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VÁLASZTÁS UTÁN

Október 23. nem kizárólag az 
1956-os hősök és a forradalom 
emléknapja Sátoraljaújhelyen, de 
a városért sokat dolgozó újhelyi 
és tiszteletbeli újhelyivé fogadott 
emberek elismerésének a napja is. 
Idén is a városi emlékünnepségen 
adták át a Sátoraljaújhely Város 
Díszpolgára, a Pro Urbe és a Köz-
szolgálati díjakat. Az első elisme-
rést sajnos már csak posztumusz 
kaphatta meg a város címzetes fő-
jegyzője Fedorné Dr. Fráter Zsó-
fia. A Díszpolgári oklevelet, és em-
lékplakettet férje vette át, a jegyző 
asszonyt a Zemplén Televízióban 
is itt az Újhelyi Körképben is meg-
jelent nyilatkozatával méltatták. 
Szintén Díszpolgári kitüntetést ka-
pott Dr. Estók József bv. dandártá-
bornok, címzetes egyetemi docens. 
A díszpolgári cím átvételekor a dí-
jat családjának ajánlotta fel: „A fe-
leségemnek, és a két gyermekem-
nek ajánlom ezt a díjat, azért mert 
munkám során kitartottak mellet-
tem, követtek és támogattak min-

denben. A szüleimnek, nagyszüle-
imnek pedig azért, mert munkára, 
kitartásra, becsületre neveltek, és 
ezt próbáltam egész életemben kö-
vetni.”

A város szeretete hozzánk tarto-
zik, mint a vércsoportunk
Pro Urbe elismerést kapott Dr. 
Lenár György nyugalmazott er-
dészeti igazgató. Ezekkel a sza-
vakkal köszönte meg a díjat: „Az 
egész életemet itt éltem le, én eh-
hez a városhoz tudat alatt és tudat 
fölött is nagyon ragaszkodom. Itt 
vannak az őseim eltemetve, és min-
den ide köt. Ez szinte velünk szüle-
tett, mint az A vagy a B vércsoport, 

a város szeretete, tisztelete, az itt 
lakókat, a barátokat, ismerőseket. 

Szintén Pro Urbe elismerést kapott 
Dr. Bodnár Sándor borász, aki a 
Sátoraljaújhelynek jövőt biztosí-
tó indítványokat lelkesen támogat-
ta, így az idegenforgalmi fejleszté-

seket, melyhez szervesen kapcsol-
ható a borturizmus. „Azt szeret-
ném kérni az itt élőktől, hogy igye-
kezzenek megismerni ezt a várost. 
Szeressék, és legyenek rá nagyon 
büszkék, hiszen értékei, és emlé-
kei miatt is ritka szépségű telepü-
lés.” A Közszolgálati díjat idén 
is egy munkahelyi csoport kapta 
meg. A Magas-hegyi Turisztikai 
Sportcentrum összes dolgozójá-
nak munkáját ismerték el ezzel a 
kitüntetéssel, akik a város leglá-
togatottabb szolgáltatásában sokat 
tesznek azért, hogy jó hírét vigyék 
az ide látogatók Sátoraljaújhely-
nek. A díjat Soltész-Vincze Tün-
de igazgató vette át. „ Szeretném 
megköszönni minden dolgozóm-
nak a munkát, mindent amit az el-
múlt öt évben velem együtt megol-
dottak, és amit a vendégek kiszol-
gálásáért, a Kalandpark sikeréért 
tesznek”

Kassai-Balla Krisztina 

Sátoraljaújhelyen az október 13-ai 
a helyhatósági választáson 12132 
választópolgár élhetett a szavaza-
ti jogával. A névjegyzékben sze-
replők 41,44 százaléka, azaz 5028-
an járultak az urnák elé és adták le 
voksaikat a polgármester-, illetve a 
helyi képviselőjelöltekre valamint 
a megyei listára. A polgármester 
választást a voksok 76,35 %-nak 
megszerzésével a FIDESZ-KDNP 

p á r t s z ö v e t -
ség támogatá-
sával induló 
Szamosvölgyi 
Péter nyer-
te, és hasonló 
arányú győ-
zelmet arat-
tak a pártszö-
vetség önkor-
mányzati kép-
viselőjelöltjei 
is az egyéni 
választókerü-

letekben. Így a nyolc egyéni kör-
zetben a már ismert, eddig is ezt a 
tisztséget betöltő képviselőit sza-
vazták be a testületbe a sátoralja-
újhelyiek. Kompenzációs listán 
három képviselő kap helyet az új 
testületben. 1478 töredékszava-
zatból 1273 voks után az MSZP-
Jobbik pártszövetségből Szabó Já-
nos és Róth József, a MI Hazánk 
Mozgalomból 255 szavazat után 

Pasztorniczky István lett önkor-
mányzati képviselő. 
Október 23-án az új képviselő-
testület alakuló ülésén Dr. Cselei 
Andrea a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke számolt be a választás 
eredményeiről, és adta át a polgár-
mester és a képviselők megbízatá-
sát.  A képviselő testület tagjai tit-
kos szavazással Dankó Dénest vá-
lasztották meg alpolgármesternek. 
A testület mellett dolgozó szakbi-
zottságok elnevezésében nem tör-
tént változás. Továbbra is Szőnyi 
István vezeti az Nevelési- Ifjúság, 
Civil- Sportügyi és Közművelő-
dési Bizottságot, Palicz István a 
Gazdasági, Városfejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Bizottságot. Se-
bes Péter az Ügyrendi és Nemzeti-
ségi Bizottságot, Csernai Ferencné 
a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottságot és Lukács Tamás a Pénz-
ügyi Bizottságot. Ezután a Város-
üzemeltetési Bizottságot ügyeivel 

Schweitzer Tamás, az Idegenfor-
galmi és Környezetvédelmi Bizott-
ság ügyeivel pedig Kracson Nor-
bert elnöklésével foglalkoznak. A 
bizottságok nem képviselőtestü-
leti tagjai október 31-én, az első 
„rendes” képviselőtestületi ülésen 
tettek esküt. A hét bizottságban a 
FIDESZ-KDNP által javasolt ta-
gok kaptak még helyet. A folyta-
tásban nem kezdett új struktúrával 
Szamosvölgyi Péter, sem a szak-
bizottságok, sem pedig a hivata-
li és intézményi összetételén nem 
tervez nagy változást, ám az élet, 
a feladatok hozhatnak új kihívás, 
mondta a Zemplén Televízió Első 
kézből című műsorában: 
Nem szerettünk volna változtatni 
az elmúlt öt évben már kipróbált és 
bevált bizottsági tagságon. Ez nem 
azt jelenti, hogy később nem lehet-
nek változások itt, és a hivatalban 
és az intézmények élén is. Jelenleg 
minden helyen jó vezetőink van-
nak, de bármikor történhet olyan, 
ami miatt ezt a rendszert meg kell 
változtatni. Azt pedig nem szeret-
nénk, ha a munka túlnőne az ap-
parátuson, így ha kell változtatunk 
rajta. 

Kassai-Balla Krisztina 
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ÚJHELYI MOZAIK
Új térfigyelők városszerte

Megújul és bővül a térfigyelő kamerarendszer Sátoraljaújhelyen. Két pá-
lyázat segítségével 23 millió forintot fordított az önkormányzat a közbiz-
tonság fokozására. 32 új kamera, modern térfigyelő központ és kommu-
nikációs hálózat kiépítését tartalmazza ez a forrás, amely a régi, elavult 
rendszert cseréli le. Az új térfigyelő hálózatot úgy építik ki, hogy bármi-
kor bővíthető lesz, és erre van is hajlandósága a városnak.

Felújított temetői mosdó

Felújították a temetői illemhelyet. Az önkormányzat saját beruházásból 
még október elején kezdte el rendbe tenni a bejáratnál álló épületet, ahol 
férfi és női és családi mosdót alakítottak ki. Végleges helyére került a ta-
valy átadott lélekharang is. Az új harangláb székely kapura hasonlít, idé-
zetekkel és faragásokkal szép dísze lett a sírkertnek.

Újhelyi lány is díjazott lett az anyanyelvi versenyen

Sátoraljaújhely büszkén fogadta be immár 47. alkalommal az Édes Anya-
nyelvünk Nyelvhasználati Verseny Kárpát-medencei döntőjét. A három 
napos nyelvhasználati vetélkedő az egyik legrangosabb az anyanyelvi 
versenyek között. Idén is a 25 legjobb diák kapta meg a „Széphalomért” 
emlékérmet. Azok a tanulók, akik a 2 fordulós versenyen írásban és szó-
ban is jól teljesítettek. A legjobbak között volt az V. István Katolikus 
Szakgimnázium és Gimnázium tanulója, Szilágyi Szonja is.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Prima díjat kapott
a 20 éves Zemplén Néptáncegyüttes

20 éve alakult a sátoraljaújhelyi Zemplén Néptáncegyüttes. Az elmúlt 
két évtizedben az újhelyi néptánccsoport számos szakmai minősítést 
szerzett, külföldi és hazai fesztiválokon való szerepléssel ismertette meg 
a vidékünkre jellemző táncokat, és vitte hírét a városnak. A november 
9-ai Prima Gálán a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségé-
nek (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének elismerését 
nyerték el, és a hét kategória kilenc jelöltje között az idei három megyei 
kiválóságok közé kerültek be. 

Jókai iskola energetikai korszerűsítése

Újabb oktatási intézmény energetikai korszerűsítésére nyert forrást Sá-
toraljaújhely. A Jókai Mór tagintézmény energetikai megújítására közel 
132 millió forintot fordított az önkormányzat. A támogatás segítségével 
külső hőszigetelésre, nyílászárók és radiátor cseréjére, és a napelemes 
rendszer telepítésére is jutott forrás. Ezzel a beruházással az iskola nem 
csak szebb lett, de fenntartása olcsóbb és költséghatékonyabb is lett.

35 éves az UDBK

Évfordulót ünnepeltek az újhelyi öreg diákok. Az Újhelyi Diákok Ba-
ráti Köre 35 éve alakult meg, először a Kossuth Lajos Gimnázium egy-
kori tanulóiból, később a három újhelyi hasonlóan népszerű középisko-
la volt diákjai is csatlakoztak. Az elmúlt 35 év alatt számos közös kirán-
dulást, művészeti programot, közösségi rendezvényt szervezett, és szer-
vez ma is a kör. Ünnepi találkozójukon idén a Kossuth Lajos Gimnázi-
um mutatkozott be. A távolról érkező tagok megnézték az iskolát, amely 
szintén évfordulót ünnepel. Alapításának 230. jubileumára emlékeznek 
egész tanévben a tanárok és a diákság. 
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HÍREK RÖVIDEN
100 éves fennállását ünnepelte 
a szervezett diakóniai szolgá-
lat Sátoraljaújhelyen.
A Tiszáninneni Református Egy-
házkerület Nőszövetségi konfe-
renciáját ezért is szervezték éppen 
itt október 5-én, mert a városban 
1919-ben alakult meg a Protestáns 
Leányegylet, amelynek utód szer-
vezetei egy évszázadon keresz-
tül működtek a városban. Az új-
helyi közösségben a presbitérium 
mellett a legerősebb szolgálatte-
vők a nőszövetségi tagok, akik be-
tegeket, időseket látogatnak, egy-
házközségi alkalmakra készül-
nek szeretetvendéglátással, felke-

resik az új családokat, gyülekeze-
ti alkalmakat szerveznek. A kon-
ferenciára az egyházkerület legtá-
volabbi pontjairól, Egervölgyből, 
a Boldva-Gömörből és Abaújból is 
érkeztek nőszövetségi tagok, akik-
nek belmissziós tevékenységükben 
való megerősítésük volt e találko-
zó célja. 

Franciaországban Provence 
tartományban jártak gya-
korlaton a Georgikon 
Görögkatolikus Szakgimnázi-
um Szakközépiskola és Kollé-
gium diákjai.
Az iskola Erasmus+ program se-

gítségével utaztatja immár több 
mint egy évtizede tanulóit a fran-
ciaországi szőlő és olajbogyó ter-
mő vidékre. A tanulók a három he-
tes gyakorlat alatt szőlő- és olíva-
bogyó ültetvényen jártak és szüre-
teltek, megismerkedtek helyi kis-
termelőkkel, és az újhelyi intéz-
ményhez hasonló iskolával. Az 
idén, amíg a magyar diákok élvez-
ték a francia iskola vendégszeretet-
ét, addig hat francia fiatalt fogad-
tak Tokaj-hegyaljai bortermelők. A 
szüret idején az aszúkészítéssel is-
merkedtek a borász tanulók.

155 faj 916 látogató. Idén 
is sok ember volt kíváncsi a 
Zempléni Gombász Egyesület 
őszi gombakiállítására.

Gombasimogató, gombaszagoló, 
fotók és bélyegek és természete-
sen élő gombák. Az érdekes fajok 
megismertetésében két napon át az 
egyesület tagjai segítettek megis-
mertetni a gyerekeket és az érdek-
lődő felnőtteket. 

A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutot-
tam, hitemet megtartottam. Készen vár az igaz-
ság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon 
megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nem-
csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel 
várja eljövetelét. (2Tim4,7)

Dr. Nagy-Bozsoky József Aszófőn 
született, középiskoláját Sárospa-
takon végezte, 1963-ban diplomá-
zott a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen. Az 1956-os a forrada-
lom aktív résztvevője volt, ezért 
1957-ben letartóztatták, majd bűn-
cselekmény hiányában felmentet-
ték. 1969-től dolgozott a sátoralja-
újhelyi Városi Kórházban, a Pato-
lógiai osztály megalapítója, majd 
vezetője, később a kórház igazga-
tó főorvosa lett. Szakcikkei meg-
találhatók az orvosi szaklapokban, 
ezen kívül újításai, találmánya és 
több mint félszáz szakmai előadása 
gazdagítja életművét. Sátoraljaúj-
helyen számos civil szervezetben 
tevékenykedett, 1989-ben felesé-
gével Dr. Kérdy Mária tiszti főor-
vossal közösen alapították meg a 
Csepellény György Cserkészcsa-
patot, amelynek örökös parancs-
noka. A rendszerváltás óta dolgo-
zott a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálatban, annak helyi csoportjának 
megalapítója, az országos szerve-
zet főorvosa. 1990-ben az első de-
mokratikusan megválasztott or-
szággyűlés zempléni képviselője, 
a Páneurópai Uniói Magyarországi 
Egyesületének tagja. 1993-tól tag-
ja az országgyűlés honvédelmi bi-

zottságának is. A Magyar Cserkész 
Szövetség II. kerületének elnöke, a 
Magyar Vitézi Lovagrend hadna-
gya. Munkájában mindig elsőbb-
séget élvezett Zemplén és Sátoral-
jaújhely. Három gyermek édesap-
jaként elnöke volt a Nagycsaládos-
ok Országos Egyesületének Zemp-
léni Csoportjának is, ahol tudta se-
gítette az elesett, beteg, rászoruló 
embereket. A rendszerváltás ide-
jén felismerte milyen nagy szük-
ség van a szociálisan lecsúszó, 
sokszor munkanélküli, kilátástalan 
emberek támogatására. Munkája 
nyomán rendelkezik saját épület-
tel mai is a Máltai Szeretetszolgá-
lat Sátoraljaújhelyen. Számos tár-
sadalmi megbízatása mellett részt 
vett Nemes Lampérth József fes-
tő sírhelyének azonosításában, 
Csepellény György pálos vértanú 
földi maradványainak elhelyezés-
ben a Piarista templom kriptájá-
ban. Élete során több elismerést is 
kapott. 1991-ben a Hazáért és Sza-
badságért 1956-os emlékérmet ve-
hette át, 2012-ben lett Sátoraljaúj-
hely város Díszpolgára, a Magyar 
Vitézi Lovagrend hadnagya. Nagy 
munkabírása mellett szívesen sza-
valt, és lépett fel művészeti esemé-
nyeken, tartott előadásokat fiata-

loknak szervezett programokon. A 
kreativitás, a személyiségfejlesz-
tés, a cserkészek nevelése tevé-
kenységének fontos területe. Életét 
és munkáját meghatározta őszinte 
hite és hazaszeretete. Karizmati-
kus személyisége életének minden 
területén, és minden közösségében 
meghatározó volt, halálával a vá-
ros egyik kiemelkedő alakja távo-
zott el, személyében nagy egyéni-
séget vesztette le a kórház, a cser-
készcsapat, Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat. Gyászolja őt há-
rom gyermeke és házastársaik, 12 
unokája és dédunokája, testvérei és 
családjaik. 

Dr. Nagy-Bozsoky Józsefet az ön-
kormányzat, és az Erzsébet Kór-
ház saját halottjának tekintette te-
metése november 9-én 13 órakor 
volt a sátoraljaújhelyi temetőben. 
Lelki üdvéért 15 órakor mondtak 
gyászmisét a Piarista Templom-
ban. Nyugodjék békében!

„A lélek,
mikor búcsúzva bontja szárnyait,
visz magával a földről valamit.
Eszmét, melyet világra ő hozott,
virágot, melyet ő virágoztatott.”

Áprily Lajos:Útravaló

IN MEMORIAM DR. NAGY-BOZSOKY JÓZSEF

Életének 82. évében október 24-én elhunyt dr. 
Nagy-Bozsoky József főorvos, a sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórház kórboncnok főorvosa, korábbi 
orvos igazgatója. 
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30 ÉVE KEZDŐDÖTT EL A MAGYAR KÁLVÁRIA FELÚJÍTÁSA
a tanács keretén belül. A tanács ki-
írt egy pályázatot a Képzőművé-
szeti Főiskola diákjainak 1989 ele-
jén, hogy készítsenek különböző 
terveket a várostörténeti park szá-
mára. A kiállítás „Szobortervek a 
Szárhegyre”címmel voltak megte-
kinthető 1989. február 2.- és 12.-
e között a Kossuth Lajos Művelő-
dési Központ kiállítótermében. A 
kiállítás tárgyai között, makettek, 
szobrok és domborművek voltak. 

A kiállításon névtelen szavazatokat 
dobhatott bárki egy urnába – 1-től 
10-ig lehetett minősíteni a terve-
ket. Azonban egyrészt többnyire 
iskolás csoportok nézték meg irá-
nyítottan a kiállítást, ugyanis név-
telen közvélemény kutatás alap-
ján az alig meghirdetett kiállításról 
a helyiek nagy része még mindig 
nem tudott. Másrészről pedig a he-
lyi MDF szerint egyébként sem kí-
vánták figyelembe venni a szava-
zás eredményét, mely körül egyéb 
„anomáliák” is megfigyelhetőek 
voltak. A helyi MDF tagszervezet 
1989. február 22.-én írt egy levelet 
a tanácshoz, melyben leírják, hogy 
az újjáépítést támogatják, azon-
ban azt az eredeti állapotában kí-
vánnák visszaállítani. Érvelésük 
a következőképp hangzott „1936-
ban épület fel a Magyar Kálvária – 
közadakozásból. Mint ilyen, egye-

düli ritkaság volt már akkor is az 
egész országban és most is az le-
hetne. Ez az emlékműsorozat nem-
csak Trianonnak állított emléket, 
hanem ezen túlnőve a magyar tör-
ténelem, a magyar sors, a magyar-
ság kálváriájának szimbólumává is 
vált. Ezért visszaállítása magyar-
ságtudatunk erősítését és város-
szépítő, hagyományőrző célokat is 
szolgálna. „A múltat be kell valla-
ni” – írja József Attila. Miért kel-

lene titkolnunk a „bástyákon” sze-
repelt hajdani magyar városok ne-
vét? Ezek a városok nemzeti múl-
tunk, magyarságunk részesei vol-
tak és lesznek is.”Továbbá z MDF 
kezdeményezte az országzászló 
visszaállítását is, melyről korábban 
nem esett szó. A kiállított anyagról 
az MDF-nek az volt a véleménye, 
hogy azok stílusukban nem egy-
ségesek s nem tudják visszaadni a 
város múltját sem, továbbá túl drá-
gának is gondolták. Egy bástya tel-
jes költségét vállalta az MDF és 
javasolta ezt minden párt, tömeg-
szervezet és vállalat részére a vá-
rosban. Továbbá felvetették a köz-
adakozást is a költségek egy részé-
nek fedezésére, mint ahogy a ’30-
as években épült a Kálvária, illet-
ve most is hasonlóan fog felépülni 
a Centenáriumi Turul szobor. Ezen 
kívül az MDF javasolta egy bizott-

A Sátoraljaújhelyen épült Ma-
gyar Kálváriát reményeim szerint 
nem kell egy helyi olvasónak sem 
bemutatni. Az emlékmű együt-
tes (mely egyébként a Kárpát-me-
dence legnagyobb területű ilyen 
együttese) 1945 előtt és napjaink-
ban a helyiek kedvelt kiránduló he-
lye és nemzeti zarándokhely min-
den magyar számára. Azonban az 
1945 utáni történetét nem minden-
ki ismeri. 1945-ben először a há-
ború frontjának ideérkez-
te okozta óhatatlan (elté-
vedt lövedékek) és a szán-
dékos pusztítás tette meg a 
dolgát, majd ’45 után pe-
dig az enyészet volt, ami 
lassan, de biztosan elpusz-
tította a kálvária stációit. 
Csupán egyetlen – vérlází-
tó – konkrétumot szeretnék 
kiemelni. A Szent István 
Kápolna oltárképét céltáb-
lának használta a városun-
kat is elöntő keleti áradat. 
Talán többen nem is tud-
ják, hogy a mai rekonstru-
ált oltárfestményen látha-
tó lyuk, mementóként lett 
meghagyva (a 2006-os új-
rafestéskor), hogy minden-
ki emlékezzen az emberte-
len és istentelen kommu-
nizmus viszonyára min-
denhez, ami nemzeti és ke-
resztény. Először az inter-
nacionalista rendszer szel-
lemisége miatt, később pe-
dig pénz és ismeretek hiányában 
egészen a ’80-as évek végéig nem 
foglalkoztak a felújítással. 1988 
végén vetődött föl először a hely-
reállítás ötlete.
Azonban az eredeti helyreállítás 
helyett a Városi Tanács – és az ál-
tala felkért szűk véleményező gár-
da – egy „modern” várostörténe-
ti park létrehozása felé hajlott. De 
volt többféle terv is, ezek közül ta-
lán a legkirívóbb egy botanikai zo-
ológiai park létrehozása volt, mely 
a Zemplén élővilágát mutatta vol-
na be. Más tervek szerint Borsod-
Abaúj-Zemplén megye városai 
szerepeltek volna a stációkon, úgy 
látszik, csupán az eredeti koncep-
ciót igyekeztek kerülni. A döntés-
be az akkori városvezetés a lakos-
ság részéről nem akart beleszólást 
engedni, sokan sokáig nem is tud-
tak arról, hogy a téma felvetődött 

 A 30 éve „megmentett” Magyar Kálvária ma újra jelképe Sátoral-
jaújhelynek. A 2016-ban felújított sétány alsó kilátópontjára már 
készül a Trianoni centenáriumi Turulszobor. Az alkotás alapkövét 
és egy időkapszulát október 22-én helyezték el a szobor talapzatá-
ban. Matl Péter kárpátaljai magyar képzőművész terveihez az első 
alapozás már elkészült. A szobor, amely egy felemelt szárnyakkal 
álló turulmadarat ábrázol közadakozásból kerül majd fel a Szár-
hegyre. Megrendelője a Patrónus Alapítvány, akik az önkormány-
zat támogatásával több mint 17 millió forintot gyűjtöttek össze új-
helyi és nem újhelyi, határon inneni és túli magyar emberektől. A 
monumentális, hét méter magas szobor sok időt, pénzt és energiát 
igényel még tervezett átadásáig 2020 június 4-ig, így a gyűjtés az 
év végéig biztosan folytatódik.

ság létrehozását, hogy a tanácson 
kívül másoknak is legyen beleszó-
lása az ügybe. A városi műemléki 
szakbizottság először március 13.-
án ült össze „A szárhegyi várostör-
téneti emlékhely (Kálvária) kiala-
kításának véleményezése” témá-
val. Majd áprilisban döntött a bi-
zottság úgy, hogy egy Előkészí-
tő Bizottságot alakítanak, amibe a 
politikai és társadalmi szervezetek 
is bevonták. Az Előkésztő Bizott-

ságba így többek kö-
zött az MDF is delegált 
tagot 1989 tavaszán. 
A városi tanács vég-
zett egy felmérést mely 
alapján a lakosság – 
amit végre megkérdez-
tek – 80%-a az eredeti 
visszaállítást támogat-
ta. Ekkor már nyilvános 
fórumokat is tartottak, 
hogy a lakosság kifejt-
hesse a véleményét. A 
beérkezett információk 
tudatában a tanács nem 
tudott tovább hátrálni 
és júliusban úgy hatá-
roztak egy újabb Előké-
szítő Bizottságot hoz-
nak létre, melynek fel-
adata a „Szár-hegyi sé-
tány rendbetételére, ki-
alakítására vonatkozó 
javaslatok összegyűjté-
se, a testületi előterjesz-
tés előkészítése” lesz. 
Végül kompromisszu-

mos megoldás született, mely alap-
ján mindent régi formájában állíta-
nak vissza, azonban az emléktáb-
lák nélkül. Ez elfogadható volt az 
ellenzék számára is, hiszen bíztak 
az egyre inkább érezhető változá-
sokban, mikor már a táblák is min-
den további nélkül kihelyezhető-
ek lesznek. Így kezdődött meg a 
Magyar Kálvária felújítása, mely 
szakaszosan – a táblák kikerülé-
se, a Szent István Kápolna oltár-
képének restaurálása, a táblák egy-
ségesítése, világítás felvezetése – 
egészen az elmúlt esztendökig zaj-
lott. Köszönet az akkor MDF ak-
tivistáinak, a tántoríthatatlanságu-
kért, hogy nem a tanácsi koncep-
ció, hanem az eredeti állapot való-
sult meg.

Godzsák Attila
foto: ZTV
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„Örököse vagy őseid kincseinek, 
és rajtad a sor megőrizni őket. Az 
emberi öntudat alapja az emléke-
zet; a nemzeti öntudaté a történel-
mi emlékezet.”(Babits)

2001. augusztus 20-án gyűltek ösz-
sze Sátoraljaújhely polgárai a Pia-
rista Kollégium előtt V. István ki-
rály szobrának avatására. Míg első 
szent királyunk államot teremtett, 
máig erős alapot épített egész né-
pünk számára, a két évszázaddal 
később született utód, V. István 
1261-ben városi életet teremtő ok-
levelet bocsátott ki, hogy a megte-
lepülők tevékenységének fizikai és 
jogi biztonságot adjon. Ez a Városi 
Kiváltságlevél Sátoraljaújhely tör-
ténetének alapvető dokumentuma. 
Szeptember 24-én, a Város Napján 
és a Város Hetében számos ren-
dezvénnyel tisztelgünk városala-
pító királyunk előtt. Ennek jegyé-
ben hagyományőrző szándékkal 
hirdeti meg évek óta a Magyarok 
Világszövetsége Zemplén Tagoza-
ta a „Magyarnak lenni…” szava-
lóversenyt. Nemcsak városunk és 
Sárospatak iskolái fogadják sze-
retettel a meghívást, hanem a ha-
táron túliak is. Dicséretes ez a ha-
gyomány, hiszen a szavalóverseny 
jelentősége vitathatatlan: a szemé-
lyiségfejlesztésnek sajátos, egyén-
re szabott nevelési lehetősége. A 
diákok irodalmi ismeretei gya-
rapodnak, műveltségük szélese-

dik. Olyan alkotókkal és művek-
kel találkozhatnak, akik és ame-
lyek az iskolai tananyagban egyál-
talán nem, vagy alig szerepelnek. 
Továbbá maradandó élmény szá-
mukra a felkészülés, a várakozás, 
a szereplés izgalma. Annak a le-
hetősége, hogy megmutassák, mit 
tudnak, mire képesek. Természe-
tesen mindez nehézséggel is jár, 
de ugyanakkor fontos tapaszta-
lat és felismerés is, hogy az igazán 
szép, értékes teljesítmények küz-
delmek és fáradságos munka árán 
születnek. Az idén szeptember 23-
án került sor erre az ünnepi alka-
lomra. 26 tanuló jelentkezett: he-
tedik-nyolcadik osztályosok és kö-
zépiskolások. A szervezők szere-
tettel várták és fogadták a verseny-
zőket, a kísérő tanárokat és minden 
érdeklődőt. Nagy örömmel és elis-
meréssel szólhatok arról, hogy a 
diákok lelkiismeretesen felkészül-
tek, szebbnél szebb költeményeket 
választottak a magyar líra kincses-
házából. Magas színvonalú, átélt 
előadásokat hallhattunk. A verseny 
utáni szünetben – amíg a zsűri ta-
nácskozott – olyan igazi diákos, ol-
dott hangulat lett. Elszállt a lámpa-
láz, jó volt látni, hogy milyen lel-
kesen cserélték ki tapasztalataikat, 
érzéseiket. Ragyogott az arcuk, és 
már elfogadták a kínált pogácsát 
és gyümölcsöt. Mi, szervezők ve-
lük együtt örültünk. A zsűri nevé-
ben Nyíri Péter elnök úr értékelte a 

"MAGYARNAK LENNI..." SZAVALÓVERSENY A VÁROS HETÉBEN
versenyt. A méltatás, dicséret mel-
lett útmutatást is kaptak a diákok. 
Minden versenyző kapott okleve-
let és ajándékot is. Reménykedünk 

e nemes versengés folytatásában, 
hiszen a hagyomány nem a hamu 
őrzése, hanem a láng továbbadása.

Díjazottak: 7-8. osztály

Timkó Bence (Petőfi Sándor Református Általános Iskola – Sátoraljaúj-
hely)
Durányik Eliza (Petőfi Sándor Református Általános Iskola – Sátoralja-
újhely)
Pekarik Enikő (Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Bély)
Különdíj: Iski Balázs (Esze Tamás Tagintézmény – Sátoraljaújhely) 
Novák Csaba (Árpád Vezér Gimnázium – Sárospatak)

Díjazottak: középiskolások

Kolozsvári Ágnes (Georgikon Görög Katolikus Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Sátoralja-
újhely)
Szedlák András (Piarista Kollégium – Sátoraljaújhely)
Nagy Armand (Árpád Vezér Gimnázium – Sárospatak)
Tallárom Réka Panna (Árpád Vezér Gimnázium – Sárospatak)
Vajóczki Karolina (Piarista Kollégium – Sátoraljaújhely)
Nagy Gréta (V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium – Sá-
toraljaújhely)

 Szabó Jánosné
nyugdíjas tanár

Egy borongós őszi napon jó bará-
tommal autóztunk Miskolc egyik 
forgalmas útján. Kerékpárút hiá-
nyában az út szélére festett sávban 
előttünk biciklizett egy férfi.
Láttam, ahogy váratlanul nekiment 
az útpadka szegélykövének, a bi-
cikli megbicsaklott, a kerékpáros 
felrepült, majd a fejére esett. A bu-
kás után mozdulatlanul feküdt az 
út szélén. Lefékeztünk, kiszálltam 
az autóból és rohantam a sérült-
hez. Eszméletlen volt és a fejéből 
ömlött a vér. Sok ilyen helyzetben 
voltam már, most is ugyanazt érez-
tem, segítenem kell. Mindent meg-
tettem, amit ilyenkor lehet és kell. 
Megkezdtem a sérült újraéleszté-
sét, stabilizáltam az állapotát. Vé-
resen lüktető sebét a csupasz ke-
zemmel szorítottam. Megérkeztek 
a mentők, a férfit elvitték a kór-
házba. Már el is felejtettem a tör-
ténteket, amikor megjelent az iro-
dámban egy férfi. Bemutatkozott. A 
neve nem mondott semmit. “Talán 
jobban emlékszik, ha úgy mutatko-
zom be, hogy én vagyok az a kerék-
páros, akinek megmentette az éle-
tét.” - mondta. Meglepődtem, arra 
gondoltam, azért jött, hogy megkö-
szönje, amit érte tettem. Arra ké-
szültem, hogy szerényen azt mond-
jam: ”Áá ...ne köszönje, csak or-
vosi kötelességemet teljesítettem.” 

A fiatalember megelőzött, és így 
folytatta: “Tudja Főorvos Úr mi-
ért jöttem? Azért, hogy megmond-
jam Önnek, HIV pozitív vagyok.” 
A meglepetéstől elakadt a léleg-
zetem, majd erőltetett mosollyal 
megköszöntem az információt. Fél 
órán belül a laborban voltam... Az 
eredmény néhány nap múlva meg-
nyugtatott: a hálás beteg nem fer-
tőzött meg.

Forrás: https://www.facebook.
com/drcsibagabor  

DR. CSIBA GÁBOR TÖRTÉNETEI 
A MEGLEPETÉS

Tisztelt sátoraljaújhelyi polgárok!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Vincze Zsuzsa: Csellengők

Magyarországon körülbelül ezer-
kétszáz gyereket keresnek nap mint 
nap. Talán soha nem volt még oly 
nagy szükség a veszélyek megis-
mertetésére, a megelőzésre, mint 
napjainkban, hiszen az eltűnt kis-
korúak és felnőttek száma egy-
re nő, egyre több az áldozat, egy-
re nagyobb teret hasít magának az 

emberkereskedelem. A kilencve-
nes évek elején meghódította a vi-
lágot a Soul Asylum rockegyüttes 
Runaway train című dala, mely-
nek videoklipjében eltűnt gyere-
kek fotói jelentek meg. A látvány 
és a zene Incze Zsuzsát is magá-
val ragadta, s 1994-ben megszüle-
tett a Csellengők című, eltűnt gye-
rekeket és felnőtteket kereső köz-
televíziós sorozat. Ám a műsorfo-
lyam sokkal több volt a keresésnél. 
Támaszt, reményt és kezet nyújtott 
azoknak a családoknak, amelyek-
ből eltűnt valaki, igyekezett mutat-
ni az utat hazafelé az eltévedt, el-
csalt gyerekeknek és felnőtteknek, 
mondván, soha nem késő vissza-
fordulni. A Csellengők egy kicsit 
az otthon maradottak, az elhagyot-
tak lelkiismerete elé is tükröt tar-
tott hétről hétre, 2015 márciusáig, 
a műsor megszűnéséig. Incze Zsu-
zsa két riportkötetet is írt a „csel-
lengős” történetek mentén, jó né-

hány éve pedig könyvtárakban, 
művelődési házakban, klubokban 
tart előadásokat országszerte, A 
Csellengők hídja címmel. Köny-
veiből kiderül, hogy a gyermek-
eltűnések okai szerteágazóak: le-
het kalandvágy, beilleszkedési za-
var, de azok a gyerekek, akik ne-
velőintézetből szöknek meg, gyak-
ran a saját családjukhoz mennek 
vissza, hiába érték ott őket trau-
mák. Aztán értük mennek és vissza-
viszik őket az intézetbe – és bein-
dul az ördögi kör. Azoknál a gye-
rekeknél, akik a családjaiktól szök-
nek el, kiváltó ok lehet a szegény-
ség, kilátástalanság, alkoholizmus, 
bántalmazás. A bűncselekmény-
hez kötődő esetek az eltűnések ki-
sebb részét teszik ki, ám kétségte-
len tény: van egy olyan réteg, ame-
lyik kifejezetten keresi a csellengő-
ket. Csábítgatják, hitegetik őket, a 
kriminalizálódás és a prostitúció 
útjára sodorva a fiatalokat. Kide-

rült: nem csupán az érzelmileg és 
fizikailag rossz körülmények között 
élő családokból tűnhetnek el gye-
rekek. Ép, szeretetteljes, jómódú 
családok gyerekeire is leselkednek 
veszélyek, különösen az országha-
tárok átjárhatósága óta. Ha meg-
kerül a gyerek, arra készteti a csa-
ládot, hogy együtt leüljenek, meg-
beszéljék a történteket, még akkor 
is, ha egyébként nem tennék. Szóba 
kerül: kapnak-e otthon elegendő fi-
gyelmet a gyerekeink? Képesek va-
gyunk, mi szülők, kellő bizonyságot 
adni számukra a szeretetünkről? 
Van, hogy feketén-fehéren kiderül, 
hogy mi felnőttek olykor megszab-
juk a szeretet árát, s aki ezt legel-
sőként átlátja, az maga a gyerek.
„Néha hosszú időre, és nagyon 
messze el kell mennünk ahhoz, 
hogy közelebb kerüljünk egymás-
hoz.”

ELFELEDETT EMLÉKEK A LEVÉLTÁRBÓL

November 15. Péntek
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Kávéházi délutánok: A Magyar 
Vöröskereszt az I. világháborúban 
November 16. Szombat
18.00: Repeta válogatás a hét magazin 
műsoraiból
18.30: Sztár Café: Mautner Zsófival
19.00: Zempléni mozaik
19:30: Farkas Fru illusztrátor 
19:47: Látogatás a Sátoraljaújhelyi 
Várban
November 17. Vasárnap
18:00: A héten történt
18:40: Egyházi közvetítés a sárospataki 
görögkatolikus templomból. Cigány 
nyelvű szentliturgia 
November 18. hétfő
18:00: Egyházi idő 
18:00: Katedra
19:00: Hír7
19:20: Nemzetiségi magazin: Drótos 
Jankó a Szarvasi Cervinus Teátrum 
előadásában 
November 19. kedd
18:00:  Zempléni mozaik. 60 éves 
a Pálházai Rákóczi Erdőgazdasági 
Szövetkezet

18:00: Sorstársak
19:00: Hír7
19:20: Zemplén Táncegyüttes 20 
November 20. szerda
18:00: Zempléni mozaik
18:30: Sportmagazin
19:00: Hír7
19:20: EFI félóra 
November 21. csütörtök
18:00: Terápia
18:30: Gombázzunk együtt!
19:00: Hír7
19:20: Műsorcsere
November 22. péntek
18:00: Sportról-Sportra
18:30: Mecénás
19:00: Hír7
19:20: Kávéházi délutánok
November 23. szombat
18:00: Csatangoló
18:30: Csellengők hídja –
Incze Zsuzsa Sátoraljaújhelyen
19:00: Hír7
19:20: Repeta: Válogatás a hét 
magazinműsoraiból
November 24. vasárnap
18:00: A Héten történt
18:40: 100 éves a Nőszövetség – 
Istentisztelet Sátoraljaújhelyen

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ MŰSORA

Ambrózy Ágoston költő, író 
Sátoraljaújhelyen született, 1914. 
november 20- án. Felmenői 
között több írói vénával megáldott 
családtag volt, hogy csak édesapját 
említsük: idősebb Ambrózy 
Ágoston újhelyi ügyvéd, később 
budapesti törvényszéki bíró 
(Sátoraljaújhely, 1879. március 
7. – Budapest, 1968. november 
11.) maga is írt, fordított. A 
középiskoláit Sátoraljaújhelyen 
kezdte, majd a budapesti ciszterci 
gimnáziumban érettségizett, 
szintén Budapesten jogtudományi 
doktorátust szerzett. Jogászként 
nem praktizált, lapot szerkesztett, 
könyvtárosként dolgozott az 
Egyetemi Könyvtárban. A 
harmincas évek végén újságírói 
pályára lépett, az 1930-40-
es években napi- és hetilapok 
munkatársa volt. Az 1930-as évek 
végén tűnt fel költeményeivel, 
versei a Nyugatban is megjelentek. 
A zempléni tájnak és szellemnek 
sajátos költője. Később 
olvasmányos stílusban megírt 
zeneszerzői életrajzi regényei 
révén vált ismertté, de vígjátékokat 
és gyermekkönyveket is írt. 1940-
ben, addigi költői munkásságáért, 
Baumgarten - díjat kapott (a 

József Attila - díj elődje). Első 
felesége Orsolya Erzsi színésznő 
segítségével szoros kapcsolatot 
tartott fenn a színházakkal, 
több drámai művét bemutatták 
a fővárosban és vidéken. 1945 
után főleg műfordításokkal 
foglalkozott, zeneszerzőkről írt 
életrajzi regényeit több kiadásban 
is megjelentették, és több nyelvre 
lefordították. A költő nemcsak 
Újhelyben született, nevelkedett, 
hanem visszatérő vendég volt. 
Verseiben, regényeiben jelen 
van a város és a zempléni táj. 
1985. novemberében az újhelyi 
könyvtárban találkozhatott vele az 
itteni olvasóközönség. A Kazinczy 
Társaság alapító tagja. Meghalt 
Budapesten 1998. szeptember 9-én. 
Halottak napjához kapcsolódva 
idézzük meg „Nincsen sötétség!” 
című versével.

Források: XV. 89. Zemplén vármegye 
levéltárában őrzött gyászjelentések 
levéltári gyűjteménye. 1819 – 2011. 1. 
doboz  XV. 114/a. Fényképgyűjtemény. 
A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött 
fényképgyűjtemény. 1895- 2004. 3. doboz 
Sátoraljaújhely lexikona, Sátoraljaújhely 
2001. (Szerkesztette: Dr. Kováts Dániel) 
Dr. Hőgye István szócikke 19. p. Magyar 
Irodalmi Lexikon (Főszerkesztő: Benedek 
Marcell) Budapest, 1963. Első kötet. A – K. 

29. p. Új Magyar Irodalmi 
Lexikon (Főszerkesztő: 
Péter László) Budapest, 
1994. Első kötet. A – Gy. 
34. p. Sédeni ifj. Ambrózy 
Ágoston http://www.
nevpont.hu/view/241

 

ifj. Ambrózy Ágoston: Nincsen sötétség! 
 
Higgyétek el, nincsen sötétség! 
Nincsen titok, csontváz, barna kripta. 
Ezer serlegben forr ezer szín, szépség 
s – elmegy, aki serlegét kiitta. 
 
Minek borzongtok babonás meséken 
és mit gyötrődtök balga koszorúkon? 
Én vígan élek és tavasztól télig 
gyermekként járok mindig, minden úton. 
 
Ha értem jön egyszer a titkos vendég, 
holmi kaszával sose rémítgessen! 
De sebten jőjjön, nagy haja lobogjon, 
már messziről is vígan integessen! 
 
Hozzon magával sok-sok régi embert 
és hozza magával a nagyapámat. 
mint én csinálnám, harsányan kiáltson: 
„Halló, öreg fiú, ott fenn már várnak!” 
 
Kevéske holmim, könyvem rendbe raknám. 
Nagy, csillogó szemem behunynám szépen. 
Egy utolsót dalolnék. S hajadonfőtt 
vele rohannék az égen… 
 

Kálmán Éva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 
Sátoraljaújhelyi Fióklevétárának munkatársa küldte el nekünk 
a lent olvasható verset. Az írója Abróczy Ágoston, akinek nevét 
bizonyára sok olvasó ismeri, de mert a sorozat elfeledett újhelyi 
emberek életét idézi újra bemutatjuk a „Nyugatosok” között is 
ismert újhelyi költőt. 

Ambróczy Ágoston 
villája - Boglyoska
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Ismét egy újhelyi pár osztja 
meg boldogságát olvasóinkkal. 
Molnárné Dupcsák Márta és Mol-
nár Péter 2019. október 5-én es-
küdtek örök hűséget egymásnak, a 
családtagok és barátok mellett mi 
is sok boldogságot, egészséget, és 
hosszú együtt töltött éveket kívá-
nunk nekik!

BOLDOGSÁG ÚJHELYBEN

November 21-én, a Ne gyújts rá 
Világnapon, az állam, a civil szer-
vezetek és a média 
együttes erővel igye-
keznek rábírni a dohá-
nyos lakosságot arra, 
hogy legalább egyet-
len nap erejéig tegyék le 
a cigarettát. Megdöbbentő adat, 
de évente egy kisvárosnyi em-
ber (kb.30.000) hal meg dohány-
zás miatt Magyarországon. A ci-
garetta az egyetlen olyan legálisan 
beszerezhető termék, amely min-
den második használóját lassan, 
de biztosan elpusztítja. A cigaret-
tázás okozta tragédiák elsősorban 
a középkorú, 40-50 éves embere-
ket érintik, akik átlagosan húsz év-
vel élhetnének tovább, ha nem hó-
dolnának a tüdő mellett a szív- és 
érrendszert is károsító szenvedé-
lyüknek. Az aktív és passzív do-
hányzás hazánkban az egyik veze-
tő halálok. Számos betegség, szö-
vődmény írható közvetlenül és 
közvetetten is a dohányzás szám-
lájára. Mintegy 25 olyan életet ve-
szélyeztető betegség vagy beteg-
ségcsoport van, amelynek kiala-
kulásáért a dohányzás is felelős-
sé tehető. Ezek közül kiemelked-
nek a szív- és érrendszeri betegsé-
gek, amelyeknek az egyik legköz-
ismertebb rizikófaktora a dohány-
zás, illetve messze a legnagyobb 

rizikótényezője a tüdőráknak. 
A tüdőrákban elhunytak 
90 százaléka a dohá-
nyosok közül kerül ki. 
Egy jól karbantartott 

tüdő egész életen 
át problémamente-
sen szolgálja a gaz-

dáját. Ez az a szer-
vünk, amelyre kifejezetten jellem-
ző, hogy ellenálló és tartós, és ma-
gától nem romlik el, hacsak nem 
rongáljuk szántszándékkal. A ciga-
rettázás a lehető legrosszabb rend-
szeres tevékenység, amit a tüdő-
vel tenni lehet. Itt nincs alsó határ-
érték, ami alatt még ne lenne ká-
ros a dohányfüst, és minél többet 
szív valaki, annál biztosabb, hogy 
súlyos kárt okoz a tüdőnek, ráadá-
sul nemcsak önmagának árt vele, 
hanem a környezetében lévőknek 
is, akik a cigarettafüstöt kénytele-
nek belélegezni. Jó tudatában lenni 
annak is, hogy nemcsak a cigaretta 
káros, hanem a dohányzás minden 
fajtája, legyen az pipa, szivar, e-ci-
garetta, stb.  Mindig megéri változ-
tatni. Ne dohányozzon tovább!

Sátoraljaújhely és Járása
Egészségfejlesztési Iroda

Domoszlai Krisztina 
addiktológiai konzultáns

KAZINCZY LAJOS, A TIZENÖTÖDIK ARADI VÉRTANÚ

Büszke fejtartású, okos te-
kintetű szobor néz le ránk egy kő-
emelvényről Széphalmon, a Kazin-
czy Emlékcsarnok mellett. Szeme-
iben tűz lobog, elszántság és aka-
rat, akárcsak apjáéban, kinek örök-
ségét ő vitte tovább. Ő Kazinczy 
Lajos, a széphalmi mester legki-
sebb gyermeke; a tizenötödik aradi 
vértanú. Pásztor Emil megnevezé-
se ez: az első volt szerinte Ormay 
Norbert, őt augusztus 22-én végez-
ték ki, utána következett a tizen-
három vértanú, s így a tizenötödik 
Kazinczy Lajos, akit 170 esztende-
je, 1849. október 25-én végezték ki 
Aradon. A legifjabb Kazinczy-sarj 
„sok szempontból folytatója volt 
apja eszméinek és harcának. Sa-
ját életműve nemcsak fényt kap az 
apjáétól, hanem ki is teljesíti azt a 
magyar reformkor és 1848 eszme-
világával s a fegyveres harc és vér-
tanúhalál hősi vállalásával” – írta 
Pásztor Emil, aki A Magyar Nyelv 
Múzeuma ötletadója is volt, és mo-
nográfiát, dokumentum-életrajzot 
írt Kazinczy Lajosról.  A vértanú 
szobrát 1911. május 28-án avatták 
fel Széphalmon, a család egykori 
lakóháza helyén álló emlékcsarnok 
mellett. Az emlékművet Kazin-
czy Gábor ny. ítélőtáblai bíró ál-
líttatta saját költségén. Tóth And-
rás debreceni művész (Tóth Árpád 
költő édesapja) tervezte és készí-
tette a bronz mellszobrot, melyet 
már 1910 szeptemberében felál-
líttattak ugyan, de csak 1911. má-
jus 28-án lepleztek le. Az ünnepsé-
gen Szirmay István Zemplén vár-
megyei főügyész méltatta Kazin-
czy Lajost, majd Kazinczy Gábor 
„átadta” a szobrot A Magyar Tudo-
mányos Akadémiának, a kert ak-

kori gazdájának.  Váczy János, az 
Akadémia képviselője így szólt a 
vértanúról: „Azon eszmék, ame-
lyeket Kazinczy Ferenc az iroda-
lomban hirdetett, politikai és társa-
dalmi életünket is hovatovább át-
hatották, és midőn a magyarnak 
élet-halál között kellett választa-
nia, három fia jelenik meg a küz-
dőtéren, ápolva s őrizve az apa di-
cső hagyományát, de egyik sem 
hívebben és elszántabban, mint a 
legkisebb, Kazinczy Lajos. Nagy 
katonai tehetségével, szervező el-
méjével, rettenthetetlen bátorsá-
gával szabadságharcunk halhatat-
lan bajnokai közé küzdi magát…” 
A szoborról Váczy a következő-
ket írta 1911-ben: „A mellszobor 
honvédtábornoki ruhában, tölgy-
ággal díszítve ábrázolja Kazinczy 
Lajost. A 230 cm magas, elsőren-
dű tömör haraszti kőből készült ta-
lapzat régi görög stylű négyzetes 
pyramisoszlop, amely szép össz-
hangba olvad a mausoleum görög 
styljével s Kazinczy Ferenc sírkö-
vével. Maga a szobor 90 cm, kö-
zel másfél életnagyságú, bronz, 
sötét színre patinálva. Az em-
lék a mausoleum és sírkő kö-
zött emelkedik, egyaránt látható a 
mausoleumtól s a kert nagyobb ré-
széből s mintegy őrt áll azon ös-
vény bejáratánál, amely Kazinczy 
Ferenc sírjához vezet.” Sátoralja-
újhely városa minden évben ok-
tóber 6-án éppen Kazinczy Lajos 
szobra előtt emlékezik meg az ara-
di vértanúkról. 

Nyiri Péter

A Magyar Nyelv Múzeuma 
igazgatója

BÚCSÚ A CIGARETTÁTÓL
Soha nem késő végleg letenni
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MISSZIÓS KERESZT SÁTORALJAÚJHELYEN

ŐSZ A LONGBAN

Két napon át volt Sátoraljaújhelyen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós keresztje. A három méter magas tölgyfa keresztben magyar 
boldogok és szentek ereklyéit rejtették. A kereszt célja, hogy a magyar katolikus híveket hitben, tudásban, katolikus hagyományokban, hitvallásban megerősítse. 
A görögkatolikus templomban október 28-30. között imádkoztak a hívek a kereszt mellett, áhítattal, és szent liturgiával készültek a 2020-as világkongresszusra. 

A képek láttán ki kételkedik abban, hogy tündérek lakta vidéken élünk? A Long-erdő Természetvédelmi Terület ártéri erdőtársulásai őrzik az ős-Bodrog állat-
és növényvilágát. A terület különlegessége, hogy hegyvidéki és síkvidéki növények egyszerre előfordulnak benne. A védett fajok megcsodálása mellett a táj 
hangulata utánozhatatlan, és minden évszakban más. Tóth István kollégánk most az őszi Longot mutatja meg nekünk. Több fotót találnak a területről kollégánk 
saját közösségi oldalán. 
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