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Ünnepi bokszgála három menetben
Címlapsztori

Szorítóból, következik az első
menet…
… a múlt
A Borsodi Bányász Sportegye-
sület vezetése 1960-ban merész
tervet szövögetett: a már sike-
resek mellé, új sportágat meg-
honosítva, alapítani kellene egy
ökölvívó szakosztályt is. Csak
úgy, szinte a semmiből… A
gondolatot nagyon hamar tet-
tek követték: Ózdról Sajószent-
péterre költözött családjával
Haris László, egy agilis fiatal-

ember, aki belátva, hogy ver-
senyzőként már nem tud elvá-
rásai szerint fejlődni, ezért kita-
nulta az edzői mesterséget. Azt
már az élet csak később igazol-
ta, hogy szervezői, vezetői és
pedagógusi vénával is rendel-
kezik. Fia emlékei szerint ál-
landóan járta a várost, a kör-
nyező aknákat, figyelt, agitált,
toborzott. A csellengő gyere-
kekből, a bányában acélosodott
izomzatú fiatalokból éjt nap-
pallá téve ökölvívókat nevelt,

2015. augusztus 28-a, péntek délután. A rekkenő hőség-
ben, a parkoló autók véget nem érő sora között sietősen
lépkedek a sportcsarnok felé. Tekintetem önkéntelenül
is a bejárattal szemben lévő parkban, a bányász emlék-
mű rozsdásodó csilléjére vetül. Szomorú mozdulatlan-
ságban áll a rozsdamarta síneken. Úgy érzem, hogy van
ebben valami sorsszerű: amikor a szénpor lepte csillék
kerekei alatt még csillogott ez a sínpár, ugyanolyan csil-
logó sportélet zajlott Sajószentpéteren. Nem melléke-
sen a bányászat segítségével, melynek feltámadásában
nemigen bízhatunk, de hogy a boksz újra sínen lehessen,
ahhoz az első lökést remélhetőleg ma megkapja. S lesz
még egyszer pezsgő ökölvívóélet a városban. Köszönet
hát mindenkinek, aki segített létrehozni az I. Haris
László ökölvívó emlékversenyt.

miközben maga is mindig ta-
nult. Hamarosan már nem ma-
radt egyedül, és beérett a sok
munka gyümölcse is: a kicsi
gyerekektől a felnőtt generá-
cióig egyre többen kaptak ked-
vet a versenyzéshez, és egyre
több jó bokszoló folytatta Sajó-
szentpéteren a pályafutását.
Őket olyan kiváló szakemberek
irányították, mint Csabai Lász-
ló, Győry József, Takács Gábor,
Nagy Imre. A kezük alatt kiala-
kult egy baráti közösség,
amelyben mindenki segíti a
másikat, és senki sem szégyell
jó tanácsot elfogadni a sikere-
sebb társától. Mint azt vissza-
emlékezve többük is megemlí-
tette, ez volt sikereik titka is:
„Lehet, hogy az ellenfélnél vol-
tak tőlük jobb ökölvívók,

mégsem volt jobb csapat”.
Ebben a szellemben nőtt itt fel
számtalan magyar bajnok és ér-
mes, valamint magyar váloga-
tott versenyző, és lett EB ezüst-
érmes Szűcs László, bronzér-
mes Takács Gábor, olimpiai
ötödik helyezett Szőke László
is. A szakosztály legsikeresebb
versenyzője Isaszegi Róbert,
aki a hat magyar bajnoki címe
mellett egy EB ezüst- és egy
bronzérem büszke tulajdonosa,
pályafutása csúcsán, 1988-ban
az olimpiai dobogó harmadik
fokára állhatott fel Szöulban.
Egy kis borsodi település csapa-
ta nélkül éveken keresztül el-
képzelhetetlen volt első osztá-
lyú bajnokságot rendezni, a Ta-
kács Gábor által trenírozott
gárda nem is talált legyőzőre,

A kígyózó menet eleje már a mentőállomásnál jár

Szikora István, alias Bunyós Pityu is tiszteletét tette Sajószentpéteren

A kicsik őszinte csatája megalapozta az egész verseny hangulatát

Sztupák Gergő a 2. menetben
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magyar bajnok lett. A csarno-
kot mindig megtöltő, a csapatot
idegenbe külön busszal elkísé-
rő szurkolók Adler Zsigmond-
tól, Papp Lászlón át Gedó
Györgyig számtalan bokszle-
gendával találkozhattak itt.

Szorítóból, következik a má-
sodik menet…
… a jelen
Az emlékverseny létrehozásá-
nak gondolata Nagy Imre fejé-
ben született meg, s az ő fárad-
hatatlan szervezőmunkája is
kellett ahhoz, hogy ez a gondo-
lat tettekké váljon. Mint el-
mondta: „A Sajószentpéter Vá-
rosi Önkormányzat által is tá-
mogatott emlékverseny meg-
szervezésében közreműködött
Haris László családja, az Egri
Sportiskola SE és az Észak-ma-
gyarországi Ökölvívó Régió
Központ. A tizenhét órakor
kezdődő ünnepen, a családon
(Laci bácsi özvegye, gyermekei,
unokái) kívül stílszerűen há-
rom politikus (Török Dezső, a
megyei közgyűlés elnöke, De-
meter Zoltán országgyűlési
képviselő, dr. Faragó Péter pol-

gármester) is megjelent, és
(hogy a pörgésben ne legyen
egyetlen perc üresjárat sem) a
menetek között emléklapokat
adott át a régi idők jelenlévő
nagyjainak. A hetvenesektől a
majd'negyvenes korosztályig
meghatottan állt újra a szurko-
lók előtt Bartkó Sándor, Háda
Miklós, Sándor Ferenc, Engi
János, Farkas László, Ötvös
Róbert, Orosz Péter, Jeszensz-
ky László, Dubszky Imre,
Lakatos János, Lakatos Sándor,
Tóth István, Nyitrai Csaba, Ki-
rály Attila, Tóth István, Nagy
Imre, Váradi Gábor, Virág Zol-
tán, Virág Sándor, Pingitzer
Gábor, Gulyás Róbert, Seletye
András, Juhász Zsolt, Jancsu-
rák Sándor és Vakherda Sándor
is. Különböző okok miatt hadd
emeljem ki közülük Győry Jó-
zsef szakfelügyelőt, a magyar
női és férfi profi boksz megho-
nosítóját és két világszervezet
alelnökét; Isaszegi Róbert
olimpiai bronzérmest, legered-
ményesebb versenyzőnket és
Szikora Istvánt, aki ma már
„Bunyós Pityu” néven a zene-
iparban arat babérokat.

A szorítót először a Freedance
2008 TSE táncospárja foglalta
el, akik háromféle táncot mu-
tattak be a közönségnek, majd
Rabi Ferenc, a Bánya-, Ener-
gia- és Ipari Dolgozók Szak-
szervezetének elnöke (több
poszton is Laci bácsi utóda)
méltatta a nagy előd pályafutá-
sát, és megnyitotta a „pofonok
völgyét”.
A régi időket idéző hangu-
latban és népes szurkolótábor
előtt zajlott az ifjúsági, junior és
felnőtt korcsoportot reprezen-
táló tizenöt pár sportszerű, él-
vezetes, időnként színvonalas
csatája. Nevezett versenyző Bu-
dapestről, Egerből, Nyíregyhá-
záról, Gyöngyösről, Jászbe-
rényből is. A nézőtérről a női
sikongatásokat elnyomva, teli
torokból zengtek az „Oldalra,
Oldalra!”, 'Jobb-bal-jobb!”,
„Bátran támadj!”, „Tartsd tá-
vol!” és hasonló „szakmai” ta-
nácsok. A szorítóban ugyan-
úgy láthattunk apró legényké-
ket megállás nélkül nyílt,
őszinte bokszot játszani, mint
megfontolt felnőtteket elemi
erejű ütéseket adva és kapva ha-
talmas csatát vívni. Jó ötletnek
bizonyult a picikkel indítani,
mintegy „reklámozva” az ököl-
vívást, megnyerni a közönsé-
get. Krónikásként hálából ide
is írom a torna első kis bajnoká-
nak nevét: Szőllősi Áron. A sa-
jószentpéteri versenyzők közül
az itthon készülő, de tehetsége
okán már egri színekben ver-
senyző Ruszó Erik kiérdemelte
a torna legharcosabb öklöző-
jének járó serleget, de Farkas
László tanítványa, Sztupák
Gergő is jól bokszolt, annak
ellenére, hogy most sajnos nem
az ő kezét emelték magasba.
Majd legközelebb…

Szorítóból, következik a har-
madik menet…
… a jövő
Az emlékverseny szervezői a
régi sikerek előtti tisztelgés
mellett, kimondva vagy ki-
mondatlanul azzal a céllal hoz-
ták létre ezt az eseményt, hogy
folytatása is legyen: emlékver-

seny-sorozattá váljon, és újból
reflektorfénybe kerüljön a ma
már halottnak tűnő egykori
sajószentpéteri sikersportág.
Mint ahogy a résztvevők szájá-
ból el is hangzott: „Jövőre, ve-
letek, ugyanitt”. A család eb-
ben biztosan melléjük áll, és re-
mélem, hogy előbb-utóbb
anyagi támogatók is a jó ügy
mellé állnak majd. Sajó Attila, a
vendéglátó MSK igazgatója
szerint a rendezvény sikere a
szövetség jelenlévő szakem-
bereit is meggyőzte, így kétna-
pos, B kategóriás versenyként
felvették a jövő évi hivatalos
versenynaptárba. Ha így lesz,
akkor az „ünnepekkel” már
rendben is lennénk. Ám ott
vannak azok a fránya szürke,
dolgos hétköznapok, amikor
ugyanúgy össze kellene fogni a
régi nagyoknak, mint egykor,
játékos korukban, talán ők
együttes erővel újra tudnák
éleszteni ezt a (remélhetőleg
csak tetsz)halottat. Akkor eh-
hez már csupán egyetlen dolog
hiányzik: a pénz. De az aztán
nagyon!

Kiss Barnabás

Az eredményhirdetés pillanata

Ifj. Haris László
is köszöntötte a résztvevőket
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Szép hagyománnyá vált, hogy a
Sajószentpéteri Városnapok
rendezvénysorozata az MSK
kiállítótermében, egy kiállítás
megnyitójával kezdődik. A
szervezők célja, hogy ilyenkor a
helyi, illetve helyi kötődésű
emberek alkotásait megismer-
tessék velünk, legyen az alkotó-
juk lelkes amatőr vagy elismert
művész. A szemünkre hagyat-
kozva úgy tűnhet, nem történt
ez másként idén sem. Pedig va-
lami mégis más, valami szokat-
lan volt. No, nem a színvonal,
hanem maga az anyag. Most
olyat láthattunk, ami a világon
is egyedülálló: Kopcsik Lajos
mestercukrász, a cukrászartisz-
tika utolérhetetlen zsenije, sok-
szoros világ-és olimpiai bajnok,
O s c a r - d í j a s m ű v é s z ü n k
mintegy negyven cukorképből
álló vándorkiállítása négy év
után Sajószentpéterre érkezett.
A vándor végre hazatért. Az al-
kotások tulajdonosa ugyan

Eger városa, mégis bátran
mondhatjuk, hogy haza, hiszen
bárhol is járjon az alkotójuk,
sehol sem felejt el azzal büsz-
kélkedni, hogy a művek három
sajószentpéteri ember kreativi-
tását és keze munkáját dicsérik.
Valóban mind a hárman innen
származtak el, itt élték gyer-
mekéveiket, itt álmodták gyer-
mekálmaikat. Kopcsik Lajos
mellett Herczeg István, a grafi-
kusművész alkotótárs és Sebők
Sándor, az egyetlen magyar cu-
korcsiszoló mester is városunk
szülötte. A másik közös pont az
életükben Eger, ahol összefújta
őket az élet jó szele, és ahol
mindnyájunk szerencséjére
megszülethettek ezek a csodák.
„Rendes fiút tanulónak felve-
szek.” Szinte napra pontosan
hatvan éve, hogy Schmida Pali
bácsi, a cukrászmester műhe-
lyének ablakába ragasztott cé-
dulán olvasható volt ez a felirat.
Akkor még senki sem gondol-
ta, hogy a vékonypénzű minde-
nes kisinas - aki fél év után
büszkén mesélte: „Édesanyám,
süteményt sütöttem!” - itt tette
meg azon a vándorúton az első
lépéseket, amely sok-sok cso-
dán át a világhírnévhez veze-
tett. Hamar kiderült, hogy jól
választott (erről saját készítésű
címerpajzsának feliratával vall:
„A szakmám az életem”), hi-
szen amellett, hogy minden
fortélyt igyekezett mestereitől
ellesni, állandóan új és újabb
ötleteken törte a fejét. A tudást,
a szorgalmat és a rengeteg

Az értelmes, alkotó embert a megismerés, a tudás örökös
vágya hajtja, és az életében eljön a pillanat, amikor új
ismeretekre úgy tehet szert, ha felkerekedik, s elindul
azt megszerezni. Ő lesz a vándor, aki mindenütt otthon
van, bárhol képes megtalálni önmagát, talán még el is
ismerik, ám számára minden hely csupán egy állomás,
ahol eltölt egy kis időt, majd új kalandra indul. Ám érdek
és feltétel nélküli őszinte szeretetre vágyva tudja, hogy
azt csak otthon kaphatja meg. Visszavágyik a gyökerek-
hez. S a vándor hazatér. Kopcsik Lajosnak ezt a hazát
mindig Sajószentpéter jelentette és jelenti a mai napig.
Amíg csak él. Őt itt mindenki tisztelni, szeretni fogja.
Amíg csak él. Reméljük, még azután is!

munkát az élet is hamar meg-
hálálta: a szakiskola utolsó fél-
évében egy országos tanulmá-
nyi versenyen elért „Belkeres-
kedelem kiváló tanulója” cím-
mel a zsebében Budapestre
vezetett az útja Szamos Mátyás
(a neves marcipándinasztia ala-
pítója) közelébe, s (egy nagy le-
hetőség!) a híres Zserbó cuk-
rászdában tehette le a szakmai
vizsgát. Marasztalták volna, de
ő a nehezebb utat választotta:
hazajött Sajószentpéterre, s
nemsokára már a Kazincbarci-
kára költözött üzem vezetője
lehetett. Az út ugyan nehezebb
volt, de emiatt talán még szebb:
a vidéki cukrász már 1960-ban,
Miskolcon megnyert egy orszá-
gos versenyt (ezzel Kiváló Dol-
gozó címet is), majd 1970-ben,
már Budapesten a világszövet-
ség Ezüst serlege és a Mester-
cukrász cím büszke tulajdono-
sa is lett. 1974-től már külföl-
dön is megtanulják és tisztelik
a nevét: Bécs, Bázel, Prága,
aranyérmei után Luxemburg-
ban világbajnoki cím. Benke
László erről így vall: „A ma-
gyar gasztronómiai társada-
lomban csak egyetlen ember
van, akinek minden címe több-
ször is megvan, sőt, azon is túl-
lépett. Ő Kopcsik Lajos, aki a
hatvanas években lépett szorí-
tóba, és 1972 óta verhetetlen.”
1977-ben a munkáiról készült
képek bekerültek a cukrász
szakma Aranykönyvébe is.
1987-ben két megtiszteltetés is
érte: megkapta a „Szolgálat a
Magyar Gasztronómiáért” dí-
jat, és Szabó Károly, „a marci-
pán királya” meghívta egy
kiállításra az ausztriai Puch-
bergben lévő Marcipán Múze-
umba. 1996-ban még egy csoda,
még egy utánozhatatlan telje-
sítmény: a berlini cukrászolim-
piára készített tíz munkájával
tíz aranyérmet nyert, így jogo-
san került be vele a Guiness re-
kordok könyvébe is. A másik
rekordja egy 3,5 négyzetméte-
res cukorkép, a harmadikra, a

barokk szobával kapcsolatban
(örök fájdalmára) nem indítot-
ták meg a jelölési eljárást.
Mert ez volt az ő nagy álma: egy
barokk városban megalkotni
egy barokk szobát, ahol a pad-
lótól a plafonig a tapéta, füg-
gönyök, szófa, de még a kutya is
mind cukorból van. Az álmáért
három kemény éven keresztül
hárman dolgoztak, hogy meg
tudjon nyílni a Kopcsik Marci-
pánia, amely ma már Eger
egyik fő nevezetessége. Ezek az
alkotások úgy születtek meg,
hogy közben az anyagoktól a
speciális szerszámokon át a
szakmai fogásokig mindent sa-
ját magunknak kellett kitalál-
niuk, kikísérletezniük, létre-
hozniuk. Ezekből a csodákból
láthattunk negyvenet saját sze-
münkkel mi is. Egy gazdag
életmű töredéke ez csupán, de
megpróbálja a lehetetlent: át-
fogó képet nyújtani egy több
évtizedes pályafutásról. Művé-
szetét számtalan kitüntetéssel
ismerték el, csak néhány közü-
lük: Magyar Köztársasági Ér-
demrend kiskeresztje, majd
tiszti keresztje, Sajószentpéter,
Kazincbarcika, Eger Díszpol-
gára címe, számtalan szakmai
díj. A legutolsót, a Pro Agria
Életműdíjat augusztus 20-án
kapta meg, amihez ezúton is
szívből gratulálunk! Az összes
elismerését mégis odaadta
volna azért a szeretetért, amely
itthon őt körülvette. A galériá-
ban ennyi ember még nem to-
longott, mint ezen a csütörtöki
délutánon. Mindenki látni
akarta, mindenki legalább egy
szót akart vele váltani, vagy
csak megszorítani a kezét,
amely oly sok csodával ajándé-
kozott meg minket is. Kopcsik
Lajos a művein keresztül is a
szeretet nagykövete egy gyűlöl-
ködő, egyre embertelenebbé
váló világban, aki vándorútja
végén most hazatért. És itthon
nagyon szerették. Ezt ő is
érezte.

Kiss B.

Egy kiállítás margójára

2015. július-augusztus-szeptember

A vándor hazatért

A mindig vidám mestercukrász
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Demeter István 1914. decem-
ber 13-án született Jászapáti
mellett egy tanyán, negyedik
gyermekként.
Édesapja az első világháború-
ban orosz fogságba került, soha
nem tért haza. Még nem volt
négy éves, amikor édesanyját is
elveszítette, így őt a Demeter
nagyszülők nevelték. Az iskolá-
ban hamar kitűnt kiváló képes-
sége, így tovább tanulhatott. A
papi pályát választotta, „Min-
den benne van, ami szerettem
volna lenni, és ami még lehet-
tem volna”, írja Önéletrajz rö-
vid lett című munkájában.
1938-ban szentelték pappá,
1939-ben Sajószentpéterre
került hitoktatóként. Innen
1941-ben Kisvárdára helyez-
ték, majd tábori lelkész Ukraj-
nában. Szolgált Jászárokszállá-
son, Kunszentmártonban, Ti-
szafüreden, Újszentmargitán.
1959-ben került ismét Sajó-
szentpéterre, és 17 éven át,
1977. január 6-án bekövetke-
zett hirtelen haláláig volt a vá-
ros plébánosa.
Az emlékévvel az volt a célunk,

hogy minél többen megismer-
jék és megértsék azt az Embert,
aki az evangélium hirdetését
nemcsak a szószékről, de ver-
seiben, elmélkedéseiben és pró-
zai munkáiban is folyamatosan
cselekedte.
Rendezvényeink során művé-
szetének mindhárom területét
igyekeztünk bemutatni. A festő
Demeter Istvánnak a világi és
az egyházművészetben a meg-
szokottól eltérő, újszerű gondo-
latai voltak. Vallotta, hogy a
festészetnek önálló értéke van,
nem függ a dolgok tárgyi ábrá-
zolásától, és a XX. század
annyira forradalmi kor, amely
indokolja a szakrális művésze-
tek új formáját.
A Sárospataki Római Katoli-
kus Egyházi Gyűjtemény
tulajdonában lévő képeiből a
Sajószentpéteri Kulturális és
Sportközpont, Városi Könyv-
tárban nyílt kiállítás 2014. de-
cember 8-án, amelyet dr.
Faragó Péter polgármester
nyitott meg, és Jéger Károly pá-
pai prelátus, egykori káplánja
méltatta munkásságát, nagy-

A Sajószentpéteri Római Katolikus Egyházközség 2014.
augusztus 20-ától egy éven át rendezvénysorozattal
emlékezett a 100 éve született Demeter István esperes
plébánosra, a papra, az íróra, a festőre, a város
posztumusz díszpolgárára.

számú érdeklődő jelenlétében.
1970 és77 között kezdett hozzá
a római katolikus templombel-
ső falfelületeinek díszítéséhez,
ezt tartotta élete fő művének.
Maga köré gyűjtötte a kor
jelentős festő- és grafikusművé-
szeit, így Feledy Gyulát, Kon-
dor Bélát, Csohány Kálmánt,
Veres Gyulát, Kopcsik Károlyt,
Váli Dezsőt, É. Szabó Istvánt,
akik részt vettek a festészeti
munkában.
Réti Mária művészettörténész
véleménye szerint: „A kompo-
zíciók a XX. századi modern
festészet legkvalitásosabb al-
kotásaiként értékelhetők”. Ez a
megállapítás serkentett minket
arra, hogy kerekasztal-beszél-
getés formájában megosszuk a
nagy nyilvánossággal templo-
munk értékeit, amelynek részt-
vevője volt Váli Dezső Mun-
kácsy-díjas festőművész is.
Ekkor került levetítésre az a
kisfilm, amelyet Gulyás János
dokumentumfilm-rendező
készített Demeter Istvánról
„Elnevezték prófétának” cím-
mel.
Költészetéről, a vele való sze-
mélyes találkozásról dr. Kabde-
bó Lóránt egyetemi tanár
tartott előadást a Rendezvé-
nyek Házában.
A városi könyvtárban 2015. jú-
lius 6-án dr. Szabó Irén, a Sá-
rospataki Római Katolikus

Egyházi Gyűjtemény igazgató-
ja mutatta be az Éveim című
könyvet, amely Demeter István
önéletírásait tartalmazza.
A Somogyi utcai kápolnában
található stációképeiből, ame-
lyeket1970-ben festett, Sajó-
szentpéteri keresztút címmel
kiadvány készült.
Az emlékezés évét irodalmi és
versmondó est, egyházi kóru-
sok találkozója gazdagította, ily
módon is tisztelegve a nagy
műveltségű, a humanisták csa-
ládjába tartozó, a világról sokat
tudó pap, Demeter István
emléke előtt.

Gonda Ferencné
az egyháztestület tagja

Emlékezés Demeter Istvánra
Szavakkal, tollal, ecsettel az egyházért

Demeter István rendkívül karizmatikus egyéniség volt

Az Éveim című könyvet dr. Szabó Irén mutatta be

Jéger Károly egykor
káplánja volt Demeter Istvánnak
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A mai fiatalok legfeljebb elbeszélésekből tudják, hogy Sa-
jószentpéter egykor a sport fellegvára volt. A Borsodi Bá-
nyász szakosztályai (labdarúgás, női kézilabda, ökölvívás,
teke) sikert sikerre halmoztak a 60'-as években, ma mégis
nehéz elképzelni, hogy a sajószentpéteri focicsapat 1964.
április 12-én 10 ezer néző előtt lépett pályára a Láng SK
ellen. Nyilván utópia lenne azt képzelni, hogy a péteri foci
aranykora megismétlődhet, azonban egy elszánt, céltu-
datos irányítású sportegyesület sokat tehet azért, hogy a
helyi labdarúgó palánták ismét szívesen járjanak edzésre,
a fociszerető közönség pedig hétvégenként meccsre.

szentpéteren. Talán egy hét
sem telt el a szülőkkel való ta-
lálkozás után, amikor egy ko-
rábbi labdarúgókból álló
különítmény jött el hozzám
azzal, hogy hozzunk létre egy
új egyesületet annak érdeké-
ben, hogy a városnak újra le-
gyen focicsapata, no és persze
az utánpótlás neveléséről sem
elfeledkezve, biztosítsuk a pé-
teri labdarúgó palánták fejlő-
dését. Az igazat megvallva, er-
re már nem tudtam, sőt, nem
is akartam nemet mondani.
Jelenleg ott tartunk, hogy az új
sportegyesületet a cégbíróság
bejegyezte, és már egy fordu-
lón túl is vagyunk a megyei
III. osztály kazincbarcikai
csoportjában. Célként azt fo-
galmaztam meg, hogy jövőre
egy osztállyal feljebb lépjünk,
tehát a megyei II. osztályban
folytassuk (ez azt eredményez-
né, hogy a sajószentpéteri
sportbarátok színvonalasabb
mérkőzéseket láthatnának),
de ami talán még ennél is fon-
tosabb: a gyerekek, fiatalok
sportolási lehetőségének meg-
teremtése. Azt tervezzük,
hogy az iskolákban dolgozó
testnevelők segítségével kivá-
lasztjuk azokat a srácokat,
akik szervezett keretek között
szeretnék a labdarúgást mű-
velni, és persze az adottságaik
is megvannak ehhez. Jövőre
helyi szinten elindítjuk a Bo-
zsik-programot, melynek
célja tökéletesen azonos az
egyesületünk által kitűzött
célokkal: a tehetséges, 5-14
éves korosztályú gyermekek
sportszervezetbe való integ-
rálása, a játék megszerettetése,
a technikai alapok megtanítá-
sa, a sportághoz való kötődés
megszilárdítása.

Az elnök úrral történt beszél-
getés közben az is kiderült szá-
momra, hogy városunk pol-
gármestere is támogatta az új
sportegyesület megalapítását.
Kíváncsi voltam rá, mi kész-

tette erre, így arra kértem,
mondja el az indokait.

Dr. Faragó Péter

- Sajószentpéteren nagyon sok
tehetséges gyermek van, akik
megfelelő körülmények kö-
zött szeretnének focizni, spor-
tolni. Ennek egyik alapvető
feltétele egy olyan stabil, a tá-
mogatásokat megfelelő mó-
don felhasználni képes sport-
egyesület megléte, amely nem
a különböző tartozások felhal-
mozásával, hanem a sportban
elért eredményeivel szerez
hírnevet. Az újonnan megala-
kult Sajószentpéteri Szabadi-
dő Sportegyesület vezetése
számomra garanciát jelent
arra, hogy az elkövetkező idő-
szakban újra a megfelelő
irányban halad majd mind az
utánpótlás nevelése, mind a
felnőtt labdarúgás megszerve-
zése, ezért támogattam az új
sportegyesület létrehozását.

Sportbaráti fordulattal élve,
szurkolok a Sajószentpéteri
Szabadidő Sportegyesületnek.
Azt kívánom, minden tervük
váljon valóra, hiszen ez nem
csupán az ő sikerük lenne, ha-
nem a város javát is szolgálná.

Sulyok B.

A Nemzeti Sport egyik mel-
lékletében egy érdekes írásra
bukkantam a minap. „Fut-
ballmentes övezet” címmel
jelent meg a szóban forgó cikk,
amely azt taglalta, hogy Ma-
gyarország nagyobb városai
közül egyedül Sajószentpéter-
nek nincs futballcsapata. Ma-
ga a megállapítás a cikk megje-
lenésekor (2015. szeptember
2.) már nem volt igaz, hiszen
ugyancsak ebből az írásból de-
rült ki számomra, hogy Sajó-
szentpéteri Szabadidő Sport-
egyesület (SSZSE) néven egy
új formáció alakult városunk-
ban, amely jelenleg egy szak-
osztállyal, méghozzá éppen
egy labdarúgó szakosztállyal
működik. Szinte meg sem me-
legedett a kezemben az újság,
azonnal tárcsáztam az egyesü-
let elnökét, Balla Albertet, aki
önkormányzati képviselőként
a Szociális, Kulturális, Sport
és Köznevelési Bizottság elnö-
ke is egyben.

Balla Albert

- Az elmúlt szezonban aggasz-
tó híreket lehetett hallani a
Sajószentpéteri Városi Sport-
egyesület (SVSE) háza tájáról.
Előfordult, hogy éppen csak
sikerült 11 játékost a pályára
küldeniük, de olyan mérkőzés
is akadt, ahol már csak 8-an, 9-
en voltak, így elmaradt a
találkozó. Nem sokkal később
az újságból (Észak-Magyaror-
szág) értesültem arról, hogy az
SVSE visszalépett a megyei II.
osztályú bajnokságtól, s azt

követően a csapat eredménye-
it is törölték. Egy-két héttel
később néhány szülő keresett
meg azzal, hogy az önkor-
mányzat miért szüntette meg
a városi sportegyesületet, ami-
kor komoly igény mutatkozik
a gyermekek körében a labda-
rúgás iránt. Természetesen ér-
tettem a felháborodásuk okát,
azonban rögtön tisztáztam
velük, hogy a Sajószentpéteri
Városi Sportegyesület – bár a
nevében városi – valójában so-
ha nem volt a városé, évtize-
dekkel korábban civil szerve-
ződésként jött létre, így az ön-
kormányzatnak, illetve a kép-
viselő-testületnek az egyesület
működését illetően semmi-
lyen hatásköre nincs. Noha a
szülők megértették az általam
elmondottakat, mégis arra
kértek, tegyek valamit annak
érdekében, hogy a gyerekek
ismét szervezett keretek kö-
zött rúghassák a labdát Sajó-

Új sportegyesület alakult városunkban

2015. július-augusztus-szeptember

A péteri foci megint szép lesz?
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VIII. évfolyam 3. szám

Aki valaha is látta kívülről a
Móra Ferenc Utcai Tagóvodát,
annak első pillantásra szembe-
tűnnek a változások: frissen le-
rakott térburkolaton keresztül
juthatunk el az épület főbejára-
tához, amely természetesen a
mozgáskorlátozottak számára
is könnyen megközelíthető, va-
donatúj műanyag nyílászárók
sorakoznak az utcafronton, a
bejárat fölött pedig rózsaszínű
felirat hirdeti, hogy ez egy óvo-
da. A belső térben ugyancsak
impozáns látvány fogad: vado-
natúj vizesblokkok szolgálják a
csöppségek kényelmét, alapo-
san átalakultak és megszépül-
tek a csoportszobák, melyek-
ben nemcsak új padlót, hanem
valódi gyermekbarát bútorokat
is találunk, sőt, ugyancsak meg-
újult köntösben pompázik a
csoportszobákat összekötő fo-
lyosó is. „Egy ilyen alapos fel-
újításnak komoly anyagi von-
zata van” – mondja Kaszáné
Vincze Éva, a Sajószentpéteri

Központi Napközi Otthonos
Óvoda intézményvezetője.
„A beruházás összköltsége
22,2 MFt volt, ebből 5,2
MFt-ot az intézmény, 17
MFt-ot pedig a képviselő-
testület biztosított. Sajnos az el-
múlt időszakban nem írtak ki
olyan uniós pályázatot, melyen
sikerrel szerepelhettünk volna,
így a tagóvoda felújítása teljes
egészében a város saját anyagi
forrásait felhasználva valósult
meg. Amint azt polgármester
úr az átadás napján is elmond-
ta, az óvoda 80 százalékban
megújult, s a maradék 20 száza-
lék sem várat magára sokáig,
hiszen a tálalókonyha felújítá-
sára is sor kerül 2016-ban.
Egyébként azt én is elmondha-
tom, hogy a kivitelezés rendkí-
vül jól sikerült, így szeptember
1-jén egy modern, a kor köve-
telményeinek minden tekintet-
ben megfelelő épületet vehet-
tek birtokukba a gyermekek.
Persze az sem mellékes, hogy az

Szeptember elseje több szempontból is fontos dátum. Az
általános és a középiskolákban ekkor kezdődik a tanév,
az óvodák is ettől a naptól kezdve népesülnek be újra,
illetve a bölcsődés korosztály is csaknem teljes lét-
számmal képviselteti magát a Sajószentpéteri Területi
Szociális Központ és Bölcsőde Kossuth úti épületében.
Az idei szeptember elseje mégis talán a Móra Ferenc Ut-
cai Tagóvoda számára marad a legemlékezetesebb, hi-
szen egy kéthónapos felújítási folyamat lezárásaként
ezen a napon vették birtokukba újra az intézményt a
csöppségek és az ott dolgozó felnőttek.

ott dolgozó óvónők, dadusok és
technikai alkalmazottak mi-
lyen körülmények között vég-
zik a napi feladataikat. Azt gon-
dolom, a Móra Ferenc Utcai
Tagóvoda – szeptember elsejé-
től – számukra ideális munka-
hely.” Sulyok

Átadták a felújított Móra Ferenc Utcai Tagóvodát
Megfiatalodott

Az átadási ceremónia főszereplői: a gyerekek

Valódi gyermekbarát csoportszoba

Látványos a vizes blokkok megújulása is

Most már minden reggel
ez a látvány fogadja
a csöppségeket �

A járólapok, illetve a többi burkolat is új a folyosón
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Még ma is érdeklődéssel figyeli az oktatást
Portré: Gyöngyösi Lászlóné

- Ha jól számolok, a diplomá-
ját pont a II. világháború be-
fejezésének évében vette át.
- Valóban, 1945 júniusában
kaptam meg tanítói diplomá-
mat, és ősszel kezdtem el dol-
gozni az akkori 1-es számú is-
kolában. Rengeteg feladat várt
ránk, hisz újra kellett indítani,
szervezni az oktatást. A polgári
oktatás egy négytantermes
épületben kezdődött a mai
Kossuth iskola udvarán, s csak
négy év múlva készült el a fő-
épület. Nagyszerű, segítőkész
tantestületbe csöppentem, így
a problémákat közösen oldot-
tuk meg.
- Milyen osztálylétszámok
voltak akkoriban, és miből ta-
nultak a gyerekek?
- Az osztálylétszámok nagyon
magasak voltak. Emlékszem,
volt egy osztály, ahol hatvanan
voltak, alig fértek el. Úgy tud-
tam csak dolgozni, hogy meg-
osztottam őket: az osztály
egyik felével gyakoroltam az
olvasást, a másik fele az írást
próbálgatta. Mivel akkoriban
még nem voltak modern esz-
közök, nekem kellett felírnom
a táblára a másolandó szöveget.
A gyerekeknek kezdetben pa-
latáblájuk volt, és majd csak
később jelentek meg a füzetek
és a könyvek.
- Ilyen nagy létszámú osztá-
lyokat, miként lehetett fe-
gyelmezni?
- Az akkori gyerekek fegyelme-
zettebbek voltak, mint a mai-
ak, de akkor is akadtak rend-
bontók. Minden kolléga más
és más fegyelmezési taktikát
használt, ha a szép szó nem
használt. Akkoriban a testi fe-
nyítés se volt ritka (körmös,

pajeszhúzás), ráadásul rendkí-
vül hatásos volt, persze azt sen-
ki ne gondolja, hogy kékre-
zöldre vertük a gyerekeket.
- Mit szóltak ehhez a szülők?
- Akkoriban nem volt divat,
hogy a szülők veszekedve sza-
ladjanak az iskolába, ha egyál-
talán a gyerek el merte monda-
ni, hogy rosszul viselkedett,
ugyanis otthon is dorgálás járt
érte. A szülők dolgoztak, és
örültek, hogy rendre és tisztes-
ségre tanítjuk gyermekeiket.
Mostanában szörnyülködve
nézem, hogy a tanulók hogyan
beszélnek a tanárokkal, és a
szülők se a gyereket hibáztat-
ják, hanem szaladnak vesze-
kedve az iskolába. Hosszú
pályafutásom alatt egy szülő se
kérdőjelezte meg nevelési
módszereimet.
- Úgy gondolom, akkoriban
nagyobb tiszteletet kaptak a
tanárok és tanítók.
- Igen, én is így látom és úgy is
érzem, hogy a közösség köz-
tiszteletben álló és elismert
tagjai voltunk, bár a nyári szü-
netet már akkor is sokan iri-
gyelték tőlünk, pedig arra
szükségünk volt, hisz olyankor
lehetett pihenni és felkészülni
az újabb tanévre. Nem volt rit-
ka, hogy a Balatonra vittük a
gyerekeket üdülni, ami nekik
szórakozás, nekünk pedig
kemény munka volt.
- Régebben mennyi időt töl-
tött egy-egy pedagógus az
iskolában?
- Sokáig két műszakban taní-
tottunk, délelőtt és délután. Az
alsós osztályokban 4 vagy 5
órájuk volt a gyerekeknek, s
így már fél tizenkettőkor vagy
legkésőbb fél egykor végez-

Színesdiplomával (arany, gyémánt, vas, rubin) jutalmaz-
zák azokat a pedagógusokat, akik 50, 60, 65 vagy 70 évet
töltöttek a pályán. Így vehette át rubin diplomáját, 70 év
áldozatos munkája után Gyöngyösi Lászlóné (Levora
Márta) tanítónő, aki hosszú éveken keresztül meghatá-
rozó személyisége volt az egykori 2-es Számú, majd Lé-
vay József Általános Iskolának. A színesdiploma átadó
ünnepségére 2015. június 19-én került sor Miskolcon.

tünk, mehetett mindenki haza.
Igaz, sokáig mi még szomba-
ton is dolgoztunk, de ennek el-
lenére volt időm a pihenésre és
a családomra is, sőt, a gyerekek
is tudtak játszani, segíteni ott-
hon, mert akkor még nem léte-
zett számítástechnika, így sok-
kal többet játszottak együtt,
mint mostanában.
- Ha korán hazamentek a gye-
rekek, akkor másnapra min-
denki elkészítette a házi fela-
datot.
- Sajnos nem mindenki. De
nem is fekete pontot vagy
egyest kaptak, hanem óra után
bezártam őket, és addig nem
mehettek haza, amíg nem pó-
tolták az előző házi feladatot,
és az újat is el nem készítették.
Ezzel sajnos nemcsak őket, ha-
nem magamat is büntettem, de
hatásos volt. Soha egyetlen
gyerek se akart megszökni, és
persze a szülők se jöttek pa-
naszkodni.
- Mostanában nem ez a hely-
zet. Nemhogy a büntetésből,
de még órákról is képesek
megszökni, vagy egyáltalán
nem jönnek iskolába. Régen
is voltak olyan gyerekek, akik
lógtak az iskolából?
- Akadtak kivételek, de azért a
többség rendesen járt iskolába.
Ha mégis volt olyan, aki sokat
hiányzott, azt először is rajtam
kérték számon, hogy mit tet-
tem annak érdekében, hogy
járjon rendesen. Emlékszem,
volt egy diákom, aki gyakran
nem jött iskolába. Mit tehet-
tem? Elmentem érte, és beve-

zettem az iskolába, s néhány
alkalom után megszokta, hogy
egyedül is eljöjjön. Nyolcadik-
ban köszönetet mondott érte.
- Hány évet dolgozott aktívan
a pályán?
- 1945-ben, 19 évesen kezdtem
dolgozni, és 55 éves koromban
mehettem nyugdíjba, de igazá-
ból végleg csak 70 évesen
nyugdíjaztam magam, mert 15
éven át hol hosszabb, hol rövi-
debb időre visszamentem taní-
tani. Amikor valaki hiányzott
és helyettesíteni kellett, ott
voltam én. Szívesen mentem,
mert éreztem, hogy fontos va-
gyok, szükség van a munkám-
ra, és amit eddig csináltam, jól
csináltam, mert ellenkező eset-
ben nem hívtak volna.
- Mi kellett ahhoz, hogy ennyi
év után se unja meg a munkát?
- Először is nagyon szeretem a
gyerekeket. De ez persze kevés.
Kellett az a közösség, amelynek
hosszú éveken át tagja voltam a
Lévay iskolában, ahová egy cse-
re folytán kerültem 1956-ban.
Egymás munkáját elismerve,
egymásért kiállva, a problémá-
kat közösen megoldva dolgoz-
tunk hosszú éveken át.
- Hogyan telnek manapság a
napjai?
- Mostanában a fiammal élek.
Szeretek tévézni, de sajnos
nem sok jó film akad. Nagy fáj-
dalom, hogy lányomat, Juditot
elveszítettem, de az unokák és
a dédunokák kárpótolnak, sok
örömet hoznak az életembe.

Románné

2015. július-augusztus-szeptember

Márta néni a negyedikes osztályával 1976-ban
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Szerencse fel, a tárna vár!

Pedig a történelmi Magyaror-
szág északi, északkeleti része
mindig is híres volt a bányá-
szatáról. Sok település még a
mai napig nevében hordozza e
foglalkozást. Máshol, mint pél-
dául városunkban, a történe-
lem az emberek szívébe véste
fel a bányászcímert.
1919. szeptember 6-án csen-
dőrsortűz oltotta ki bányászok
életét Tatabányán. Ennek em-
lékére szeptember első vasár-
napja a bányászat, a bányászat-
ban dolgozók nagy áldozatokat
követelő munkájának ünnep-
napja. Természetesen ezt a na-
pot Sajószentpéteren is meg-

ünnepelték. Hogy a fent em-
lített okokon kívül miért te-
kinthetjük örökségünknek a
bányaművelést? A történelmi
adatok tanúsága szerint „a tele-
pülés életében az ipar a XX.
század elejétől egyre meghatá-
rozóbbá vált. A Xifkovics
családnak már 1888-ban volt
termelő szénbányája a nagy-
község határában. Rövidesen
egy másik földbirtokos család,
a Szirmayak is belefogtak a
szénbányászatba. E két család-
tól szerezte meg 1895-ben a
Magyar Állami Kőszénbánya
Rt. az Erzsébet-akna és az Al-
fréd-akna tulajdonjogát. Ezzel

Már csak kevesen emlékeznek azokra az időkre, amikor
az emberek jobban féltek a bányalégtől, mint az inga-
dozó valutaárfolyamtól. Ha a legifjabb generációk tag-
jait megkérdeznénk Sajószentpéteren arról, mi is a tár-
na, akkor jobb esetben azt válaszolnák, hogy egy szép
hosszú utca a BÉV-telepen.

a két bányával indult meg
Sajószentpéteren a nagyüzemi
szénbányászat.” A bányamű-
velés természetesen beleka-
paszkodott csontos, csilléken
ráncosodott ujjaival a városba,
összekormozva kissé annak
arculatát. A bányászkolóniák
meghatározó szerepet játszot-
tak kulturális örökségünk
kialakulásában is. Nemcsak az
utcatáblák jelzik azt, hogy egy-
koron mi volt a legfőbb megél-
hetése a településnek. Példá-
nak okáért a városi könyvtár
elődjét is a bányászok hozták
létre 1895-ben, és a Bányász
Szakszervezet fenntartása alatt
működött. Emellett az egész
infrastruktúra kiépítésének a
szívét képezték a bányászcsalá-
dok és azok érdekei. Külön vá-
rosrészek, iskolák és egyéb ki-
szolgálóegységek alakultak,
figyelembe véve ennek a meg-
határozó rétegnek az igényeit.
Nem csoda tehát, hogy Sajó-
szentpéteren kicsit több, kicsit

fontosabb a bányásznap.
Ez meglátszik az idei ünnepség
programjain is, amelyeket a
Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat és a Sajószentpéteri
Kulturális és Sportközpont,
Városi Könyvtár szervezésé-
ben élvezhettek a látogatók.
Az esemény, amely szokás
szerint a művelődési központ
előtti Bányász-emlékmű előtt
került megrendezésre, érdekes
pillanatokat tartogatott a meg-
emlékezők számára. Az ünnepi
beszédet a BDSZ sajószentpé-
teri tagozatának elnöke, Len-
gyel István nyugdíjas bányász
mondta. A rendezvény hangu-
latát a miskolc-perecesi Bá-
nyász fúvószenekar és a Sajó-
gyöngye Népdalkör emelte,
gondoskodva arról a melanko-
likus, küzdelmes, ám mégis
büszke és szerethető hangulat-
ról, ami a bányász életet jelle-
mezte egykor.

Bájer M.

VIII. évfolyam 3. szám

Idén is megünnepeltük a bányásznapot

A Sajógyöngye Népdalkör, amely immár
arany fokozatú minősítéssel büszkélkedhet

Csaknem teljes létszámban a perecesi Bányász fúvószenekar

Az ünnepi beszédet Lengyel István,
a BDSZ helyi tagozatának elnöke mondta
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rkérdésk

Mohos János

- Tekintsen ünneprontónak,
de az érdekeim szerint nem a
kerékpárút megépítése a leg-
fontosabb a városban. A hal-
mozottan hátrányos helyzetű
településrészként is említhető
Fecskeszögben, a Wesselényi
utcában lakunk, ahol némi
túlzással élve a fű sem zöldül
ki. Azt gondolom, az okokat
nem kell részleteznem, de
tény, hogy se út, se járda, se
árok nincs az utcában, ame-
lyekre mi, oda beszorult lokál-
patrióták igényt tartanánk.
Kevesen vagyunk már tősgyö-
keres Sajón túliak a területen,
hiszen a családi házunk ott
már eladhatatlan. Akárhány
képviselőt választottunk az
elmúlt negyedszázadban,
mindegyik ígéretet tett a felso-
rolt problémák megoldására,
és úgy tudom, ez a kérdés egy-
kor már a költségvetésben is
helyet kapott. Az én érdekeim
tehát azt diktálják, hogy ezek a
problémák oldódjanak meg, és
utána következzen a kerék-

párút, amit egyébként jónak,
okos dolognak tartok.

Nagy Tibor

- Gyakran pattanok nyeregbe,
és sportból, kikapcsolódási
szándékkal alkalmanként
többtucat kilométert megte-
szek. Különösen a Pitypa-
latty-völgyet kedvelem a
viszonylag gyenge forgalom és
az elfogadható útminőség
miatt. Járműforgalom viszont
arrafelé is van, ezért eseten-
ként előfordul olyan közleke-
dési szituáció, amikor érzem,
hogy vészhelyzetbe kerültem.
Mindenkinek jó lenne tehát a
kerékpárút, mert biztonság-
ban lehetne rajta közlekedni.
Az említett ok miatt én inkább
a Varbóig építendő szakaszt
favorizálom, hiszen arrafelé a
levegő is tisztább, valamint
természeti környezetben lehet
róni a kilométereket. Egyéb-
ként autósként főnyeremény-
nek tekintem, ha megvalósul,
hiszen egyre több a gépjármű
az utakon, és a zsúfoltság nem

kedvez a kerékpáros közleke-
désnek.

Csordás Mária

- Nem rossz az ötlet, mert a vá-
roson belül sokan a járdát
használják kerékpáros közle-
kedésre, ami veszélyes. Két
kisgyermekem van, akiket
még csak gyerekkocsiban tu-
dok szállítani, és félek, nehogy
egyszer nekünk jöjjön egy
száguldozó biciklis. Az ötletek
és a törvények viszont mindig
annyit érnek, amennyit meg-
valósítanak belőlük, vagyis ha
a kerékpárút megépül, követ-
kező lépésként a bicikliseket
kell majd ránevelni a szabá-
lyos közlekedésre. Egyébként
csak pár éve élek Sajószentpé-
teren, ahová Budapestről,
közelebbről Rákospalotáról
kerültem. Édesapám Oroshá-
záról származik, így arrafelé is
sokat jártam. A gyermekek
születése előtt ezekben a térsé-
gekben sokat bicikliztem, ami
bevallom, mostanában hiány-
zik. Ezért terveim között

szerepel valamilyen utánfutó-
szerű szállítóeszköz, amibe a
gyermekeket be tudom ültet-
ni, és így együtt kerekeznénk.
Főleg azután, ha az említett
feltételek előállnak, vagyis
elkészül a városi és esetleg a
pitypalatty-völgyi beruházás
is.

Szoták Miklós

Koromnál fogva mostanában
már inkább autóval járok,
ezért a közutakon tapasztalom
a kerékpárutak hiányát. A mai
közlekedési viszonyok nem
kedveznek a bringásoknak,
mert nagy a zsúfoltság, és emi-
att komoly veszélynek vannak
kitéve. Ezért mindenképpen
üdvözlöm az ötletet, és bízom
benne, hogy megvalósul. Ha
elkészül az említett 4,2 kilo-
méteres szakasz Szentpéteren,
sokkal biztonságosabban le-
het majd biciklizni, de emel-
lett az utak forgalma is csök-
kenni, gyorsulni fog. A sok-
szor említett egészséges élet-
mód is előtérbe kerülhet majd,

Mi a véleménye
a városi kerékpárút-hálózat

fejlesztéséről?

2015. július-augusztus-szeptember
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hiszen akár kisebb gyerme-
keket is biciklire lehet ültetni,
de akár családok is igénybe
vehetik ezt a lehetőséget.

Jessek László

- Kerékpárral járok dolgozni a
munkahelyemre, mert ez a
legolcsóbb és legpraktikusabb
közlekedési eszköz. Ezen kí-
vül csak alkalmanként veszem
elő a biciklit, például ha vala-
mi sürgős dolgom akad, és si-
etni kell. Azt tapasztalom,
hogy egyáltalán nem veszély-
telen ezzel a járművel közle-
kedni, különösen a városun-
kat átszelő 26-os számú főút
zsúfoltsága miatt. Ezért töb-
ben a járdákon közlekednek,
ami nem egészen szabályos, és
zavarja a gyalogosforgalmat is.
A kerékpárút építésének ötle-
tét tehát mindenképpen jónak
tartom, és bízok benne, hogy
sikerül hozzá megszerezni a
szükséges összeget.

Dinea Pálné

- A Szabadságtelepen lakunk,
és onnan egyetlen közlekedési
eszköz a kerékpár. Legalábbis
számunkra, mivel arrafelé
nincs autóbusz-közlekedés.

Szinte nincs olyan nap, hogy
ne ülnék rá, hiszen ezzel ol-
dom meg a bevásárlást és az
egyéb ügyek elintézését is. Saj-
nos már loptak el tőlem kétke-
rekűt, ami később sem került
elő, ezért igyekszem azóta a
korábbinál biztonságosabb
lakattal lezárni, és látható he-
lyen hagyni. A kötelező fela-
datok mellett azt is érzem,
hogy hetven év fölött sokat
kell mozogni az egészségi és a
fizikai állapot megőrzése
miatt, ezért amíg bírom ma-
gam, nem fogom letenni a
biciklit. Számomra különösen
kedvező lesz a kerékpárút-
építés, hiszen nem kell majd
többször átkelnem a nagy
forgalmú úton, hogy elérjek a
város központjába, tehát
nagyon örülök az ötletnek, és
várom a megvalósítást.

Szaniszló Árpád

- Rengeteget kerékpározok, és
nem ritkán azzal megyek
Miskolcra vagy Edelénybe is.
A környéket ilyen szempont-
ból jól ismerem, hiszen kevés
olyan terület van, ahol ne te-
kertem volna a biciklipedált.
Ezért tapasztalok naponta
veszélyes helyzeteket, ami
nagy odafigyelést igényel az
utakon közlekedőktől. A köz-
utak zsúfoltságát nem lehet
csökkenteni, sőt, még inkább
nőni fog, ezért a kerékpárút-
hálózat fejlesztését minden-
képpen kiváló ötletnek tar-
tom. Az lenne a szép jövő a ke-
rékpáros társadalom számára,
ha nemcsak néhány szakasz
épülne, hanem egész kerék-
párút-hálózat, amelyen biz-
tonságosan el lehetne jutni a

környező vagy távolabbi
településekre is. Valamit vi-
szont ki kellene találni a
tolvajok ellen, mert már két
drótszamaramat lovasították
meg idáig, és mindkettőt Ka-
zincbarcikán. Talán jó lenne
errefelé is gravírozni, ahogy
néhány városban már csinál-
ják, vagy újra be kellene vezet-
ni a kerékpár-igazolványt, ami
egyenlő az autók forgalmi
engedélyével.

Buda Zoltánné
(Szilvia)

- Nagyon tudnék örülni egy
ilyen építkezésnek, annál is
inkább, mert számos gyalogos
és kerékpáros túrát szervezek
a térségben. A napokban jöt-
tem haza a Fertő-tó körüli csil-
lagtúráról, de körbetekertem
már a Tisza-tavat, a Balatont,
sőt, a barátaimmal elbicikliz-
tünk a lengyel határig. Nekem
ez egy életforma, amiben kivá-
ló társam a 30 évvel ezelőtt
Kassán vásárolt kerékpár. Ő
minden évben átesik egy nagy
szervizen, és még sohasem
hagyott cserben, pedig sok
ezer kilométert hajtottam már
vele. Ha nem utazok távolabb-
ra, akkor a már elkészült ke-
rékpárutakon pedálozok,
ezért örülnék annak, ha Ka-
zincbarcika területén megcsi-
nálnák a BorsodChem 4-es
kapujáig tartó szakaszt. A
pitypalatty-völgyi kerékpár-
út-építés terveit szintén
üdvözlöm, hiszen leggyakrab-
ban a Varbói-tó a célpontom,
ahol szép, kiépített környezet-
ben lehet néhány órát eltölte-
ni, pihenni. Más célokat szol-

gál viszont a 26-os számú fő
közlekedési út mellé tervezett
szakasz, ami Berentétől indul-
va átszelné a várost. Ha elké-
szül, jelentősen javul majd a
kerékpárosok baleseti statisz-
tikája, hiszen most velük is
előfordulnak közlekedési
balesetek. Mindenképpen jó
célra áldoz tehát az önkor-
mányzat, ha pályázik erre a le-
hetőségre, hiszen ez a beruhá-
zás mindenkinek jó lesz. Több
környező országban egész
kerékpárút-hálózat épült ki,
melyeken egész régiók bejár-
hatók. Örülnék annak, ha mi
is ebbe az irányba tartanánk.

Garamvölgyi
Istvánné

- Biztos, hogy családunk
gyakran igénybe fogja venni a
biztonságos kerékpárutat, ha
elkészül. Én több mint 30 éve
biciklizek, és ezzel sikerült
„megfertőznöm” az unokái-
mat is. Gyakran ülünk fel rá
kirándulási és egyben sporto-
lási szándékkal, hiszen mo-
zogni muszáj , mert arra
szüksége van a szervezetünk-
nek. Előfordult már, hogy
Berentéig vagy annál távo-
labbra is eljutottunk. Másik
dolog a szükségszerűség, mert
a Tízes honvéd utcában lakok,
és onnan kb. 2 kilométerre
vannak a városközponti bol-
tok. Gyalog sokáig tartana
megtenni, ezért inkább teke-
rem a pedálokat. Az biztos, ha
elkészül a tervezett városi sza-
kasz, gyakran végiggurulunk
majd rajta, akár a benzinkútig
is.

Kovács I.

VIII. évfolyam 3. szám
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Egerben,
a Dobó téren pihentek

meg a német napközisek

A projekthez
a különböző túrák,

kirándulások is
hozzátartoznak

Egészséges jövőkép - innováció és fejlődés a Kossuth iskolákban,
avagy alternatívák a tanulás hatékonyságának növelésére

Mindennapi életünk meghatá-
rozói a pályázatok, amelyek se-
gítségével utakat építhetünk,
orvosi rendelőt újíthatunk fel,
munkahelyet teremthetünk,
avagy éppen az iskolai oktatás
hatékonyságát növelhetjük.
Tóth Péter, a Móra Ferenc
Tagiskola tagintézmény-veze-
tője mutatja be az iskola leg-
újabb nyertes pályázatát.

„A hátrányos helyzetű és hal-
mozottan hátrányos helyzetű
tanulók iskolai sikeressége
nagymértékben függ az iskolai
közösségtől, a családi közegtől,
az innen érkező mintáktól, im-
pulzusoktól és mindezek
egyénre gyakorolt hatásától.
Mindennapi életünket jelen-
tősen befolyásolja, hogy az
adott társadalom, amelyben
élünk, milyen életkörülményt,
létbiztonságot, szociális biz-
tonságot tud nyújtani szá-
munkra. De nemcsak a társa-
dalomnak, hanem a mikrokör-
nyezetnek, vagyis az iskolának
és a családnak, valamint az

egyénnek is jelentős szerepe
van élete alakításában, élet-
színvonala emelésében.
A hátrányos helyzetben élő
családokból érkező gyerekek
számára alternatívákra van
szükség, amelyeket nem feltét-
lenül a tankönyvekből kapnak
meg, de segítik őket, hogy sike-
resen leküzdjék a lemaradásai-
kat.
Ezeknek az alternatíváknak a
felmutatására az iskolák ön-
erőből nem képesek. Az Új
Széchenyi Terv egyik kiemelt
célja a magyar köznevelési
rendszer megújítása, amelyben
a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program Innovatív isko-
lák fejlesztése 2. ütemében ki-
írt pályázat olyan iskolák szá-
mára nyújt lehetőséget, ame-
lyek az országos kompetencia-
mérés átlageredményétől a
2013-as évben 8,43%-kal elma-
radtak.
A pályázati feltételek egyezte-
tése után Egészséges jövőkép -
innováció és fejlődés a Kos-
suth iskolákban címmel adott

be pályázati anyagot a Kazinc-
barcikai Tankerület a Sajó-
szentpéteri Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola két tagiskolá-
jára: a Hunyadi Mátyás és a
Móra Ferenc Tagiskolákra. A
TÁMOP 3.1.4 C-14-2015-0234
pályázatban igényelt és végül
elnyert összeg 20 millió forint,
amelyet 2015. április 01. és
2015. október 31. közötti idő-
szakban kell a vállalt progra-
mokra elkölteni. A két tagin-
tézmény hasonló adottságok-
kal rendelkezik, a két iskola
közötti távolság sem túl nagy,
ráadásul a pedagógusi kar is
kiváló kapcsolatot ápol egy-
mással. Éppen ezért azonos
programot alakítottunk ki,
hogy a fejlesztés fokait egyszer-
re járhassuk végig, olykor
összekapcsolhassuk a résztve-
vőket, könnyebben mérhessük
az eredményeket, és tapaszta-
latot is cserélhessünk a projekt
során.
A pályázat célja, hogy kialakít-
sunk a Móra és a Hunyadi Tag-
iskolákban egy egészségköz-

pontú, családcentrikus és in-
novatív szemléletet, valamint
hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeket oktató
pedagógusok módszertani is-
meretei megújításra kerülje-
nek. A pályázat keretében
megrendezésre került rendez-
vényekről részletes beszámoló-
kat a www.sajoszentpeter.
innovativiskola.hu honlapon
olvashatnak az érdeklődő olva-
sók.”

2015. július-augusztus-szeptember

Az óhazától az újhazáig

A tábor évről évre népszerűbb
az általános iskolások körében.
Célja: bemutatni, megismer-
tetni a tanulókkal az itt élő né-
met nemzetiség történetét,
mindennapi életét. Sajnos az
évek folyamán felnőtt egy
generáció, amely nem ismeri
származását, s ha még otthon
hallott is róla valamit, nem
volt közösség, amely felkarolta
volna a hagyományápolást. A
Sajószentpéteri Német Nem-
zetiségi Önkormányzat meg-
alakulása óta nagy hangsúlyt

fektet az ősi múlt felkutatatá-
sára, az ismeretek átadására a
fiataloknak, hogy ők is ápolni
tudják őseik hagyományait, s
ne hagyják feledésbe merülni a
közös ünnepeket és a gyászt. A
sikeres pályázatoknak köszön-
hetően a résztvevők napi há-
romszori étkezésben részesül-
tek, a szabadidős és a kézmű-
ves foglalkozásokhoz eszközö-
ket, játékokat kaptak, és autó-
buszos kiránduláson vehettek
részt Egerben. Támogatóink
voltak: a BMI (Németország

Az idei évben 12. alkalommal szervezték meg a német
nemzetiségi és honismereti tábort, melynek a Rendez-
vények Háza adott otthont július 6-ától egy héten
keresztül.

Szövetségi Belügyminiszté-
riuma), az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a B.-A.-Z. Me-
gyei Német Területi Nemzeti-
ségi Önkormányzat, a Sajó-
szentpéteri Kulturális és
Sportközpont, Városi Könyv-
tár és Sajószentpéter Város
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata. Az idei évben az
általános iskola alsó tagozato-
sait vártuk a táborba, amely-
nek legfőbb oka az volt, hogy
az idegen nyelv választásához
segítséget kapjanak, illetve
akik már tanulják a német
nyelvet, azok gyakorolni tud-
ják azt. A 22 tanuló nagy része
hátrányos családi környezet-
ből érkezett, így számukra ez a

táborozás volt az idei nyaralás,
ahol rengeteg új élménnyel és
ismerettel gazdagodtak.

Románné

Német nemzetiségi és honismereti tábor
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Szilárdabb a gyémántnál
60. házassági évfordulón jártunk

Házassági évfordulóra készü-
lődve akaratlanul is elgondol-
kozunk azon: Magyarországon
már négy évtizede folyamato-
san több házasság szűnik meg,
mint amennyi újat kötnek, egy
évtizede a 15 éves és idősebb
népesség körében több a nem
házasságban élő, mint a házas.
Az utóbbi évtizedek mélypont-
ja 2010-ben volt, 35.520 új há-
zassággal; némi javulással nap-
jainkban száz házasságkötésre,
az 50 válással együtt, összesen
164 házasságmegszűnés jut.
Legkevesebb a 25 év alatti, míg
a legtöbb a 25-29 év közötti
életkorú menyasszony, tehát
egyre később kötnek a fiatalok
házasságot.
Természetesen a '70-es évekig
az évi százezres házasságkötés-
sel még egészen más volt a
helyzet, hát inkább térjünk
gyorsan vissza a vidámabb dol-
gainkhoz.
Emlékezetünk naptárában la-
pozzunk most vissza egészen
1930-ig, amikor a Tisza menti
kis település, Ároktő egyik ap-
rócska házában megszületett
egy kislegény, aki a keresztség-
ben a Juhász Kálmán nevet

kapta. Ahogy cseperedett, és
nem áldotta meg őt az élet kis-
testvérrel, hogy ne legyen
egyedül, hát sokszor múlatta
együtt az időt egy három évvel
fiatalabb fruskával, Zelei Ma-
tilddal, aki lánytestvérével a
szomszédban lakott. Hogy
eleve elrendelés volt-e, vagy a
sors véletlen játéka, netán ők
tettek meg mindent érte, de az
idő múlásával egyszer csak
mindketten úgy érezték, hogy
egy kerítésnél már több van
közöttük: ez pedig nem más,
mint a szerelem. Miután ez az
újfajta érzés a négy évig tartó
udvarlás és a katonaság alatt is
kiállta az idő próbáját, 1955.
szeptember 17-én egymáshoz
kötötték az életüket. Ezt me-
sélve Matild néni addig mo-
solygós tekintetén némi felhő
suhan át: mivel nem azonos
vallásúak voltak, a szülők nem
tudtak megegyezni a szertartás
helyszínében, hát egészen Mis-
kolcig kellett menniük a bol-
dogságuk után, aminek ott ke-
vesebben lehettek tanúi, mint
ahányan a mai gyémántlako-
dalmuknak. Látom tekinteté-
ben, hogy az ároktői kislány
álma a szép, nagy esküvőről ott
bizony örökre köddé vált. Ma
már tudjuk, hogy ennek elle-
nére vagy éppen ezért, az akkor
tett fogadalmuk (a „jóban,
rosszban hű társa leszek, míg a
halál el nem választ tőle”) való-
ban őszintének és örök életre
szólónak bizonyult.
Pedig kísértés bőven akadt

A gyémánt a természetben előforduló legkeményebb ás-
vány, az egyik legfontosabb drágakő. A természetben rit-
kán fordul elő, az ásványok között nincs még egy ilyen
homogén szerkezetű: egyetlen kémiai elemből áll, csu-
pán szénatomok alkotják. Már a kibányászott nyers gyé-
mántkristály is lenyűgöző, nem beszélve a hosszú, apró-
lékos műveletekkel csiszolt egyedi ékszerekről! Nem
lehet tehát véletlen, hogy a házasságkötés hatvanadik
évfordulóját gyémántlakodalomnak nevezték el. Sajnos
ez is ritkán fordul elő, valamint két ember homogén és
szilárd akarata szükséges ahhoz, hogy hatvan éven át
állandóan csiszolódva, életük koronaékszerévé vál-
hasson ez a nap.

abban az időben is, hiszen
Kálmán bácsi gépkocsivezető-
ként kereste a kenyerét, emel-
lett még szombat éjszakánként
lakodalmakban is zenélt, nagy-
bőgőn játszott, ám a féltékeny-
ség fel sem merült közöttük.
Az egymás őszinte tisztelete, a
feltétlen bizalom köteléke há-
lózta be életüket, és (miként a
gyémántkristály rácsai) évek
alatt egyre növekedő, boldog
családdá kötötte őket össze a
négy gyermek: Kálmán, Fe-
renc, Tünde és Zsuzsanna ér-
kezésével. Kálmán bácsi az
ÉPFU alkalmazásában a ka-
zincbarcikai nagy építkezések-
hez szállította az építőanyagot,
jobbnak látták a környéken la-
kás után nézni. Így 1964-ben
három gyermekkel Sajószent-
péterre kerültek, ahol csak
tizenöt év után sikerült az al-
bérletként lakott házat meg-
venniük.
Időközben Kálmánt Németor-
szágba vezette jó sorsa, Ferenc
Sajószögedről is eljön értük,
hogy elvigye őket, ha vissza-
vágynak Ároktőre, ahol még
most is várja a családtagokat a
régi otthon. Tünde is Sajó-
szentpéteren él, sokszor meglá-
togatja az idős szülőket az al-
végben, ahol Zsuzsa családja
körében élik békés hétköznap-
jaikat.
Tilda néni mindig nagyon sze-
rette a gyerekeket, ezt ők viszo-
nozták is, annak ellenére, hogy
néha bizony el kellett, hogy
járjon a keze, és büszke arra,
hogy éveken át közöttük élhe-
tett, amikor a 2. számú iskolá-
ban takarított.
Mindig örömteli eseménynek
számított a család bővülése, a
négy gyermek, az öt unoka,
valamint nyolc dédunoka vi-
lágra jötte. Ha tehetik, eljön-
nek hozzájuk, hiszen az ajtajuk
mindig, mindenki előtt nyitva
áll. Kata, az egyik unokájuk
mondta: „Amikor látogatóba
hazajövünk, már útközben me-
legség tölt el, amikor a fülembe

cseng nagyapám mondata: Is-
ten hozott benneteket! – ezt
kedvesebben, őszintébben a
világon senki nem tudja mon-
dani.” Az ünnepségre már
csütörtökön összejöttek, hogy
ne csak a szombat esti néhány
órát töltsék együtt, és most
három napig tartson a lakoda-
lom. Azóta a családban vissza-
fordult az idő kereke: nagy be-
szélgetések alatt elmesélték,
hogy kivel mi történt az utolsó
találkozás óta, és ki-ki feleleve-
nített egy neki kedves régi tör-
ténetet, vigyázva arra, hogy a
kellemetlen élményekre való
emlékezést kerüljék. Az ünne-
pen valóban csak a szépre sza-
bad emlékezni, abból szeren-
csére volt elég. Szombat dél-
után öt óra után összegyűltek,
hogy fényképeken is megörö-
kítsék ezt az élményt, amit
nemcsak az ünnepelteknek,
hanem egyben saját maguknak
is szereztek. A Magyaros étte-
remben a jelenlévő családtagok
mintegy negyvenen hallgatták
a gyerekek kedves köszöntőit,
majd Nemes Imre bácsi har-
monikajátékát, megalapozva
ezzel a jó hangulatot az est to-
vábbi részére. A közös vacsora
után még egyszer felelevened-
tek a hatvan év emlékei, hiszen
az anekdotázásnak ilyenkor
nem lehet se vége, se hossza.
Hogy ez igazi lakodalom volt,
mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az étterem előtti
hosszú ruhás kislányok láttán
az elhaladó autósok szinte
mindegyike üdvözlő dudálás-
ba kezdett.
A város polgárai nevében ez-
úton gratulálunk e páratlan ju-
bileumhoz, és kívánjuk, hogy
még sok boldog, fájdalom nél-
küli évet élhessenek meg szere-
tő nagy családjuk körében!
Csak remélni tudom, hogy a
vaslakodalmukról ugyancsak
tudósíthatom még lapunk
olvasóit. Öt év gyorsan elszáll...

Kiss B.

VIII. évfolyam 3. szám
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7 kamrás ablak 6 kamrás áráért!

6 kamrás ablak 5 kamrás áráért!

AKCIÓS KEDVEZMÉNY: 50%

2015. július-augusztus-szeptember



Szentpéteri
Krónika

Szentpéteri
Krónika

15

Keresztrejtvény

Vízszintes:
Vízszintes: 1. 1951 óta szeptember első vasárnapján
tartják. 10. Nobel-díjas angol költő, drámaíró (Thomas
Stearns). 11. Kétbalkezes. 12. Község Edelény mellett. 13.
Szatmárnémeti folyója és híres marcipán. 15. Információ-
technológia, röviden. 17. Francia mesék szamara. 18. A tan-
tál vegyjele. 20. Sváb …(bajor hegység). 22. Szlovák autójel.
24. Fényes … (festőművész). 27.Silbak. 29. Becézett férfi-
név. 30. Szomjas állatot ellátó. 32. Sportolók klubváltása. 34.
A military is ez.

Függőleges:
Függőleges: 1. A cél közepébe ér (lövés, dobás). 2. … mode
(divat szerint). 3. Női becenév. 4. A gyom közepe! 5. A vö-
rösingesek vezére (Feri). 6. Viccbeli inas (magyarul). 7.
Erkölcsileg kiváló. 8. Trinidadi szupervágtázó (Boldon).
9. Fővárosunk keleti része. 14. Lóeledel. 16. Bruno Traven
szállítóeszköze. 19. Ez időponttól fogva (latinul). 21. Balf
egyik fele! 23. Kőtár. 25. Olajzöld. 26. Állj! 28. Rostély táj-
szóval (ékezet nélkül: operaénekesnőnk). 30. Orosz mo-
torkerékpár. 31. Alosztály, röviden. 33. Az arzén vegyjele.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2015.
november 25-éig. A helyes beküldők között egy 5000
Ft-os könyvutalványt sorsolunk ki.
Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
H u n y a d i u . 1 1 . E - m a i l : s a j o t v @ g m a i l . c o m ,
szentpeterikronika@citromail.hu.
Június havi rejtvényünk helyes megfejtése: Ronkay
Ferenc. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A szeptember
4-én megtartott sorsoláson László Csabának kedvezett a
szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről később
értesítjük.

Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.; Cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.;
Telefon: 48/521-037, Ügyvezető igazgató: Sulyok Barnabás

Főszerkeszető: Román Péterné; szentpeterikronika@citromail.hu
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Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@parisat.hu; Nyomda: Litoplan Kft.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B. Telefon/Fax: 48/512-236
E-mail: Megejelenik negyedévente 4300 példányban.info@litoplan.hu;

ISSN 1789-7807 (nyomtatott); ISSN 2063-482X (Online)

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban meg-
jelenő cikkek, képek bármilyen formában történő felhasználása a kiadó
írásos engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.

Szabadido, reklám
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Ha ízletes, finom ételeket szeretne,Ha ízletes, finom ételeket szeretne,Ha ízletes, finom ételeket szeretne,
akkor a Láng Pizzériát keresse!akkor a Láng Pizzériát keresse!akkor a Láng Pizzériát keresse!

A hagyományos pizzák, szendvicsek,
hamburgerek és gyros mellett hidegtálakat

és frissensültes tálakat is készítünk.

Házhoz szállítás – 0620/284-5178

SZÉP kártyát és Erzsébet-utalványt is elfogadunk!

Ne feledje!

Láng Pizzéria
A minőségi ételek háza,

ahol csak és kizárólag friss
alapanyagokból dolgozunk.

Sajószentpéter, Bercsényi u. 4.
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