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AKTUÁLISAKTUÁLIS
Tisztelt Sajószentpéteriek!

Mit kaptál?

„Legyen világosság!” Ter 1,3.
Akkor miért nem látunk?

Amikor a Szentpéteri Krónika 
hasábjain 2021 decemberében 
azzal a reménnyel kívántam 
minden sajószentpéterinek 
szeretetteljes karácsonyt és 

boldog új évet, hogy a 2022-
es esztendőben végre vissza-
térhetünk majd a megszokott 
életünkhöz, nem gondoltam 
volna, hogy az idei év úgy ke-

rül majd be képzeletbeli tör-
ténelemkönyvünkbe, hogy a 
szomszédban dúló háborúról, 
egekbe szökő inflációról, sőt, 
amire évtizedek óta nem volt 
példa, a benzinkutak előtt kí-
gyózó sorokról és átmeneti 
üzemanyaghiányról szól majd. 
Nem vitás, rendkívül nehéz 
évet hagyunk most magunk 
mögött. Ennek ellenére a ka-
rácsonyra készülve mindenki-
től azt kérem, hogy az ünnep 
hangulatában figyeljünk egy-
másra, barátainkra, rokonaink-
ra, szeretteinkre! Gondoljunk 
arra, hogy mit nyújthatnánk 
nekik, mivel lephetnénk meg 
őket. Nem drága ajándékokra 
gondolok, csupán odafigyelés-
re, szeretetre, értékes, együtt 
töltött percekre, órákra. A 
karácsony melengető fénye 
mellett szorítsuk meg egymás 
kezét, mosolyogva biztassuk 

egymást! Vigyázzunk csalá-
dunk és saját egészségünkre, 
mert ha egészség van, az em-
ber csodákra képes! Őrizzünk 
meg ezekből az ünnepi pilla-
natokból morzsákat az eljö-
vendő év hétköznapjaira, hogy 
azokból is kicsit ünnepit, kicsit 
méltóságteljest, a hétközna-
pitól eltérőt varázsolhassunk! 
Ha ez egy kicsit is sikerül, máris 
sokat tettünk azért, hogy roha-
nó világunkból (ha rövid időre 
is, de) kizökkentsük magunkat. 
E gondolatok jegyében kívá-
nok minden sajószentpéteri 
lakosnak meghitt karácsonyi 
ünnepeket, sikerekben gazdag 
új évet, valamint eredményes 
feltöltődést, hiszen megoldás-
ra váró feladatok 2023-ban is 
bőséggel várnak ránk.

Dr. Faragó Péter
polgármester

A magyarok háromnegyede 
jótékonykodik a karácsonyi 
időszakban, a legtöbben gyer-
mekotthonokat támogatnának 
pénzzel - derült ki egy repre-
zentatív felmérésből. Az or-
szágunkban és a világban ural-
kodó energiaválság miatt idén 

szerényebb lesz a karácsony, 
és talán most adakozni is keve-
sebben fognak.
Ennek ellenére karácsonykor 
sokan kérdezik majd tőlünk: 
mit kaptál és mit adtál? És el-
mondjuk, hogy ezt és azt kap-
tuk és adtuk. Hadd kérdezzem 
így: Kit adtunk, vagy kit aka-
runk adni? Tudom, hogy aján-
dékot sem könnyű adni, nehéz 
kiválasztani, vagy elfogy a pén-
zünk, de a legnehezebb erre a 
kérdésre válaszolni: kit adtál?
A gyermekek legnagyobb éhsé-
ge: a szülőéhség. Ad-e a szülő 
magából a gyermeke számá-
ra? Mennyivel jobban vágyik 
az anyai–apai szeretetre, mint 
bármely csillogó játékra! Mi-
lyen nagy éhség egy feleség 
számára: a férjéhség, szóljon 
egy jó szót hozzá, legalább ka-
rácsonykor! Egy meleg, simo-

gató, kedves, tiszta szót, amire 
az asszony évek óta vár. Visz-
szaadná vagy akárkinek oda-
adná a karácsonyfa alá odatett 
legdrágább ajándékot is, ha a 
férj önmagát adná! És fordítva! 
Tudunk-e valakit adni, magun-
kat adni, magunkkal együtt egy 
villanásnyit, egy szikrányit Jé-
zus Krisztusból, az Ő lényéből, 

az Ő szeretetéből? Az esztendő 
legbensőségesebb ünnepén, a 
szeretet ünnepén ajándékoz-
zunk hát valóban szeretetet 
szeretteinknek. Békés karácso-
nyi ünnepet kívánok minden 
kedves Olvasónak!

Major Zsolt
lelkipásztor

A bányászt társai hosszú, erős 
kötél végére erősített kosár-
ban eresztették lefelé a tárna 
mélyére. Egyszer csak a kö-
tél himbálózni kezdett, s egy 
óvatlan pillanatban a bányász 
kezében tartott lámpa nekiütő-
dött a tárna kemény falának, s 
darabokra tört. A bányász még 
felkiálthatott volna társainak, 
hogy húzzák vissza, mert el-
veszítette a lámpáját, anélkül 
pedig nem talál oda a többi-
ekhez, akik már lent dolgoznak 
a mélyben. A mi bányászunk 
azonban túlságosan is maga-
biztos és büszke volt. „Ugyan 
már! Hiszen százszor és száz-
szor megtettem már azt az utat 
a kanyargós járatokban a fejtés 
helyszínéig! Becsukott szem-
mel is odatalálnék, ismerek 
minden kanyarodót. Nem kell 
nekem az a lámpa!” - gondolta 
magában. Amikor leért a tárna 
fenekére, neki is indult bátran 
a sötét folyosónak, kezeivel ta-

pogatva ki a falat. Eleinte nagy 
biztonsággal ment, de egy idő 
után kezdett elbizonytalanod-
ni. Mintha nem is itt lett vol-
na az a forduló! Mintha nem 
is lejtett volna ennyire az út! 
Egyre hevesebben vert a szí-
ve, főként, amikor észrevette, 
hogy ennyi idő alatt már régen 
oda kellett volna érnie a többi-
ekhez. Kétségbeesetten fülelt, 
de nem hallott emberi szót, 
csákánykopogást, egyáltalán 
semmit. Bolyongott a mély 
sötét alagutakban, órák teltek 
órák után, míg végül végsőkig 
elkeseredve, holtfáradtan ült 
le egy kiálló nagy kőre, s kezé-
be temette az arcát: „Jaj, miért 
is nem mentem vissza azért a 
lámpásért!”
Az újszövetségi Szentírásból ol-
vassuk karácsonykor az ünnepi 
szentmisében: Jn 1,1-5: „Kez-
detben volt az Ige, és az Ige Is-
tennél volt.... Benne élet volt, 
és ez az élet volt az emberek 

világossága.”
Az „Ige” az, akinek születését 
karácsonykor ünnepeljük. Ő 
kezdettől fogva Istennél volt, 
és minden általa lett. Az „Ige” a 
teremtő szó. Isten általa hozott 
létre mindent és mindenkit. 
Az anyag őáltala ölt a káoszból 
rendet. Általa nyer értelmet a 
történelem és benne minden 
egyes ember élete, történe-
te. Mennyi fájdalmas tragédia 
okozója, hogy sokan elfelejtik, 
eltakarják az elfelejthetetlen, 
eltakarhatatlan igazságot: éle-
tünk Istentől veszi kezdetét, 
benne ér célba és csakis őáltala 
van értelme.
Beszélünk a békéről, de egyre 
türelmetlenebbek vagyunk? 
Egyre jobban rohanunk. Be-
szélünk a megbocsátásról, de 
nem tudunk igazán kiengeszte-
lődni? Beszélünk a szeretetről, 
de ha áldozatot kíván, máris 

kihátrálunk a kapcsolatból? 
Beszélnek a szerelemről, de 
többnyire csak múló testi von-
zódást értenek alatta? Beszé-
lünk a hűségről, de az anyagi 
javak iránti túlzott vágyunkban 
könnyen szakítjuk el a legalap-
vetőbb gyökereinket is?
„Hiábavaló próbálkozás Isten 
nélkül felépíteni az ember vá-
rosát! Nem sikerülhet, mert 
Isten nélkül értelmezhetetlen 
az ember. Az a város, az az élet 
nem lesz az emberé, nem lesz 
emberi!” (II. János Pál pápa) 
Az Istentől jövő fény nélkül 
senki nem képes megtalálni 
a helyes irányt. (Dr. Finta Jó-
zsef nyomán)
2022 karácsonyára áldott, bé-
kés ünnepeket kívánok a ked-
ves Olvasónak!

Takács Alajos
plébános
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Mária megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette. Kedves Testvérek!

Adventnek, karácsonynak az üzenete, hogy Krisztus 
megtestesült, emberré lett, hogy az ember átistenüljön! 
Mindenkinek áldott készületet és karácsonyt kívánok  
ezzel a szép történettel:

– Lukács evangéliuma 2. fejezet 7. vers

Sokan vagyunk úgy vele, hogy 
az egész éves rohanás után a 
karácsonynak egy igazán kü-
lönleges, ünnepi hangulatot 
akarunk adni. Minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, hogy az 
évnek ez a napja tényleg más 
legyen. Már napok, sőt, hetek 
óta készülődünk a vendégfo-
gadásra. Napokkal szenteste 
előtt már össze van állítva a be-
vásárlólista, hogy mi fog kelleni 
az ünnepi vacsorához. Vannak 
családok, ahova a karácsonyfát 
a Jézuska hozza, és az angya-
lok díszítik fel. Van, ahol ezt a 
szülők a gyerekekkel csinálják 
közösen. Az ajándékok már be 
vannak csomagolva és elő van-
nak készítve, hogy már csak a 
fa alá kelljen tenni a megfelelő 
időben. És sok családnál hoz-
zátartozik a karácsony külön-
legessé tételéhez az is, hogy 
december 24-én elmegyünk 
a templomba. Lehet, hogy év 
közben a mindennapi felada-
tok tömkelege között nem 
szoktunk eljutni, de karácsony-

kor erre akkor is időt szakítunk. 
Nehéz ezen a napon, karácsony 
szentestéjén lelkileg is jelen 
lenni a pillanatban. Megannyi 
dolog miatt kell aggódnunk, 
hogy minden rendben menjen 
az estével kapcsolatban. Ne le-
gyenek viták a gyerekek között, 
az anyósnak ízeljen a főztünk, 
a vendégek rendben találjanak 
mindent a lakásban, és így to-
vább. És miközben a templom 
hideg padjaiban ülünk, lehet, 
hogy megragad bennünket 
valami abból, amit a lelkész 
mond. Ő is egy karácsonyról 
beszél, de egy egészen más-
fajta karácsonyról, ami régen, 
két évezreddel ezelőtt tör-
tént. Ezen a karácsonyon nem 
volt feldíszített fenyőfa, sem 
pedig nagy vendégvárás. Ez a 
karácsony végtelenül szerény 
és szegényes volt. Az első ka-
rácsony története egy fiatal 
jegyespárról szól, Máriáról és 
Józsefről, akikre óriási felelős-
ség hárul: egy kisded élete. Az 
édesanyák mindig mondják, 

hogy egy kisbaba érkezésére 
sosem lehet teljesen felkészül-
ni, mindegy, hogy mennyire 
igyekszünk mindenről gondos-
kodni. Az első karácsonykor is 
ez történt, amikor Mária meg-
szülte ott, a betlehemi istálló-
ban elsőszülött fiát, Jézust. Eb-
ben a kisbabában öltött testet 
az a szeretet, ami megterem-
tette a világmindenséget, és 
ami átöleli a teremtett világot 
és benne mindannyiunk életét. 
Az örökkévaló Isten egy tehe-
tetlen kisbabává lett Jézusban 
az első karácsonykor, és ön-
magát esendő és tökéletlen 
emberekre bízta. A kisded Jé-
zusban jött el hozzánk, és lett 
kézzelfoghatóvá az Isten sze-
retete, és ezt a jelenlétet egy 
tapasztalatlan és nincstelen 
szülőkre bízta.
Tulajdonképpen ugyanez tör-
ténik velünk is minden kará-
csonykor, amikor Jézus érke-
zésére emlékezünk. Isten az 
ő szeretetét ránk bízza, és azt 
kéri tőlünk, hogy vigyázzunk 
rá, őrizzük magunkban, és en-

gedjük, hogy változást hozzon 
a szívünkben. Talán nem is va-
gyunk vele tisztában, de kará-
csony ünnepe azt kéri tőlünk, 
hogy mi is vegyünk részt Isten 
nagy tervében. Abban, hogy 
továbbadjuk azt a szeretetet, 
reménységet, békét és örö-
möt, ami Jézusban érkezett el a 
Földre. És ezt nem tudjuk csak a 
templom falain belül gyakorol-
ni vagy csak karácsony ünne-
pén. Ez egy olyan feladat, ami 
egész évben vár ránk otthon, a 
családban, a munkahelyünkön, 
az utcánkban és a mindenna-
pokban. A világ már epekedve 
várja ezt a szeretetet.
Idén karácsonykor tehát vigyük 
magunkkal ezt az örömhírt: 
2000 évvel ezelőtt a betlehe-
mi istállóban testté lett Isten 
szeretete, ami most ránk is rá 
van bízva, hogy továbbadjuk 
az embereknek. Isten segítsen 
ebben bennünket!

Marozsák Dániel
lelkész

A lelkész még egyszer elindult, 
hogy utolsó próbát tegyen egy 
házaspárnál, akik válni akar-
tak. Hónapok óta kísérletezett, 
hogy kibékítse őket, de semmi 
eredményre nem jutott. Tehát 
ma, még egyszer, utoljára. Az 
asszony nyitott ajtót, a férj fá-
radtan, leverten ült az asztal 
mellett. Hidegen, kimérten kö-
szöntötték egymást. A két em-
ber 32 éve élt együtt. Néhány 
éve válságba jutott a házassá-
guk. A háború alatt elidege-
nedtek egymástól, s a feszült-
ség robbanáshoz vezetett. A 
lelkész megpróbált szeretetről, 
megbocsátásról, újrakezdésről 
beszélni. A házaspár fásultan, 
közömbösen bámulta a pad-
lót. A lelkész végül odafordult 
mindkettőjükhöz: ,,Nos, hogy 
döntöttek?” A férfi arca meg-
merevedett, alig hallhatóan 
mondta: ,,Ahogy megegyez-

tünk. Pokol lenne a feleségem-
mel együtt maradni.” Mind a 
hárman elnémultak.
A hallgatást váratlanul az aj-
tócsengő hangja törte meg. 
Ki jöhet ilyen későn? Másod-
szor is csengettek. Az asszony 
felállt, kilépett az előszobába, 
és behúzta maga mögött az 
ajtót. Nagyot nézett, amikor 
megpillantotta a táviratkihor-
dót. ,,A táborból jött” - mond-
ta, és nyújtotta a borítékot a 
meglepődött asszonynak, aki 
úgy vette át, mintha kardcsa-
pás érte volna. Hát a fiúnak 
éppen most kell hazajönni a 
háborúból, a fogságból, ami-
kor kétszeresen otthontalanná 
válik? Egyik összeomlásból a 
másikba? Kábultan bontotta 
fel a borítékot, és olvasta az 
örömhírt: ,,Ma érkeztem a ha-
tárra, holnap jövök, fiatok.” A 
férfiak némán várakoztak, míg 

az asszony végre belépett a 
szobába. Az ajtónál tétovázva 
megállt. Kérdően, reményked-
ve tekintett a férjére. Remegő 
ajkakkal végre kimondta: ,,Jön 
a fiú!” A férfi rábámult, majd 
akadozva ismételte a szavakat: 
,,Jön a fiú?” Az asszony bólin-
tott, és könnyek csorogtak az 

arcán. A férfi zokogva rejtette 
kezébe az arcát. Aztán újra ösz-
szeszedte magát, habozva fel-
állt, de tekintetét le nem vette 
az asszonyról. A két ember las-
sú léptekkel megindult egymás 
felé. Nem szóltak egy szót sem, 
de tekintetük mindent elárult. 
És végül megtörtént a csoda. 
A férj gyengéden megsimogat-
ta a felesége karját. Teljesen 
megfeledkeztek róla, hogy egy 
harmadik is van a szobában. Ez 
a harmadik ámulva szemlélte a 
fejleményeket. Amit hónapo-
kon át nem tudott elérni, azt 
egy mondat egy pillanat alatt 
elvégezte. ,,Jön a fiú!”
A lelkész úgy érezte, hogy itt 
már nincs semmi dolga, észre-
vétlenül elhagyta a szobát. A 
szürke decemberi ködben uj-
jongó férfi ballagott hazafelé. 
,,JÖN A FIÚ!” - dobolta örömtől 
repesve a szíve.

Adventnek, karácsonynak is ez 
a fő üzenete: ,,A Fiú jön!” Isten 
fia újra eljön!

Kovács Lajos
görögkatolikus parókus
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Címlapsztori
A Mikulás a Generációk Kertjében jutalmazta a jó gyerekeket

Régóta ismert tény, hogy a nagyszakállú Télapó a jó gye-
rek barátja, aki ezt a legendát pár nappal ezelőtt is iga-
zolta. A Generációk Kertjébe várta a különböző korosz-
tályokat, hogy gazdag programmal és némi ajándékkal 
lepje meg őket. Előtte figyelmesen a programját is közzé 
tette, hogy senkit ne érjen nagy meglepetés azok közül, 
akik találkozni szeretnének vele.

Mivel Miklós napja december 
6-án szerepel a naptárban és 
az munkanap, ezért a városi 
esemény rendezői előrehozták 
a Mikulás-napi programot de-

cember 3-ára, ami szombatra 
esett. Délutánra benépesült 
a Generációk Kertje, ahol az 
ilyenkor szokásos díszletek, 
mint a szánt húzó rénszarvas, 
a hóemberfigura vagy éppen 
karácsonyi angyalok várták a 
vendégeket. Az állóteke ezúttal 
a krampuszkugli nevet viselte, 
és lehetett gyakorolni a bá-
bok ledöntését. Kicsit arrébb 
kockákkal kellett célba találni, 
és volt még több ügyességi 
játék, melyeket kortól függet-
lenül használhattak a progra-
mok után érdeklődők. A jól 
teljesítőknek nem maradt el a 
szaloncukor-jutalom. Az Egy-
szervolt Mesezenekar karácso-
nyi gyermekdalokat adott elő, 
amelyek az évszaknak meg-
felelő időjárásról is szóltak, 
mint a hóesés, de idén miku-

láskor nem volt sem hó, sem 
jég, sem fagy, ezért hóembert 
készíteni sem lehetett. Az idő-

járástól elvonatkoztatva vittek 
hangulatot a rendezvénybe az 
óriásbábok, akik Micimackó- 

A Mikulás-legenda
Vallási eredetű történet köré fonódik a pásztorbottal, palást-
ban, püspöksüvegben megjelenő és ajándékot osztó jótékony 
Mikulás alakja. A katolikus Szent Miklós püspök Lycia római 
provinciában, Myra városban hirdette az igét a korai közép-
korban. A hagyomány szerint támogatta a szegény embe-
reket, amihez az egyház vagyonát is felhasználta, amit nem 
mindenki nézett jó szemmel. A katolikus szent püspök híre 
aztán a 10. században eljutott Németországba is, ahol szerep-
játékokkal emlékeztek meg a jótevőről. Ez a szokás gyűrűzött 
be Magyarországra, és a magyar nyelvterületen már piros kö-
penyes, szakállas öreg bácsi látogatott el a Miklós-nap előes-
téjén a családokhoz, hogy ott kikérdezze és megajándékozza a 
gyermekeket, persze csak akkor, ha jók voltak. Ha nem, akkor 
virgács volt a jutalmuk és némi fenyítés. Bő egy évszázaddal 
ezelőtt vált szokássá, hogy a gyermekek az általuk kifényesí-
tett csizmájukat lefekvés előtt kirakták az ablakba, hogy reg-
gelre azok ajándékkal teljenek meg. Utóbbi ajándékozási szo-
kás az osztrákoktól terjedt el. Amíg a két világháború között a 
Mikulás a mennyben élt, akit manók, krampuszok és angyalok 
vettek körül, addig legújabban – a globalizáció hatására - már 
Lappföldön van az otthona, Joulupukki a neve, rénszarvasszá-
non közlekedik, és nincsenek segítői.  Volt időszak, amikor a 
valláshoz köthető Mikulás helyett a Télapó megszólítást alkal-
mazták hazánkban, ám az érintett a mai napig mindkét meg-
szólítást elfogadja, és minden évben visszatér az ajándékot 
váró gyermekekhez. 

vagy éppen rénszarvasruhát 
öltöttek, majd rénszarvasfej-
díszeket osztva, nótázva vona-
toztatták meg a gyermekeket. 
A fiatalabb korosztály bízott 
benne, hogy a Mikulás teljesíti 
ígéretét, és azon a délutánon 

felkeresi a Generációk Kertjét, 
ami úgy négy óra tájékán be is 
következett. Csengőszóval tu-
datta, hogy megérkezett, ami 
kellő izgalmat váltott ki a jelen-
lévőkben. Innentől mindenki a 
nagyszakállú körül tolongott, 

aki kosarából a krampusz se-
gítségével csokimikulásokat 
és szaloncukrot ajándékozott 
a kimondottan jó gyermekek-
nek, mármint azoknak, akik 
válaszolni tudtak a feltett kér-
déseire. Ekkorra már kezdett 

sötétedni, és kigyulladtak a dísz-
letek ünnepi fényei, amelyek az 
eseményhez illő meghitt han-
gulatot biztosítottak a rendez-
vényre ellátogatóknak.

Kovács I.
Akad, aki most látta először a 

fényárban úszó hóembert
Sokan készítettek fényképeket az ünnepi díszben pompázó 

kertben

Hatalmas tömeg vette körül a MikulástA Télapó csengőszóval tudatta, hogy megérkezett

Az Egyszervolt Mesezenekar karácsonyi gyermekdalokat  
adott elő

Micimackó is jelen volt óriásbáb formájában
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Rövidre szabott művészpálya

Pécsi Sándorra emlékezünk
Pécsi Sándor kétszeres Kossuth-díjas színész, érdemes és 
kiváló művész születésének centenáriuma és halálának 
50. évfordulója tiszteletére íródott cikksorozatomban 
igyekeztem minél részletesebben feldolgozni életét, mű-
vészetét. A mostani, befejező részben korai haláláról és 
a – véleményem szerint hozzá mindenképpen méltatlan 
– kulturális emlékezetről ejtsünk néhány szót.

A függöny legördül

Pécsi Sándort egy alkalom-
mal a neves író, kritikus Gal-
sai Pongrác faggatta az Öl-
tözőtükör című kötetéhez 
anyagot gyűjtve:
,,- Fél az öregségtől?
- Nem. Én már húszéves korom-
ban vénembereket játszottam. 
Nagy gyakorlatot szereztem az 
öregségben.
- Hát a haláltól fél-e?
- Attól a legkevésbé! A sztoikus 
bölcseken nevelkedtem. S azt 
hiszem, elég nyugodt lehet a 
lelkiismeretem.”
A sors keserű fintora, hogy 
aki már fiatal színész korától a 
színpadon megannyi különbö-
ző habitusú alak öregségének 
szinte minden rétegét olyan 
mélyen, hitelesen elénk tudta 

varázsolni, a saját idős éveit 
nem élhette meg. Pécsi Sán-
dor 1972. november 1-jén, 
a Sirály próbáján a színfalak 
mögött zsörtölődni kezdett 
Ádám Ottóval: már eleget volt 
színész, más szeretne lenni, 
de új szerepet már egyáltalán 
nem akar megtanulni, inkább 
a régieket játszaná el újra… A 
rendező belement a játékba, és 
megígérte: ha még a Falstaffot 
megtanulja, akkor másikat már 
nem kell neki. Pécsi ezt egy 
fejbólintással nyugtázta, de 
egyikük sem sejthette akkor, 
hogy ez a kis játék nemsokára 
halálosan komoly valósággá 
válik. A másnapi próbán Pécsi 
– visszaidézve a Royal Shakes-
peare Company korábban lá-
tott budapesti vendégjátékát, 
a Szentivánéji álom előadást, 

különösen a fiatal brit színé-
szek akrobatikus mozgását – 
felállt a székből, majd kézen 
járva mutatta meg játszótársa-
inak, hogy ő még ötvenévesen 
is meg tudja ugyanazt csinálni. 
Két nappal később, a Falstaff 
tanulása közben, a fotelben 
ülve újra felötlött benne: mi 
lenne, ha majd a színpadon a 
címadó főhős is kézállásba len-
dülne? Megpróbálta, de - talán 
e megerőltető mozdulatok ha-
tására is - a korábbi trombózi-
saiból visszamaradt vérrögök 
egyszer csak elindultak a feje 
irányába.  Visszaült a fotelba, 
és a rongyosra olvasott szöveg-
könyvet kezében tartva az örök 
égi színpadokra távozott…
A Farkasréti temetőben he-
lyezték örök nyugalomra. A 
sírjánál Mészöly Dezső - szavait 
versbe foglalva - búcsúzott el 
a kor egyik legnagyobb színé-
szegyéniségétől:
Csak egy napra halt meg: amíg 
eltemettük.
Másnap már egy mozi folyosó-
ján feltűnt: 

- ott az az elkésett, sietősen 
menő! . . .
(El kellett fordulnom, hogy ne 
lássam: nem őt)
Azután ajtón át hallottam 
a hangját,
s éreztem, még szólna, szólna 
ő, ha hagynák . . .
(De nem ütött már át beszé-
de a nótán,
ahogy a szomszédom csa-
vart rádióján,
s ismét zene ömlött. . .) Azu-
tán mögöttem
roppant a pad... (Ő volt?) S mi-
kor felütöttem
Csehovot: a könyvben egy ma-
gános férfi
az ő zavarával kezdett he-
herészni. . .
Csak egy napra halt meg. Az-
óta akárhol
járok a tömegben, felbuk-
kan a Sándor:
— már a tarkójáról megisme-
rem - érzem,
ha kicsit kilépek, mind-
járt utolérem!
Nem érte utol csak majd’ há-
rom évtizeddel később. De 

búcsúztatójának utolsó sora, 
mely Pécsi nem sokkal halála 
előtt befejezett filmjének (Fuss, 
hogy utolérjenek) betétdalát 
idézte, életének összefoglalá-
saként is szolgálhat:
„Másnak indultál, és ide jutot-
tál // Gyermekkori álmok, nincs 
veszett remény, //
csak azért is megmutatom, // 
hogy ki vagyok én.”
Ő valóban megmutatta: különb 
lett, mint mások.
A sors által rövidre szabott 
művészi pályafutását a nézők 
tapsain túl hivatalosan is sok-
szor elismerték: a Kossuth-dí-
jat két alkalommal (1951 és 
1953), a Magyar Népköztár-
sasági Érdemérem arany fo-
kozatát 1952-ben, Magyaror-
szág Érdemes Művésze címet 
1961-ben, a Magyarország Ki-
váló Művésze címet 1968-ban 
érdemelte ki. Sajószentpéter 
városa 2002-ben posztumusz 
díszpolgárrá fogadta, művelő-
dési háza pedig néhány hónap-
ja már az ő nevét viseli.
Az ezerarcú művész emlékét 
néhány, az idő múlásával daco-
ló, megsárgult mozi- és TV-film, 

számtalan újságcikk és korabeli 
fotó őrzi. A halála utáni emlék-
műsor szerkesztésekor derült 
ki, hogy a televízióra rögzített 
színházi előadásaiból szinte 
alig található a TV archívumá-
ban, az igazán emlékezetes, 
nagysikerű alakításit egyetlen 
filmkocka sem őrzi.
Születésének hatvanadik és ki-
lencvenedik évfordulóján Cser-
je Zsuzsa rendezett kiállítást a 
Bajor Gizi Színészmúzeumban. 
Az első iránt még a „civilek” is 
szép számban érdeklődtek, a 
másik rendezvényen már szinte 
csak a művészvilág képviselte 
magát. Az egyszerű síremléke 
mellett Sárospatakon utca és 
a gimnázium szoborparkjában 
mellszobra, Kazincbarcikán 
nagyméretű portréja (Mezei 
István alkotása), egykori, Cser-
je utcai házán emléktábla, va-
lamint Sajószentpéteren utca 
és a nevét viselő művelődési 
ház aulájában dombormű-
ve igyekeznek Pécsi Sándort 
megtartani emlékezetünkben. 
Úgy hiszem, az emberi élet 
értelmét keresve, az időköz-
ben elért sikerek, a megkapott 

elismerések, díjak csupán az 
odáig vezető út kilométerkö-
vei, de magáról a célról Arthur 
Miller – a „Pillantás a hídról” 
című drámájában - mondott ki 
helyettünk nagyon pontos ösz-
szefoglalást:
„A vágy — amely erősebb, 
mint az éhség, a nemiség, 
vagy a szomjúság — az a vágy, 
hogy legalább egy ujjlenyo-
matot hagyjunk magunk után 
valahol a világban... Még ha 
tudjuk is olykor, hogy nevün-
ket egy nyári éjszakán —jég-
kockára véstük.”
Reméljük, hogy szülőhelye, 
Sajószentpéter és annak mű-
velődési háza, amelynek előző 
névadó ünnepségét, 1969-ben 
szavalatával maga Pécsi tette 
emlékezetessé - ez év júniusá-
tól pedig már Petőfié helyett 
az ő nevét viseli –, az idő mú-
lásával inkább naptól csillogó, 
maradandó ércnek, mintsem 
naptól olvadó jégkockának bi-
zonyul majd számára. A mai 
fiatalok, gyerekeink, unokáink 

- akik már nem láthatták őt 
színpadon vagy filmvásznon 
játszani - jogosan kérdezhetik: 
ki volt Pécsi Sándor?
Szeretném hinni, hogy a válasz 
megadásában ez az életéről 
szóló cikksorozat is segítségük-
re lesz majd, amelynek lezá-
rásához a nálam illetékesebb 
Molnár Gál Péter neves kriti-
kust hívom segítségül:
„Színész és komédiás? A komé-
diás is színész, de nem minden 
színész komédiás. A színész le-
játszik, eljátszik egy szerepet, 
hatnak rá művészi divatok, a 
komédiás azonban mindig ön-
maga zabolátlan játékkedvét, 
tetszeni vágyását, gyermeki 
báját viszi színpadra. A színész 
lehet korszerű vagy modern, 
a komédiás azonban az örök 
ripacsság ősi, céhbeli, mes-
terségbeliségét, plebejus tisz-
teletlenségét képviseli. Pécsi 
Sándor nagy komédiás volt.”
Őrizzük meg tovább emlé-
kezetünkben!

Kiss Barnabás

Az Egyiptomi Régiségek Múzeumának parkja, középen Psota Irén és Pécsi Sándor színművészek

Szász Endre festőművész kiállításának megnyitója. A művész és 
Pécsi Sándor színművész

Pécsi Sándor és Márkus László színművészek Dürenmatt: A nagy 
Romulus c. darabjának előadásán
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MOZAIKMOZAIK
Lévay József kincsei

Városunkban az idén is megemlékeztek a neves költőről, műfordítóról
Százkilencvenhét évvel ezelőtt, 1825. november 18-
án látta meg a napvilágot Lévay József, Sajószentpéter 
város legnevesebb szülötte, díszpolgára, a reformkor 
kiemelkedő alakja, költő, műfordító, tanár, Borsod vár-
megye aranytollú főjegyzője és alispánja. Szülőföldjén - 
a sokéves hagyományokhoz méltó módon - ez évben is 
rendezvénysorozattal emlékeztek meg életéről és szer-
teágazó munkásságáról.

A Lévay-napok első rendezvé-
nyének 2022. november 15-én, 
kedden délután a költő nevét 
viselő városi könyvtár adott 
otthont. Korábbi felhívásukra a 
város, valamint a környék álta-
lános iskolái olyan alsó és felső 
tagozatos tanulóinak jelent-
kezését várták, akik szeretik a 
verseket, és ezt közönség előtt 
is szívesen bebizonyítanák.
A szavalóverseny a Kossuth 
Lajos Általános Iskola alsós 
diákjainak rövid énekműsorá-
val indult, majd ezt követték a 
szavalatok két kategóriában: az 
elsőben a 4-5-6. osztályosok, 
míg a másikban 7-8. osztályo-
sok mérették meg magukat. A 
produkciók elhangzása után a 
zsűri a versválasztás és az előa-
dásmód alapján bírálta el a ta-

nulók (aznapi) teljesítményét, 
majd Simkóné Nagy Anita mű-
velődésszervező rövid össze-
foglaló értékelés után különdí-
jakat, valamint az első három 
helyezettnek könyv- és tárgy-
jutalmakat adott át. A verseny-
re minden iskolás becsülettel 
felkészült és helytállt, de a do-
bogót érő teljesítmények külö-
nösen megérdemlik, hogy az 
előadó nevét is megemlítsük.

I. kategória: 1. Forgács 
Hanna (Sajószentpéter), 2. 
Magyar Zsófia Lilien (Ka-
zincbarcika), 3. Tóth Dávid 
(Berente). 
II. kategória: 1. Kelemen 
Dzsenifer (Sajószentpéter), 
2. Geiszelhardt Nikol (Ka-
zincbarcika), 3. Tóth Márk 
József (Sajószentpéter).

A Lévay-napok keretében ko-
rábban rajzversenyt is hirde-
tettek, amelyben arra kérték 
a jó fantáziával és rajzkész-
séggel rendelkező helyi gye-
rekeket, hogy vessék papírra, 
milyen is „Sajószentpéter, a 
diákok szemével”. A program 
második részében az erre szép 
számban beérkezett, nagysze-
rű pályamunkákat mutatták 
be, és díjazták azok alkotóit. A 
sok, remekül sikerült alkotás 
arra késztette az Alvári Dóra, 
korábbi művésztanárral meg-
erősített zsűrit, hogy itt is két 
kategóriába sorolják be az al-
kotókat. Így a kicsiknél 1. Vadá-
szi Vanda, 2. Kovács Pandora, 
3. Bódis Jázmin, a nagyobbak-
nál pedig 1. Hircsu Áron és Ma-
lik Dorina, 2. Kiss István Márk, 
3. Szoboszlai Tibor állhattak fel 
a képzeletbeli dobogó fokaira. 
A hagyományos forgatókönyv-
höz igazodva pénteken, idén 
pontosan Lévay születésnapján 
(november 18-án) délelőtt a re-
formátus temetőben a családi 
sírboltnál hajtottak fejet em-

léke előtt a késői utódok. Ott, 
ahol ilyenkor a Sajógyöngye 
népdalkör közreműködésével 
minden évben „fehér galamb 
száll a levegőbe”. A sír mellett 
Major Zsolt, a Bányai Reformá-
tus Gyülekezet lelkipásztora 
rövid emlékező beszédében 
kiemelte, hogy itt állva érthet-
jük meg igazán, hogy olyan em-
berre emlékezünk, aki itt, kö-
zöttünk élt, szülőföldjéért és a 
nemzetért. Aki ragaszkodott a 
hazához, Borsodhoz, de szülei 
szeretetén keresztül különösen 
Sajószentpéterhez, ahol most 
mi élünk. Ma már közöttünk 
sem élnek olyanok, akik sze-
mélyesen is emlékezhetnének 
a korra, amelyben ő élt. A ma-
iaknak abból csupán néhány 
könyv, vers és - remény szerint 
- a tisztelet maradt meg. Majd 
arra buzdított minden ma élő 
sajószentpéterit, hogy életünk 
fontos pillanataiban mi is igye-
kezzünk úgy cselekedni és tud-
juk úgy szeretni ezt a várost, 
ahogyan azt egykor az örök ér-
vényű igazságért (szeretetért 

és jóságért) harcolva Lévay is 
tette. Ezért is fontos a most 
felnövő nemzedékek számára 
az ő emlékének ápolása. Ennek 
jeleként a megemlékezés után 
a város közéletének szereplői 
és civil szervezetek koszorúkat 
helyeztek el Lévay sírjára.
Vasárnap, november 20-án a 
református nagytemplomban, 
Lévay „szép, öreg templomá-
ban” megtartott istentiszte-
lettel folytatódott az ünnep-
ségsorozat.
A megjelent vendégeket és a 
gyülekezetet elsőként Maro-
zsák Dániel, az egyházközség 
egy hónappal ezelőtt felava-
tott lelkipásztora köszöntötte 
néhány gondolattal. Ezekből 
kiemelt egy, a tavalyi (számá-
ra első) Lévay-napok óta őt 
foglalkoztató kérdést: mi tette 
naggyá, a kor nagyjai közül is 
kiemelkedővé Lévay Józsefet, 
amikor nála jobb költő és poli-
tikus is akadt abban az időben? 
A választ a benne rejlő, három 

h kezdőbetűs szóval leírható 
kinccsel adta meg: hitelessége, 
hűsége és hite.
Ezen a gondolatsoron haladt 
tovább az ünnepi istentisztelet 
igehirdetője, a szószékre lépő 
Kiros Eszter, a Miskolci Lévay 
Református Gimnázium val-
lástanára is. Prédikációjában 
Saulnak Pál apostollá válását 
állította példaként a hallgató-
ság elé, kiemelve, hogy mind-
egyikünknek végig kell járnia a 
maga damaszkuszi útját, s aki 
a sok megpróbáltatás után is 
hiteles tud maradni, az megta-
lálja a helyét és azt a magában 
lévő kincset, amelyet aztán a 
közösség javára fordíthat. Mint 
ahogyan Lévay is tette a maga 
korában. Ezt követően Paszter-
nák István történész, az egy-
házközség főgondnoka mutat-
ta be a templom egyik kézzel is 
megfogható kincsét, egy arany 
színű hímzéssel és rojtozással 
díszített terítőt, amit maga Lé-
vay József adományozott „Lé-

vay Péter és neje, Dobai Szabó 
Julianna áldott emlékére a fiúi 
szeretet” megnyilvánulásakép-
pen, és amelyet éppen ezért 
nagy becsben tartanak, csak 
ilyen kiemelkedő alkalommal 
terítik az úr asztalára. A szülők-
höz ragaszkodását, az elvesz-
tésük felett érzett fájdalmát 
fejezi ki a terítő anyagának lila 
(abban a korban a halál) színe, 
valamint haláluk 1892. januári 
dátumainak megörökítése is.
A költő megzenésített versével 
(„Gondviselő jó atyánk vagy”) 
véget érő istentisztelet után 
a Lévay-emlékháznál folyta-
tódott az ünnepség, ahol a 
megemlékezők szintén koszo-
rúk elhelyezésével fejezték ki 
tiszteletüket, majd a házat és a 
benne található Lévay-hagya-
tékot tekintették meg. A Lé-
vay-napok záróprogramjára a 
Rendezvények Házában került 
sor. Itt a köszöntő beszédek 
– közöttük Demeter Zoltán, 
országgyűlési képviselőé - el-
hangzása után a Lévay nevét 
viselő miskolci gimnázium di-
ákjai adtak kedves műsort Lé-
vay életéről és pályafutásáról, 
melyet felkészítő tanáruk, dr. 
Vonáné Vincze Viktória szer-

kesztett. Ennek zárásaként 
Lévay ismert verse, egyben a 
mai diákokhoz is szóló üzenete 
hangzott el: „Ifjú, ne csüggedj, 
lépj a síkra, // Ha rejlik benned 
égi szikra… Emeljen a szellem 
hatalma. // Kitartás, jellem, ép 
erő: // Ne félj, tied lesz a jövő. // 
A pálya végén majd megérzed: 
// Küzdelmeidre visszanézned 
// Nagy vígasz a nehéz úton…”.
Mielőtt a Lévay-napok ren-
dezvénysorozata a hagyomá-
nyos szeretetvendégséggel 
lezárult volna, a résztvevők 
meghallgatták a nap legkiemel-
kedőbb, mondhatni profesz-
szionális előadását. Ebben a 
szép énekhanggal megáldott 
Záhorszki-Hangó Viola – a Lé-
vay gimnázium egykori diákja, 
a Debreceni Egyetem harmad-
éves teológus hallgatója, a 
miskolci Avasi gyülekezet lel-
készházaspárjának gyermeke, 
e gyülekezet Örömhír együtte-
sének és a teológia zenekará-
nak is tagja – csillogtatta meg 
képességeit. A dr. Romhányi 
Róbert zongorakíséretével 
előadott műsora csakúgy, mint 
a korábbi egyházi rendezvé-
nyeken, most is nagy hatást 
gyakorolt a közönségre. Szép 
záró akkordja lett ez a meg-
emlékezés-sorozatnak, az én 
fülemben erősebben mégis dr. 
Vonáné, a Lévay gimnázium 
közössége nevében elmondott 
szavai csengenek ma is vissza: 
„… jó itt lévays tanárnak és di-
áknak lenni.”
Ez a félmondat a rendezvény 
legszebb üzenete. Köszönet 
érte mindenkinek, aki létrejöt-
tében közreműködött, közöt-
tük is elsőként a főszervező, 
Jelényiné Vongrey Olgának. 
Őrizzük meg magunkban mi 
is ezt a dicséretet, és tegyünk 
meg közösen mindent azért, 
hogy a jövőben a város éle-
tének minden más területén 
is kiérdemelhessünk majd 
hasonlókat.

Kiss B.A szavalóverseny a kossuthos diákok műsorával indult

A költő sírjánál a Sajógyöngye népdalkör a Fehér galamb száll a 
levegőben című megzenésített költeményt adta elő

Igét hirdetett Kiros Eszter, a Miskolci Lévay József Református 
Gimnázium vallástanára

Záhorszki-Hangó Viola, a Lé-
vay gimnázium egykori diákja 

a Rendezvények Házában 
csillogtatta meg énektudását
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A karácsonyra elsősorban lélekben kell készülni: erre ad 
lehetőséget mindenkinek az advent.

A nehézségek ellenére idén is megidézik a karácsony 
szellemét Sajószentpéter utcái, közterei.

Gyakran megmutatkozó jelen-
ség hazánkban, hogy különbö-
ző ünnepek revitalizálásával 
szeretnénk igazolni még in-
kább magyarságunkat, keresz-
ténységünket. Újra felfedezzük 
népünk történetének jelentős 
eseményeit, koszorúzunk ott, 
ahol eddig egy szál virágot se 
nagyon hagytunk, majd ké-
szítünk pár képet mély érzel-
meink fizikai bizonyítékaként. 
A szociális média világában 
így nagyító alá kerülnek azok 
az emléknapok, amik felett a 
többség átsiklott eddig. Egy 
büszke lájk a köztársaság nap-
jára, egy elmélyült szelfi vá-
róvasárnapon: az ünnepek és 
pirosbetűs napok egyre inkább 
a nemzeti kultúrpolitika eszkö-
zévé válnak az internet térnye-
résével. Az olyan akciónapok, 
mint az ölelés napja vagy a 
nemzetközi melltartómentes 
nap még inkább bizonyítják: 
ünnepelni, és ezeket a közössé-

gi médián megélni kétségkívül 
divatos dolog, még akkor is, ha 
egy-egy megült eseménynek 
se a történetét, se a jelentését 
nem ismeri túl mélyen a társa-
dalom. Rengeteg olyan videó 
kering a világhálón, amelyek-
ben riporterek arról kérdezik 
például az utca emberét, mit 
ünneplünk augusztus 20-án. 
Vannak azonban megkerül-
hetetlen dátumok, amelyek 
a Facebook és az Instagram 
előtt is komoly hagyományok-
kal bírtak. Ezek közé tartozik a 
karácsonyt megelőző időszak, 
az advent, avagy az úrvárás 
is. Olyan ünnep, melynek nem 
csupán szimbolikája van, de 
hagyománnyal is bír. Kétféle 
karácsonyvárás van: az egyik 
külsőségekben jelenik meg, 
és lényegében már szeptem-
ber végétől kezdetét veszi az 
áruházakban. A másik sok-
kal inkább a várakozás belső 
megélésére koncentrál. Utób-

bi az advent, ami a december 
25. előtti negyedik vasárnap-
pal veszi kezdetét, és kará-
csonyig tart. Kellékévé vált a 
fenyőágból készített, kör alakú 
koszorú, melyet négy gyertyá-
val: 3 lilával és egy rózsaszínnel 
díszítenek. A gyertyákat egye-
sével szokás meggyújtani a ka-
rácsonyt megelőző vasárnapok 
alkalmával. Ezek a megváltó 
eljövetelét jelző, egyre erősö-
dő fényt szimbolizálják. Sajó-
szentpéteren is méltóképp, az 
egyházi liturgia mentén tart-
ják az adventi menetrendet. 
Mind a négy vasárnap a helyi 
egyházközösségek képviselői 
gyújtják meg a gyertyákat a vá-
ros koszorújánál, a Lángosvár 
előtt. November 27-én a Római 
Katolikus Egyházközösség, de-
cember 4-én a Nagytemplomi 
Református Egyházközösség, 
december 11-én a Görögkato-
likus Egyházközösség részvé-
tele mellett lobbantak lángra 
a karácsony közeledtét jelző 
fények. Az utolsó gyertyát de-
cember 18-án gyújtják meg a 
Bányai Református Egyházkö-
zösség bábáskodása mellett.
Az első gyertyát közösen lob-
bantotta lángra Pasiczki Csa-
ba Pál, Sajószentpéter alpol-
gármestere és Takács Alajos 
plébános. A helyi Római Kato-
likus Egyházközösség vezető-
je kifejtette, bár sok alkalom 
adódhat egy évben az ünnep-
lésre – legyen az születésnap 
vagy diplomaosztó – a kará-
csony mindig is kiemelt helyet 
foglalt el a szívünkben.
- A karácsonyra próbáljunk el-
sősorban lélekben készülni, a 
mindennapok taposómalma 
nehogy alkalmatlanná tegyen 
minket a méltó ünneplésre – 
fogalmazott Takács Alajos, aki 
áldást is mondott. A résztve-
vők együtt énekeltek a gyer-
tyagyújtás alatt.

A második adventi gyertyát vá-
rosunk aljegyzője, Dr. Vámos 
Zsuzsánna Éva gyújtotta meg, 
míg Marozsák Dániel lelkipász-
tor igét hirdetett.
- Nincs annál felemelőbb, mint 
amikor a sötétséget el lehet 
űzni egy kis fényességgel. 
Sokan ezt teszik most is így, 
karácsony ünnepére készü-
lődve – fejtette ki az advent 
szelleméről szóló gondolatait 
Marozsák Dániel. – Díszeket 
raknak ki az emberek, ünnepi 
hangulatot teremtenek. A vá-
rosban is láthatjuk, ahogy a sö-
tétségben felgyúlnak a fények. 
A világ egy sötét hely, hiszen 
elég csak bekapcsolnunk es-
ténként a híradót – így volt ez 
2000 évvel ezelőtt is, amikor az 
emberek várták azt, aki elhoz-
za a világosságot, szerteűzi a 
sötétséget. A Szentírás reálisan 
látja a dolgokat. Azt hirdeti, 
sötétségben vagyunk, de van 
remény. Ezt üzeni az advent is.
Az ünnepi alkalomra a nagy-
templomi gyülekezet és a Sa-
jógyöngye Népdalkör közös 
műsorral készült, így a gyer-
tyagyújtás nemcsak fényt 
hozott, de melegséget is 
a szívekbe.

Bájer M.

Karácsonyra készülünk Ismét ünnepi díszben a város
Hétről hétre meggyullad egy gyertya Sajószentpéter óriáskoszorúján Rövidebb ideig, de Sajószentpéteren az idén is lesz díszkivilágítás

A karácsony Jézus születésének 
állít emléket: a katolikus egy-
ház legfontosabb ünnepe, ami 
a megváltó szeretetről szól. Az 
évszázadok alatt több jelentést 
is kapott. A modern világban 
azonban a pompa ünnepévé is 
vált, melynek elengedhetetlen 
kellékei a díszek. A karácsony 
meghittségét fénysorok, for-
mába rendezett izzók és kü-
lönböző szívderítő csecsebe-
csék kísérik. A szerepük talán 
leginkább az, hogy kiemeljék 
a karácsony fontosságát, vala-
mint melegséggel töltsék el az 
embereket. Ám minél jobban 
rohan a világ, annál nehezebb 
ezeket az érzéseket „kiszusza-
kolni”. Míg régen elég volt eh-
hez egy mécses és egy fenyő-
ág, ma már igazán „nagyot kell 
szólnia” a díszítésnek ahhoz, 
hogy a neonfényekben edzett 
tekintetű emberek ne menje-
nek el mellette. Ez pedig más 
léptékű készülődést kíván egy 
lakás és mást egy város vo-
natkozásában.
A karácsonyvárás időszakában 
rendszerint az ország szinte 
valamennyi települése ünnepi 
díszbe öltözik. Karácsonyfák, 

közterületi adventi koszorúk, 
díszkivilágításba burkolódzó 
utcák jelzik a karácsony kö-
zeledtét. Nincs ez másként 
nálunk sem. A Sajószentpé-
teri Városgondnokság mun-
katársai minden évben már 
szeptemberben megkezdik 
az előkészületeket, hogy de-
cemberre az egész települést 
átjárja a karácsonyi hangulat. 
Az idei ünnep azonban mégis 
más: a gazdasági helyzet, az 
infláció és az energetikai költ-
ségek drasztikus emelkedése 

egyfajta testetlen Grincsként 
jelenik meg a karácsony felett. 
Olyan alakként, ami mindenkit 
józanságra int, a városok veze-
tését és lakosságát egyaránt. 
Míg az emberek úgy próbálnak 
spórolni, hogy alsóbb polcos 
ajándékok után néznek, addig 
az önkormányzatoknak is köte-
lességük figyelni a stabilitásra. 
Miskolcon például nem indult 
el a Diósgyőri Mikulásvonat, 
és idén nem rendelte meg az 
adventi időszakban a teljes 
díszkivilágítást sem a megye-
székhely. Bár a szokásosnál 
rövidebb ideig lesz karácsonyi 
öltözékben a város – az ünne-
pi kivilágítás december 19-étől 
31-éig ragyog majd –, Sajó-
szentpéter nem marad ünnepi 
hangulat nélkül. A Lángosvár 
előtti területen elkészült az ad-
venti koszorú, ahol december 
11-én már a harmadik gyertyát 
is meggyújtották, a Kossuth úti 
társasház elé téli szelfipontot 
telepítettek, a város egyetlen 
körforgalmában megjelentek 
a színes karácsonyi gömbök, a 
világító Sajószentpéter felirat 
fölött pedig egy kinyúló kar mi-
kulászsákot lóbál az egyik „E” 

betű fölött. A város karácsony-
fáján azok a díszek is láthatók, 
amelyeket a Sajószentpéte-
ri Központi Napközi Ottho-
nos Óvoda óvodásai készítet-
tek az ünnepre. Így, a városban 
sétálva vagy épp kocsival mun-
kába menet is feltölthetjük 
kicsit az ünnep fényeivel az év 
közben csaknem lemerült léle-
kakkumulátorainkat.

Bájer M.

Az első adventi gyertyát Takács Alajos plébános és városunk 
alpolgármestere, Pasiczki Csaba gyújtotta meg

A második adventi gyertyát 
településünk aljegyzője,  
dr. Vámos Zsuzsánna Éva 

keltette életre

Szelfipont a Kossuth úti társasház előtt

A Grincs kinyúló karja a TSZK 
előtt található, világító Sajó-

szentpéter feliratnál

Karácsonyi díszek (gömbök) a 
körforgalom közepén

Bujkáló manók lábai az edelényi elágazásnál
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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 32 33

34

Vízszintes: 1. Ebben a városban kezdte színészpályáját Pé-
csi Sándor. 10. A mondabeli Bendegúz fia, Buda testvére. 
11. Föld, angolul. 12. Egészet részekre választ. 13. Kívülre. 
14. Járművel elütő. 16. Az alumínium vegyjele. 17. A legré-
gebbi német hetilap. 18. Angol égbolt. 19. Rövid morzejel. 
21. Agrártudományi Egyetem.  22. Gyilkoló. 24. Megye-
székhelyünk. 27. A rénium vegyjele. 28. Bentről az ablakon 
keresztül közöl valamit. 29. Római korban is lakott község 
Veszprém megyében. 31. Se …, se tova. 32. Pokorny … (szí-
nésznő). 34. Dunántúli város, a színész Pécsi második ál-
lomáshelye.

Függőleges: 1. 209 km hosszú román-magyar folyó. 2. Gyü-
mölcsfa hajtásának helyére más növény hajtását illeszti. 3. 
Életét … (napjait szűkösen élő). 4. … csajok (az RTL TV-so-
rozata). 5. A - ra viszonyrag párja. 6. Arab eredetű női név, 
jelentése: este. 7. A János név egyik becézője. 8. Művészet, 
közismert idegen szóval. 9. Elindul, felkerekedik. 13. Kiütés 
a ringben. 15. A cink vegyjele. 18. Német tárna, de kedvelt 
gyümölcskenyér is. 20. Lajstrom. 21. Egykori űrmérték (kb. 
50 liter). 23. Keletkezik, valamivé válik. 24. Én és társaim. 
25. Szerte. 26. Cassius … (alias Muhammad Ali) világklasszis 
ökölvívó. 28. Külügyminisztérium (rövidítés).  30. Akol köze-
pe! 33. Az Iljusin repülőgép jele. 

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. és 34. sorban találha-
tó. Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt leve-
lezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2023. február 
8-áig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os könyvutal-
ványt sorsolunk ki. Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 
Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. E-mail: sajotv@gmail.com. 
Október havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Madách 
Színház”. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A december 12-
én megtartott sorsoláson Vojtkó Andreának kedvezett a 
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később 
értesítjük.

Várjuk Önöket 2023-ban is

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2023-ban is!

K A L Á S Z

Megköszönjük
egész évi vásárlásukat,

kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

T E R M É N Y-T Á P

Köszönjük vásárlóink egész éves
bizalmát, vendégeinket

2023-ban is várjuk a
legfinomabb gasztronómiai

hungarikummal.
Minden vásárlónknak kellemes

karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új évet

kívánunk!

a Lángosvár csapata
Sajószentpéter, Kossuth L. út 156.

Tel.: 70/636-35-68
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ÁTÉLT SOK SZÉP PILLANATOT,

AZÚJ ÉVBEN SOKÖRÖMTELI NAPOT,

JÓ EGÉSZSÉGETÉS SIKEREKET.

DR. VÁMOS ZSUZSÁNNA ÉVA
ALJEGYZŐ

DR. GULÁNÉ BACSÓ KRISZTINA
JEGYZŐ

PASICZKI CSABA
ALPOLGÁRMESTER

DR. FARAGÓ PÉTER
POLGÁRMESTER


