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MOZAIKMOZAIK
Újra otthon A bánya bezárt, már csak az emlékezet maradt

A 2022/2023-as tanév megnyitó ünnepsége alkalmat 
adott arra is, hogy a pedagógusok és tanulók birtokba 
vegyék a Hunyadi Mátyás tagiskola felújított épületét. 
Az oktatási objektum a TOP-3.2-1-16-BO1-2020-00162 
elnevezésű sikeres pályázatnak köszönhetően energeti-
kai szempontú fejlesztésen esett át, amelyet követően 
jelentősen csökkennek majd az épület fűtésével kapcso-
latos működtetési kiadások. A város önkormányzata is 
a zsebébe nyúlt, hiszen ők adták a pénzt a konyha és az 
étkező korszerűsítésére, míg a tankerület 55 millió fo-
rinttal egészítette ki a pályázati összeget.

Sajószentpéter gazdasági, kulturális és sportéletének 
közel száz évig a bányászat, illetve a bányászok voltak a 
meghatározói. Az általuk létrehozott értékrendjüket, er-
kölcsi példájukat a bezáró bánya sötétje sem zárta ma-
gába, azok ma is élnek és hatnak.

Befejeződött a Hunyadi Mátyás tagiskola energetikai fejlesztése 72. bányásznap Sajószentpéteren

A tanévnyitón a politika mellett 
a pedagógus szakma és a beru-
házó is képviselte magát, így a 
jelenlévők között köszönthet-
ték Demeter Zoltán országgyű-
lési képviselőt, Pasiczki Csaba 
alpolgármestert, Markovicsné 
Demeter Edinát, a Kazincbar-
cikai Tankerületi Központ igaz-
gatóját, Tózsa-Rigóné dr. Nagy 
Juditot, a Miskolci Tankerületi 
Központ szakmai vezetőjét, 
míg a beruházó Takács és Tár-
sa Kft. képviseletében Kend-
rovszki Sándor vett részt az 
eseményen.
Perényi Barnabás, a Kossuth 
Lajos Általános Iskola igazgató-
ja kezdte a köszöntők sorát, aki 
hangsúlyozta: nem mindenna-
pos, hogy egy új tanévet felújí-
tott intézményben indíthatnak 
el. Visszatekintett az elmúlt 
nyárra, amikor még azért izgul-
tak, hogy befejeződjön időre 

a beruházás, és szeptember 
elsején elfoglalhassák régi he-
lyüket a hunyadisok. Most már 
elmondható, hogy modern kö-
rülmények között kezdődhet a 
tanítás, majd megköszönte a 
tankerület kiegészítő anyagi tá-
mogatását, amire szükség volt 
a beruházás befejezéséhez. 
Innentől az a cél, hogy a jövő 
generációjának versenyképes 
integrált tudásszintet biztosít-
sanak a nevelők a felzárkóz-
tatás, valamint az egészség és 
a környezettudatos nevelés 
területén. Arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a felújított is-
kolaépület hosszú évtizedekre 
készült, és kérte a tanulókat, 
becsüljék az értékeket, és tar-
tózkodjanak a rongálásoktól. 
Végezetül sok kitartást, mo-
solygós és vírusmentes tanévet 
kívánt, ami megszerzett tudás-
sal párosul. A Hunyadi Mátyás 

tagintézmény vezetője kifejtet-
te: évek óta elhangzik a „rend-
hagyó” kifejezés a tanévnyitón, 
ami ezúttal örömmel párosul. 
Szternai Tamásné kollégáival 
és tanulóival együtt örül a visz-
szatérésnek, hiszen az elmúlt 
tanévben a Kossuth és Móra 
iskolák adtak helyet a hunyadi-
sok számára, mert az építkezés 
a tanítással összeegyeztethe-
tetlen volt. Most boldogok, 
mert újra együtt van a Hunyadi 
közössége, mint egy nagy csa-
lád. Megköszönte kollégái és a 
szülők segítségét, akik kivették 
részüket a munkákból, hogy a 
tanév gördülékenyen indulhas-
son. A felújított épületet a régi 
értékrenddel veszik birtokba, 
miközben nyitottak az innová-
cióra. Utóbbi bizonyítéka, hogy 
számos kiváló nemzetközi mi-
nősítést is kapott az iskola az 
ott dolgozó pedagógusok kivá-
ló munkájának köszönhetően. 
Ettől a tanévtől – tette hozzá 
– a B.-A.-Z. Megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat Kazincbarcikai 
Tagintézményének Sajószent-
péteri Telephelye hozzájuk 
költözik, amitől pozitív ered-
ményeket remélnek. Ezután 
köszöntötte az elsősöket, és 
azt kívánta, töltsenek sikeres 
éveket az iskola falai között, 
majd minden tanulónak sike-
res tanévet kívánt. Demeter 

Zoltán országgyűlési képviselő 
méltatta Sajószentpéter el-
múlt 15 évét, hiszen sok sike-
res pályázatnak köszönhetően 
megújult a szociális központ 
és bölcsőde, az egészségügyi 
központ, a könyvtár, a polgár-
mesteri hivatal, a művelődési 
és sportközpont, a Kossuth 
Lajos Általános Iskola, de az 
óvodák is átestek korszerűsíté-
sen. Most a településfejleszté-
si operatív programból sikerült 
200 millió forint vissza nem 
térítendő összeget nyerni a 
Hunyadi tagiskola megújításá-
ra, amihez a kormány további 
40 millió forintot biztosított az 
elektromos hálózat korszerűsí-
tésére. Azonkívül megtörtént a 
külső határoló szerkezetek cse-
réje, napelemek és hőszivattyú 
került beépítésre, a kazánok 
cseréjét és a fűtési rendszer 
felújítását végrehajtották, így 
biztosított a hosszú távú ener-
getikai működés. Kifejtette: 
minden siker alapja az össze-
fogás, márpedig Sajószentpé-
ter vezetőivel jó a kapcsolata. 
Végezetül eredményes, sikeres 
tanévet kívánt a jelenlévők-
nek, aminek az legyen a ho-
zadéka, hogy a diákok később 
hasznára legyenek hazánknak, 
nemzetünknek.

Kovács I.

A bányásznap arról szól, hogy 
azok, akik sokszor életük koc-
káztatásával biztosították a 
nyersanyagok kibányászását és 
hasznosítását, tiszteletet kap-
janak. A bányászmunka mindig 
csapatmunka volt. Oda kellett 
figyelni egymásra, és meg kel-
lett teremteni azt a munkahe-
lyi légkört, ahol közösség alakul 
ki. A bányászokra emlékezünk, 
kegyelettel azokra, akik az éle-
tüket vesztették, azokra, akik 
már nincsenek közöttünk, és 
tisztelet az élőknek is. Váro-
sunk több évtizedes hagyomá-
nyához híven került megrende-

zésre 2022. szeptember 2-án, 
péntek délután a 72. bányász-
nap és koszorúzás a Bányász-
emlékműnél.
A Perecesi Bányász Koncert Fú-
vószenekar előadásában csen-
dültek fel a Himnusz hangjai.
A köszöntőben elhangzott, 
hogy szakszervezeti tagsága 
és több évtizedes munkássága 
elismeréséül 60 éves jubileumi 
korsót kap Mencsik Gyuláné, 
amit a megyei bányásznapon 
vesz át Rabi Ferenctől, a BDSZ 
elnökétől, valamint megyei 
elismerő oklevélben részesül 
Gyükér Gyula, amelyet Bánné 
dr. Gál Boglárka, a B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyűlés elnöke ad át.
A Sajógyöngye Népdalkör előa-
dásában Borsodban gyűjtött 
bányászdalokat hallhatott a kö-
zönség, majd Törő György, az 
Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület Bányászati 
Szakosztályának elnöke osztot-
ta meg gondolatait a közönség-
gel. Beszélt bányászmúltjáról, 
bemutatta az egyesület 130 
éves történetét, és reményét 
fejezte ki, hogy élni tudunk 
azzal a lehetőséggel, hogy a 
föld mélye még mindig hatal-

mas szén- és lignitvagyont rejt. 
Az ünnepi gondolatok után a 
résztvevők elhelyezték koszo-
rúikat a Bányászemlékműnél 
a bányászáldozatokra emlé-
kezve. A rendezvényt a Bá-
nyászhimnusz zárta a Perecesi 
Bányász Koncert Fúvószenekar 
előadásában.
A program az MSK emeleti 
galériáján folytatódott, ahol 
a második Sajószentpéteri 
Képzőművészek Kiállításának 
megnyitójára került sor. Első-
ként Zsekov Éva Mónika hege-
dűjátékát hallgathatta meg a 
közönség, majd Nagy Imre, az 
Összefogás Sajószentpéterért 
Egyesület elnöke köszöntötte 
a megjelenteket. Köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, akik 
lehetővé tették, hogy ez a kiál-
lítás létrejöjjön.
Magát a kiállítást Alvári Dóra 
művésztanár nyitotta meg, aki 
elmondta, hogy már régóta 
foglalkoztatja, hogy itt vagyunk 

a Sajó völgyében egy átlagos 
településen, ahol nem átlagos 
érdeklődés mutatkozik meg a 
művészetek iránt, hanem kü-
lönlegesen erős a képzőmű-
vészetek iránti nyitottság. A 
helynek van egyfajta kisugár-
zása, amely alkotásra készteti 
az embert. Kitért arra is, hogy 
a bányának és az üveggyárnak 
milyen fontos szerepe volt 
a különböző alkotókörök tá-
mogatásában. A mecénások 
megszűntek, s ezáltal az alko-
tókörök is, de szerencsére nem 
az alkotók, akik most a saját 
otthonaikban dolgoznak, és 
hogy milyen eredményesen, 
azt a most kiállított művek is 
bizonyítják. Az alapítvány ne-
vében Nagy Imre és Kádas Já-
nos köszöntötte azt a 14 bátor 
alkotót, akiknek műveit meg-
csodálhatta a közönség. A ren-
dezvényt Zsekov Éva Mónika 
hegedűjátéka zárta.

Románné

Előtérben az elsősök, akik életük első tanévnyitóján vettek részt

Az országgyűlési képviselő és városunk alpolgármesterének 
szimbolikus kézfogása a szalagátvágást követően

A Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar állandó szereplője a 
sajószentpéteri bányásznapoknak

Az ünnepi beszédet Törő 
György, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egye-
sület Bányászati Szakosztályá-

nak elnöke tartotta

Koszorúz a Miértünk Sajószentpéterért Alapítvány

Sajószentpéteri alkotók műveit tekinthette meg az érdeklődő 
közönség
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MOZAIKCÍMLAPSZTORI
Könnyek és mulatás a Pécsi Sándor Művelődési Központban A szabadság ősze

Városunkban október 7-én rendezték meg az idősek vi-
lágnapját, amely telt házat, vagyis 350 embert vonzott 
a rendezvény helyszínére. Az ünnepeltek részére színes 
műsorral kedveskedtek a szervezők, a programban he-
lyet kaptak nagyszülőket köszöntő gyermekek, tánc-
együttesek, valamint a sztárvendég, a zenei televíziós 
csatornákon gyakran látható, mulatós zenét játszó Sógo-
rok együttes, akik alaposan megmozgatták a közönséget.

Október 23-a a magyar nép történetében jeles nap, az 
1956-os forradalom kitörésének napja, ma a nemzeti 
emlékezés ünnepe. 1989-ben, a nap szellemiségével - és 
a nép közös akaratával - megegyezően, ekkor kiáltották 
ki a Magyar Köztársaságot. Az 1990. évi XXVIII. törvény-
nyel megerősítve ettől kezdve már Magyarország kettős 
nemzeti ünnepévé vált.

A Sajószentpéteri Területi 
Szociális Központ és Bölcső-
de rendezésében sorra kerülő 
megemlékezés bevezetéseként 
két kislány, Mándoki Csenge 
és Lévai Lilla versben mondta 
el a nagyszülőknek, idősek-
nek szóló köszönetét eddigi 
munkájukért, önzetlen segít-
ségükért. Sajószentpéter vá-
ros polgármestere, dr. Faragó 
Péter a hosszúra nyúlt meleg 
őszt méltatta, és reményét fe-
jezte ki, hogy a vénemberek 
nyara – mert ugye, vénasszo-
nyok nincsenek – sokáig fog 
tartani. Elmondta, hogy kis-
sé ambivalens módon kezeli 
ezt az ünnepet, akárcsak az 
anyák napját, mert ezeken kí-
vül további 364 nap is van a 
naptárban, amikor ugyanúgy 
megbecsülés jár azoknak az 
embereknek, akiket egyébként 
egyetlen napon ünneplünk. 
Kitért a múltra, amikor termé-
szetes volt, ha három generá-
ció élt együtt annak minden 
előnyével, meghittségével egy 
közvetlenebb világban. Attól a 

korszaktól a mai rohanó világ 
jóval ridegebb, ami nem biz-
tos, hogy előnyös is. Az idősek 
napjára – folytatta a polgár-
mester – szükség van, hiszen 
régi ismerősök, barátok ilyen 
alkalommal találkozhatnak, 
beszélgethetnek egymással, 
vagyis akaratlanul is közösség-
formálás történik. Kifejtette, 
a televízió csatornákon mesz-

szire kerüli a politikát, helyet-
te az értékmentő műsorokat 
helyezi előtérbe, mint például 
az Ízőrzők című műsort, ahol 
főképpen nagymamák adják 
át főzőtudományukat az utó-
kornak. Ők egyben a szüleiktől, 
nagyszüleiktől tanult konyhai 
tudományukat osztják meg a 
mai fiatalabb korosztályokkal. 
Hozzátette, sok problémával 
kell napjainkban szembenézni, 
mint a gazdasági és energetikai 
válság, ami mindenkit érint. 
Sajószentpéteren emiatt rövi-
debb lesz a karácsonyi díszki-
világítás, és lesznek területek, 
ahol korlátozni kell a közvilá-
gítást. A megszorítások mellé 
azonban jó hírt is közölt a je-
lenlévőkkel, hiszen ők a szoká-
sokhoz híven idén is megkapják 
november hónapban a kará-
csony előtti 8 ezer forint támo-
gatást. Végezetül reményét 
fejezte ki, hogy még sokáig lesz 
alkalma találkozni a megjelent 
idős emberekkel.
Ezt követően a Császta nép-
tánccsoport Kiscsászta cso-
portja mutatta meg néptánc-
tudását, majd Gál Katalin 
mondott köszöntőt. A Sajó-
szentpéteri Területi Szociális 
Központ és Bölcsőde intéz-
ményvezetője hangsúlyozta, 
hogy 1991-től minden év ok-
tóber 1-jén tartják hivatalosan 

az idősek világnapját, vagyis 
ilyenkor köszöntik azokat az 
embereket, akik hosszú éle-
tük munkájának tapasztalatait 
tudhatják maguk mögött. Ők 
azok, akik megtanulták az élet-
ben, hogy mi a jó és mi a rossz, 
és ezeket megosztották a fia-
talabb korosztályokkal is. Ők 
azok, akikre vigyázni kell, hogy 
örömteli életet élhessenek. Ki-
emelte, szeretetük felbecsül-
hetetlen kincs, amivel érdemes 
gazdálkodni. A FreeDance tán-
cosainak bécsi keringője nagy 
tapsot érdemelt, őket pedig a 
Sógorok együttes követte. A 
két tag közül Citrom 10 éves 
korától zenél, Tamás pedig 
2001-ben kötelezte el magát a 
zenének olyannyira, hogy több 
zenekar zenei producere. Ilyen 
zenei előélettel járják az orszá-
got, repertoárjukban pedig az 
örökzöld slágerek mellett mu-
latós, illetve lakodalmas dalok 
szerepelnek.  Sajószentpéteren 
sem fogták vissza magukat, és 
megénekeltették, megtáncol-
tatták közönségüket.

Kovács I.

Az 1956-os forradalom Ma-
gyarország népének a sztálinis-
ta diktatúra elleni fellázadása 
és a szovjet megszállás ellen 
folytatott szabadságharca, a 
múlt századi magyar történe-
lem egyik legjelentősebb ese-
ménye volt. Október 23-a a bu-
dapesti egyetemisták, diákok, 
fiatalok és a hozzájuk csatlako-
zó tömeg békés tüntetésével 
kezdődött, majd azonnal fegy-
veres ellenállással folytató-
dott - amely a szovjet csapatok 
ideiglenes visszavonulását, a 
többpártrendszer visszaállítá-
sát, a független, demokratikus 
állam létrejöttét eredményez-
te -, és az ország hadüzenet 
nélküli szovjet megszállásával, 
a szabadságharc vérbe fojtásá-
val Csepelen ért véget novem-
ber 10-én. Sajószentpéteren 
2022. október 21-én, pénte-
ken, 11 órakor a Pécsi Sándor 
Művelődési Ház színháztermé-
ben emlékeztek meg a 66 évvel 
ezelőtti eseményekről.

Dr. Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem rektora ünnepi be-
szédében az események közül 
is kiemelte az idegen zsarnok-
ság jelképének, a Sztálin-szo-
bornak eufórikus hangulatú 
ledöntését /egyik ökle Pécsi 
Sándornál kötött ki/, amellyel a 
többezres tömeg az elmúlt 12 
év minden keserűségét dühre 
váltva jelezte, hogy nem kíván 
többé földjén idegen megszál-
lókat, hanem szabadságban 
szeretne tovább élni. A forra-
dalom alapélménye a szabad-
ság és a nemzeti egység voltak, 
egység abban, hogy Magyar-
ország népe rázza le a szocia-
lizmus láncait, és legyen füg-
getlen, demokratikus jogállam. 
Amint ezt J. F. Dulles amerikai 
külügyminiszter is megerősí-
tette: „a hazafiság szelleme, a 
gondolati és lelkiismereti sza-
badság utáni vágy, ehhez való 
jog olyan erősek, hogy végül 
széttörik a szolgaság béklyóit. 
A fegyveres túlerővel szem-
beszálló magyar hazafiak az 
életüknél is többre becsülik a 
szabadságot.” Majd köszön-
tötte a még élő ’56-osokat, 
de emlékeztetett a harcokban 
a szabadságért életüket felál-
dozókra, a hazájukat elhagyó 
százezrekre és későbbi meg-
torlások áldozataira, valamint 
a bebörtönözöttekre is.
- Mi, magyarok büszkék lehe-
tünk arra, hogy forradalmunk 
később példát mutatott más 
népek szabadságharcosainak 
is. Büszkék lehetünk, hogy ná-
lunk is megvalósult a demok-
rácia, szuverén állam lettünk, 
de ’56 szellemisége nélkül az 

1989-90-es rendszerváltás 
sem valósulhatott volna meg. 
Biztató és felemelő érzés, hogy 
e megemlékezéssel ma minden 
magyar ember azonosulni tud. 
Őrizzük meg mi is ezt a nem-
zeti egységet, ápoljuk 56 dicső 
szellemét! – folytatta, majd 
Kennedy elnök 1960-as beszé-
dét idézte:
„ ’56. október 23-a örökké élni 
fog a szabad emberek emlé-
kezetében. Ez a nap a bátor-
ság, az öntudat és a győzelem 
napja. A történelem kezdete 
óta nincs még egy nap, amely 
világosabban mutatja az em-
ber csillapítatlan vágyát a sza-
badság iránt, bármily kicsi is a 
siker esélye, és bármily nagy az 
áldozat, amit követel.”
Az elhangzottakkal egyetértve, 
a nemzeti egység megóvásá-
ra (véleményem szerint előbb 
újbóli normalizálására) tett 
felhívását tudatosítani kellene 
a mai politika minden egyes 
szereplőjével is. Akkor talán 
unokáink már (mesterségesen 
szított) indulatok nélkül szóba 
tudnának majd állni egymással.
A miskolci Montázs Egyesület 
ünnepi beszédet követő mű-
sorában minden mozdulat, 
szó, zaj és minden csend nagy 
hatást gyakorolt érzelmeinkre, 
gondolatainkra. A kis társulat 
„fegyvert, s vitézt énekelt”, 
és a zsarnokság ellen csatá-
zott, amely ott van „nemcsak 

a szögesdrótban, // nemcsak 
a könyvsorokban // szöges-
drótnál is jobban // bénító 
szólamokban”, majd levonta a 
tanulságot: a hősies küzdelem 
akkor is a zsarnok fölé emel 
minket, ha végül elbukik, mert 
az emberek szabadságvágyát 
fegyverek sem tudják megöl-
ni. „Ám mégis mártíromság, 
gyász nem volt hiába // Új erőt 
önt népünk minden hű fiába // 
S minden áruláson győz majd 
erős karja //Áldja meg az Isten, 
aki ezt akarja!”
A városi ünnepség a műve-
lődési ház mellett álló ’56-os 
emlékműnél ért véget, ahol a 
város önkormányzata, a pol-
gármesteri hivatala, intézmé-
nyei és civil szervezetei koszorú 
elhelyezésével és néma főhaj-
tással rótták le kegyeletüket a 
hősök előtt.

Kiss B.

Sajószentpéteren is ünnepeltek

A TSZK nemrégiben kineve-
zett új vezetője, Gál Katalin 
köszöntötte a szépkorúakat

A délután folyamán olyanok is akadtak, akik táncra perdültek a mulatós zene hallatán

A művelődési ház falai ilyet 
még nemigen láttak: a Sógo-
rok együttes frontembere vo-

natozásra invitálta az időseket

Az ünnepi beszédet ezúttal 
dr. Horváth Zitától, a Miskolci 
Egyetem rektorától hallhattuk 

A megemlékező műsort a miskolci Montázs Egyesület  
prezentálta

Az ’56-os emlékmű  
a koszorúzást követően
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Egy nap hét helyszínen nőttek ki a fák
Folytatódott a Sajószentpéteri Zöld Élettér Program

Jelentősen gyarapodott október 14-én városunk nö-
vényvilága. A településszépítési akcióban hét helyszínen 
jelentek meg az önkéntes környezetvédők, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal, valamint a Városgondnokság által 
biztosított eszközök segítségével fákat, cserjéket és más 
növényeket ültessenek közterületekre. A feladat végzé-
sében hivatali dolgozók, városgondnoksági alkalmazot-
tak, diákok és pedagógusok is részt vettek, de két nagy 
környékbeli cég, a BorsodChem Zrt. és a Framochem Kft. 
is képviseltette magát.

A kiválasztott helyszínek egyi-
ke a Móra-lakótelep és a 26-os 
számú főút közötti zöldsáv volt, 
ahol a felnőttek mellett a Móra 
Ferenc tagiskola 15 diákja ra-
gadott ásót, kapát és lapátot, 
hogy az előre megtervezett 
és elkészített gödrökbe beül-
tessen 1 db vérszilva és 5 db 
kislevelű hársfát, valamint 260 
darab hóbogyót. A Nyögő-pa-
tak menti ökológiai folyosó, 
ami a Harica úti garázssortól a 
Baross Gábor utcai hídig húzó-
dik, a Kossuth Lajos Általános 
Iskola 21 tanulójának segítsé-

gével bővült 34 darab enyves 
égerrel. Itt a tevékenységben 
részt vettek a Framochem Kft. 
dolgozói is. Vörös Tamás, a cég 
ügyvezetője elmondta, hogy 
a térség meghatározó foglal-
koztatójaként sok családnak 
biztosítanak megélhetést. Tu-
datában vannak, hogy ipari vál-
lalatként hatással vannak kör-
nyezetükre, és szeretnék, ha a 
szentpéteri emberek azt érez-
nék, hogy céljuk a biztonságos, 
kellemes élettér kialakítása. A 
kollektíva tagjai saját akaratuk-
ból csatlakoztak a programhoz, 

az ültetés pedig jó hangulatban 
telt, aminek részesei voltak az 
iskolás gyerekek is. A Fitt Liget 
előre megtervezett pontjaira 
50 darab fát ültettek, ezek a 
patakpartra és a kutyafutta-

tóhoz kerültek. Enyves éger-
fák, korai juharok, platánok, 
berkenyék és díszkörték is a 
földbe kerültek. Itt feltűntek 
a támogató BorsodChem Zrt. 
dolgozói is. Varga Béla, a cég 

HR igazgatója elárulta, anyagi-
lag és tevőlegesen is részt vesz-
nek a programban. Hozzátette: 
a BC közössége elkötelezett az 
élhető, fenntartható jövő iránt, 
ezért küzdenek eszközeikkel 
az éghajlatváltozás mérséklé-
séért, a zöldebb és gyümöl-
csözőbb jövő megteremté-
séért. Hogy mindez nemcsak 
a szavak szintjén igaz, példa-
ként elmondta, hogy a vegyi 
nagyüzem megalakulásának 
70. évfordulóján, 2019-ben 
700 darab fát ültettek. A faül-

tetés náluk egyébként hosz-
szú távú felelősségvállalás is a 
környezetért, ezért hamarosan 
újabb 800 darab fa ültetését is 
végrehajtják környezetükben. 
Az új üzemterület kialakításá-
nak sok fa esett áldozatul, de 
a többszörösét fogják a közel-
jövőben elültetni. Az éghaj-
latváltozás pozitív irányú be-
folyására Kazincbarcika Város 
Önkormányzatával EU-s pályá-
zatot nyertek az Egy város egy 
helyi nagyvállalat projekttel. A 
SZÉP-programot idén negye-
dik alkalommal támogatják, 

kollégái pedig jó szívvel végzik 
ezt a környezetjavító munkát, 
aminek eredményeként tisztul 
a levegő, és az emberek jobban 
érzik magukat környezetükben. 
A városi sportpálya udvarára a 
Hunyadi Mátyás tagiskola 20 
diákja jóvoltából kerültek nyír-
, platán- és juharfák, valamint 
levendula, sásliliom, madárbirs 
és lángvirág. A városi temető 
alatti parkolóhoz a Móra Fe-
renc tagiskola 10 tanulója ül-
tetett vérszilvát, nyírt, hársat 
és gyöngyvesszőt. A Hunyadi 
Mátyás tagiskola környezeté-

be (helyi diákok segítségével) 
került a földbe 100 darab japán 
vérborbolya és 17 hárs, míg a 
Váczi Mihály utcai játszótérre 6 
vérszilva, 8 nyír és 18 fehér hó-
bogyó került a Móra tagiskola 
10 fiatalajának segítségével. 
A program tehát a terveknek 
megfelelően lezajlott, innentől 
közös cél az értékek megvé-
dése, mert a fák és növények 
ültetése mindig a jövőnek szól. 
Óvjuk tehát környezetünket!

Kovács I.

A SZÉP-napon résztvevő iskolások rostos levet és a Sajószentpé-
teri Zöld Élettér Programot hirdető nyakpántot is kaptak

Szorgos kezek dolgoztak a Fitt Liget mögötti területen

A BorsodChem Zrt. dolgozói is 
kivették a részüket  

a munkából

A mórás diákok a lakótelep és a 26-os főút közötti füves sávban ültettek

A sportpálya melletti zöld terület is jónéhány új növénnyel gazdagodott

Fát ültet a Framochem Kft. 
ügyvezetője és munkabizton-

sági vezetője
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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 halálá-
nak 50. évfordulója ti szteletére íródó cikksorozatomban 
igyekszem minél részletesebben feldolgozni életútját. 
Az előző négy részben életét és művészetét a különböző 
színpadokon, TV-ben, rádióban, mozifi lmekben való sze-
replésein keresztül követt ük nyomon. Ebben a részben a 
(szín)játszóterein kívüli életébe igyekszünk olvasóinkkal 
együtt  bepillantani.

V. rész: Élet Thália 
templomán kívül

A fenti  sorokban vállalt feladat 
nem tűnik egyszerűnek, mert 
Pécsi a köztudatban rendkí-
vül kedves, közvetlen ember 
hírében állt ugyan, ám a ma-
gánéletét – sok mai utódával 
ellentétben - amennyire csak 
lehetett , óvta. Fiatalkori magán-
élete természetes érdeklődé-
sének fő irányát – annak elle-
nére, hogy akkor sem volt egy 
Don Juan-alkat - már pályája 
kezdetén is sejtt ett e:
„Közel egy évig éltem Miskol-
con, de a lakásomon meg a 
színházon kívül csak egy közeli 

eszpresszót ismertem meg a 
városból. Meg egy külvárosi 
kertes házat, ahová hazakí-
sértem néha egy Ady-verseket 
tudó, színészetért rajongó, ál-
modozó kislányt” (...)
Már pályafutása elején is tud-
ta, hogy a színészi életmód-
jának kiteljesedéséhez neki 
szüksége van egy biztos pont-
ra: a családi fészekre, amelyre 
jó és rossz időkben is bármikor 
támaszkodhat. Néhány év el-
teltével, már a Madách Színház 
társulatának tagjaként, meg 
is ismerkedett  egy művészvi-
lágon kívül élő, Helén (talán a 
valódi neve sem ez volt) nevű 
lánnyal, akit nemsokára felesé-

gül vett . A feleség ritkán szólalt 
meg nyilvánosan, közös életük 
részleteit – amennyire csak 
lehetett  – a szűkebb baráti  
körön kívül mással nem szíve-
sen osztott ák meg. (Akkoriban 
még a teljesítmény minősége 
biztosított a egy színész nép-
szerűségét, nem pedig a média 
által kiteregetett  vagy csupán 
kitalált kisebb-nagyobb bot-
rányok pikáns részletei, mint 
manapság.) Férje halála után 
három évvel is csupán olyan 
semleges történeteket idézett  
fel a felesége, minthogy Pécsi 
egyszer próbaruhában érke-
zett  haza, mert cipőjét, ingét, 
kabátját odaadta egy ifj ú, te-
hetséges, de szűkölködő szí-
nésznek, vagy éppen a közös 
gyűjtőútjaikon milyen köny-
nyen szót értett  Pécsi bármely 
civillel, s hogy szereptanulás 
közben sokszor végszavazott  
férjének, aki már a felkészülés 
alatt  teljesen beleélte magát a 
formálódó szerepébe. Elmond-

ta, hogy ünnepi alkalmakkor 
Pécsi versekkel kedveskedett  
neki vagy a szűkebb társasá-
gának (például Horváth Barna 
családjának, vendéglátásukat 
megköszönve – ahogyan ők azt 
a márciusi centenáriumi meg-
emlékezésen személyesen el 
is mesélték a sajószentpéteri 
közönségnek). A házaspár a 
nyilvánosság előtt  gyermekte-
lenségük okát éppen úgy nem 
teregett e ki, mint a találkozá-
suk, egymásra találásuk, sze-
relmük részleteit. A feleségről 
később sem sokat tudhatt unk 
meg azon kívül, hogy – mint 
egykor Rómában a családi tűz-
helyet védelmező istennők, 
a lárok - haláláig (akár komp-
romisszumok árán is) megte-
remtett e a művészember Pé-
csi számára szükséges közös 
ott hon melegét, nyugalmát. 
Mindezt az 1949-ben megkö-
tött  házasságuk kezdetén egy 
egyszobás lakás jelentett e a 
hetedik kerületi  Madách Imre 
utcában. A gyors színészi siker, 
az azt követő elismerések, kü-
lönösen a Kossuth-díjak termé-
szetes módon magukkal hozták 
az életkörülményeik rohamos 
fejlődését is. Hamarosan egy 
Duna-parti  nagyobb lakásba, 
az Újpesti  rakparton, majd 
egy kertes rózsadombi, Cserje 
utcában álló családi házba köl-
tözhett ek. Itt  Pécsi talán kissé 
haza is tért:
„…Szeretem a vidéket, egy ki-
csit én is vidékinek érzem ma-
gamat. Nyolc évet a sárospa-
taki kollégiumban töltött em 
és 1944-45-ben ti zennégy hó-
napot éltem különböző vidéki 
városokban, színészi pályafu-
tásom elején. Azt hiszem, ek-
kor vésődtek belém a legszebb 
élmények az emberi jellemek-
ről. Egy kicsit a falusi életf or-
ma utáni vágyamat próbálom 
enyhíteni a kertemmel… Ez a 

pepecselés számomra pihenés 
és szórakozás is”.
Sok színésszel ellentétben Pé-
csi nem gyűjtött e a róla szóló 
kriti kákat, saját szerepeinek 
fényképei sem néztek vissza 
a falairól. Egy kérdésre vála-
szolva viszont elárulta ked-
venc hobbiját:
„ Képzőművészeti  kiállítások 
látogatása, s ha vidéken fi l-
mezek, hazánk műkincseinek 
felkeresése. Táskámban állan-
dóan ott  az úti kalauz, ha le-
het, egyetlen régi várat vagy 
barlangot sem mulasztok el.”
Ebben az időszakban a gye-
rekkori gyűjtőszenvedélye is 
újra felerősödött , de most 
már nem az érmék, hanem 
a történelem, az anti k világa 
vonzott a. Gyűjtött e, szenve-
délyesen bújta a különböző 
nyelvű színházi szakkönyve-
ket, történelmi munkákat, ál-
landóan képezte magát, s az 
így szerzett  műveltségét több 
szerepének megformálásához 
is hasznosítani tudta. Könyves-
polcain XVII. századi lati n Bib-
liát, Voltaire 1821-es eredeti  
kéziratos fordítását, 1841-es 
ábécéskönyvet, de táncrendet 
vagy Csortos Gyula egyik vál-

tóját is meg lehetett  találni.
Vendégségben vagy csak a vi-
déket járva, ismeretlenekhez 
bekopogva, nagyon sokszor 
ajándékba kapott  egy-egy ré-
giséget, melyekkel állandóan 
szaporított a gyűjteményét. 
Rózsadombi házának szobái 
és kertje tele volt régi csere-
pekkel, kancsókkal, oszloptö-
redékekkel, de voltak a gyűjte-
ményben középkori rézpénzek, 
hun dárda és korabeli bútorok 
között  kulcsok, lakatok, órák, 
darálók, kolompok, keresztek 
és kupák, egy eredeti , külön-
leges Lenin-fénykép, a kert-
ben sírkövek, szarkofágok, 
oszlopdarabok, sőt, az 1956-
ban ledöntött  Sztálin-szobor 
egyik ökle is.
Ezeket az ereklyéket nem csu-
pán az országot járva szerezte 
meg, hanem külföldről (Görög-
ország, Egyiptom, Mongólia) is 
hozott  „kincseket”, ahová fele-
ségével, vagy nem egyszer ép-
pen inkább nélküle utazott  el.
1963-ban egy fi lmforgatás 
alatt  ismerte meg a gyönyörű 
olasz színésznőt, Lea Padova-
nit, és ett ől kezdve szívesen 
járt Olaszországba is gyűjtőu-
takra, amelyeket Helén mo-

sollyal a szája szegletén nyug-
tázott . Csakúgy, mint Pécsi 
pécsi utazásait egy operadíva 
kedvében járva, vagy amikor 
egy hölgy társaságában, a Tát-
rában kissé hosszasan „pihente 
ki fáradalmait” annyira, hogy 
emiatt  még egy fi lmszerepet is 
majdnem lekésett . Talán ezek a 
kalandjai is hozzájárultak, hogy 
időnként arról is csiripeltek 
madarak színházi berkekben, 
hogy Pécsi nem csak emléke-
ket hagyott  maga után…
Egy örök barátságát viszont 
bizonyosan mi is ismerhe-
tünk.  Az 1960-as évek elején 
az akkor ti zenhét éves Frank 
Zsuzsanna várta meg kedvelt 
színészét a művészbejáró előtt , 
s kérte, adjon valamiféle taná-
csot, hiszen maga is erre a pá-
lyára készül. Pécsi a kocsijába 
invitálta, majd útközben né-
hány jótanács és a Füstbe ment 
terv elszavalása után kitett e az 
ott honánál, és elhajtott …
Néhány nappal később a há-
zaspár hazatérve „fülön csíp-
te” a lányt, amint kertjükből a 
kerítésén át ugrik le a járdára 
(ő meglepetésében mentege-
tőzésbe fogott : kíváncsi volt 
a kert régiségeire). Közte és a 

művész között  plátói volt csu-
pán a kapcsolat. De nagyon 
mély: színésznőként, okiratok-
ban ugyan megtartva a Frank 
vezetéknevet, Pécsi lakcímé-
nek utcaneve után felvett e a 
Cserje művésznevet. És szí-
nész-rendezőként már Pécsi 
életében gyűjteni kezdte a 
színész relikviáit. Némelyeket 
tőle, másokat kollégáktól ka-
pott , míg a hagyaték néhány 
fellelhető darabját árverése-
ken vásárolta meg. Kapcsola-
tuk kézzelfogható „gyümölcse” 
Pécsi egyetlen életrajzi köny-
ve, amelynek ő, Cserje Zsuzsa 
a szerzője.
És a végére még egy keserédes 
történet: a halála előtti   csí-
pős november eleji délutánon 
Ádám Ott ó a Dob utcában ta-
lálkozott  vele, amint csak egy 
apró kiskabátban éppen heve-
sen ölelgetett  egy csinos, fi atal 
színésznőt. A rendező élcelőd-
ve szólt rá: Sanyi, meg ne fázz! 
Ő pajkosan visszamosolyogva 
még jobban magához szorítva 
a lányt visszakérdezett : Most?
Bár akkor még ezt egyikük sem 
sejthett e, de ez lett  Pécsi Sán-
dor utolsó fl örtje.
Helén nem sokkal Pécsi ha-
lála után hozzáment egy ka-
baré-konferansziéhoz, akivel 
megosztott  további élete ala-
posan megváltozott , éjszaká-
zásokkal tűzdelve, zajosan és 
gyorsan telt. Ennek fedezetéül 
részben Pécsi életének leghi-
telesebb tanúja, a hagyatéka 
szolgált, melynek értékesebb 
darabjait, némi aprópénz el-
lenében, ugyanilyen sebesen 
jutt att ák ebek harmincadjára. 
Nemsokára Helén is meghalt, 
majd követt e őt a második fér-
je is, akinek ágán a hagyaték 
el nem herdált része tovább 
öröklődött .

Kiss B.

(Sorozatunk befejező részét 
következő számunkban 

olvashatják.)A Magyar Rádió 1-es stúdiója, Pécsi Sándor és Békés Itala színművészek

Domján Edit, Pécsi Sándor, Gábor Miklós színművészek
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SZENTPÉTERI CSILLAGOKSZENTPÉTERI CSILLAGOK
Sajószentpéter (égi) csillaga

Ezúttal Dalmi Lajosra, egy 
olyan orvosra emlékezünk, aki 
az élet íratlan rendje szerint 
egykor elhagyta szülőföldjét, 
és az ország másik szegletében 
telepedett le, szerezve elis-
merést választott otthonának, 
Debrecennek. Ha a sors nem 
szól közbe, napokban ünne-
pelte volna 81. születésnapját. 
Ebből az alkalomból is emlé-
kezünk rá lapunkban, s mutat-
juk be sokaknak, de bizonyára 
akad még egykori játszótárs, 
akiben ezzel a közösen megélt 
ifjúkort idézzük vissza.
Történetünkkel egy Bárándon 
született fiú, Dalmi Jenő éle-
tébe akkor kapcsolódunk be, 
amikor kereskedősegédnek 
állt, és munkalehetőséget ke-
resve elvetődött Ózdra, ahol 
a szerelem is rátalált, és fele-

ségül vett egy helyi illetőségű 
lányt, Richter Ilonát. A házas-
pár a jobb élet reményében 
1939-ben Sajószentpéteren te-
lepedett le. A férj vezetői állást 
nyert el, a feleség pedig pénz-
tárosként dolgozott a Hangya 
Szövetkezetben (épületében 
ma az önkormányzat egyik osz-
tálya és a kormányablak műkö-
dik), és az lett első otthonuk is. 
Szerelmük első gyümölcsének, 
aki 1940-ben az édesapa ne-
vét örökölte, csupán félévnyi 
élet jutott. 1941. október 5-én 
nagy örömükre újabb fiúgyer-
mek, Lajos érkezett a család-
ba, majd őt három év múlva 
Zoltán, újabb kilenc év után 
István követte. Időközben a 
Nyögő-partján, a kőhíd mellett 
tudtak venni egy házat, ahol 
később mindhárman felnőttek. 
A fiúk a 2-es Számú Általános 
Iskolában kezdték el iskolai pá-
lyafutásukat, és az egyetemen 
fejezték azt be. (A két kisebbik 
fiú egyaránt Miskolcon végzett 
mérnökként, István ott is ma-
radt oktatni.) Mint gyerekek, 
örökmozgók voltak, különösen 
Lajos, ő imádott a természet-
ben bolyongni, sokszor járt 
madárlesre, vagy télen (akko-
riban még hó is gyakrabban 
esett) síelni.
A Borsodi Bányász tornaedzé-
seit is rendszeresen látogatta, 
de tanulmányait mindennél 
előbbre valónak gondolta. Er-
ről a Népsport 1953. december 

7-i számában megjelent - a fa-
lusi kis tornaszakosztály életé-
nek kezdeti lépéseit bemutató 
- riport is tanúskodik:
„(…) Itt tanulják a gyakorlatokat 
olyan tehetséges fiatalok, mint 
Horváth Magda, Sípos Piroska, 
Gyenge Anna, Várhelyi Éva, 
Tárcsán Katalin, Kádas Gyula, 
Dalmi Lajos, Ernyei Zoltán, Ke-
lemen Csaba és a többiek.
(…)Beszélgetés közben egy kö-
zépkorú nő lép be a „tornate-
rembe”. Rögtön kiderül. hogy 
Dalmi Lajosnak, az egyik igen 
tehetséges fiatal tornásznak az 
édesanyja. Eljött bejelenteni, 
hogy fia nem tud edzésre jön-
ni, mert fontos elfoglaltsága 
akadt az iskolában.
(…) Boldogok, ha eljöhetnek az 
edzésre - szól közbe Dalminé. 
— Az én fiam számára az len-
ne a legnagyobb büntetés, ha 
nem engedném. De örülök is 
neki, hogy tornázik. Azóta nem 
olyan beteges, mint azelőtt, so-
kat erősödött.”
Természettudományos érdek-
lődése kezdettől elkísérte: a 
padlásukon komoly készletet 
halmozott fel a gyógyszertá-
rakban elérhető vegyszerek-
ből. Végül az iskolának adta, 
de közben sokat kísérletezett 
velük, néha öccsét is bevon-
ta, akinek, ha kellett, ő lett a 
„házitanítója”. Nagy szorga-
lommal igyekezett új ismere-
teket elsajátítani, tanú erre a 
mindig kitűnő bizonyítványa 
is. A tanulás érdekében a tor-
nát mind jobban elhanyagolta, 
egyszer a testnevelés miatt 
majdnem elúszott a színötös 
bizonyítványa is.
1955-ben a miskolci Földes 
Ferenc Gimnáziumban kezd-
te meg a középfokú tanulmá-
nyait, ahová naponta bejárt. 
Benevezett szinte minden ta-
nulmányi versenyre, ezeken 
szép eredményeket ért el, bi-

zonyítványába végig kitűnő 
eredmények kerültek, 1959-
ben az érettségi vizsgát is így 
teljesítette.
Jó előmenetele és a biológia 
iránti vonzódása mellett osz-
tálytársa, legjobb barátja, Ke-
lemen Csaba, általa a neves 
helyi orvosdinasztia példája 
is hatással lehetett rá, hogy a 
budapesti orvosi egyetemre 
jelentkezzen. Nem a gyenge 
felvételi eredmény, hanem 
a korra jellemző egyéb okok 
(nem munkás, hanem vezető 
beosztású, alkalmazott édes-
apa) miatt azonban az intéz-
ménybe nem nyert felvételt. 
Így viszont ő lett fizikai munkás: 
egy évig a bányaüzem fatele-
pén gerendákat szabadított 
meg háncsaiktól. Ez az egyhan-
gúnak tűnő munka nem törte 
meg, inkább megerősítette, 
hogy profitálhat majd abból, 
ha személyes élményeken ke-
resztül megismeri az élet ezen 
oldalát is. Ez a hozzáállása segí-
tette, hogy a vidám természe-
tű fiút befogadták, sőt meg is 
szerették bányászmunkatársai, 
még jó barátra is lelt közöttük.
A következő évben már felvé-
telt nyert a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetemre, ahol 
később alig akadt jelesnél 
rosszabb vizsgaeredménye. 
Ezzel az előmenetellel szinte 
minden évben Népköztársa-
sági Ösztöndíjban részesült, s 
végül 1966-ban az általános 
orvosi diplomáját „summa cum 
laude” minősítéssel vette át. A 
egyetemen egy évvel volt idő-
sebb évfolyamtársainál, mégis 
mintha sokkal érettebb lett 
volna, minden cselekedetét, 
minden elé került problémát 
és azok megoldását alaposan 
átgondolta. Az évfolyam döntő 
többsége adott véleményére, s 
mivel mindenkivel jó kapcso-
latot tudott teremteni, nagy 

Dr. Dalmi Lajos, infektológus
Mindig foglalkoztatott a gondolat, hogy lapunkban mi-
nél több sajószentpéteri kötődésű embert bemutassak, 
akiknek nevével olyan kimagasló teljesítmény társítha-
tó, amellyel a városnak dicsőséget szereztek, és a mai fi-
atalok számára  példaként szolgálhatnak. Így indítottam 
el 2016-ban a „Szentpéteri csillagok” című sorozatot, 
amelyben az akkor élők vallottak magukról. Tudjuk, hogy 
mellettük akadnak szép számmal olyan „csillagaink” is, 
akiknek sugarai sajnos már régóta az égi Sajószentpéter 
köré vonnak dicsfényt. Ők legalább annyira megérdem-
lik, hogy emlékük néhány fénysugara a ma Sajószentpé-
teren élőkhöz is elérjen.

népszerűségre és tekintélyre 
tett szert közöttük. Az évfo-
lyamrangsorban (a tanulmányi 
eredményt, a tudományos di-
ákköri munkát és a közösségi 
aktivitást értékelték) a 145 
diplomázó hallgató között a 7. 
helyet szerezte meg.
Ez lehetővé tette számára, 
hogy az I. Számú Belgyógyásza-
ti Klinika szakorvosjelölti állá-
sát megkapja. Két év gyakorno-
koskodás után, 1968-ban már 
az egyetem II. Belgyógyászati 
Klinikáján folytatta gyógyító-, 
kutató- és oktatómunkáját, 
majd 1971-ben belgyógyásza-
ti, később gasztroenterológusi 
szakvizsgát tett. A májbeteg-
ségekben, kiemelten a fertőző 
májgyulladásban szenvedők 
kezelése (hepatológia) iránti 
elköteleződése végigkísérte 
pályáján. 1984-ben sikeresen 
védte meg a „fertőző májbeteg-
ségek etiológiája /a betegségek 
okait, hátterét kutató tudo-
mány - a szerk./, diagnosztikája 
és kezelése” című értekezését, 
és lett az orvostudományok 
kandidátusa. A későbbiekben 
infektológusi szakképesítést is 
szerzett, így természetesen a 
Medline orvosbiológiai adat-
bázisban szereplő 32 publikáci-
ójában is a fertőző betegségek 
immunológiájával és a krónikus 
májgyulladással foglalkozott. 
Amikor kérdezték, hogy hepa-

tológusként miért választotta 
inkább az infektológiát, azt fe-
lelte: talán ez a belgyógyászat 
egyetlen olyan területe, ahol 
- pontos diagnózis után - terá-
piával a betegség okait lehet 
megszüntetni.
1987-ben sikeresen pályázta 
meg és csaknem két évtizeden 
át látta el a megyei kórház Fer-
tőző Osztályának osztályvezető 
főorvosi állását, amely 2000-
ben új telephelyre költözött, 
és ettől kezdve Kenézy Gyula 
Egyetemi Kórház Infektológiai 
Intézete néven 52 ággyal, az 
ország második legnagyobb 
ilyen ellátóhelyeként műkö-
dött tovább. Ennek nemcsak 
szakmai, de logisztikai terve-
zésében is oroszlánrészt vállalt 
magára. Olyan szakember volt, 
aki rangot tudott adni a főor-
vosi pályának, egyike azoknak, 
akik Magyarországon megala-
pozták a krónikus hepatitis C 
diagnosztikáját és eredményes 
kezelését. Szakmai tudása el-
ismertté, népszerűvé tette, ő 
mégis szerény maradt, mindig 
alázattal fordult a betegek felé, 
fontosnak tartotta korrekt tá-
jékoztatásukat, mint a megelő-
zés és a mentális kezelés fon-
tos eszközét.
A Belgyógyászati, az Infekto-
lógiai és a Gasztroenterológiai 
Társaság vezetőségének és az 
Infektológiai Kollégiumnak is 

tagja volt. Hosszú időn át Haj-
dú-Bihar megyei szakfőorvosi 
feladatokat látott el, aktívan 
részt vett a Hepatitis Terápiás 
Bizottság munkájában és a He-
patitis Regiszter kidolgozásá-
ban. A Magyar Gasztroentero-
lógiai Társaság „Pro optimo 
merito in gastroenterológia” 
kitüntetéssel jutalmazta, míg 
az Infektológiai Társaságtól a 
„Gerlóczy Zsigmond-emlék-
érmet” már nem vehette át 
személyesen, 2009-ben posz-
tumusz kapta meg. Az egye-
temen óraadóként megtartott 
előadásai nagyon népszerűek 
voltak, mindig sok hallgató lá-
togatta azokat. Nemcsak ittho-
ni, de külföldi egyetemek, in-
tézetek, tudományos fórumok 
állandó előadója, nemzetközi 
konferenciák gyakori résztve-
vője volt. Segítette ebben a jó 
német és a használható angol 
nyelvtudása is. Tudományos 
és oktatói tevékenységét az 
egyetem 1991-ben címzetes 
egyetemi docensi kinevezés-
sel, orvosi munkáját a kórház 
Semmelweis-díjjal honorálta. 
Már végzett orvosként egy 
egyetemi rendezvényen ismer-
kedett meg az akkori Kossuth 
Lajos Tudományegyetem hall-
gatójával, későbbi oktatójával, 
Kiss Gabriellával, aki 1993-ban 
szociológia tudományokból 
egyetemi doktori címet szer-
zett. Nemsokára összekötötték 
életüket, és sokak által irigyelt 
példás családi életet éltek, két 
gyermekük született. Attila 
(1969) gyermekgyógyász lett, 
majd rövid tudományos pálya-
futás után kiköltözött Ameri-
kába, ahol szintén szociológus 
feleségével és kint született, 
kettős állampolgár Olivér és 
Dóra nevű gyermekükkel je-
lenleg is él. Lánygyermekük, 
Gabriella (1974) ugyancsak 
szociológus, Debrecenben él, 
és szintén két unokával (Kamil-
la és Viktória) ajándékozta meg 
őket. Dalmi Lajos mind mun-
kájában, mind magánéletében 

kiegyensúlyozott, életvidám 
volt, kedvelte a társaságot, és 
ősi sajószentpéteri hagyomá-
nyokat ápolva ismerte és sze-
rette a jó borokat. No, meg a 
hangulathoz nélkülözhetetlen 
nótákat, amelyekből még gye-
rekként nagyapjától oly sokat 
gyűjtött össze, tanult meg.  
Szerette a szülőföldjét, szíve-
sen jött haza családi összejöve-
telekre, ősszel szüretekre vagy 
szalonnasütésekre, nyári szü-
netekben itt találkozott örök 
barátjával, Kelemen Csabával. 
Közismert volt gyűjtőszenve-
délye, vonzották a régiségek, 
a bélyegek, országosan ismert 
numizmatikai szakemberként ő 
vezette az Éremgyűjtők Orszá-
gos Egyesületének Hajdú-Bihar 
megyei szakcsoportját. 2006-
ban vonult nyugdíjba, de nem 
nyugalomba. Mert szinte egy 
pillanatig sem élvezhette ma-
radék nélkül ezt az állapotot, 
októberben szervezetére fi-
gyelmeztetés nélkül rárontó, 
aljas kórt diagnosztizáltak nála. 
Teljes tudatában volt állapotá-
nak, azt is méltósággal viselte, 
hogy testének olyan zugában 
bújt meg gyilkosa, ahol a szi-
kével sem érhető utol. A hátra-
maradó néhány hónapban (az 
utolsó pár kegyetlen napot ki-
véve) nem vett tudomást róla, 
végig megtartotta régi aktivitá-
sát. Hogy családja, munkatár-
sai, barátai így emlékezzenek 
rá azután is, hogy életének 67. 
évében, 2008. április 30-án 
örök nyugalomba szenderült. 
2018. október 10-én az egyko-
ri intézetében domborművé-
nek felavatásával emlékeztek 
meg a „kiváló orvos pályájáról 
és békességet sugárzó egyé-
niségéről.”
Emlékezzen rá egykori szü-
lőfaluja is, legyünk büszkék 
arra, hogy ilyen példamutató 
életművet maga után hagyó 
ember született pátriánkban. 
Példája a fiatalok előtt áll, már 
csak követni kell.

Kiss Barnabás

A Gerlóczy Zsigmond-emlékér-
met posztumusz kapta meg 

2009 októberében

Egykori munkahelyén 2018 októberében avatták fel dr. Dalmi 
Lajos címzetes egyetemi docens domborművét
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AKTUÁLISÉVFORDULÓ
15 éves jubileumát ünnepli a
SAJÓGYÖNGYE NÉPDALKÖR

A 2007 októberében alapított  művészeti  csoport rövid 
idő alatt  a Sajó völgyén működő dalkörök legmagasabb 
létszámú együtt esévé nőtt e ki magát.

A társaság repertoárja a fo-
lyamatos kutatómunkának 
köszönhetően szépen gyara-
podott  az évek alatt , és hamar 
rendszeres fellépői lett ek a tér-
ség rendezvényeinek. A júniusi 
városnapok, a szeptemberi bá-
nyásznapi megemlékezések és 
a novemberi Lévay-koszorúzá-
sok közkedvelt kísérőivé váltak 
a dalcsokraik. A népdalkör az 
elmúlt másfél évti zedben több 
mint 12-szer volt házigazdája a 
Sajóvölgyi Népdalköri Találko-
zóknak, amit a Sajó TV rend-
szeresen rögzített  és készség-
gel vetí tett  az érdeklődőknek.
Az együtt est érintő fontosabb 
számadatokról néhány szóban 
szintén izgalmas említést tenni, 
hiszen fellépéseiket számolva 
több mint 40 településen jár-
tak, és hozzávetőlegesen 350 
népdalt tanultak meg. Orosz 
Marianna népdalkörvezető 
- részben a személyes kötő-
déseknek, részben a munkája 
iránt érzett  alázatnak köszön-
hetően - mindig nagy fi gyelmet 
fordított  a városi hagyomá-
nyok folytatása vagy szükség 
esetén felélesztése iránt. Ezen 
ambíciót realizálva elevenítet-
te fel a hajdani Petőfi  Sándor 
Művelődési Ház színjátszó kö-
rének valaha volt eleven han-
gulatát, és a népdalköri munka 
kereteit tágítva nyitott  a népi 
színjátszás felé is. 2013-ban 
került bemutatásra Kiss József, 
tardi gyűjtésű dramati kus já-
téka saját áti ratában, Páca-
fűzés címmel.
A népdalkör a színpadi munka 
mellett  a versenyek jelentett e 
szakmai kihívásokat is készség-
gel magára vállalta. 2012-ben 
a Mezőcsáton megrendezett  
megyei Röpülj páva énekver-

senyen már a dobogó 3. fokára 
állhatott , ami első megméret-
tetésként nagyon szép ered-
ménynek bizonyult. 2013-ban 
városunk önkormányzata ELIS-
MERŐ PLAKETT kitüntetéssel 
jutalmazta a népdalkör tagjait.
A 2015-2016-os év szinte csak 
a versenyzésről szólt, amihez 
az önkormányzat is anyagi tá-
mogatást nyújtott . Elkészülhe-
tett  új viseletük, mely feltétel 

volt az országos minősítőn való 
részvételhez. Első sikerüket 
2015–ben, Csillebércen érték 
el a Nyugdíjas Dalkörök Orszá-
gos Találkozóján, ahol ARANY 
fokozatot kaptak, és ezen fel-
buzdulva már 2015 novembe-
rében elindultak az Egerben 
megrendezésre kerülő Palóc-
gálán, ahol térségi szintű mi-
nősítésen KIVÁLÓ fokozatot 
értek el. 2016. június 11-én 
Egerben a „Ködellik a Mátra” 
regionális népzenei találkozón, 
a népzenei együtt esek ORSZÁ-
GOS MINŐSÍTÉSÉN megkapták 

az ARANY fokozatot, amire 
nagyon büszkék még ma is. A 
népdalkör feljuthatott  a csúcs-
ra, és dicsőséget hozhatott  Sa-
jószentpéter városának. Ezen 
sikerek elérésében nyújtott  
támogatásáért ezúton is sze-
retnék kifejezni köszönetüket 
a városnak.
A népdalkör 5 éves jubileumá-
ra, 2012-ben elkészített e első 
önálló CD-lemezét, ami egy 
megőrzési szándék mentén va-

lósulhatott  meg. Ezen a leme-
zen kizárólag a tagok kedvenc 
dalcsokrai szerepelnek, melyek 
eleven látleletként mesélnek 
majd az utókor számára a nagy 
alázatt al tevékenykedő cso-
port aktí v éveiről.
A 2013-as év új célok kijelölé-
sével kezdődött , hiszen a tra-
dicionális kultúrát tovább bő-
vített ék, egyútt al felkarolták a 
bányászok zenei hagyatékát, 
és dallamokat kezdtek gyűj-
teni, majd később rögzíteni. 
Ötven bányásznépdal, többek 
között  a BÁNYÁSZHIMNUSZ is 

rögzítésre került, mely project 
betetőzéseként 2017 bányász-
napján újabb albumot jelentet-
tek meg. A Bánya-, Energia- és 
Ipari Dolgozók Szakszerveze-
tétől augusztus 31-én Tatabá-
nyán, az Országos Bányászna-
pi Ünnepségen MŰVÉSZETI 
NÍVÓDÍJ kitüntetést vehett ek 
át, a bányász kulturális hagyo-
mányok ápolása és gazdagítá-
sa terén végzett  kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként.
Sajnos mindenki érzi az idő 
múlását, és a szép élmények 
már túljutott ak a delelőn. A 
népdalkör létszáma folyama-
tosan csökken, aminek a világ-
járvány sem kedvezett , hiszen 
közel egy évig nem is találkoz-
hatt ak. Tragikus események 
is köthetők ezen időszakhoz, 
hiszen 5 tagot is utolsó útjára 
kellett  kísérniük. Úgy döntöt-
tek, hogy már versenyezni nem 
fognak, és mára már csak az 
éneklés szeretete tartja össze 
őket, és azért is járnak hetente 
próbálni, hogy együtt  lehesse-
nek. Jó érzés újra felelevení-
teni a sikerekben gazdag aktí v 
évek messzeségbe tűnő em-
lékfoszlányait. Megünneplik a 
névnapokat, születésnapokat, 
és már csak közeli települések-
re fogadnak el meghívást. 2022 
karácsonyára jelenik meg új 
kiadványuk, egy kott ás-dalos 
könyv KEDVENC DALCSOKRA-
INK címmel, mely megőrizni 
kívánja az elmúlt 15 év legked-
vesebb dalait.
A Sajógyöngye Népdalkör nem 
ti tkolt szándéka, hogy új tagok-
kal bővítse a névsort, és egy 
következő generációval foly-
tathassa és mélyíthesse a meg-
kezdett  szakmai munkát.

J.K.-O.M.

Régóta kongatjuk a vészha-
rangot a Föld nevű bolygó 
mint egyetlen élőhelyünk 
védelmében. A híradások-
ban egyik napon azt láthat-
juk, hogy valahol a világban 
egész településeket és ott 
élő embereket pusztítanak el 
a szinte semmiből keletkező 
villámárvizek, a másikon azt, 
hogy az aszály miatt embe-
rek milliói nem jutnak ivóvíz-
hez. Aztán a harmadikon is 
minden marad a régiben: 
majd valaki helyettünk úgyis 
megoldja. Ez tévedés, ezt 
a szemléletünket kell meg-
változtatnunk, mielőtt még 
késő lenne.
A természetben előforduló 
vegyület, a víz, a Föld felszí-
nének mintegy 70 %-át bo-
rítja be. Azt hihetnénk, hogy 
ez a hatalmas vízkészlet 
kimeríthetetlen, ezzel szem-
ben a Föld ivóvíz- és ipari-
víz-készletei nagyon is vége-
sek. Ugyanis ennek 97%-át 
a tengerek, óceánok magas 
sótartalmú vize adja, amely 
ivóvízként, de még ipari és 
mezőgazdasági felhasz-
nálásra is csak hatalmas 
költségekkel járó sótalaní-
tás után tehető alkalmassá. 
Az összes vízkincs 2-3%-át 
teszi ki az édesvíz, de még 
ennek jelentősebb része is 
a sarkvidék és a hegységek 
jég-, valamint hótakarója for-
májában található. Így már 
közvetlen emberi felhasz-
nálásra, ivóvíz-kitermelésre 
a fellelhető összes vízkész-
letnek csupán 0,3 százaléka 
alkalmas. Ezért történhet, 
hogy e hatalmas vízmeny-
nyiség ellenére emberek 
milliói egyáltalán nem jutnak 
egészséges ivóvízhez. Az 

élő szervezet (melyek sejtje-
inek nagy része is víz) nem 
tud víz nélkül meglenni, az 
emberé csak néhány napig. 
Ha ezt végiggondoljuk, ak-
kor a víz az emberiség egyik 
legnagyobb kincse, ne pa-
zaroljuk hát, hanem igyekez-
zünk tudatosan gazdálkodni 
vele. Az állandó körforgás-
ban lévő vízkészletünket a 
kisebb-nagyobb folyóvize-
ink mellett a csapadékvíz 
is növeli, bár az elpárolgott 
mennyiséget teljesen visz-
szapótolni nem képes. Még-
is érzékelhető, hogy milyen 
nagy értéket képvisel a föld-
re hulló csapadék minden 
egyes cseppje: ebből a sok-
sok cseppből lesz a tenger. 
Ezt a gondolatot követve az 
is igazzá válik, hogy ha kis 
odafi gyeléssel csupán egy 
csepp esővizet megmen-
tünk úgy, hogy a költséges 
ivóvizünk helyett felhasznál-
juk, máris egy apró lépést 
tettünk a vízkészletünk meg-
mentése felé. Így is lehet 
cseppből tengert csinálni, és 
még igazán pénzünkbe sem 
kerül. Egy átlagos mai ház-
tartásban személyenként 
átlagosan 150 liter vizet (a 
vezetékes víz ára is mindig 
emelkedik) használunk na-
ponta, egy évben legalább 
55 m3-t jelent, ennek egy 
(anyagi lehetőségeink által 
meghatározott) részét ki tud-
juk váltani esővízzel: kertünk 
növényeinek locsolását, az 
autómosást szinte ingyen, 
a WC-öblítést kisebb (külön 
csővezeték), a mosást már 
nagyobb (tisztítás) anyagi 
ráfordítással.
Magyarországon 500-750 
mm csapadékmennyiség 

hull évente, de a lehulló csa-
padék időben egyenetlenül 
elosztva, nem mindig akkor 
és ott keletkezik, amikor 
és ahol szükségünk van rá 
(nyáron csak kb. 300 mm). 
Emiatt a mezőgazdaságnak 
is elemi érdeke, hogy terve-
zett csapadékvíz-gazdálko-
dással ezt kiegyenlítse. A 
számokból következik, hogy 
100 m2 felületen elvileg 
évi 50 m3 összegyűjthető, 
amellyel családi méretekben 
egy főnek közel egy évi víz-
fogyasztása megspórolha-
tó lenne. Ezért nekünk is a 
természet törvényeihez kell 
igazodnunk, és gyűjteni az 
esővizet, hogy a csapadék-
mentes időszakban (nálunk 
akár 30 nap is lehet) majd 
felhasználhassuk. Ennek 
legegyszerűbb módja, amit 
mindenki megtehet, hogy 
a nagy egybefüggő felület-
tel rendelkező házunk vagy 
melléképületünk (garázs, 
műhely) ereszcsatornája 
alá gyűjtőedényt teszünk. 
Kisebb kert, kisebb vízigény 
esetén a megvásárolható, 
kifejezetten esővíz gyűjté-
sére szolgáló, esztétikus 
zárt műanyagtartályt olyan 
magasra emelhetjük, hogy 
az aljára szerelt csapon 
keresztül kényelmesen le-
engedhessük belőle a vi-
zet. A szabad felületekről a 

kisebb-nagyobb szennye-
ződések (falevelek) eresz-
csatornába jutását levélfogó 
(fém) hálóval, a csatorna 
függőleges becsatlakozá-
sába épített ráccsal, vagy 
nyitott gyűjtő esetén egy-
szerűen úgy, mint jómagam 
is: a műanyag hordót lefedő 
drótkeretre erősített szú-
nyoghálóval célszerű meg-
akadályozni. Nagyobb kerti 
vízigény esetén a tartályt 
akár földbe is beáshatjuk, 
természetesen akkor a víz-
kinyeréshez már szivattyút 
kell használnunk. (A bonyo-
lultabb, drágább megoldá-
sokkal itt nem foglalkozunk, 
a fenti projekthez kapcso-
lódva ezekkel is bővebben 
olvashatnak városunk hon-
lapján.) A csapadékvíz felfo-
gásával a növények locsolá-
sa, a vízszámlánk kímélése 
mellett csökkentjük azt az 
időnként feltorlódó vízmeny-
nyiséget is, amit a talajnak el 
kell nyelnie, ezáltal a városi 
csapadékgyűjtő-hálózat túl-
terhelésének és az árvizek 
(különösen az egyre gya-
koribb villámárvizek) káros 
hatásainak enyhítéséhez is 
hozzájárulunk.
Éljünk tehát tudatosan, vi-
gyázzunk erőforrásainkra, 
hiszen ez legtöbbször még 
pénzünkbe se kerül.

„A népdal a megíratlan idők lírai emlékezete”
(Csoóri Sándor)

(Eső)cseppből tenger

Ma ti zenkett en alkotják a Sajógyöngye népdalkört

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése Sajószentpéteren
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117
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Keresztrejtvény
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Vízszintes: 1. Társulatának 1948-tól haláláig volt tagja Pé-
csi Sándor. 10. Békés … (Kossuth-díjas színésznő). 11. Kö-
zelébe, feléje. 12. Ábrahám felesége, Izsák anyja. 13. Angol 
labda. 14. Ismert holland légitársaság.  15. Sorompóőr, éj-
jeliőr. 17. Oxigén és jód vegyjele. 18. Kéregetés, koldulás. 
20. Valahol életvitelszerűen tartózkodó. 22. Futólag ellenőr-
ző, átvizsgáló. 23. Várpalota keleti  városrésze. 25. Gléda. 26. 
Az első profi  japán atlétanő, olimpiai ezüst- és bronzérmes 
maratoni futó (Yuko). 28. A germánium vegyjele. 29. Olim-
piai bajnok holland úszónő. 30. Orrunkkal érzékeljük. 32. 
Ismert maja romváros Guatemalában. 33. Az első magyar 
olimpiai bajnok kenus (János).

Függőleges: 1. E város színházában kapta Pécsi 1945-ben 
az első állandó társulati  szerződését. 2. Júda királynője (Kr. 
e. 842-836). 3. Bél, németül. 4. … mode (francia, a.m.: divat 
szerint). 5. A kalcium vegyjele. 6. … Donetsk (ukrán focicsa-
pat). 7. Lati novits … (színészkirály). 8. Érzékszerve a nyelv. 9. 
Félpénz! 13. … közt (az RTL Klub egykori napi sorozata). 15. 
A bárium vegyjele. 16. Hosszasan ide-oda mozgat. 18. An-
tal egyik becézése. 19. A Losonci járás egyik településének 
lakója. 21. A lakásból utcára tesz. 24. Lerogy, összerogy, vá-
lasztékosan. 26. Az Adél név becézője. 27. A Halotti   beszéd 
ismert szava (a.m.: bizony). 29. Az asztácium vegyjele. 31. Ez 
pedig a cirkóniumé.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található. 
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt levele-
zőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2022. decem-
ber 8-áig. A helyes beküldők között  egy 5000 Ft-os köny-
vutalványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofi t Kft . 
3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.
com. Augusztus havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Sá-
rospatak”. Köszönjük Olvasóink akti vitását! Az október 
17-én megtartott  sorsoláson Andrejkó Tamásnénak ked-
vezett  a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről 
később értesítjük.

TÁJÉKOZTATÓ
a 65 év feletti személyek részére megállapítható egyszeri pénzbeli támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ
fűtési támogatás igénybevételének lehetőségéről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat idén decemberben is támogatja a 65. életévüket betöltött  sajószentpéteri lakosokat. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2020. (IX.28.) önkormányzati  rendelet 13. §-a szerint egy-
szeri pénzbeli támogatásra – a megélhetéssel kapcsolatos költségek csökkentéséhez – az a személy jogosult, aki 2022. november 1. 
napjáig a 65. életévét betöltött e, és a havi jövedelme nem haladja meg a 156.750,- Ft-ot.

A támogatás összege személyenként 8.000,- Ft.

A támogatás megállapítását az erre a célra rendszeresített  „Időskorúak pénzbeli támogatása iránti  kérelem” nyomtatványon lehet 
igényelni, melyhez csatolni kell a nyugdíj (más rendszeres pénzellátás), valamint egyéb jövedelem összegére vonatkozó igazolást.

A támogatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatványt a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal az érintett ekhez 2022. októ-
ber 31. napjáig eljutt atja. Amennyiben az érintett  személy a kérelem nyomtatványt ezen időponti g nem kapta meg, azt beszerezheti  
a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.). 

A kérelem személyesen benyújtható az Igazgatási Osztály (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.) ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási 
időben, vagy a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) is eljutt atható postai úton

2022. november 15. napjáig.
A határidő elmulasztása jogvesztő!

A 8.000,- Ft összegű egyszeri támogatás postai úton kerül kifi zetésére. A jogosultak 2022. december hónapban postai kézbesítéssel 
kapják meg a támogatási összeget.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is támogatást nyújt a szociálisan rászoruló sajó-
szentpéteri lakosok részére a fűtéssel kapcsolatos kiadások viseléséhez.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2020. (IX.28.) önkormányzati  rendelet 12. §-a szerint fűtési 
támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy,

• aki egyszemélyes háztartásban él, és a havi nett ó jövedelme nem haladja meg a 92.625,- Ft -ot, továbbá 
• aki többszemélyes háztartásban él, és az egy főre jutó havi nett ó jövedelem nem haladja meg a 78.375,- Ft-ot
• és a háztartásban élő személyek egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott  vagyona, továbbá a kérelmező által tulajdonosként, bérlőként, 
haszonélvezőként, szívességi használóként lakott  lakás alapterülete - komfor� okozatt ól függetlenül - nem haladja meg 
a 100 m2-t, vagy személyenként a 25 m2 nagyságot.

A fűtési támogatás megállapítására 2022. október 1. napjától a 2023. március 31. napjáig terjedő időtartamra, 6.000,- Ft/hó ösz-
szeg alapulvételével, egy összegben - maximum: 36.000,- Ft értékben - kerül sor.

A fenti  időszakban a kérelem benyújtásának lehetősége folyamatosan biztosított .

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.), valamint 
letölthető a www.sajoszentpeter.hu honlapról az önkormányzati  portál/polgármesteri hivatal/nyomtatványok menüpont alatt . A ké-
relem személyesen benyújtható ügyfélfogadási időben az Igazgatási Osztály (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.) ügyfélszolgála-
tán, vagy a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) is eljutt atható postai úton.



JÁTSZÓHÁZ

Célunk, hogy játékainkkal a gyermekeknek emlékezetes és
vidám időtöltést, felhőtlen kikapcsolódást biztosítsunk.

A bátor kalandorok felfedezhe�k a rejtélyes labirintust, amelyből ha
sikerül kitalálniuk, hatalmas labdatengerbe érkeznek!

Mivel játszóházunkban szakképze� személy végzi a felügyeletet,
a 3-12 éves korú gyermekeket a szülők o�hagyhatják a belépődíj

megváltása után.

A gyermekfelügyelet térítésmentes.

NYITVA TARTÁS
Péntek 15:00-18:00

Szombat
09:00-12:00
15:00-18:00

Vasárnap 15:00-18:00

ÁRAINK:
Minden megkezde� óra 500 Ft/fő
Gyermekenként 1 felnő� kísérő részére a játszóház ingyenes.
A további kísérő részére minden megkezde� óra 500Ft/fő.

KÜLÖNTEREM BÉRLETI DÍJ:
12 000 Ft/alkalom (3 óra)/ 12 fő részére,
a hét bármely napján,
előre egyeztete� időpontban.
Szerete�el várunk minden játszani vágyó apróságot!

Információ: 06 20/351-4403

(Sajószentpéter, Harica u. 1. Fi� Liget)
Sajószentpéteren a Fi� Ligetben


