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Évértékelés dr. Faragó Péterrel
„Sajószentpéter egy élhető város”

- A város gazdasági, pénzügyi
helyzetét vizsgálva, az idei év-
re tervezett feladatok megva-
lósítása korántsem tűnt egy-
szerűnek, most mégis azt
mondhatjuk, hogy (a körül-
mények ellenére) alapvetően
egy korrekt évet zár Sajó-
szentpéter. Ön is így látja ezt?
- Én magam is pozitívan érté-
kelem a 2015-ös évet, bár hozzá
kell tennem, hogy az idén
adódtak olyan feladatok is, me-
lyeket nem tudtunk elvégezni,
noha nagyon szerettük volna.
Azt javaslom, vegyük most sor-
ra azokat a projekteket, ame-
lyek sikeresen lezárultak. Első-

ként a Móra Ferenc Utcai Tag-
óvoda felújítását emelném ki,
hiszen ennek eredményeként a
város valamennyi óvodájában
kulturált körülmények között,
magas színvonalon folyhat az
oktató-nevelő munka. Itt egyet-
len dologgal maradtunk adó-
sok, nevezetesen a tálalókony-
ha felújításával, de már most
mondom, hogy jövőre azt is el-
végezzük. Folytatva a sort, meg
kell említenem a rendőrség
épületének részleges felújítását,
melynek keretében az épület
tetőszerkezete, illetve héjazata
is megújult. Miután az épület
az önkormányzat tulajdona,
nem kérdés, hogy 2016-ban itt
is folytatni kell a felújítási
munkát. A sajószentpéteriek
csak Varga-házként ismerik azt
az ingatlant, melyet a Város-
gondnokság használ, s amely
épület ugyancsak alapos fiatalí-
tó kúrán esett át az elmúlt hó-
napokban, mind külső megje-
lenését, mind belső kialakítását
tekintve. A célunk az volt ezzel
az átalakítással, hogy a közfog-
lalkoztatottak számára egyfajta
bázist teremtsünk, így regge-
lenként innen indulhatnak
majd a csoportok a saját mun-
katerületükre, illetve ha kedve-
zőtlenre fordulna az időjárás,
akkor napközbeni melegedő-
ként is igénybe vehető számuk-
ra. A járdaépítés is folytatódott
az idén, így a BÉV-telepen, a
Gombócda előtti szakaszon
már elkészült, a Kossuth Lajos
úton, az új húsbolt előtti részen
pedig ezekben a napokban is
zajlik a járda építése. Jó hír,
hogy 2016 tavaszán a Kossuth
út túloldalán is folytatjuk a jár-
daépítést, miután az ingatlan-

Az év utolsó hónapjában járunk. Ez a tény akaratlanul is
arra ösztönöz szinte mindenkit, hogy egyfajta számve-
tést készítsen az elmúlt hónapok történéseiről, az elvég-
zett munkáról, a fontosnak ítélt tervekről, a megvalósult,
esetleg meghiúsult elképzelésekről. Sajószentpéter vo-
natkozásában városunk polgármesterét, dr. Faragó Pé-
tert kértem arra, hogy összegezze a 2015-ös esztendő
legfontosabb eseményeit.

tulajdonosokkal sikerült meg-
egyezésre jutnunk, így az
Alacskai út és a parasznyai el-
ágazás között is elkészülhet a
biztonságos gyalogosközleke-
dést szolgáló járdaszakasz. In-
formációink szerint még ebben
az évben kiírásra kerülnek azok
a pályázatok, melyekben az
előkészítési fázist már elvégez-
tük, így remélhetőleg nem lesz
akadálya annak, hogy folyta-
tódjon Sajószentpéteren a fel-
színi csapadékvíz-elvezetés re-
konstrukciója, sőt, reményeink
szerint az egykori Pécsi Sándor
Általános Iskola épületét is új
funkciókkal tölthetjük meg.
Mindeközben azt is tudom,
hogy a Dusnokon élőkkel
szemben két komoly adóssá-
gunk is van: az egyik a Katalin
utca rendbetétele, a másik a
közösségi épület teljes felújítá-
sa. Természetesen ez utóbbihoz
is pályázati forrásokra lenne
szükség, amennyiben azonban
2016-ban nem lesz ilyen irányú
pályázati lehetőség, akkor a
saját forrásaink felhasználásá-
val elkezdjük a közösségi ház
felújítását, igaz, ebben az eset-
ben egy év alatt nem leszünk
képesek az összes szükséges
munkát elvégezni.
- A minap egy érdekes fotó-
sorozat jelent meg az interne-
ten városunkról. Rossz álla-
potú, zömmel magántulajdon-
ban lévő házakat láthatunk
rajta, a képek alatti szöveg pe-
dig arra utal, hogy ennyire „él-
hető” város Sajószentpéter.
- A munkatársaim nekem is
felhívták a figyelmemet az ön
által említett fotókra, de őszin-
tén szólva egy ilyen kritikával
nehéz bármit is kezdeni. Való-
ban, a fényképek 90 százaléka
magánházakat ábrázol, két-
három olyan ingatlan kivételé-
vel, amely önkormányzati
tulajdon. Ez utóbbi esetben ter-
mészetesen jócskán akad tenni-
valónk, hiszen éppen a koráb-
ban említett Pécsi iskola az
egyik olyan épületünk, amely

rendkívül rossz állapotba ke-
rült az elmúlt években, de
ahogyan ezt már elmondtam,
jelenleg azon fáradozunk, hogy
(egy pályázat segítségével) új
funkciókkal töltsük meg.
A magántulajdonú épületekkel
kapcsolatban pedig csak azt
mondhatom, hogy az önkor-
mányzat nem kötelezheti arra a
tulajdonosokat, hogy újítsák fel
a saját házaikat, noha azzal én is
egyetértek, hogy ezek az épüle-
tek rontják a városképet.
Egyébként pedig úgy vélem:
egy város, egy település nem
attól élhető, hogy makulátla-
nok-e az ott található ingatla-
nok, hanem attól, hogy megfe-
lelő színvonalú-e az oktatás, az
egészségügyi ellátás, a szociális
ellátórendszer, a kulturális élet;
a polgárok helyben tudják-e in-
tézni ügyes-bajos dolgaikat,
illetve az sem mellékes, hogy
van-e az adott településen böl-
csőde. Nos, úgy gondolom,
Sajószentpéter vonatkozásában
az imént felsorolt kritériumo-
kat egytől egyig kipipálhatjuk,
így bátran állíthatom, Sajó-
szentpéter egy élhető város.
Sőt, továbbmegyek. Akár az is
az élhető város imázsát erősít-
heti, ahogy például most de-
cemberben az idős, illetve a
fiatal korosztályról gondosko-
dik önkormányzatunk. A 3 és
18 év közötti rászoruló gyerme-
keknek ingyenes szünidei ét-
keztetést biztosított a képvi-
selő-testület, a 70 év feletti la-
kosok pedig személyenként
6000 Ft értékű Erzsébet-utal-
ványt kapnak, amit élelmiszer-
vásárlásra fordíthatnak. Őszin-
tén remélem, hogy ezzel egy
kicsit hozzájárulhatunk a kará-
csonyi asztal megtöltéséhez. Ha
pedig már az ünnepeknél já-
runk, akkor engedje meg ne-
kem, hogy az újság hasábjain
keresztül kívánjak minden
sajószentpéteri lakosnak békés,
meghitt ünnepeket, illetve si-
kerekben és eredményekben
gazdag új évet!

2015. október-november-december
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Családban született
Ma sem egyszerű a Közel-Kele-
ten élő nők, lányok helyzete.
Milyen lehetett 2000 évvel ez-
előtt, amikor pár száz évvel
korábban magyar királyaink is
kisgyermekként férjhez adták
lánygyermekeiket?
Csodálatos bátorság és elszánt-
ság van bennük az élet tovább-
adása iránt. Mária igent mon-
dott Isten angyalának, és elkez-
dődött a Fiú, Jézus Krisztus
magzati élete. A jegyes József-
nek, a szülőknek, a környezet-
nek a magzat nem várt gyer-
mek.
Megpróbáltatásokkal, de Isten
gondoskodása kizárja a szülő-
ket, a környezetet a gyermek
életéből. Apáról a jegyes József
személyében gondoskodik Is-
ten. Együtt mennek Betlehem-
be, majd menekülnek Egyip-
tomba, és térnek vissza Názá-
retbe. Együtt a szent család.

A Biblia elején olvassuk, hogy
Isten a saját képére teremti meg
az embert, férfinak és nőnek,
hogy egymást segítve és a sze-
retetben összeforrva legyenek
Isten képmásává. A Biblia utol-
só lapján, a Jelenések könyvé-
ben ismét a család áll a közép-
pontban. Igaz, itt a második
Ádám, Jézus Krisztus a vőle-
gény, a második Éva pedig az
Egyház, az egész meghívott
emberiség mennyasszony. Az
Egyház-menyasszony sóvárog-
va várja mennyei jegyesét, a
Krisztus-vőlegény végső eljöt-
tét, hogy magával vigye és beve-
zesse a mennyei lakodalomba,
az örök boldogságot jelentő
nászházba, a mennybe. A Bib-
lia „közepén”, az Újszövetség
elején Jézus első csodája egy if-
jú házaspárnak szánt nászaján-
dék, a legízletesebb bor. Ez a
bor az öröm és boldogság jelké-

pe mellett előremutat az utolsó
vacsora borára.
A családdal foglalkozók egyet-
értenek abban, hogy hihetetlen
nagy áldozatok árán is működ-
nie kell a családnak. Ezen elkö-
telezettség elé helyezi Jézus ön-
magát (Mt 10,34-36), mert
megbocsátó szeretetével, a ho-
mokról sziklára építéssel min-
dig jelen akar lenni.
December elején klímacsúcs
volt Párizsban. Nagyon fontos!
Októberben Család-szinódus
volt Rómában. Egyházunk ke-
resi a lehetőséget, hogyan tud
segíteni a családoknak. Római
katolikus papként a nőtlensé-
get azért is vállaltam, hogy
mintegy őrállóként a család
iránti elkötelezettségre irányul-
jon a figyelem.
Kérem Istent, hogy a családta-
gok minél odaadóbb szeretettel
tudjanak Isten és egymás felé

fordulni. Áldott karácsonyi ün-
nepet kíván: Takács Alajos plé-
bános.

Kedves Sajószentpéteriek!

Ebben az esztendőben is elér-
kezett a karácsony, bár nagyon
sok félelem és ijesztés van mö-
göttünk 2015-ben. Mikor írom

ezt a néhány sort, még advent
van. Egy rövid szakaszt idézek
az egyik adventi igehirdeté-
sünkből, ami Jézus visszajöve-
telére figyelmeztetett bennün-
ket: „Vigyázzatok azért, mert
nem tudjátok, mely órában jő
el a ti Uratok. Azért legyetek
készen ti is; mert amely órá-
ban nem gondoljátok, abban
jő el az Embernek Fia.” (Máté
evangéliuma 24. rész, 42. és 44.
vers)
Azt kérdezhetné valaki, hogy
mikor lesz még az, amikor
visszajön Krisztus.
A Szentírás úgy beszél róla,
mint valami egészen közeli ese-
ményről. „Hamar eljövök…Az
ajtó előtt állok” - mondja az Ige.
Lehet, hogy hosszú idő telik el
addig, amíg ez megtörténik, de
mihozzánk mégis nagyon közel
van: olyan közel, mint a
halálunk. Hány év lehet addig
még hátra? 10, 20, 30, 40?
Aztán számunkra vége, és jön
az ítélet. Valóban közel van az
idő. Jó tehát átgondolni Krisz-

tus szavait: „Nem tudjátok,
mely órában jő el az Emberfia”.
Ezért mondja Jézus, hogy le-
gyünk készen.
Egyszer egy ünnepelt ember
álmodta azt, hogy ott áll az
utolsó ítéleten. Eléállítottak
egy nagy mérleget, aminek az
egyik serpenyője erősen le volt
nyomódva. Ő pedig egy angyal-
nak a felszólítására elkezdte
belerakni a másik serpenyőbe
az élete nagy eredményeit: a hi-
dat, amelynek az építéséért
nagy kitüntetést kapott; a
templomot, amit az ő bőkezű
adományából építettek fel; a
súlyos összegeket, amelyekkel
segített. Miután már mindent
rárakott, a serpenyő meg sem
mozdult. „De hiszen üres a
másik serpenyő!” - mondta.
„Nézd csak meg jobban! „-
mondta az angyal. Mikor egé-
szen közelről megnézte, egy
könnycseppet látott meg. „Mi
ez?” – kérdezte. „Az a könny-
csepp - mondta az agyal - , amit
te okoztál akkor, amikor valaki

a segítségedet akarta kérni, de
elutasítottad azzal, hogy nem
érsz rá.” Egy bibliai ige jutott az
ember eszébe: „Aki azért tud-
na jót cselekedni, és nem cse-
lekszik, bűne az annak.” (Ja-
kab apostol levele 4. rész 17.
vers). Ez az egyetlen cseppecs-
ke is súlyosabb volt, mint a
templom, a kitüntetések, az
adományok. Akkor azt érezte
ez a kiváló férfiú, hogy elve-
szett. Ebben a pillanatban
azonban az ő serpenyőjébe egy
vércsepp hullott bele Krisztus
keresztjéről. És a mérleg meg-
billent, és súlyosabb lett a férfi
serpenyője.
Az első karácsonyon Jézus
megszületett. Innen tudjuk,
hogy vissza fog jönni.
2015-ben ezzel kívánunk áldott
karácsonyt és boldog új évet
Mindenkinek!

Borbély János lelkipásztor, a
Nagytemplomi Gyülekezet

presbitériuma és a gyülekezet
tagjai.
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A Karácsony  - Történik!
Milyen hosszú nap ez a kará-
csony. Mikor kezdődött vajon
az emberiség számára? Ponto-
san akkor, amikor az ember el-
fordult az Istentől. Az Éden-
kertben, melyben az állatok és
az emberek együtt éltek, és nem
volt közöttük semmilyen ellen-
tét. Tudjuk, a Szentírás sokszor
jelképeket fejez ki. A paradicso-
mi állapot nem más, mint a
HARMÓNIA. Harmónia az
Istennel, Harmónia a világgal,
embertárssal és Harmónia ön-
magunkkal. Hát ez szakadt
meg akkor, és ezért kellett be-
következnie a karácsonynak.
Az ember nagyon hamar az
irigység tárgyává lett. A bűn el-
követésével megsérült benne az
Isten képe, már inkább az őt
körülvevő lényekre kezdett ha-
sonlítani. NEM AKARTA,
HOGY AZ Ő KÉPMÁSA
ÖRÖKKÉ A MEGSÉRÜLT
K É P E T H O R D O Z Z A
MAGÁN, EZÉRT RÖGTÖN
S Z Ó LT H O Z Z Á : „ H o l
vagy?” (Ter3, 9) Ez az isteni
kérdés hangzott el a történelem
minden idejében és minden
helyén. Azonban az ember
hosszú évek alatt nem válaszolt.
Isten ezért egy csodálatos üd-

vösségtervvel gondoskodott ró-
la. Szolgai alakot vett fel (Fil 2,
7), hogy visszaállítsa az ő kép-
mását eredeti épségében.
Így történt meg Krisztusban az
újjáteremtésünk. Az Isten ké-
pére és hasonlatosságára terem-
tett ember újra visszakapta ere-
deti szépségét. Az tette ezt lehe-
tővé, hogy Krisztus „hasonlóvá
tette magát hozzánk, hogy újra
megtalálhassuk Istennel való
hasonlóságunkat”. Így mint-
egy megfordult a teremtés
rendje, a megtestesülésben
Isten vált ember képévé Jézus
Krisztusban. Szent Iréneusz
fogalmazza meg azt: „Az Isten
emberré lett, hogy mi Istenné
válhassunk.” Az Ige megtes-
tesülése néha nehezen fogható
az emberek, mindannyiunk
számára. Könnyebben érthető,
ha a hasonlóban fedezhetem fel
az Istent. Budapesten járt egy
kisebb turistacsoport, melyet
egy pap kalauzolt. A csoport
tagjairól kiderült, hogy misz-
sziót folytatnak, elég különle-
geset: Amerikában a gettókba
vonulnak, és beköltöznek a
néger gettókba. Csak képzeljük
el a fogadtatást! Ugyanolyan
körülmények között, ugyan-

olyan bérekkel, ugyanúgy él-
tek, mint ők. Kérdezték, hogy
milyen eredménnyel jártak.
„Hát, eleinte nem sokkal”-
felelték. Csak egyszer, amikor a
gettóban tűz ütött ki. Ők is
ugyanúgy mentették a feketék
tárgyait, tulajdonait, életét,
még a saját életüket sem
kímélve. Utána egyikőjük oda-
ment hozzájuk, és azt mondta:
„Most rajtatok keresztül láttuk,
hogyan lett az Ige testté.”
Nazianzi Szent Gergely azt
mondja: „Magára vállalta az én
testemet, hogy megmentse a
képmást, és halhatatlanná
tegye a testet. Másodszorra léte-
sített közösséget velünk, az
elsőnél sokkal rendkívülibbet,
az elsővel a jobbat adta át ne-
künk, most Ő VESZI ÁT A SI-
LÁNYABBAT. Az elsőnél sok-
kalta istenibb, ez sokkal fensé-
gesebb mindazoknak, akik meg
tudják érteni.” Mert ilyen fen-
séges az ember, hogy minden
embertársunkban KÉPMÁST
LÁTHATUNK. Nincs más te-
endő, mint mindenkinek eszé-
be vésni az ajándékozás szelle-
mét, ajándékozzuk meg egy-
mást karácsonykor, és persze az
egész évben! Ajándékozzuk

meg egymást az igazi önma-
gunkkal, melyben nincsen
semmi gyengeségeinkből!
Az Isten elkezdte a munkát, és
semmi mást nem kér, csak
azt, hogy becsüljük egymást,
hiszen mindannyian képmá-
sok vagyunk. A munka adott,
ami nem más, mint a szeretet.
Legyünk szeretettel cselekvő-
ek! A szeretetben nincs mun-
kanélküliség. Aki munkanél-
küli, az magára vethet.

Jármi Zoltán parochus

ADVENT – KARÁCSONY

Az egyházi év során az üdvös-
ség történetének minden moz-

zanatát újra átéljük. Az adventi
időszakban a megváltóvárás
lelkiállapotát idézzük föl, az
emberiség istenhiányát éljük
át. Többféle várakozást isme-
rünk, más volt a zsidók mes-
siásvárása, mint a miénk, hi-
szen ők nem tudták, mikor és
hogyan fog érkezni. Várakozá-
sukban csak a hiányt tapasztal-
ták. A mi adventi várakozá-
sunk ezzel szemben egyrészt
konkrét személyre irányul, Jé-
zus Krisztusra; másrészt mi
már túlvagyunk az érkezésen, a
megváltáson; Jézus már előre-
ment, helyet készít nekünk, és
ezért a folyamatos érkezésére
várunk. Olyan ez, mint mikor
Jézus mint ács elment názáreti

otthonából, hogy megtekintsen
egy elvégzendő munkát, és any-
ja, Mária várta, hogy megérkez-
zen ebédre. Ez nem a bizonyta-
lanság virrasztása és várakozá-
sa, hanem az újratalálkozásnak
a biztos beteljesülése.
Mivel konkrét személyre vára-
kozunk, ezért ez a találkozás
szeretetegységének az előkészí-
tése. Tudom, mivel szerezhetek
neki örömet, és azt is teszem.
A hozzánk érkező Jézusnak
semmi mással nem szerezhe-
tünk örömet, mint Isten akara-
tának a teljesítésével. Ha ezek-
kel a napi ajándékainkkal
várjuk, akkor minden találko-
zás egy-egy új karácsony lesz,
mert ezek által vesz bennünk

lakást, és születik meg a világ
számára a Megváltó. Isten aján-
déka, az Ő szent fia, akit mind-
egyikünknek ad, csak azok által
jelenhet meg és születhet meg a
világ számára, akik befogadják
az örök Igét, és meg is valósít-
ják azt. Isten arra hív meg ben-
nünket, hogy mi az Ő ajándé-
kozó szeretetének közvetítői le-
gyünk. Így lesz az első Krisz-
tust-várók adventje a mi adven-
tünk is.
Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok minden kedves Olvasónak
békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket, és Istentől gazda-
gon megáldott nagyon boldog
új évet!

Major Zsolt lelkipásztor
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Az ENSZ október elsejét ugyan
csak 1991-ben nyilvánította az
Idősek Világnapjává, városunk
először már 1984-ben köszön-
tötte az itt élő szépkorú polgá-
rait, azóta hagyománnyá vált,
még a legszűkösebb időkben is
áldozva erre időt és anyagiakat.
A Területi Szociális Központ
idősek gondjait értő és érző
munkatársai, élükön a „fárad-
hatatlan ötletgyáros” Galamb-
né Bucsi Angélával mára szép
csendesen „Idősek Hónapjává”
varázsolták. Ez a jeles nap csu-
pán a kezdetét jelöli ki, amikor
is saját házuk táján, az Idősek
Klubjában tartanak kis benső-
séges köszöntést.
Október elejére az önkormány-
zat esélyegyenlőségi program-
jának részeként „Én és a nagy-
szüleim” címmel rajzpályázatot
hirdetett meg a város óvodásai
számára. A felhívásra az októ-
ber 9-i határidőig óvodáinkból
huszonegy pályamű (nevezzük
így bátran a kedves rajzokat) ér-
kezett. A kis alkotók nehéz fela-
dat elé állították az Idősek
Klubja tagjaiból álló, igazán
autentikus zsűrit, mert termé-

szetesen mindegyikük nem
kaphatta meg (a szívük által
diktált) első díjat. Ha nehezen
is, a végén csak megszületett a
döntés a helyezésekről.
Néhány év óta a programsoro-
zat részét képezi egy hagyo-
mányőrző kiállítás is, amelyet a
klubtagokkal együtt, az általuk
készített kézimunkákból, esz-
közökből hoznak létre, bemu-
tatva azoknak eredeti funkció-
ját. Ezek emlékezetükbe idézik
szüleik, egyben saját fiatalsá-
guk életmódjának egy-egy jel-
lemző eseményét vagy tárgyi
emlékét. Az őszi szüreti mulat-
ság és a „búbos kemencés”
konyha után idén az épen meg-
maradt berendezési tárgyakból,
kézimunkáikból egy falusi pa-
rasztház tisztaszobáját rendez-
ték be. A sajószentpéteri hímző
lány a háznak e kitüntetett al-
kalmakkor használt helyiségé-
ben fogadhatta egykor a vendé-
geket, de szerelmét, a bányász-
legényt is. Október 13-án, a ki-
állítás megnyitásának napján
eljött hozzájuk mesemondó,
együtt dalolták a citerán ját-
szott nótákat, így varázsolva

Családom tagjai szívesen élcelődnek azon, hogy meny-
nyire szíven ütött, amikor egy fiatalasszony először „le-
bácsizott”. Külön tőrdöfés volt a szívembe, hogy mellé
még vezetéknevemen lettem „megöregítve”. Ma már
magam is csak derülök ezen a „nagy sértésen”. Hiszen
azóta saját bőrömön is tapasztalom, hogy van némi igaz-
ságtartalma a közhelyeknek: mindenki annyi éves,
amennyinek érzi magát, s hogy az idős kornak is meg-
vannak a maga szépségei. Az már leginkább saját menta-
litásunkon múlik, hogyan éljük meg életünknek ezt a
szakaszát.

vissza az elmúlt századok han-
gulatát. Amit a déli meglepetés-
ként feltálalt, korabeli receptek
alapján készült krumplilángos
és a valódi szilvalekvár kósto-
lója még csak fokozott.
Október 16-án délután három
órakor városunk deresedő hajú
polgárai zsúfolásig megtöltöt-
ték a művelődési központ szín-
háztermét. A megjelenteket
Aleva Mihályné, a TSZK veze-
tője köszöntötte, majd az óvo-
dások kedves versekkel, a Tü-
csökmadár Néptáncegyüttes
iskolásai pedig üde táncukkal
pezsdítették meg a vérüket.
A színpadon ez alkalommal ad-
ták át a rajzpályázat helyezett-
jeinek díjait s a jól megérde-
melt ajándékokat. Hiszen –
amint Sajó Attila, az MSK igaz-
gatója is kiemelte – az óvodások
kötik össze a generációkat,
ugyanis ahol ők jelen vannak,
ott a szülők, nagyszülők is meg-
jelennek, hogy gyönyörköd-
hessenek az apró családtagok-
ban, a jövő letéteményeseiben.
Az elkészült alkotásokat az elő-
térben ki is állították, így min-
denki gyönyörködhetett a raj-
zokban, netán saját képmásá-
ban is. A nap sztárvendége, Ba-
lázs Pali első számának, ha nem
is a címzettje, de a címe telita-
lálat volt: „Köszönöm neked”.
A többi slágerével is egyre-más-
ra varázsolt vidámságot az ar-
cokra, a tapshoz erőt még a ne-
hezen mozduló, megfáradt, be-
teg kezekbe is. A könnyed me-
lódiákat vele együtt énekelte
vagy dúdolta a vastapssal hálás
közönsége. A koncert végezté-
vel a sportcsarnokban látták
vendégül egy estebédre a meg-
fiatalodott ünnepelteket, ahol
terített asztalok mellett beszél-
gethettek az egykori munkatár-
sakkal, koccinthattak a rég
látott ismerősökkel, barátok-
kal. Azokra is gondoltak, akik
állapotuk miatt már nem tud-
tak megjelenni, nekik a Támo-
gató Szolgálat segítségével ház-
hoz szállították az étkeket.

Az ünneplés, a koccintás meg-
érdemelt, ám hogy ez az ünnepi
pohár soha, senkinek ne legyen
keserű, ahhoz az év másik 364
napján nagyon sok a tennivaló.
Első lépésként saját magunkat
kell elfogadnunk, hogy azután
mások is elfogadhassanak
minket. Majd környezetünkön
kezdve le kell szoknunk a sok-
szor mesterségesen is szított
gyűlöletről (hiszen az is ugyan-
arról a tőről fakad, mint a
szeretet), elkezdeni a másik el-
fogadását (hiányosságaival
együtt is), majd kölcsönösen
kiérdemelni egymás tiszteletét.
Hiszen az idősek sem kérnek
túl sokat, csupán annyit, hogy
ők is megkaphassák az esélyt,
hogy teljes életet élhessenek, ne
érezzék magukat fölöslegesnek,
kirekesztettnek. A fiatalabbak
pedig szeressék az időseket,
akár merő önzésből is: legyen
ez egy ingyenes befektetés,
amellyel ha jól sáfárkodnak, a
példa erejénél fogva kamatostul
kaphatják vissza azt az őket kö-
vető generációktól. Vigyázzunk
az öregekre a hétköznapokon
is, becsüljük ünnepként min-
den percet, amit együtt tölthe-
tünk velük! Nehogy később
bánjuk meg, amikor már
visszahozhatatlanul elszalasz-
tottunk valamit. Erre intenek
minket Buda Ferenc költő
sorai is:

„Útszélen bodza nő,
hajlong a lenge nád.
Tévedni nincs idő –
úgy élj, hogy meg ne bánd.”

Kiss B.

Idősek (Hó)Napja Sajószentpéteren
Úgy élj, hogy meg ne bánd!

A főszereplők (a szépkorúak)
láthatóan jól érezték magukat

A nap sztárvendége Balázs Pali volt
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A háború borzalmas: emberek egymást pusztítják el,
többnyire mások érdekeit kiszolgálva. A polgárháború
nem csupán borzalmas, de aljas is, hiszen ott egy nem-
zetnek a saját fiai öldöklik egymást. A háború nagy veszte-
séggel jár. A polgárháborúban a győztes is vesztes lesz.
A legnagyobb vesztesek mindig az ártatlan gyerekek!

san hontalan volt, addig nem
merte felvenni a magyar ál-
lampolgárságot, amivel elve-
szítette volna a görögöt, és az
otthoni földeket is. Sokáig,
szívében utolsó percig hitt ab-
ban, hogy hazaköltözhet egy-
szer. Magyar nyelvünkkel
ugyan haláláig nehezen boldo-
gult, a jó vágású fiú egy táncos
rendezvényen megismerke-
dett egy nagyon szép miskolci
lánnyal, aki később a felesége
is lett. (Akinek az édesapja
lillafüredi csendőrparancs-
nok, egy jó kiállású, verseket
író katonaember, egykor
Horthy parádés kocsisa volt,
és az ő élete is egy történelem.)
A lány olyan feltétellel is hoz-
záment, hogy ha kell, követi
férjét Görögországba. Az egy-
kori Béke Szállóban kaptak
egy szobát, közös konyhával és
fürdővel. Míg több ott lakó gö-
rög családot támogattak a la-
káshoz jutásban, ők 1973-ban
saját erőből vásároltak egyet
Diósgyőrben, az Árpád utca
végén.
Három gyerekük született, két
fiú és köztük egy lány: a törté-
netüket elmesélő, favirágok
készítését édesapjától eltanu-
ló, sajószentpéteri Vadnay La-
josné, Sztefanov Anna. Az apa
imádta gyermekeit, unokáit,
bennük élt, ha csak tehették,

együtt volt a család, ezzel is
igyekeztek bepótolni gyer-
mekkorának elmulasztott ka-
rácsonyait.
„Ha ennyi családszeretetet
szívott magába a neki otthon
megadatott 14 év alatt, akkor a
nagyszüleim nagyszerű embe-
rek lehettek” - mondja elérzé-
kenyülten Anna. Szerették
volna meglátogatni a szülőföl-
det, de a hatóságok nem en-
gedték be őket sem. Pedig a
szíve mindig oda húzta, hi-
szen a nyeremény Zastavát
sem tette pénzzé, inkább több-
ször is elvitte vele a családot a
Balkánra, hogy a szülőföldhöz
legalább közel lehessenek.
Egy alkalommal, a határ men-
ti tónál táborozva, párás szem-
mel mutatta (amit talán csak
szívével láthatott): „Nézzétek,
ott van a szülőfalum!”. Végül
ötvenévesen adatott meg neki,
hogy a határőrök szekatúráját
is lenyelve, szülőföldjére lép-
hessen, gyermekévek emlé-
keit megkeresni a romos há-
zuknál.
„Nyáron én is meg akartam lá-
togatni Velesben az egyetlen
élő unokatestvéremet, hogy ne
szakadjon el ez az utolsó szál
sem, ami apuka családjával
még összeköt. A menekült-
helyzet miatt erről egyelőre le-
tettem, de nem nyugszom bele

Történetünk kissé már ho-
mályba vesző gyökerei egy év-
századdal korábbra nyúlnak
vissza. Arra az időszakra, ami-
kor nekünk is „kitántorgott
Amerikába másfél millió em-
berünk”. A világban valahol
szinte minden percben jelen
lévő népvándorlás fő célpontja
akkor Amerika volt. A sze-
génység elől hajóra ülve egy
északi görög kis falucskából is
itt lelt „új hazára” egy mace-
dón nemzetiségű férfi. Detro-
itban, az autógyártás fellegvá-
rában dolgozva családot alapí-
tott, amerikai feleségével szü-
letett három gyermekük.
A legfiatalabb, egy kislány tra-
gikus elvesztésébe az édesanya
is nemsokára belehalt. Az apa
nagy bánata elől fiával vissza-
menekült Görögországba, már
nagykorú lánya (akit soha
nem látott viszont többé, csu-
pán a leveleit) nem követte.
Hazatérve új családot alapí-
tott, született egy lány és 1934-
ben egy fiúgyermekük, aki a
keresztségben a Sztafanov
Lambrosz nevet kapta. Az
autógyárban megkeresett va-
gyonával falujában a legjobb
módban élhetett, megalapo-
zott egy szép gazdaságot.
Már éppen egyenesbe kerül-
tek, amikor 1948-ban kitört a
görög polgárháború, amely-
ben a jobb oldali kormány-
erők célja a megszállók ellen
addig mellettük harcoló balol-
daliak teljes fizikai megsem-
misítése volt. Az öldöklés elől,
aki csak tudott, elmenekült.
Ők szekérre rakták a három
gyereket, úgy gondolták, hogy
néhány hétig biztonságban
tudják őket Jugoszláviában.
A földet, az állatokat a szülők
nem hagyhatták, így soha sem

látták viszont a gyermekeiket.
Mert a három hétből egy élet
lett. A szomszédos országok-
ból, az ínség miatt, csoportok-
ban továbbküldték a gyereke-
ket, elválasztva egymástól
testvéreket is. A már felnőtt
korú fiú visszament harcolni,
otthon megnősült, de nemso-
kára az üldözés elől egészen
Csehszlovákiáig menekült.
Sok év múlva, nyugdíjas korá-
ban (egyedüliként a testvérek
közül) visszatelepült szülő-
földjére. A lánytestvért magá-
val vitte Üzbegisztánba egy
partizán, megmentőjével ott
össze is házasodott. Ő már
1963-ban szeretett volna haza-
települni, de nem engedték be
Görögországba. Szkopjéban
viszont lakást kaptak, amelyet
épphogy belaktak, ledöntött a
hatalmas földrengés, kezdhet-
tek mindent elölről. A 14 éves
Lambrosz háromezer sorstár-
sával együtt Magyarországra
került, 1953-ig Budapesten
g y e r m e k o t t h o n b a n é l t .
A nyelvet nem ismerte, ám a
fúrás-faragást megmutatva is
el lehet sajátítani, hát ipari
tanuló lett, de már Miskolcon.
Bár itt egy kis görög közösség-
ben élt, neki is, mint minden
háború elől menekülő gyer-
meknek, nagyon hamar fel-
nőtté kellett válnia. 1956-ban
egy teherautó már várta, hogy
nővéréhez Amerikába indul-
hasson, de súlyos betegsége
kockázatossá tette volna az
utazást, így nem szállt fel rá.
Kitanulva a lakatos szakmát a
jó eszű, ügyes kezű ezermester,
akihez főnökei is jártak taná-
csért, nyugdíjas koráig az egy-
kori diósgyőri Lenin Kohá-
szati Művekben dolgozott. A
kilencvenes évekig hivatalo-

Velünk élő történelem
Elmulasztott karácsonyok

2015. október-november-december

Anna nem tett le róla, hogy megkeresse Velesben élő unokatestvérét



végleg. Mi, a gyerekei nem is-
merhettük apai nagyszülein-
ket, nem ülhettünk az ölük-
ben vagy a karácsonyfájuk
alatt, apuka sem ünnepelhe-
tett soha a testvéreivel együtt,
mert a sors így akarta. És ezt
ma sem akarjuk megérteni és
főleg megbocsájtani. Ha tud-
nánk, mindenkit személyesen

figyelmeztetnénk, hogy hová
vezethet a gyűlölet. Akadá-
lyozzuk meg együtt, hogy a
történelem megismételhesse
önmagát! Én nem tudok ma-
cedónul – mondja Anna köny-
nyeivel küszködve – , ami
azért fáj nagyon, mert a halá-
los ágyán fekve apuka utolsó
szavai anyanyelvén szóltak

hozzám. És én nem értettem
meg azokat. Addig nem gon-
doltam rá, de akkor szívem-
ben félig én is macedón let-
tem”.
A családja történetét velem
megosztó Anna csak most
tudott ezekről beszélni, ami-
kor már édesapja, a „görög
Laci bácsi” öt éve valahol az

égi favirágokat faragja. Most
már ő is képes arra, amit az apa
tett mindig: a múlt lezárásával
előre tekinteni. A mai napig
nem mesélni szeretne róla, in-
kább kérdezni tőle. De azt na-
gyon sokat. Ma, amikor késő,
már tudna mit!

Kiss B.
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Fenti idézet tulajdonképpen
Martha Graham, a „tánc Picas-
sójának” ars poeticája, hiszen
valóban egész életét áttáncolta,
és a világ a táncművészet forra-
dalmát, ezáltal a modern táncot
neki köszönheti.
A Sajószentpéteri Művelődési
és Sportközpontban Sólyom
Attila tánctanár vezetésével
2008-ban néhány lelkes fiatal
megalakított egy formációs
tánccsoportot. Céljuk volt,
hogy a tánckedvelő fiataloknak
lehetőséget biztosítsanak a
rendszeres mozgáshoz, állandó
fejlődéshez, a bemutatókon, a
város rendezvényein való rész-
vételhez. 2010-től már „Free-
dance-2008 Táncsport Egye-
sület” néven a Magyar Tánc-
sport Szövetség tagjaként rend-
szeresen megmérették magu-
kat versenytáncos, de legtöbb-
ször formációs kategóriában.
A nevelőegyesület minden

szépségét és keserűségeit ma-
gukban hordozzák: a tovább-
tanulás miatt a tagok egy idő
után vagy máshol folytatják,
vagy egyszerűen abbahagyják a
táncot, emiatt felnőtt korcso-
portú versenyzőjük szinte nem
is lehet.
A sportegyesületté alakulásuk
óta minden évben nagyszabású
táncgálán, hazai közönség előtt
is számot adnak tudásukról.
Idén november 7-én a Művelő-
dési és Sportközponttal közö-
sen rendezett hagyományos,
immár a hatodik Sajószentpé-
teri Formációs Táncgálán
mintegy száz táncos huszonkét
színvonalas produkcióját tap-
solhatta meg a szép számú kö-
zönség.
Ötödik „születésnapjukon” vi-
lágraszóló sikert értek el: a győ-
ri Modern Táncok Magyar Baj-
nokságán két csapatuk is első
lett, ezzel kvalifikálva magukat

„A tánc a legmagasztosabb, a legmegindítóbb és a leg-
szebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítása
és absztrahálása az életnek, hanem az élet maga.”

a Szigetszentmiklóson rende-
zett világbajnokságra, ahol a
Bécsi keringő junior, a Gloria
latin mix koreográfia pedig if-
júsági korcsoportban „aranyat
termett”.
A vendéglátó Freedance-2008
TSE mellett a szintén hazai
Gyöngyszem mazsorettcso-
port, a sátoraljaújhelyi Hóvirág
és Jácint tánccsoport, a miskol-
ci KÖDMÖN Táncsport
Egyesület koreográfiái arattak
nagy sikert. Versenytáncban a
sajószentpéteri Sólyom Dániel
- Heidrich Marysol fiatalos,
üde bája, a budapesti (mégis
félig hazai) Káplár Miklós -
Ádám Dorottya mély érzelem-
mel és művészi erotikával át-
szőtt finom előadása, valamint
a rimaszombati (Szlovákia)
BakaTamás - Farkas Orsolya
páros precíz profizmusa káp-
ráztatta el a nézőket.
Meghívott vendégként Fügecz-
kyné Balogh Mária tánctanár, a
KÖDMÖN Táncsport Egyesü-

let alapítója, Dalotti Tibor
koreográfus, nívódíjas táncpe-
dagógus, a nemzetközi hírű
Botafogo táncegyüttes művé-
szeti vezetője, valamint Július
Schwarcz tánctanár, a rozsnyói
SAMBED Táncklub vezetője,
elismert szlovák és magyar
párosok felkészítője tisztelte
meg a gálát.
Ma már annyi minden kötelező
az iskolában, akkor már inkább
gondolhatnának a táncra. A
mozgáskultúra fejlesztése mel-
lett ugyanis fegyelemre, kitar-
tásra, önbizalomra, társas
viselkedésre, kapcsolatterem-
tésre és nyitottságra is nevel-
hetnék vele a fiatalokat. Szük-
ség, az lenne rá. Az egyesület
mindenesetre tízéves kortól
szeretettel vár tagjai közé min-
den lányt és fiút, aki nemcsak
szeretné ezt a szemet gyönyör-
ködtető sportot.

K.B.

VI. Sajószentpéteri Formációs Táncgála

Egy közös fotó a rendezvény zárásaként

Így csinálják ezt a profik
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Az igazi értékek veszni látszanak
Rendhagyó portré: Herczeg István grafikusművész

A fenti gondolatokat H. Szilasi
Ágota művészettörténész írja a
Herczeg István, a Sajószentpé-
teren született, Egerben élő és
alkotó grafikus- és festőmű-
vész katalógusának előszavá-
ban.
Itt született, hordozva a nagy
elődök (Feledy, Barczi) örök-
ségét, kortársaival együtt bizo-
nyítva a sajószentpéteri alkotó
tehetséget. Ám mintha róla
egy kicsit elfeledkeztünk vol-
na, s ez hiba, amely alól az sem
ment fel, hogy néhány tíz éve,
néhány tíz kilométerre tőlünk
talált otthonra. Az idei Város-
napokon a Kopcsik Lajos
munkáiból összeállított ván-
dorkiállítást ő nyitotta meg, ez
adott apropót beszélgetésünk-
nek. Remélem, hogy ezzel az
interjúval valamelyest pótolni
tudom a hiányt, és megismer-
hetik őt a sajószentpéteriek.
- Útban a Vörösmarty úti szü-
lői ház felé arra kérlek, ugor-
junk vissza egy kicsit az idő-
ben!
- Sajószentpéteren születtem
1949. január 19-én, itt éltem
gondtalannak tűnő gyermek-
éveimet. 1955-től az egyes szá-
mú általános iskolába jártam,
majd megnyitása után átkerül-
tem a hármasba. Szerettem raj-
zolni, de zongorázni is tanul-
tam, ámde az egyik záróvizs-
gán nem jutott eszembe a mű
folytatása. Sikerült kiköszörül-
nöm a csorbát, újrakezdtem.
Végigjátszottam ugyan, de
Móré tanár úr akkor megje-

gyezte: „Tudod mit, Pista, in-
kább rajzoljál”! Tulajdonkép-
pen ott, ezzel a mondattal el is
dőlt a sorsom.
- Volt kitől örökölnöd a tehet-
séget? Édesapád, a népszerű
„Apóka” a Miskolci Egyete-
men, géprajz órán inkább
egyenes vonalakat tanított
rajzolni nekünk. Te ezeket az-
tán jól összekuszáltad.
- A munkája mellett ő is na-
gyon szépen rajzolt, festett,
egyébként a műszaki rajz is a
tér, a valóság egyfajta metszete.
Az igazi tálentum emlékeim
szerint édesanyámnak jutott,
még ma is őrzöm több akva-
relljét.
- Majd jött a középiskola, de
már Budapesten, azután a
vándorbot.
- 1963-ban felvettek a Török
Pál utcai Képző- és Iparművé-
szeti Gimnázium grafika sza-
kára, én Budapestre, a család
Miskolcra költözött, édes-
apámnak megszűnt a bejárás,
nekem is közelebb volt havon-
ta egyszer oda hazautazni.
1967-ben letettem a művészet-
történettel bővített gimná-
ziumi érettségit. Harmadéves
koromban egy osztálykirándu-
láson jártunk Egerben, és a ki-
csit szürke szentpéteri, vala-
mint miskolci ipari környezet
után elcsodálkoztam, hogy le-
hetnek piros cserepek a házte-
tőn, van csend és nyugalom is.
A gyönyörű kisváros hangu-
lata megragadott, azonnal sze-
relmese lettem. Így máshol

„A fény a teret szeli át, a kő pedig az időt – az egyik lebeg-
ni enged, a másik a földi valóság elmúlására figyelmeztet
(…) Az élő organizmusok elenyésznek, de a kő hosszú
életű, rendíthetetlen nyugalmú, időtlen bölcsességet su-
gárzó. Fölveszi a küzdelmet az idővel. Az idő gyönyörűvé
teszi a köveket, s amikor magukon viselik az ember ke-
zének nyomát, olyankor a legszebbek – távoli korok tu-
dását hordozva, a természet erői vagy a történelem vi-
szontagságai által széttöredezve, eltemetve, majd ismét
előbukkanva. Papírra lehelt hitvallásként ilyen a „Kő-
krisztus”, amelynek minden egyes köve a krisztusi
minőség egy-egy szenvedéstörténete. S ez a történet ma-
gáról az emberiségről szól.”

nem is folytathattam, csak az
egri tanárképző főiskola föld-
rajz-rajz szakán, ahol négy év
múlva kétszakos általános is-
kolai tanár lettem.
- Egyszer csak rád szakadtak
a szorgos hétköznapok.
- Voltak azok is, sok mindent
kipróbáltam, mígnem 1978-
ban a főiskola rajz tanszékére
hívtak tanítani. Emellett azért
megadatott számomra az alko-
tás és kiállításokon való megje-
lenés ünnepe is a Fiatal Művé-
szek Stúdiója szervezésében.
Az itteni munkám mellett el-

végeztem a Képzőművészeti
Főiskolát is, amely rajz szakos
középiskolai tanár diplomát
adott.
- Hallgatóid rajongtak érted,
az intézményi vezetésért te
már kevésbé. Szabad alkotó-
lelked nem viselte el a kötött-
séget, a hazugságot, hát
magad mögött is hagytad
ezeket.
- Szabadságra vágytam, nem
kaptam meg, így nem tehettem
mást, eljöttem, és következ-
hetett tizenöt évnyi kötetlen
alkotó munka. Művész baráta-

Herczeg István a Kopcsik-vándorkiállítás
megnyitóján, Sajószentpéteren

2015. október-november-december
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immal 1984-ben létrehoztuk a
Debreceni Műhelyt, a közös
figyelem mindnyájunkat a
lehető legjobb munkára sar-
kallt, így nívós, zsűrizett és ke-
lendő alkotások születtek eb-
ben az időben. Az én életemet
és művészetemet a környék-
beli erdők, a természet élmé-
nyei határozták meg, ami táj-
képekben jutott kifejezésre.
- A rendszerváltozás a művé-
szet világában is változást
hozott.
- A szabadságból szabad vásár
lett, mivel a szerintem addig
színvonalat biztosító zsűrizés
kényszere megszűnt. Ma már a
közönség sem tudja eldönteni,
hogy mi az igazi érték, és mi
való szemétdombra. Ebben én
már nem akartam részt venni,
a védekezési reflexem az alkal-
mazott grafikához vezetett
vissza.
- Onnan pedig egyenes úton a
címertervezéshez.
- A rendszerváltás után még a
legkisebb települések is – iden-
titásuk kifejezésére – vissza-
nyúltak a hagyományokhoz,
újra igényként jelentkezett a
szimbolika, a címer. Egy mű-
vész barátom szomorú halála
miatt talált rám ez a feladat,
ami izgalmas vállalkozást je-
lentett számomra. A heral-
dikát, a címerek megszerkesz-
tését szigorúan meghatározott
szabályok jellemzik, amihez a
hagyományok, a települések
történelme adja a hátteret.
Örülök, hogy mintegy hatvan
településnek én adhattam
szimbolikus identitást. A gra-
fika mellett természetesen a
festészetről sem felejtkeztem
el, a Magyar Vízfestők Társasá-
gának 1991-től tagja vagyok.
- Ne felejtsük el azt sem, hogy
Kopcsik Lajossal tulajdon-
képpen létrehoztatok egy új
képzőművészeti ágat.
- Mivel mindketten sajószent-
péteri gyökerekkel rendelke-
zünk, és Lajost a zene mellett
megfertőzte a képzőművészet

is, nem volt nehéz egymásra
találnunk. Szerettem a közös
munkát, a hangulatot, egy po-
hár egri vörösbor és komoly-
zene-hallgatás közben csak
ilyen gyönyörű mesterművek
születhettek. Nagy élmény
volt ennyi nagyszerű alkotás
terveinek megálmodásában és
a megvalósításában részt
vállalni.
- A tanítással már felhagytál?
- Még mindig művésztanára
vagyok az Eventus Művészeti
Középiskolának, óraadóként
heti egy alkalommal ott taní-
tok. Erre az Eger városától né-
hány éve kapott pedagógiai ki-
tüntetésem belülről is kötelez.
A családi hagyomány miatt
rám is igaz a mondás, hogy „ha
valaki belép a malomba, arra
ráhullik a liszt”, szeretném
tudásomat én is tovább adni.
A tehetséges gyerekeket is erre
„kötelezem”, hiszen a környe-
zetükben a jelek, szimbólum-
rendszerek túlságosan egysze-
rűek lettek az utóbbi időben, a
bonyolultabbakat pedig egyre
kevesebben értik. Nem az ő
bűnük, hogy az igazi értékek
mindenütt veszni látszanak, de
ennek megváltoztatása az ő
küldetésük is kell, hogy
legyen.
- Van esély arra, hogy egy
következő alkalommal fordí-
tott legyen a szereposztás:
Lajos nyissa meg a te kiállítá-
sodat Sajószentpéteren?
- Én sosem voltam tolakodó
típus, sehol sem jelentkeztem
be, utálom a kijárós dolgokat,
de ha valakinek eszébe jutnék
egyszer, azt hiszem, hogy
szívesen eljönnék.
Úgy gondolom, hogy szaván
kellene fogni, és lehetővé ten-
ni, hogy alkotásainak legalább
egy részét a sajószentpéteriek
is láthassák egyszer, beszélhes-
senek vele, mert szavaira is
érdemes odafigyelni. Meg hát a
küldetés is…

Kiss Barnabás

VIII. évfolyam 4. szám

Kínálatunk:

lángos,

göngyölt lángos,

ízes fánk,

hamburger,

amerikai hot-dog,

palacsinta

és egyéb finomságok.

Sajószentpéter, Kossuth L. út 156.

Telefonos előrendelés a 70/636-3568-as számon.

Vasárnap is nyitva tartunk!

Minden vendégünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog, békés új esztendõt
kívánunk!

A LÁNGOS
VÁR

Töltse fel kamráját boltjainkból 2016-ban is!
Januárban kóstolókkal, kedvezményekkel,
no és annál nagyobb szeretettel várunk
minden kedves vásárlót.

Velünk mindig jól jár!

Minden régi és leendő vásárlóknak meghitt,
békés karácsonyt és boldog, sikerekben gazdag

új évet kívánunk!

Jövőre is számítunk Önökre,
mint ahogyan Önök is számíthatnak ránk.

Sajószentpéter
hétfő - péntek: 8.00 - 17.00
szombat: 7.00 - 13.00
vasárnap: zárva

Radostyán
hétfő - péntek: 8.00 - 17.00
szombat: 8.00 - 13.00
vasárnap: 8.00 - 12.00
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rkérdésk

Gordon Tiborné

- Nagyon jó ötlet a rászoruló
családok megsegítése a gyer-
mekétkeztetésen keresztül.
Úgy gondolom, jobb lett vol-
na, ha minden itt élő gyermek
megkapta volna ezt a lehető-
séget, mert így az érződik,
hogy vannak megkülönbözte-
tettek. Esetenként érdekes
dolgok derülnek ki ugyanis a
jövedelmi helyzet bevallásá-
nál, ezért nem biztos, hogy az a
legszegényebb, aki a legrászo-
rulóbbnak vallja magát. Van-
nak felelőtlen gyermekvállaló
szülők is, akiknek nincs meg
az anyagi és morális háttér a
családalapításhoz vagy bőví-
téséhez, ám a jelenlegi családi
pótlék összege csábító szá-
mukra. Márpedig minél több
személy van egy családban,
annál kevesebb az egy főre
jutó jövedelem, és annál na-
gyobb támogatásra szorulnak.
Korrektnek tartom, hogy főtt

ebédet ad az önkormányzat,
mert azt legalább nem lehet
eladni, ahogyan sok esetben
történik az élelmiszercsoma-
gok osztása után. Csak remél-
ni merem, hogy az érintettek
fogyasztják el a hazavitt ebé-
det.

Kiss Alexandra

- Nem tartom rossznak a kez-
deményezést, mert a gyerme-
kek egészséges fejlődését
támogatni kell. Hiányérzetem
van azonban, mert nem biztos,
hogy az a rászoruló, aki annak
vallja magát. Tudom, tényleg
sok errefelé a szegény család,
de túl szubjektívnek tartom a
jövedelembevallások jelentős
részét. Lenne viszont néhány
kérdésem arra vonatkozóan,
ki ellenőrzi majd, hogy tény-
leg az éhes tanulók és óvodá-
sok eszik majd meg az ingyen
ebédet. Nem lett volna jobb,
ha azt helyben fogyaszthatják

el? Összességében azonban
úgy érzem, jó helyre került az
önkormányzati döntéssel az a
pár millió forint.

Halascsák József

- Csak üdvözölni tudom váro-
sunk önkormányzatának kép-
viselőit, hogy az alulfinanszí-
rozott büdzséből szakítottak
ekkora tételt a legfiatalabb
korosztály és az idős emberek
támogatására. Én is kapok
majd hatezer forintot, aminek
már van is helye. A gyermekek
viszont a téli szünetben is me-
leg ételhez jutnak, ami ismere-
teim szerint nem sok települé-
sen valósul meg, mivel erről
csak helyi grémium dönthet.
Államilag ugyanis nincs ilyen
intézkedés. Hogy ne legyen
minden érintettnek felhőtlen
az öröme, a jogtalanul igénylő
csalókat megpróbálnám ki-
szűrni és jól megbüntetni,
mert biztosra veszem, nem jo-

gosult mind a 650 gyerek erre
a támogatásra.

Osvai Istvánné

- Tudom, mi a szegénység, hi-
szen kilencgyermekes nagy-
családban nőttem fel, és akko-
riban senkitől nem kaptunk
segítséget. Most már azért
nem kaphatunk, mert a gyer-
mekek és unokák felnőttek.
Fontos szempontnak tartom
azonban, hogy segíteni kell a
rászorulókon, főként a gyer-
mekeken. A római katolikus
egyház tagjaként tudom,
milyen sokan kérnek karitatív
támogatást tőlünk és sok más
szervezettől a szegény csalá-
dok. A napokban engem is
megérintett egy ilyen kérés, és
úgy döntöttem, kisegítem a
segítségért kiáltókat. Személy
szerint egy jó állapotú heverőt,
élelmiszercsomagot és némi
készpénz juttattam el a kis-
gyermekes családnak. Ajándé-

Mi a véleménye
a gyerekek

szünidei étkeztetéséről?

2015. október-november-december
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kaim szállításában a sírköve-
sek segítettek gépkocsijukkal.
A téli gyermekétkeztetést
mindenképpen üdvözlöm.

Nemes Józsefné

- Sajnos nagyon sok szülő
küszködik anyagi gondokkal,
ami kihat a gyermekek min-
dennapjaira. Ezért is tartom jó
döntésnek, hogy a város veze-
tése a téli szünidőben is gon-
doskodik a több száz rászoruló
tanulóról és óvodásról. Azt is
elmondom, nemcsak a fiata-
lokkal foglalkoznak a helyi
politikusok, hiszen nekünk,
időseknek is adnak egyszeri
hatezer forintos támogatást,
amit Erzsébet-utalvány for-
májában kapunk meg. Sze-
mély szerint nagyon örülök
ennek a segítségnek, mivel
kisnyugdíjasként inzulinos
cukorbetegségben szenvedek,
aminek a kezelése sokba kerül.
Egyébként a gyerekeknek
adott támogatás azért nem
érinti a családunkat, mert
gyermekeim Sopronban él-
nek, így négy unokám ott la-
kik, másik két unokám pedig
Igriciben.

Farkas Hajnalka
- Legkisebb gyermekem öt-
éves, a középső tizenkettő, a
legnagyobb huszonegy éves.
A Városgondnokságon dolgo-
zom, de a fizetésemből egy
korábbi hitel miatt levonás
van, ezért most nyolcvanezer
forintból élünk. A legnagyobb
gyermekem időnként munká-

hoz jut, és abból támogat, de ki
lehet számolni, ennyi pénz
mire elég. Különösen a téli
időszak fűtése terheli meg a

pénztárcát. Ezért is kértem az
önkormányzattól fűtéstámo-
gatást. Mivel két gyermeke-
met is érinti a téli gyermekét-
keztetés, nagyon örülök ennek
a segítségnek. A 12 éves gyer-
mekem fogja hazahozni a két
ebédet, amit otthon nyugodt
körülmények között elfo-
gyaszthatnak, mire én fél négy
után hazaérek. Egyébként ők
elégedettek az ételek ízével és
minőségével.

Julus Lászlóné

- Jó lenne, ha minden gyerek
folyamatosan jóllakna, mert
ez az alapja az egészséges
életnek. Aki kicsit is odafigyel
környezetére, az tudja, hogy
ma sok a szegény ember és
ezzel együtt az éhező gyermek.
Néha-néha felmerül a szülők
felelőssége, akik megfelelő
biztonságos háttér nélkül vál-

lalnak családot, mert ha isko-
lázatlanok vagy nem akarnak
dolgozni, azt megérzi a gyerek
is. Most ismét ez a csoport
élvez előnyöket. Azok viszont,
akik erejüket megfeszítve, túl-
órákkal teremtik meg a jobb
anyagi hátteret, ismét hoppon
maradnak, mert az ő gyerme-
keik sokadszor esnek ki a ha-
sonló juttatásból.

Lapis Lászlóné

- Bár a gyermekeim már na-
gyok, és ezért bennünket nem
érint ez az intézkedés, mégis
üdvözlöm. Az a véleményem,
jobb lett volna az oktatási in-
tézményekben kiosztani a
meleg ételt, mert akkor ott
helyben elfogyasztanák. Nem
vagyok ugyanis abban biztos,
hogy azok fognak jóllakni,
akiknek a képviselők megsza-
vazták ezt a támogatási for-
mát. Azt is tudom, sok szülő
nem tartozik a rászorulók kö-

zé, mások viszont odasorol-
hatók , mégsem kapnak.
Egyébként jó helyre került a
szünidei étkeztetésre elkülö-
nített hétmillió forint.

Borsos Istvánné

- A gyerek nem tehet arról,
milyen családba születik,
ezért a rossz körülmények kö-
zött élőknek nagyon fontos a
társadalom szolidaritása. Saj-
nos a városban és a térségben
túl sok a szegény sorsú család,
akiknek minden apró támo-
gatás létfontosságú. Köztu-
dott ugyanakkor, hogy ahol
pénzről van szó, ott soha nem
volt igazság, tehát lesznek
ellenzői az intézkedésnek,
akik megkérdőjelezik, egye-
sek gyermekei miért kaphat-
nak ebédet. Van egy 17 éves
unokám, aki Kazincbarcikán
tanul, de szerencsére helyze-
tünknél fogva sem esünk bele
ebbe az akcióba.

Kovács I.

VIII. évfolyam 4. szám

A PARASZNYAI  ELÁGAZÁSNÁL

LÁNGOSSÜTO

„Lángos csak frissen sütve!”

Kellemes karácsonyi ünnepeket és

sikerekben gazdag boldog

új évet kívánunk

minden kedves

vendégünknek!

Lángos-különlegességek széles
választékával várjuk Önöket

2016-ban is!
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A költő sírjánál Major Zsolt lelkipásztor mondott beszédet

Koszorúk az egykori Lévay-házon

Lévay-napok 2015.

Itt született, az itteni templom-
ban keresztelték, ide kötik a
gyökerei. Ő a város leghíresebb
szülöttje, így nem csoda, hogy
emlékét buzgón ápolják a mai
napig. Tiszteletére minden
ősszel programsorozatot szer-
veznek.
Halhatatlannak egy ember
sem születik. Nincsenek ké-
pességeink, fizikai adottsá-
gaink, mentális teherbírásunk
az örök élethez. Teremtett tes-
tünk elérne, elménk összerop-
panna a századok súlya alatt.
Ám mégis lehetünk halhatatla-
nok, emlékünk fennmaradhat
földi életünk végeztével is. Lé-
vay József pedig a borsodi hal-
hatatlanok feje volt. Major
Zsolt, a Sajószentpéter-Bányai
Református Egyházközség
lelkésze, a költő sírjánál állva
tökéletesen leírta, miért lett
Lévay múlhatatlan emlékű hő-
se a régiónak: „Olyan jó lenne,
ha az élet fontos pillanataiban
mi is úgy tudnánk szeretni,
ahogy ő szeretett. Úgy tud-
nánk szeretni Istent, ha úgy
tudnánk szeretni a másik
embert, ahogyan ő tette, ha úgy
tudnánk szeretni a hazánkat,
Magyarországot, a magyar

embereket, ahogyan ő szerette,
vagy ezt a várost, Sajószentpé-
tert, ahogyan ő szerette.” E sza-
vakból pontosan kirajzolódik,
hogy miért lehetett példaérté-
kű Lévay József életútja a bor-
sodi emberek számára.
Hogy hogyan emlékezett meg
szülővárosa leghíresebb fiáról?
Természetesen egy többnapos
rendezvénysorozat keretében,
ami nemcsak Lévay emléke-
zetét nemesítette, de hagyaté-
kát, szellemiségét is átörökítet-
te a jövő nemzedékeinek a szá-
mára. Az idén november 17-
22. között rendezték meg a Lé-
vay-napokat. A közel egy héten
át tartó programsorozat az
MSK színháztermében indult,
méghozzá az általános isko-
lások szavalóversenyével, aho-
vá nemcsak a sajószentpéteri
iskolákból, hanem a kazinc-
barcikai tankerület más okta-
tási intézményeiből is érkeztek
tanulók. Sajó Attila már ruti-
nosan köszöntötte a megjelen-
teket, hiszen a verseny igazán
hosszú múltra tekint vissza.
A szavalóversenyt valamikor
még a Lévay József Általános
Iskolában tartották hagyo-
mányszerűen, azonban a kü-
lönböző iskolai átszervezések
miatt a művelődési központ-
ban kapott helyet az esemény.
A fiatalabb korosztály csalá-
dias hangulatú megméretteté-
sén harmadik helyezett lett a
Sajószentpéteri Kossuth Lajos
Általános Iskola tanulója, Gór
Csenge, a képzeletbeli dobogó
második fokára állhatott Túró-
czy Petra, szintén Sajószentpé-
terről, az első pedig a Hunyadi
tagiskola tanulója, Puskás
Olivér lett. A kisebbek után a
7-8. osztályosok álltak szín-
padra, akik már-már felnőttes
komolysággal szólaltatták meg
a költeményeket. Harmadik

Lévay József korának kiemelkedő alakja volt. Azok közé
a régi vágású polihisztorok közé tartozott, akik foglal-
koztak költészettel, műfordítással és emellett meghatá-
rozó szereplői voltak a közéletnek is. Bár Budapest és
Miskolc egyaránt büszke lehet rá, mégis Sajószentpéter
az a város, amelynek neve egybeforrt Lévayéval.

helyezett lett a Kossuth iskolás
Kalocsai Édua Mária, második
helyen végzett Farkas Katalin,
a kazincbarcikai Szalézi Szent
Ferenc Gimnázium növendé-
ke. Az első helyen pedig a sajó-
szentpéteri Bittó Elizabet vég-
zett, aki lenyűgöző, szuggesz-
tív előadásával lehengerelte a
zsűrit. Bár a szavalóverseny
Lévay életművének a fényében
kiemelt fontossággal bírt, más,
szintén a költő munkásságá-
hoz fűződő vetélkedésekre is
sort kerítettek a szervezők.
A programok között népdal-
éneklési verseny és helytörté-
neti vetélkedő is szerepelt.
A Lévay-napok egyik jelentős
eseménye a költő sírjának
megkoszorúzása volt, ahol lé-
lekemelő beszédeket és szív-
melengető népdalokat hall-
hattak a résztvevők.

Aki ismeri Lévay életét, az
tudhatja, hogy a hit, a reformá-
tus egyház szeretete állandó ki-
kötője volt életének. Így no-
vember 22-én, vasárnap, ünne-
pi istentisztelettel zárult az
emlékhét, melynek helyszíne a
református nagytemplom volt.
A megemlékezést itt Borbély
János, a Sajószentpéter-Nagy-
templomi Református Egyház-
község lelkipásztora nyitotta
meg.
A rendezvénysorozat idén is
nagy sikerrel zárult, hiszen ki-
csit mindannyiunk szívügye
az emlékezés. Valahol minden-
kiben él a hazaszerető, a költő,
vagy éppen az Istent félő em-
ber. Így, egy városnyi szívmor-
zsából áll össze Lévay József, a
halhatatlan.

Bájer Máté

2015. október-november-december

Egy rendkívül ritka és különleges
portréfotó Lévayról
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Jeles napok és ünnepek,
avagy színes programok a sajószentpéteri óvodákban

A hagyományápolás elenged-
hetetlen feltétele a környező
világ megismerése, szeretete.
A természet megannyi kincset
rejt magában. A pedagógusok
feladata, hogy a gyermekek fi-
gyelmét, tekintetét a lényeges
és szép, a létünket meghatáro-
zó dolgok felé irányítsák.
Az óvodapedagógusok meg-
győződése, hogy a hagyományt
nem tanítani, hanem „élni”
kell. A természet rendje, az év-
szakok változásai és az ezzel
kapcsolatos mindennapi ha-
gyományok a gyermekek szá-
mára felfogható, átélhető jeles
napok és ünnepek adják a ke-
retét a nevelő munkájuknak.
A magyar népi kultúra sokszí-
nűségét illesztik be az óvodai
nevelésükbe. Hiszik, hogy a
családokkal együttműködve, a
hagyományápoláshoz kapcso-
lódó népszokások pozitívan
hatnak a gyermekekre, hiszen
az átélt tevékenységek, ünne-
pek, közös élmények erősítik
az összetartozás érzését. Ezen
hitvallásból kiindulva szerve-
zik meg a Sajószentpéteri Köz-
ponti Napközi Otthonos Óvo-
da őszi programjait.
A rendezvények ebben az év-

ben is a központi óvodában
kezdődtek (október közepén)
az Őszi színes napok kereté-
ben, ahol most a hangsúlyt a
népköltészetre és a népzenére
helyezték. Október 13-án a 4-
es csoport gyerekdalokból és
táncokból összeállított előadá-
sát tekintették meg a gyerekek
és szülők. A versek és dalok az
ősz hangulatát jelenítették
meg. Másnap zenepedagógu-
sok érkeztek az óvodába a ka-
zincbarcikai Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskolából.
Népi hangszerekkel (furulya,
citera és a gordon) ismertették
meg a kicsiket. A gyerekek ak-
tívan bekapcsolódtak a prog-
ramba, melynek keretében
hangszeres kísérettel tanultak
dalokat. A közös éneklés után
már bátrabban és felszabadul-
tan vettek részt a közös tánc-
ban. A rendezvényekre meg-
hívták a szülőket is, akik ér-
deklődéssel és várakozással ér-
keznek az óvodába, és mindig
büszkén és boldogan távoznak.
A novemberi hónap hagyo-
mányőrző rendezvénye a Már-
ton-napi vigasságok és a lam-
pionos felvonulás, amelyet
évek óta a Semmelweis Utcai

Városunk óvodáinak nevelési szemléletét nagyban meg-
határozza a hagyományok tisztelete és a természet sze-
retete, mert hiszik, hogy a hagyományápolás szellemé-
ben nevelkedett gyermekek megismerhetik a közös te-
vékenységek örömét, a múlt értékeit, érzelmileg gaz-
dagabbakká válhatnak.

Tagóvodában rendeznek meg.
A gyerekek és szülők már na-
pokkal korábban elkészítették
a lampionokat, amelyek ebben
az évben nem papírból, hanem
konzerves dobozból készültek.
A felvonulás előtt a Pillangó
csoport játékos, libákról szóló
versekkel, dalokkal és mozgá-
sos játékokkal köszöntötte a
megjelenteket. A rövid bemu-
tató után a gyerekek, a szülők
és az óvó nénik elindultak a fel-
vonulásra, ahol a lampionok
fénye a lakosság figyelmét is
felkeltette. Az óvodába vissza-
térve a felvonulók elfogyasz-
tották a libazsíros kenyeret,
mert úgy tartja a mondás, hogy
aki libát ezen a napon nem
eszik, az egész évben éhezik.
A finom teát és a libazsíros ke-
nyereket az óvodai dolgozók
készítettek.
December a várakozás és ké-
szülődés jegyében telik nem-
csak az otthonokban, de az
óvodákban is. A Móra Ferenc
Utcai Tagóvoda hagyományos
rendezvénye a Miklós-napi
forgatag, amelyre a portékákat
már hetekkel korábban elkez-
dik közösen készíteni a gyere-
kek, szülők és óvó nénik.
Az esemény nyitánya a Télapó-
váró volt, amelyet december 2-
án tartottak. A műsort ebben

az évben a Katica és a Maci cso-
port tagjai mutatták be, mely-
ben téli és télapós verseket, da-
lokat adtak elő. A zenei része-
ket az ötletes, hópelyheket áb-
rázoló karikák tették még han-
gulatosabbá. A műsort és az
egész hetet a télapó várása és a
készülődés izgalmai hatották
át. Nagy örömünkre szolgál,
hogy ezt a műsort a gyerekek a
Védőnők Szakmai Napján is
bemutatták, ami ékesen bizo-
nyítja a város intézményeinek
szoros együttműködését.

Románné

VIII. évfolyam 4. szám

A központi óvodában a 4-es csoport készült egy vidám műsorral

A Móra Ferenc Utcai Tagóvodában a Katica
és a Maci csoport tagjai készültek ünnepi műsorral

Sötétedés után a Semmelweis
Utcai Tagóvoda udvaráról indult

a lampionos felvonulás
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Meggyógyul a beteg körzet?
Bemutatjuk: dr. Kassai Tibor háziorvos

Nem túlzás azt állítani, hogy a
6. számú körzet, létrehozása
óta, városunk betegellátásának
neuralgikus pontja. A praxisra
kiírt pályázatok iránt nem
igazán volt érdeklődés, két
nyertes pályázó megpróbálko-
zott ugyan a működtetésével,
de hosszabb-rövidebb idő után
ők is bedobták a törölközőt.
Nem lehetett megoldás az sem,
hogy az ügyeletekkel terhelt
háziorvosaink vállára rakjuk
ezt a terhet is. Idén nyáron vég-
re újra felcsillant a remény.
A kiírt pályázat eredményes
volt: dr. Kassai Tibor 2015.
augusztus 1-jétől a körzet házi-
orvosa lett. A betegein kívül
sokan nem ismerhetik őt, ezért
most bemutatjuk lapunk olva-
sóinak is.
- A város lakói többségének
ez az első találkozása Önnel.
Ha kérhetem, mondjon ma-
gáról néhány szót!
- Tősgyökeres miskolci va-
gyok, középiskolás korom óta
egyre növekvő vonzódást érez-
tem a mentőzés, a sürgősségi
ellátás felé. Érettségi után az
egri főiskola matematika-tech-
nika tanári szakára vettek fel,
1988. szeptember 1-jén még-
sem ott, hanem a miskolci
mentőállomáson jelentkez-
tem. Mentőápoló, majd szak-
ápoló lettem.
- Mit mondjak? Logikus lé-
pés.
- Legalább annyira, mint az,
hogy átmenetileg teológiai
tanulmányokba is belevágtam.
A vargabetűk után a Szegedi
Orvostudományi Egyetem el-
végzésével kerültem aztán vég-

leg egyenesbe.
- És azonnal újra mentőbe
ült.
- Igen, csak 2001. szeptember-
től rész-, majd főállású mentő-
orvosként éltem újra az egyko-
ri szerelmet, egészen idén júli-
us 31-ig. Ezzel párhuzamosan
öt évig a Semmelweis Kórház
Sürgősségi osztályán is dolgoz-
tam a betegellátásban, mind-
kettő kemény iskola volt.
- Az orvosi kamara újra meg-
választott elnöke első meg-
szólalásában aggasztó képet
festett az ágazatról. Valóban
ilyen sötét a kép belülről is?
- A magyar egészségügy hely-
zetét értékelni úgy gondolom,
nem az én tisztem. Mivel elég
régóta benne dolgozom, látom
a romló állapotokat, de ezt a
betegek a másik oldalon
ugyanúgy érzékelik nap mint
nap. Az orvoshiány, a finanszí-
rozás, a szinte kezelhetetlen
várólisták frusztrálnak orvost,
beteget egyaránt.
- A kamara elnöke azt mond-
ta, ha ma Magyarországon
valaki megbetegszik, csupán
a szerencsén múlik, hogy
meggyógyul vagy meghal.
Nem igazán biztató.
- Pedig az állítás igaz. De nem-
csak nálunk. Ha valaki hirte-
len olyan állapotba kerül, ahol
a percek múlása hatványozot-
tan rontja a túlélés esélyét,
nem mindegy, hogy ez hol tör-
ténik vele. Van-e orvos a közel-
ben? A mentő időben ér-e a
helyszínre? Még az is számít,
hogy van-e közelben olyan
civil, aki éles helyzetben tud és
mer is segíteni. Én szorgalmaz-

Naponta hallhatunk riasztó híreket a magyar egészség-
ügy állapotáról. Mivel a betegellátás minősége valóban
mindnyájunkat érint, mára már olyan lett, mint a foci:
mindenki ért hozzá. Így hát közös a félelmünk, hogy a
többnyire uniós pénzből épült és épülő kórházak a sta-
dionok sorsára jutnak: üresen tátongnak majd, a fenn-
tartásuk rengeteg közpénzt emészt fel. Mert az egész-
ségügy is a magyar futball színvonalára süllyedhet, mitől
mindig azt hittük, hogy nincs lejjebb. És mégis mindig
volt.

nám a város minden iskolájá-
ban legalább néhány fő számá-
ra az újraélesztés elsajátítását.
Ami a kérdés másik oldala: az
országban valóban óriási
egyenlőtlenségek vannak
mind a személyi, mind az
anyagi feltételekben.
- Reméljük, hogy önnél meg-
gyógyulnak a betegek! Ho-
gyan adta a fejét arra, hogy
megpályázza ezt az állást?
- Bevallom, hogy szimatoltam
kicsit előtte. Egy ilyen váltás-
nál természetes, hogy nemcsak
az anyagiak motiválnak, azt is
megnézi az ember, hogy milye-
nek a gyógyítás feltételei. Meg-
tetszett a szinte családias, kol-
legiális légkör, az infrastruk-
túra, a szakrendeléssel való el-
látottság, ezért döntöttem Sajó-
szentpéter, illetve a hatos kör-
zet mellett.
- Nem vágta nagy fába a fej-
széjét?

- Már a pályázatom benyújtá-
sakor tisztában voltam a körzet
paramétereivel, tudtam, hova
jövök, s hogy a feladat nem
könnyű. De! A mentőzésben, a
sürgősségi ellátásban számta-
lan olyan, első látásra kezelhe-
tetlen emberrel és helyzettel ta-
lálkoztam, amit úgy kellett
megoldanom, hogy a beteg és
én is a lehető legjobban jöjjünk
ki belőle. Többnyire sikerült.
- Ön már bemutatkozott.
A betegei eddig hogyan mu-
tatkoztak be Önnek?
- Kellemesen csalódtam, a leg-
több emberrel azonnal, néhá-
nyukkal nehezebben, lassab-
ban, de megtaláltuk a közös
hangot. Bizonyára itt is (mint
bárhol máshol) lesz majd, aki
vissza akar élni a bizalommal, a
betegellátási kötelezettséggel.
Az eltelt idő után úgy látom,
hogy a betegeim túlnyomó
többsége szeretné, hogy itt ma-

Kassai doktort rövid idő alatt a bizalmukba fogadták a betegek
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radjak, és legyen egy állandó
orvosuk.
- Gondot jelenthet, hogy a bi-
zonytalanság miatt a betegek
elhagyták a körzetet.
- Biztatónak ítélem meg a
helyzetet, folyamatosan, szép
számmal jelentkeznek vissza, s
jönnek olyanok is, akik még
Miskolcról ismernek. Fejlődő
körzetnek látom, és remélem,
hogy a betegekkel közösen egy
rentábilis praxist sikerül létre-
hozni belőle. Most még a tanu-
lás fázisában vagyunk, de bí-
zom benne, hogy kölcsönösen
meg fogunk felelni az egymás
iránti elvárásainknak.
- Az elődei egy idő után fel-
adták. Ön hosszú időtávra
tervez?
- Tervezni csak hosszú távra
lehet, bármennyi is lesz belőle
a végén. Még idén egy nagysza-
bású eszközpark fejlesztésbe

fogok a központi támogatási
keretből: a teljes számítás-
technikai háttér megújul, és a
korszerű diagnosztikai és
terápiás eszközök beszerzésé-
vel a rendelő felszereltsége is
minden igényt kielégítően
magas szintű lesz.
- Ez az a sürgősségi szemlé-
let, amit az egészségpolitika
is preferálni akar. Ehhez vi-
szont pénz, paripa, fegyver
kell.
- Az tény, hogy a körzetben ke-
vés idő jut egy betegre, s az is,
hogy a szakrendeléseken még
kevesebb. Nekem az a filozó-
fiám, hogy akit itt meg tudok
gyógyítani, azt nem küldöm
szakrendelésre. A beteg nem
utazik, nem vár fél napokat, és
még a rendszernek is olcsóbb.
Ehhez valóban ésszerűsíteni
kell a finanszírozást, hogy
minden háziorvos ebben le-

GYÚRÓ TÁRSA Kft.és
Sajószentpéter, Kossuth u.118. Tel. 48/ 423-910

Kertstúdió mezőgazdasági, festék és barkácsszaküzlet

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag
boldog új esztendőt kívánunk
minden régi és leendő
vásárlónknak!

Várjuk Önöket 2016-ban is.

gyen érdekelt.
- A nagy szerelemmel, a men-
tőzéssel szakított?
- Igen, mert nagyon megválto-
zott, már nem az, amit én
„menyasszony korában” meg-
szerettem. Komolyra fordítva
a szót: ebben a mai mentőzés-
ben én már nem akarok részt
venni. Két dologban viszont
igen: ez a fiatalok drogpreven-
ciója és a biztonságos szexuális
életre nevelése. A gyerekkori
nagy szerelmem is a mai napig
várja a beteljesülést: nem
nyugszom addig, amíg meg
nem tanulok mozdonyt vezet-
ni.
- Ha éppen nem erre készül,
akkor mit csinál még szíve-
sen?
- Imádok kézilabdát nézni.
Szinte egész életemet a gyó-
gyításban töltöm, ha mégis
akad egy kis időm, egy nem

mindennapi sportot, a „geoke-
singet” (geocaching) szívesen
csinálom, ide többször velem
jön a két gyermekem is. Ez egy
technikai sport, a természetjá-
rás nyugalmát ötvözi a kincs-
keresés izgalmával: szép vagy
történelmileg érdekes helyen
egy dobozban elrejtett „kin-
cset” kell a GPS koordináták
alapján megtalálni, és egy
honlapon visszaigazolni. Kis
ajándékok is kerülnek a ládi-
kába, amit akkor vihetsz el, ha
hoztál is helyette másikat.
- Köszönöm a beszélgetést.
Hogy Sajószentpéter Önnel
kincset talált-e, és ő is hoz-e
valamit a kis ládikánkba, azt
majd az élet, a betegei igazol-
ják vissza. Én bízom benne,
hogy igen lesz a válasz.

Kiss Barnabás

K A L Á S Z
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2016-ban is!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2016-ban is!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2016-ban is!
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A XX. század egyik legmegrá-
zóbb tragédiája a „malenkij ro-
bot”, amelyről még ma is na-
gyon keveset tudunk, mivel a
túlélőknek még beszélniük se
volt szabad róla. Sokan vannak,
akiknek már nem volt kötelező
az orosz nyelv tanulása, ezért
még lefordítani se tudják a két
szó jelentését, de ha még a for-
dítás meg is születik (a szavak
jelentése „kis munka”), nem
tudják visszaadni azokat a kí-
nokat és gyötrelmeket, amelye-
ket az elhurcoltaknak kellett el-
szenvedniük.
1944-ben a szovjet felszabadító
csapatok mellett megjelentek a
rendfenntartó erők, akik száz-
ezrével szedték össze és hurcol-
ták el a polgári lakosságot, válo-
gatás nélkül gyermekeket, lá-
nyokat, asszonyokat, többgyer-
mekes anyákat, apákat, fiata-
lokat, időseket a málenkij ro-
botra. A kollektív bűnösség ha-
mis elvét alkalmazva, német
hangzású nevű személyeket
fogdostak össze, vittek a gyűjtő-
helyekre, majd a Szovjetunió-
ba. A polgári lakosok össze-
szedését a legváltozatosabb for-
mákban és módon végezték.
Azokon a területeken, ahol az
idegen nyelvű lakosok már
régóta magyarrá váltak, de
nevüket megőrizték, az ilyen
személyeket nyilvántartásba
vették az új, együttműködő
községi, városi elöljáróságok
segítségével, s a névjegyzékkel
házról házra járva összeszedték
őket. Más helyeken falragaszo-
kon, hirdetménytáblákon, kis-
dobos által kidoboltatva közöl-
ték, hogy agyonlövés terhe
mellett 3-7 napi élelemmel, 2
váltás fehérneművel, kézi-

szerszámokkal, a nők 16-48, a
férfiak 15-60 éves kor között
kötelesek jelentkezni a községi-
városi elöljáróságon „közmun-
ka”, „jóvátételi munka” vég-
zésére. Az így toborzottak szá-
ma azonban nem volt megfele-
lő, ezért 1944 decemberétől az
ország településein válogatás
nélkül „kaptak el” bárkit.
Nemre és korra való tekintet
nélkül gyűjtötték az embereket
óvóhelyekről, pincékből, laká-
sokból, üzemekből, gyárakból,
hivatalokból, üzletekből, vo-
natról, állomásról, fogházak-
ból, orvosi rendelőkből, kórhá-
zakból, a klinikákról az orvo-
sokkal együtt az ápolókat és be-
tegeket is elvitték.
A „kis munka” akár ötévi kény-
szermunkát is jelenthetett –
építkezéseken, bányákban, ro-
mok eltakarításánál. Férfiak,
nők legalább napi 8 órát dol-
goztak, de a bányavidékeken
akár 16 órát is a föld alatt töltöt-
tek a munkások – mindenféle
fizetés nélkül. A körülményeik
siralmasak voltak.
Már összegyűjtésük is becsa-

pással vagy fenyegetéssel tör-
tént, az itthon maradt rokon-
sággal nem tudtak érintkezni.
A kényszermunkások közül so-
kan már sosem tértek vissza,
hozzátartozóik hiába várták
őket. A hazatérők jó része beteg
volt: ki testileg, ki lelkileg, a
legtöbben mindenhogy. Sosem
heverték ki a kemény munkát,
a fenyítéseket, az éhezést, a hi-
deget, a fájdalmat. És senki sem
törődött velük, tudomást sem
vettek róluk. Itthon nem kár-
pótolták, segítették őket sem
anyagilag, sem erkölcsileg.
Legtöbbjük még 60 év múltán

A társadalom régi adóssága, hogy méltóképpen emlé-
kezzen és emlékeztessen azokra az ártatlan magyar
állampolgárokra, azokra a százezrekre, akiket 1944-45-
ben a sztálini totális diktatúra fegyveres szervei hadi-
fogoly- és internálótáborokba hurcoltak el kényszer-
munkára. Előttük tisztelegve a magyar politikai rabok és
kényszermunkások emléknapjává minősítette az
Országgyűlés november 25-ét.

sem akar, mer emlékezni, egész
életük, sőt, családjaiké is hát-
rányos megkülönböztetésben
telt. Sajószentpéterről és kör-
nyékéről 1945 januárjában
gyűjtötték össze az elhurcol-
takat a 0060. számú parancs ér-
telmében. A pontos létszámot
még ma sem derítette ki a gon-
dos nyomozás. Hivatalos ada-
tok szerint 78 férfiről és nőről
tudunk, de a ténylegesen de-
portáltak valós száma akár 180
fő is lehet.
Sajószentpéter Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata
megalakulása óta egyik legfon-
tosabb feladatának tekinti,
hogy méltóképpen emlékez-
hessen meg a „malenkij robot”
áldozatairól. Először is kutató
munkával bízta meg a Herman
Ottó Múzeum munkatartásait,
hogy felkutassák az áldozato-
kat. Ennek a munkának ered-
ménye a Dusnokon felállított
emlékkereszt és a sajószentpé-
teri római katolikus templom
falán elhelyezett emléktábla az
elhurcoltak névsorával. A né-
met nemzetiségi önkormány-
zat szervezésében került sor ar-
ra a rendhagyó történelemórá-
ra november 26-án, amelyet a
városi könyvtárban rendeztek
meg az általános iskolák nyol-
cadikosai számára, ahol én
vállaltam azt a megtisztelő fela-
datot, hogy történelmünk ezen
tragédiájával megismertetem a
gyerekeket. A tanulók figyel-
mesen és elképedve hallgatták
az elbeszélésemet, amelyben
nemcsak a tragédiával, de az
előzményekkel is igyekeztem
megismertetni a tanulókat.

Mondandómat igyekeztem
hitelessé tenni, ezért a tábori
életet bemutató képek alatt fel-
olvastam egy korábbi cikke-
met, amelyet egy meghurcol-
tatás egyik túlélőjével készítet-
tem.
November 28-án a Rendezvé-
nyek Házában került sor meg-
emlékezésre az elhurcolt áldo-
zatok tiszteletére. Csáki Ká-
rolyné elnökasszony köszön-
tötte a megjelenteket, külön ki-
emelve megtisztelő jelenlétét
Spitzmüller Istvánnénak, Olga
néninek, aki megjárta a Gulág
poklát, és fiát Spitzmüller Ist-
vánt, aki pedig ott született.
Beszédében megemlékezett a
70 éve kezdődött események-
ről, majd büszkén mesélt az
emlékező közönségnek az
önkormányzat azon munkájá-
ról, amely hozzájárult, hogy lett
egy hely Sajószentpéteren és
Dusnokon is, ahol az áldozatok
hozzátartozói évről évre leró-
hatják kegyeletüket.
A beszédet követően Mostisch
Viktória tanárnő irányításával a
Sajószentpéteri Kossuth Lajos
Általános Iskolai diákjai mu-
tatták be emlékező műsorukat.
A versek és a dalok szövege oly
megható volt, hogy sokak sze-
mébe könnyeket csalt, ezt az
érzést csak fokozta az áldozatok
neveinek kivetítése és az emlé-
kükre gyújtott egy szál gyertya.
A megemlékezést követő szere-
tetvendégségben többen kö-
szöntötték Olga nénit, aki még
ma is úgy emlékszik a borzal-
makra, mintha tegnap történ-
tek volna.

Román Péterné

Emlékezés a XX. század egyik legmegrázóbb tragédiájára
„ Mert szívek őrzik, nem szavak”

Elviselhetetlen körülmények között dolgoztatták a kényszermunkásokat
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Ismét van országos bajnoka Sajószentpéternek

„Sok év kihagyás után, három
évvel ezelőtt egy lány azzal a
kéréssel fordult hozzám, hogy
szeretne versenyszerűen bok-
szolni, és vállaljam el a trénin-
gezését”.

Az újrakezdés
„Nem tagadom, a felkérésre
adott válaszon nem sokat gon-
dolkoztam, hiszen még nem
múltak el azok az évtizedes
emlékek, amelyeket a ringben
töltöttem” – mesél az újrain-
dulás részleteiről Ötvös Ró-
bert, aki pályafutása alatt min-
den korosztályban magyar baj-
nok volt a súlycsoportjában.
A szóban forgó lány azóta
abbahagyta az ökölvívást, ám
mindig akadtak és akadnak
újabb jelentkezők, akik bele
szeretnének kóstolni ebbe a

sportágba. A város vezetése
annyiban tud most ehhez tá-
mogatást nyújtani, hogy ren-
delkezésükre bocsájtja a Hu-
nyadi tagiskola tornatermét.
A szakmai háttér adott, hiszen
Robi múltja és ökölvívás iránti
elkötelezettsége, valamint
sportolói időszakból fennma-
radt kapcsolatrendszere bizto-
síték a kemény munkára. A he-
ti 2-3 tornatermi edzés és a sze-
mélyre szabott „házi feladat”
ebben az évben meghozta az
eredményét.

Bajnoki cím
Ruszó Erik sorra nyerte a ver-
senyeket, és meg sem állt a ju-
nior országos bajnokság arany-
érméig. Győzött a mezőköves-
di Matyó Kupán, amit Nyír-
egyházán, a Sóstó Kupán meg-

Két évtizednyi kihagyás után újraéled az ökölvívó sport
városunkban, aminek már biztató eredményei vannak.
Ruszó Erik 16 évesen lett junior országos bajnok, míg a
13 éves Varga Mariann korosztályos országos bajnoksá-
gon állhatott a dobogó harmadik helyére. Az eredmé-
nyek sikerkovácsa Ötvös Róbert, akit még a középkor-
osztály is jól ismerhet a ringből, hiszen tagja volt az egy-
kori „nagy” Borsodi Bányász ökölvívócsapatnak.

ismételt. A már említett junior
bajnokság döntőjében jó nevű
helyi bunyóssal kellett meg-
küzdenie, de ezt az akadályt is
vette. Ezután október végén
ráadásként megnyerte a cseh-
országi Ústi nad Labemben az
olimpiai reménységek torná-
ját, csakhogy teljes legyen az
idei év eredménylistája. Mes-
tere nem fukarkodott a dicsérő
jelzőkkel, amikor a fiatal spor-
toló bemutatását kértük tőle.
Elmondta, hogy Erik egy jó
modorú, tisztelettudó, céltu-
datos srác, akitől szinte nem
tud lehetetlent kérni. A kidol-
gozott edzéstervet mindig túl-
teljesíti, ami megmutatkozik
az edzéseken és a mérkőzése-
ken is. Adottságai nagyon jók,
akár az állóképességéről, akár
fizikai felépítéséről vagy a
gyorsaságáról beszélünk.

Adottak a feltételek
Edzője összesítése szerint min-
den együtt van ahhoz, hogy
nagyon szép pályafutást jósol-
jon neki.
„A sport mindig közel állt hoz-
zám, így 14 éves koromig fut-

balloztam. Aztán megláttam
egy felhívást, hogy lehet jelent-
kezni ökölvívó edzésekre, én
pedig kipróbáltam magam.
Ebben talán az is szerepet ját-
szott, hogy édesapám hét évig
Sajóbábonyban űzte ezt a
sportágat, és sokszor megosz-
totta velem élményeit” –
mondta el az indíttatás körül-
ményeit Erik. Az első trénin-
gekre barátaival érkezett, ám a
többiek lemorzsolódtak, míg
számára életformává vált ez a
kemény sportág. Az általános
iskola elvégzése után a csősze-
relő szakmát választotta, ám a
kazincbarcikai iskolában a
versenyek miatti hiányzásaival
túllépte az engedélyezett óra-
számot. A Surányi Endre
Szakközépiskolában viszont,
ahol bolti eladónak tanul,
nincs ilyen gondja, tanárai
örülnek az eredményeinek.
Erik elárulta, nem titkolt
vágya, hogy magyar válogatott-
ként elindulhasson az olim-
pián. Példaképe az amerikai
Floyd Mayveather, aki idén
nyerte el a legnagyobb boksz-
világszervezetek, a WBC, a
WBO és a WBA váltósúlyú
címét, és a földkerekség leg-
jobb ökölvívója címet akasz-
tották rá.
Végezetül Ötvös Róbert egy
másik tehetségről is említést
tett, hiszen Varga Mariann
országos harmadik helyezett
lett korosztályában. Jelenleg
mindketten az Egri Városi
Sportiskola igazolt versenyzői,
mivel a régióban legközelebb
ott működik ökölvívó-szakosz-
tály. Ők szponzorálják a verse-
nyekkel járó kiadásokat, mivel
helyben még nem akadt igazi
mecénás.
Az edző a két kiemelkedő ta-
nítványa mellett figyeli a
többiek mozgását, hozzáállását
is, hiszen általában 10-12 fiatal
jár az edzésekre, ő pedig várja
az újabb tehetségek felbukka-
nását.

Kovács I.

VIII. évfolyam 4. szám

A mester és tanítványai
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Megköszönve megrendeléseiket
és egész éves bizalmukat,

kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván

a THERMO NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM
minden dolgozója!
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
Vízszintes: 9. Nyakmelegítő.1. Népszerű karácsonyi dal.
10. Ókori piactér. 11. Kenyai olimpiai bajnok középtávfutó
(Paul). 13. Tehervagonokon olvasható rövidítés. 14. Távoli
földrész. 16. Házőrző. 18. Lopakodik. 19. Hím kecske. 21.
… Top (blues-rock együttes). 22. A tantál vegyjele. 23.
Erkölcsi kártérítés. 26. Hosszú trombitahang. 27. Előtag:
hegység. 28. Töltések két pólus közötti állandó irányú
mozgása.

Függőleges:
Függőleges: 1. Óvodások kereskedelme. 2. Dagonya. 3.
Görög filozófiai iskola városa. 4. Kaukázusi orosz
tagköztársaság. 5. A szélein elég! 6. Román férfinév. 7.
Pirosodik (a cseresznye). 8. Jövedelmet hozó birtok. 12.
Nitrogén és molibdén vegyjele. 15. Könnyű vörösbor. 17.
Az egyik oldal. 20. Tolna megyei község. 22. Teréz becézve.
24. Görög sportjel. 25. Lakoma.

Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2016.
február 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.
Szeptember havi rejtvényünk helyes megfejtése:
bányásznap. Köszönjük Olvasóink aktivitását! A decem-
ber 4-én megtartott sorsoláson Gárdosi Lászlónénak ked-
vezett a szerencse. Gratulálunk! A nyeremény átvételéről
később értesítjük.
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Fotó: Heiszman Adrienn, Tördelés: Litoplan Kft. – Design Studio

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
VIII. évfolyam 4. szám
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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.

Minden vendégünknek boldog

karácsonyt és sikerekben gazdag

új évet kívánunk!
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