belátt ák igazát, és 
mellé álltak, ezt bizonyítja, 
hogy a kriti kus időszakban az 
éppen kéznél lévő fegyverük-
kel, fejszével védték a házát, őt 
és a családját.
A vihar elmúltával ezt a bizal-
mat igyekezett  a maga mód-
ján meghálálni: járta a bányát, 
mindenhol ott  volt, ahol segít-
ségre, tanácsra, példamutatás-
ra, biztató szóra volt szükség. 
Munkájának gyümölcse szépen 
beérett : 1957-ben már a Bükk-
aljai Szénbányák főmérnöki, 
majd később igazgatói teendő-
it látt a el.

Az MSZMP helyi szervezetének 
alapító tagjaként a járási inté-
zőbizott ságnak is újra tagja, a 
megyei pártbizott ságnak pedig 
pótt agja lett . Nem csoda hát, 
hogy az első országos pártér-
tekezletre is őt választott ák 
küldött üknek.
1956 őszén egycsapásra visz-
szatért a sportélet sűrűjébe is, 
nem akárhogyan: az 1954 óta 
Bükkaljai (majd 1958-tól Borso-
di) Bányász nevet viselő sport-
kör ideiglenes intézőbizott sá-
gának vezetője, majd az első 
választások alkalmával elnöke 
lett . Tudta, hogy a sport milyen 
fontos szerepet játszik a fi ata-
lok nevelésében, de ugyanúgy 
az egész bányászközösség éle-
tében is. Ezért a kiváló sport-
szervezői vénával megáldott  
Mező Jenővel - aki bányafel-
mérőként közeli munkatársa (a 
magánéletben barátja), emel-
lett  éveken át a futballcsapat 
sikeres edzője, majd a sportkör 

(1960-tól függetlenített ) ti t-
kára volt – egymást jól kiegé-
szítve hozzálátt ak egy sikeres 
sportegyesület felépítéséhez. 
Ennek alapjául a tömegsport 
bázisát szélesített ék ki, ahon-
nan a tehetséges fi atalokat az 
egyesületbe tudták irányítani. 
Csakúgy, mint azokból a helyi 
vagy környező iskolákból, akik-
kel együtt működési szerződést 
kötött ek. A számtalan, igazá-
ból egy lábon (labdarúgás) álló 
klubbal ellentétben az alapot 
az jelentett e, hogy a Sajószent-
péteri Bányatelepi Torna Kör 
már 1948-ban kilenc szakosz-
tállyal rendelkezett : labda-
rúgás, kézilabda, kosárlabda 
(férfi , női), röplabda (férfi , női), 
asztalitenisz (férfi , női), sakk, 
teke, kajak és tenisz, ezekben 
14 csapat versenyzett . Ezek kö-
zül néhány ideiglenesen vagy 
végleg megszűnt, de helyett ük 
ők újakat, még sikeresebbeket 
hoztak létre, mint a női kézilab-
da, torna (majd művészi torna) 
vagy az ökölvívás. A fi atalok 
egyre több sportág közül vá-
laszthatt ak anélkül, hogy más 

településre kellett  volna jár-
niuk edzésre. A bánya anyagi 
lehetőségei szerint igyekeztek 
minden szakosztályhoz képzett  
edzőt biztosítani, akikből egy 
közösséget kovácsoltak, hogy 
házon belül egymás tapasztala-
tait más sportágakban is tudják 
hasznosítani. Az edzői és veze-
tői utánpótlást pedig elsősor-
ban a visszavonult játékosok 
köréből próbálták meg – több-
nyire sikeresen - kinevelni. Sok 
ilyen apró intézkedéssel tett ék 
családiassá, már a gyerekek 
számára is vonzóvá a bányász 
sportközösséget.

Gazdasági vezetőként - az ott -
honról hozott  bányászbecsü-
letére hallgatva – első perctől 
megfogalmazódott  benne, 
hogy nemcsak a bányában 
kell törődnie a beosztott akkal, 
hanem azon kívül is. Hiszen a 
zárt bányászközösség gondja-
it-bajait nem lehet elválasztani 
az azt alkotók sorsától, és ez 
viszont is igaz. A járási pártbi-
zott ság tagjaként ezért komo-
lyan vett e a politi kai munkát, 

emellett  tagja volt a tröszti  
szakszervezeti  bizott ságnak, 
hogy minél több területen tud-
jon számukra segítséget nyúj-
tani. Munkássága ideje alatt  a 
sportolás feltételei hatalmas 
léptékben fejlődtek: 1957-ben 
új, korszerű edzőpályával el-
látott  sportt elepet, 1959-ben 
ikertekepályát, 1963-ban vil-
lanyvilágításos kézilabdapá-
lyát, 1965-ben az öltözőépület 
klubszobáját avatt ák fel. 1966. 
október elsejétől pedig már a 
hihetetlen gyorsan - alig egy 
év alatt  (!) - felépült hatalmas 
(30x17 m) méretű, kitűnő vi-
lágítású, a maga korában mo-
dern, parkett ás tornateremben 
lelt régen várt ott honára féltu-
catnyi sportág, hogy maguk 
mögött  hagyják a korábbi téli 
öltözőfolyosói alapozások or-
szágos szégyenét...
A sportkör és a város hírne-
vét határainkon túl is öregbí-
tő egyesület létét az 1968-as 
gazdasági változások még nem 
ingatt ák meg, de a bányászat 
későbbi teljes felszámolásá-
val sorsa végleg megpecséte-
lődött . Annak ellenére, hogy 
bajnokok, válogatott ak, világ-
versenyek győzteseinek, helye-
zett jeinek hosszú sorát adta a 
magyar sportnak.
Természetesen a sport társa-
dalma is elismerte az elnök 
munkáját: 1964-ben a Test-
nevelés és Sport Kiváló Dol-
gozója, 1970-ben, a Borsodi 
Bányász alapításának 50 éves 
évfordulója alkalmából ren-
dezett  ünnepi közgyűlésen a 
Magyar Népköztársasági Sport 
Érdemérem arany fokozata ki-
tüntetéssel.
Jáni Gyula 1966-ban tí zévnyi 
sikeres munkáját szűkszavúan 
így értékelte:
— Ilyen lelkes, sportszerető 
emberekkel öröm dolgozni, s 
az eredmények sem maradnak 
el. Mindent megbeszélünk, vi-
tatkozunk, azt nézzük, hogy hol 
tudunk valamit előbbre lendíte-
ni a sportkör életében.

Jáni Gyula eközben minden 
percében igyekezett  a tágab-
ban értelmezett  bányászközös-
ségért is tenni. Erről így vallott :
— Huszonhét éve élek itt , Sa-
jószentpéteren. Szakmám, a 
bányászkodás összefonódik 
tanácstagi tevékenységemmel. 
Sajószentpéter lakosságának 
nagy többsége bányász, akik-
nek jó része a mi üzemünk-
ben dolgozik. Közös tehát a 
problémája a bányászoknak 
és a nagyközség lakóinak. E 
két tevékenység gyakran fedi 
egymást, mert felkeresnek a 
munkahelyen a nagyközséggel 
kapcsolatos gondokkal, felada-
tokkal és viszont.
Legjobb bizonyítéka, hogy ezt a 
küldetését is nagy odaadással 
teljesített e, hogy néhány év-
vel a nyugdíjba vonulása előtt  
- 1979-ben -, mintegy megko-
ronázva életművét, tanácstagi 
munkája elismeréséül megkap-
ta a Munka Érdemrend arany,
nem sokkal később a Szakszer-
vezeti  Munkáért kitüntetés 
ezüst fokozatát.
„Szeretnék addig úgy dolgoz-
ni, hogy jó néhány év múlva is 
szeretett el emlékezzenek rám 
a bányászok és a választó ál-
lampolgárok, Sajószentpéter 
lakói”- mondta akkor.
A borsodi bányászokért, a 
Borsodi Bányászért égő szíve 
röviddel születésének 68. év-
fordulója előtt , 1991. június 
11-én utolsót dobbant. Ham-
vait június 17-én Miskolcon, a 
Szentpéteri kapui temetőben 
helyezték örök nyugalomba, 
lelke pedig att ól kezdve az égi 
bányamezőkön szárnyal a kis 
sportegyesület nagy sikereivel, 
amelyeket idelent átélhetett .
Teljesítsük be hát néhány sor-
ral korábban leírt vágyát: Sajó-
szentpéter lakói emlékezzenek 
rá szeretett el. Most is, és mi-
nél tovább.

Kiss Barnabás

Jáni Gyula elismeréseket és jutalmakat ad át egy bányásznap keretében

Fotó: Péteri Páholy
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Keresztrejtvény
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

Vízszintes: 1. Pati nás múltú gimnáziumában tett  érett ségi 
vizsgát 1939-ben Pécsi Sándor. 10. Dugi …(horvát sziget). 
11. Várpalota része. 12. A kis Bence bújt bele. 14. Long Play 
(hanglemeztí pus betűjele volt). 15. Nagyméretű papagáj. 
16. Francia hármas. 18. … Haag (Hága, helyi írásmóddal). 19. 
Női ivarsejt. 21. Az Alapítvány-trilógia szerzője (Isaac). 23. 
Az aranylabdás orosz futballkapus, Jasin személyneve. 25. 
Lemezszélek! 26. Névelő. 27. Szlovák hegyi folyó. 28. Ger-
mán eredetű női név. 30. Erőd. 31. Ilyen útvonal is van.

Függőleges: 1. Csődület, tömeg. 2. Utak, töltések alatti   víz-
elvezető. 3. … Design, a roma hagyományokat ápoló divat-
cég. 4. Braunschweig folyója. 5. Angol fénykép. 6. Az Anna 
francia becézőjéből származó női név. 7. ... be, or not to be 
(lenni, vagy nem lenni). 8. Atti  la hun király neve az északi 
mondákban. 9. Somogy megye székhelyén lakik. 13. Sütt eti  
a hasát. 17. Lista, jegyzék (francia). 20. Egyéni vállalkozó, rö-
viden. 22. … in Hungary (magyar termék). 24. Földbe temet. 
28. …bloc (mindenestül) 29. Fél balett szoknya!

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt leve-
lezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2022. októ-
ber 8-áig. A helyes beküldők között  egy 5000 Ft-os könyv-
utalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofi t Kft . 
3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.
com. Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Nép-
köztársasági Érdemérem”. Köszönjük Olvasóink akti vitá-
sát! Az augusztus 17-én megtartott  sorsoláson Porkoláb 
Antalnak kedvezett  a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény 
átvételéről később értesítjük.

Újra gyerekzsivajtól hangos a Fitt Liget
A sajószentpéteri apróságok egyik kedvenc tartózkodási 
helye volt a Fitt  Ligetben található játszóház, a gyerme-
keket kiszolgáló épületrész azonban hosszú hónapok óta 
zárva van. Az önkormányzat több körben is kereste an-
nak a lehetőségét, hogy ismét megnyithassa kapuját a 
felhőtlen szórakozási lehetőséget biztosító egység, míg 
végül – a képviselő-testület döntése nyomán – a Sajó-
szentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyv-
tár lett  az üzemeltetője az immár új névre (Manó Liget) 
keresztelt játszóháznak.

Megnyitott a kapuját a Manó Liget Játszóház

Augusztus 26-án, 15 órakor, 
meglepetésajándékkal és bo-
hócműsorral várta a kicsiket a 
Manó Liget Játszóház. Az üze-
meltetés körülményeiről Csor-
ba Csabával, az MSK igazgató-
jával beszélgett em.

- Beszéljünk egy kicsit az 
igénybevételi lehetőségek-

ről, mivel úgy vélem, a szülők 
többségét ez érdekli igazán!

- A Manó Liget Játszóház 
minden héten pénteken, szom-
baton és vasárnap tart nyitva. 
Pénteken 15 és 18 óra között , 
szombaton 9 és 12, valamint 
15 és 18 óra között , vasárnap 
pedig 15 és 18 óra között  láto-
gathatják az érdeklődők.

- Gondolom ennek anyagi 
vonzata is van.

- Az áraink úgy alakulnak, 
hogy gyermekenként 500 Ft/
óra a belépési díj, egy, a gyer-
mekhez tartozó felnőtt  kísérő 

pedig ingyenesen jöhet, a to-
vábbi kísérőknek azonban szin-
tén 500 Ft/óra/fő a belépés 
költsége. Családi események 
(névnap, születésnap) kapcsán 
a különterem bérlésére is lehe-
tőség nyílik, méghozzá 12 000 
Ft/alkalom díjazás ellenében, 
ami egyébként 3 órára és ma-
ximum 12 főre vonatkozik. Jó 
hír, hogy előre egyeztetett  idő-
pontban ez a hét bármely nap-
ján lehetséges.

- Az egyik legfontosabb 
kérdéshez érkeztünk, hiszen 
a szülők szemszögéből nézve 
nem mindegy, hogy a játszó-
házban töltött  idő alatt  kik vi-
gyáznak a csemetéikre.

- Természetesen ezzel mi is 
ti sztában voltunk, így szakkép-
zett  óvodapedagógusok látják 
el a gyerkőcök felügyeletét, 
mindhárom nyitvatartási na-
pon. Egyébként azt reméljük, 
hogy a játszóház újra a „bátor 

kalandorok” kedvenc közössé-
gi tere lesz, akik vidám túrák 
alkalmával fedezheti k fel a rej-
télyes labirintus ti tkait.
Azt már csak én teszem hoz-

zá, hogy aki ennél is bővebb 
információt szeretne, az hív-
ja a 0620/351-4403-as te-
lefonszámot.

S. B.

A különböző meglepetéseket tartogató labirintus, amely 
labdamedencében végződik

Másfajta játékok is várják az 
apróságokat Kiválóan összecseng a Fitt  Liget és a Manó Liget elnevezés



SZEPTEMBER
Szeptember 2. 17.00
Bányász emlékmű

Szeptember 2. 17.30
Pécsi Sándor Művelődési Ház
SAJÓSZENTPÉTERI KÉPZŐMŰVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

72. BÁNYÁSZNAPI ÜNNEPSÉG

Szeptember 23. 14.00
Pécsi Sándor Művelődési Ház

TÁNCHÁZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
RÉSZÉRE

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

NOVEMBEROKTÓBER

OKTÓBER

Október 21. 11.00
Pécsi Sándor Művelődési Ház

VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE

Október 3-9.
Lévay József Városi Könyvtár

MESEMONDÓ VERSENY
ELŐADÁS FELSŐSÖKNEK
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
IRODALMI KÖR ÖSSZEJÖVETEL

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK

Október 19. 18.00
Pécsi Sándor Művelődési Ház

BÉRLETEN KÍVÜLI SZÍNHÁZI ELŐADÁS

ZENÉS VÍGJÁTÉK A DÉRYNÉ TÁRSULAT
ELŐADÁSÁBAN, A DÉRYNÉ PROGRAM
KERETÉBEN

BALKÁNI GERLE

Ősz
PÉTERI

Kedves Közönségünk!

Terveink szerint a következő
bérletes színházi sorozatunk
2023 januárjában indul. Kérjük,
figyeljék hirdetéseinket!

Sajószentpéteri Művelődési és
Sportközpont, Városi Könyvtár

November 14-20.

SZAVALÓVERSENY
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
KOSZORÚZÁS
ÜNNEPI ISTENTISZTELET

LÉVAY-NAPOK

Október 14.
A város több pontján

AZ AKCIÓ KERETÉBEN A VÁROS
LAKOSSÁGA, HELYI KÖZÖSSÉGEK,
VALAMINT AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
BEVONÁSÁVAL SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
TERÜLETÉN FAÜLTETÉSRE,
NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE KERÜL SOR

(Sajószentpéteri Zöld Élettér Program)
SZÉP NAP


