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VÁROSUNK ARCA: VÉDELEM, SZABÁLYOZÁS
Az építészet három alapköve ha-
gyományosan a hasznosság, a tar-
tósság és a szépség. A három foga-
lom értékét a sátoraljaújhelyiek na-
ponta tapasztalhatják, hiszen a vá-
rosban álló régi épületek használa-
tukban ugyan sokszor megváltoz-
va, de még mindig kiválóan szol-
gálják az itt élőket. Ezek a házak 
adják Sátoraljaújhely arcát, ame-
lyet az idők so-
rán a különbö-
ző építkezési stí-
lusok, a szocializ-
mus kevésbé igé-
nyes lakásépítési 
formái ugyan jócs-
kán megváltoztat-
tak, de szerencsé-
re nem tüntettek el.

Építészeti szemléletformálás

A települések képének szemlélet-
formálása nem új keletű szabályo-
zás, de az utóbbi években az ön-
kormányzatok hatásköre megnőtt 
ezeknek a feladatoknak meghatá-
rozásában, a Tokaj-hegyaljai tör-
ténelmi borvidék kultúrtáj te-
rületén minden településrendezé-
si feladatban a terület arculatának 
megőrzése a legfontosabb. Ezért is 
volt kiemelt feladat a Tokaj-hegy-
aljai településeken az arculati kézi-
könyvek megalkotása, a település-
képi rendeletek és az építési sza-
bályzatok felülvizsgálata. Sátor-
aljaújhelyen Radványi György 
DLA főépítész irányításával ké-
szült el a Települési Arculati Kézi-
könyv, akiknek munkáját 2020-től 
Bartus István folytatja. Az önkor-
mányzat Fejlesztési csoportjának 
vezetője a város beruházásai kap-
csán alaposan megismerte az ide 
vonatkozó építésügyi törvénye-
ket, szabályokat, rendeleteket, és 
részt vett a helyi rendeletek módo-
sításában. Az új főépítész hamaro-
san külön ügyfélfo-
gadási időben segí-
ti majd az itt élőket 
építési ügyekben, 
valamint külön idő-
pontban egyeztet a 
tervezőkkel, akik 
az új ingatlanok 
terveinek készítése 
előtt tudnak egyez-

tetni akár a kultúrtáji területre vo-
natkozó, akár a helyi speciális sza-
bályzásokról. 

Jó és rossz példák a
kézikönyvben

Sátoraljaújhely Arculati Kézi-
könyvét 2019 decemberben fogad-
ták el. Az anyagot hosszú szakmai 

és társadalmi vita előzte meg. Le-
egyszerűsítve, a kézikönyv össze-
gyűjti a város építészeti stílusje-
gyeit, melyeket egy építkezésnél 
figyelembe kell venni, alkalmazni 
kell az építészeti részletek, a lép-
ték, tető, nyílászárók, kerítések, 
természeti környezet stb. tervezé-
se során. A kézikönyvben vannak 
ajánlások, és vannak, amelyeket 
be kell tartani, akár átépítést, akár 
új ingatlan építését szeretné elkez-
deni a tulajdonos. Az arculati ké-
zikönyv összhangban van a telepü-
lésképi rendelettel. Ebben a rende-
letben határozták meg a jellegze-
tes építészeti és arculati értékeket 
és sajátosságokat hordozó, a város 
szempontjából meghatározó terü-
leteket.  A rendelet melléklete tar-
talmazza azokat a térképeket, me-
lyek a különböző védettségi terü-
leteket jelzik.  Ahogyan azoknak 
az ingatlanoknak a felsorolását is, 
amelyek helyi építészeti örökség 
védelem alatt állnak. A helyi véde-
lemmel érintett területeket szintén 
az arculati kézikönyv alapján hatá-
rozták meg.

Ne csak az legyen fontos milyen, 
de az is, hol van az ingatlan!

Amikor új épületet vásárolunk, az 
első dolog, amit megteszünk, hogy 
ellenőrizzük az ingatlan állapotát, 
majd a vételi szándék előtt a föld-
hivatalban a tulajdonosok, jelzá-
logjog iránt érdeklődünk, végül 
a közműveket vesszük sorra. Ta-

lán kevesebb időt szánnak a vevők 
arra, hogy megnézzék, milyen te-
lepülésképi szabályok vonatkoz-
nak a házra, amit szeretnének meg-
vásárolni. Ez pedig okozhat meg-
lepetéseket. Fontos, hogy ingatlan 
vásárlás, vagy felújítás előtt tájé-
kozódjanak a tulajdonosok, milyen 
településképi szabályok vonat-
koznak az épületre – hangsúlyoz-
za Bartus István. A polgármeste-
ri hivatalban szívesen adunk felvi-
lágosítást, hogy milyen szabályok 
vonatkoznak az adott ingatlanra, 
ha mondjuk ablakcsere, homlok-
zat-felújítás, tetőcsere van tervben. 
Sok esetben nem lesz drágább a ta-
tarozás, de biztos lehet a tulajdo-
nos, hogy nem hibázik, ami még 
rosszabb, nem kell helyre hozni az 
építészeti bakit. 

Tájvédelem minden felett

Speciális a helyzet Tokaj-Hegyalja 
27 településén. A történelmi borvi-
dék kultúrtáj védelmére 2019 de-
cemberében jelentettek meg egy 
részletes kormányrendeletet. A vi-

lágörökségi területen valamennyi 
tevékenység – különösen a tele-
pülésfejlesztési, településrendezé-
si, erdő- és mezőgazdasági, marke-
ting-építési és egyéb beruházási te-
vékenység, a bányászat, a közleke-
dési infrastruktúra- és vonalas köz-
műfejlesztés – csak olyan módon 
végezhető, hogy az a szőlészeti és 
borászati kultúrát, és karakteres táj 

és településképet 
ne veszélyeztesse. 
A részletes előírá-
sok ezeket szolgál-
ják. Az új ingatla-
nok építése szigo-
rúan kötött.

Ezekkel a példák-
kal:

– új, lapostetős épület a világörök-
ségi területen csak az állami főépí-
tész javaslata vagy tudomásul vé-
tele alapján épülhet,

– hullámpala, műanyag hullám-, 
trapézlemez, azbesztlemez, az-
besztpala, cseréplemez, valamint 
bitumenes lemez tetőfelületen, 
homlokzaton és kerítésen nem al-
kalmazható,

– új nyers vagy festett beton felü-
letképzésű kerítés világörökségi 
területen csak az állami főépítész 
jóváhagyásával helyezhető el, to-
vábbá a kerítés maximális magas-
sága a 180 centimétert nem halad-
hatja meg, kivéve meglévő műem-
léki, vagy helyi védelem alatt álló 
építmények esetén, vagy ha a te-
repviszonyok azt szükségessé te-
szik.

Ezek a kötöttségek az építkezés, 
vagy felújítás időtartalmát is meg-
hosszabbíthatják. Egyes esetekben 
Világörökségi Tervtanács jóváha-
gyása is szükséges, így 3-4 hónap-

pal megnövekedhet 
az ügyintézés. 

Folytatás és Bartus 
István

bemutatása
a 3. oldalon.
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ÚJHELYI MOZAIK
KISEBB HULLADÉKGYŰJTŐ JÁRMŰ DOLGOZIK A 

BELVÁROSBAN
A BMH Nonprofit Kft. Sátoraljaújhelyen is munkába állította új 
szatellit járművét. Az új szemétszállítási eszközt az Abaúj Zempléni 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyik nyertes 
pályázatának útján sikerült beszerezni. Járatban szeptember elején 
kezdte meg a szállítást a kisebb konténeres teherautó, amely a főutcáról, 
a Májuskút utcáról, és annak környékéről szedi majd össze a kommunális 
hulladékot.  

VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉST MÓDOSÍTOTTAK 
SZEPTEMBERBEN

A koronavírus miatt kialakult új gazdasági helyzet jelentősen módosította 
az idei év városi költségvetését. Az eredetihez képest válság költségvetést 
fogadtak el idén júliusban a képviselők, amelyet szeptemberben ismét 
módosítottak. A tavaszi előirányzathoz képest 300 millió forintos hitellel 
számol a hivatal, amelyet csökkenthet a kormányzati segítség. 55 millió 
forintos kiegészítő kérelmet adtak be legutóbb, de már biztosan látszik, 
hogy az önkormányzat hitelkeretére is szükség lesz az év végéig.

25 ÉVES A ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY
25 éves a Rotary Club Sátoraljaújhely. A jótékonysági szervezet 
nagyszabású charter ünnepséget tervezett, de a vírushelyzet miatt erről 
lemondott. Helyette egy díszfát ültettek el a zenélő szökőkút mellett. 
A Rotary fája hirdeti a sátoraljaújhelyi mozgalom múltját, és egyben 
jelképezi a jövőt. Az országban szinte az egyetlen klub az újhelyi, amely 
megalakulása óta tartja taglétszámát, és az elmúlt évben számos fiatalt is 
meghívtak maguk közé. 

ELMARADTAK A BELTÉRI RENDEZVÉNYEK
Szeptemberben a sátoraljaújhelyi önkormányzat szinte valamennyi 
beltéri rendezvényét lemondták. A Város Heti programok közül csupán 
az Ismerős Arcok koncertet, és a születésnapi díszünnepséget tartották 
meg. A vírus a városban is megmutatkozott. Két iskolában, két osztályban 
szeptember második felében karantén rendeltek el, miután egy diáknál, 
és egy pedagógusnál mutatták ki a Covid19 fertőzést. A polgármester 
valamennyi önkormányzati intézményben kötelezővé tette az arcmaszk 
viselését. A szabályok enyhítéséről, és az októberi rendezvényekről a 
vírus további terjedésének tükrében határoznak majd a város vezetői.

ÚJHELYI KÖRKÉP

FELTŰNTEK AZ „UNOKÁZÓS” CSALÓK
Szeptember elején feltűntek az „unokázós” csalók Sátoraljaújhelyen 
is. A jellemzően idősek sérelmére elkövetett pénzszerzés módszere, 
hogy idős embereket telefonon hívnak fel azzal a történettel, hogy 
közeli hozzátartozójuk balesetet szenvedett, akinek ezért azonnal 
pénzre van szüksége. Előfordul, hogy a kiszemelt idős unokájának, 
hozzátartozójának adják ki magukat, és így kérnek pénzt. Legtöbbször 
postai utalással, vagy futárral csalják ki a megbeszélt összeget.  
Sátoraljaújhelyen öt ilyen bejelentés érkezett a rendőrségre, vagyis az 
idősek nem hittek a csalóknak, de a rendőrség felhívja a figyelmet, az 
ilyen trükkös csalásokra.

PIACKÉPES INFORMATIKAI TUDÁST KÍNÁLNAK
Piacképes informatikai tudást kínálnak a Szent István Katolikus 
Technikum és Gimnázium diákjainak. Az informatikai szakmacsoportban 
tanulók képzésében bekapcsolódott a CISCO Hálózati Akadémia is. A 
világvállalat célja, az általános hálózati és informatikai ismeretek minél 
szélesebb körű terjesztése az oktatás minden szintjén és formájában. 
E mellett a pénzügyi ismeretek terén elért eredményei miatt az iskola 
az Oktatási Hivatal egyik Bázisintézménye lett. A beválasztott 20 
megyei középiskola a szakképzés további alakításában járnak elől 
„jógyakorlataikkal”. KBK
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FOLYTATÁS – VÁROSUNK ARCA: VÉDELEM, SZABÁLYOZÁS
Bartus István – a város új 

főépítésze
Bartus István a sátoraljaújhelyi 
polgármesteri hivatal Fejleszté-
si csoportjának vezetője. 2003 au-
gusztusától dolgozik az önkor-
mányzatnál, kezdetben, mint épí-
téshatósági ügyintéző, majd 2007-
től városfejlesztési szakreferens-
ként. Gyarmathy László mellett is-
merte meg a városfejlesztési pro-
jektek előkészítésének, lebonyolí-
tásának feladatait. 2014-től, mint 
városfejlesztési csoportvezető tőle 
veszi át ezt a munkát. Az elmúlt 17 
évben a városunk építési program-
jainak felügyelete mellett, a beru-
házások tervezése, közbeszerzési 
eljárások előkészítése is a munká-
ja része lett. A Debreceni Egyetem 
Műszaki Főiskolai gépészmérnöki, 
épületgépészeti szakának elvégzé-
se után folyamatosan képezte ma-
gát. Településmérnöki egyetemi 
végzettséget szerzett, település-
gazdálkodás és településfejlesztés 
képesítéssel Sátoraljaújhely Város 
Integrált Városfejlesztési Stratégi-
ájának kidolgozását, annak felül-
vizsgálatát irányította. Munkájá-

Nem a büntetés a cél

A kultúrtáji védelem és a városi 
környezet formálásának célja nem 
az, hogy nehezítsék az ingatlan tu-
lajdonosok dolgát. Éppen ellenke-
zőleg, a cél, hogy egy letisztult, 
szép utcaképpel rendelkező, az 
építészeti értékeit megtartó város 
alakuljon ki. Soha nem büntetünk 
azonnal, de azzal is tisztában kell 
lenni, hogy az önkormányzatoknak 
bizonyos területeken joga, Sátoral-
jaújhely és még 26 Tokaj-hegyaljai 
település esetében kötelessége sza-
bályokat felállítani az épület és ar-
culatvédelemre. – hangsúlyozza a 
főépítész. Nem is annyira a bün-
tetés mértéke okozza a legnagyobb 
bosszúságot ilyenkor, inkább az, 
hogy ezzel együtt megköveteljük az 
eredeti állapot visszaállítását. Így 
pedig az eltüntettet homlokzat dísz 
visszaállítása, vagy az új színezés 
költségének terhe is a tulajdonosé. 

ban új kihívásnak tekinti a főépíté-
szi feladatkört, amelyet Radványi 
György halála után vett át. A szak-
mai kihívásoknak való megfelelés-
hez kiegyensúlyozott családi hátte-
re segíti. Károlyfalván él, feleségé-
vel és három gyermekével. Felesé-
ge Bartus Tímea, a Műszaki és Va-
gyongazdálkodási Osztály veze-
tője, építész és építőmérnök.  Egy 
nyolc éves kislány, és egy hat éves 
ikerpár, egy fiú és egy lány apuká-
ja.

70 ÉVES A SZLOVÁK OKTATÁS SÁTORALJAÚJHELYEN
A 71. tanévben emlékeztek a 
70 éves évfordulóra a Szlovák-
Magyar Két tanítási nyelvű Nem-
zetiségi Általános Iskola régi és je-
lenleg tanárai, tanítványai, az or-
szágos, megyei és helyi szlovák 
nemzetiségi önkormányzatok tag-
jai.

Az intézmény az évforduló em-
lékére volt székhelyén, a jelenle-
gi Kazinczy Ferenc Múzeum falá-
ra emléktáblát helyezett ki. Ebben 
az épületben 1950 és 1981 között 
működött a iskola, ezt a több mint 
30 évet pedig igen sok szép emlék 
kísérte. Erről a volt tanítványok és 
tanárok meséltek, hol személye-
sen, hol pedig videóüzenet formá-
jában a visszaemlékezésen, melyet 
a Kazinczy Ferenc Múzeum udva-
rán tartottak meg. 

Kuczik Júlia igazgató: Az első 30 
év munkája adta meg az alapo-
kat a mai iskolának is. Létszámá-
ban nem is volt nagyobb ez az in-
tézmény az 1950-es években sem, 
de kicsit másként működött. A vi-
déki szlovákság gyermekeinek in-
dították, akik bentlakással tanul-
tak itt. Ettől az épülettől nem mesz-

sze, a Rákóczi utcában volt a kol-
légium. Később, ahogy beköltöz-
tek a városba a Hegyközből, Hu-
tákból a családok szívesen válasz-
tották ezt az iskolát gyermekeik-
nek. A fotókiállítássunkban néhány 
korábbi fotót is bemutatunk ebből 
az időből. Máig ezekre a falvakra, 

családokra támaszkodunk, és ma 
már a szlovákiából is vannak tanu-
lóink.

A múlt meghatározza a jelent, 
hangzott el sokszor az évfordulós 
megemlékezésen. Az itt tanult di-
ákok közül olyan emberek kerül-
tek ki, akik máig oktatják, nevelik 
a szlovák nemzetiségű tanulókat, a 
helyi kisebbség megtartói.

PAULIK ANTAL szlovák nemze-
tiségi szószóló: A gyerekek kis fal-
vakból, zárt közösségekből kerül-
tek ki, a pedagógusok nem csak ta-
nárok voltak, de ők helyettesítették 
a szülőket. Ez mai időkig igaz a kö-
zösségeinkre, hiszen leszámítva a 
fővárosi iskoláinkat a többi nem-
zetiségi intézmények is viszonylag 
kis létszámmal működnek, megad-
va ezzel azt a pluszt, ami egy csa-

ládban is megmarad. Ez a mi erős-
ségünk.

Élőben a helyszínen, és videó-
ban szívesen emlékezetek a volt 
diákok, akik között ott volt pél-
dául Ignácz András vállalkozó, 
vagy Angyal Ernő a sátoraljaújhe-

lyi bíróság korábbi elnöke, Szuhi 
Miklósné Sacika, aki szlovák nem-
zetiségi óvónőként ment nyugdíj-
ba, Krafcsenkó Katalin nyugalma-
zott pedagógus, Polincsár Csilla 
tanárnő. Valamennyiük visszaem-
lékezésében az volt a közös, hogy 
kiemelték az értékeket, amit kap-
tak az iskolától: a plusz nyelvtu-
dást, amelyet később hasznosítot-
tak, a számos utazást, más orszá-
gok megismerését, a programokat, 
és azt az erős közösséget, amelyek 
fontos alapot adtak később is. A 
szlovák iskola nekik az ott töltött 
négy vagy nyolc év alatt,  alapos 
tudás adott. Amit akár közismereti 
tárgyakból, akár más tanórán kívü-
li foglalkozásként kaptak a nevelő-
iktől később is tudták kamatoztat-
ni. Az iskola ezeket az hagyomá-
nyokat követi máig. 

Változások a helyi 
szabályzásban 

A szigorú építési, átépítési szabá-
lyok nem csak a magántulajdono-
sokra vonatkoznak. A sátoralja-
újhelyi önkormányzatot is érintik 
mindezek, akár homlokzat-felújí-
tást indítanak a főutcán, akár egy 
iparterületen felépített csarnok-
ba kezdenek bele. A településkép 
szempontjából frekventált terüle-
ten élőknek visszatérítendő, ka-
matmentes kölcsön formájában se-
gít a város, ha ingatlan felújítás-
ba kezdnek. A támogatásra minden 
esztendőben külön keretet biztosí-
tanak a költségvetésben. 
A helyi szabályzás változtatásán 
jelenleg is dolgoznak az önkor-
mányzat munkatársai. A helyi te-
lepülésrendezési terv felülvizsgá-
lata már elkezdődött, az új szabá-
lyozás az év végén kerül a testület 
elő. Idővel Sátoraljaújhely Telepü-
lési Arculati kézikönyve és telepü-
lésképi rendelete, valamint építési 
szabályai is változnak majd, a ta-
pasztalatokra épített kisebb módo-
sításokkal. 

KBK

68 éves korában elhunyt Laczkó 
Lajos a Borsi székhelyű II. Rákó-
czi Ferenc Polgári Társulás elnö-
ke, a felvidéki Bodrogköz magyar-
ságának egyik meghatározó tagja. 

Ő még magyar tannyelvű iskolá-
ba járt Borsiban, és a rendszervál-
tás után a Független Magyar Kez-
deményezés politikai csoport élére 
állt falujában, később a Magyar Ko-
alíció Pártjának helyi szerveztének 
elnök lett. Kiemelt figyelmet szen-
telt Borsi kulturális életének, mint 
képviselő, és mint a Polgári Társu-
lás alapító tagja. Nevéhez fűződik 
a nagyságos fejedelem születésé-
nek rendezvénye márciusban Bor-
siban, és a Szent István napi új ke-
nyér szentelés ünnepsége. 2013-
ban Sátoraljaújhely polgármeste-
rével közösen indítottak gyűjtést 
az ellopott és megrongált szobor 
megmentésére. Az ő koordinálá-
sával készült el később a szobor új 
talapzata is. 2017-ben Sátoraljaúj-
hely Város Önkormányzatának ki-
tüntetését is megkapta. Napjain-
kig tartotta a kapcsolatot az anya-
országgal, tervei között szerepelt 
az immár megújult Rákóczi kas-
télyban megszervezni 2021 már-
ciusában a Rákóczi ünnepséget. 
Nyugodjék békében!

EMLÉKEZÜNK
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RÖVIDHÍREK
Elmaradnak a Mozgáskorlátozot-
tak Sárospataki és Zemplén Tér-
ségi Egyesületének őszi rendez-
vényei. Az idén 30 éves szervezet 
hagyományos kulturális találkozó-
ját alakította volna át ünnepi prog-
rammá, ám a koronavírus második 
hulláma ezt meghiúsította. Szeré-
nyen, csendben ünnepelnek idén, 
így vers és fotópályázatot hirdet-
tek. A pályaműveket is online for-
mában, és az év végi Fogyatékkal 
élők Világnapjára szervezett prog-
ramjaikon értékelik majd.

Újra világít a kettős kereszt a Vár-
hegyen. A Sátoraljaújhelyen élők-
nek fontos szimbólum a kereszt, 
amelyet a vár építése miatt ugyan 

elbontottak, de most újra felállítot-
tak. Már ez a művelet is igen sok 
fejtörést okozott a kivitelezőknek, 
mert három darab egyenként 16 

2020-ban 163 napra szer-
ződtették a régészeti fel-
tárásban résztvevőket 
a Sátoraljaújhelyi Vár 
munkálataira. Az első né-
hány hónap rögtön látvá-
nyos eredményeket ho-
zott, amelyet még a ka-
rantén sem tudott meg-
hiúsítani. Nagyban se-
gítette a munkát, hogy a 
szervízúton immár teher-
autó is tud közlekedni, így az el-
múlt évek alatt egyik helyről a má-
sikra hordott meddőhányó lekerült 
a hegyről, és az északi plató kele-
ti részében is elkezdték a munkát. 
Amíg a látogatók a Kopaszkán át-
adott központban ismerik meg az 
eddig elért eredményeket, és a vár 
történetét, addig az északi torony 
nyugati várfala lassan eléri a leg-
magasabb pontját. 

Ringer István: Ennek a háromszö-
gű toronynak keleti és déli fala elég 
magasan megőrződött, de a nyuga-
ti fal, az szinte teljes egészében el-
pusztult. Valószínűleg a vár pusz-
tulásakor szándékosan rombolták 
le, így a restaurálási munka ered-
ményeként a másik fal analógiájá-
ra, a kitermelt kövekből régészeti 
falazó habarccsal építettük fel ezt 
a részt. Ám ezen a ponton megál-
lunk, mert nem tudjuk, hogyan néz-
hetett ki a födém, illetve a fölötte 
álló terek nyílásai hol lehettek. 

A várfeltárás ez után egy érdekes 
irányt vesz, mert a tervek szerint 
élesen elválik majd egymástól a 
régi várfal, és az a sétány és kilá-
tó pont, amelyet modern építészeti 
eszközökkel illesztenek hozzá a fa-

MI ÚJSÁG A VÁRHEGYEN?

lakhoz, és kilátópontként a három-
szögű toronyhoz.

R.I.: Ez egy nagyon erős látvány 
lesz, mert  a szerkezet erősen el 
fog válni a falaktól. Tudatosan vá-
lasztottunk ezt a koncepciót, mi-
vel nem tudjuk, hogyan nézhetett 
ki pontosan ez a vár, nem kísér-
lünk meg semmilyen olyan beavat-
kozást, ami a bizonyosságnak egy 
bizonyos fokán áll, de nem tudjuk 
milyenen. Inkább arra törekszünk, 
hogy jól bejárható legyen a vár, a 
látogatók lássák a feltárt falakat és 
várrészleteket, de a panorámára 
helyezzük a hangsúlyt.

A program gazdája a Kazinczy Fe-
renc Múzeum, ahol az évek során 
feltárt régészeti leletanyagot dol-
gozzák fel. A kitermelt föld alól a 
múzeum fémdetektoros önkénte-
seinek a segítségével igen gazdag 
tárgyi leletanyag, és érme gyűjte-
mény került elő. A belőlük válo-
gatott kiállítás hamarosan látható 
lesz.

R.I.: Több, mint 1000 egyedi fém-
tárgy került ki a föld alól csak az 
idei ásatásban, amik közül már a 
restaurátoroktól vissza is kaptunk 

néhányat. Jellemzően fegyverlele-
tek kerülnek elő, szúró, vágó fegy-
verek, szakállas puska töredékek, 
ólomgolyók. Például golyóöntő 
fogó, viseleti elem darabokat, öv-
csatokat, bronzból öntött szíjele-
meket. Számos egyszerű hétközna-
pi tárgyak is előkerültek. A zablák, 
gyűszűk stb. tömeges előfordulása 
nagyon meglepett, és nagyon büsz-
kék vagyunk, rá, hogy ennyi közép-
kori tárgyanyaggal gazdagodott a 
múzeum. Nagyon sok éremlelet is 
előkerült, a legkorábbiak V. István, 
III. András veretei, ebből is több 
mint 1000 darab van. A kiállítás-
ban lesz egy átfogó kiállítási belő-
lük is.

Ringer István régész, mint a feltá-
rás vezetője az elmúlt év nyarán in-
dította el érdekes, és igen népszerű 
vlogsorozatát. A Régész karrierem 
romokban hever címet viselő rövid 
internetes sorozatban lépésről lé-
pésre ismerhetjük meg a történel-
mi emlékhely feltárásának részle-
teit. Nem csak az újhelyieket ér-
deklik ezek a részletek, de orszá-
gosan is népszerű a sorozat – in-
nen értesülhettek például sokan, 
hogy elkészült a város szimbólu-
maként számon tarott kettős ke-

A negyedik tanév kezdődött el a 
Sátoraljaújhelyi Közösségi Felső-
oktatási Képzési Központban. A 
Miskolci Egyetem kihelyezett kép-
zésén 79 hallgató tanul. A legerő-
sebb az Egészségügyi Kar két le-
velezős tanrendű képzése, diplo-
más ápoló és védőnői szakon 76 
tanuló van. A folytatásban a Mis-
kolci Egyetem továbbra is elköte-

lezett a helyi képzési forma bizto-
sítása iránt, és mint magánegyetem 
azon a célkitűzésünkön nem vál-
toztattak, hogy a régiót a felsőfo-
kú oktatás eszközeivel fejlesszék, 
támogassák – mondta a megnyitón 
professzor dr. Horváth Zita rektor.

A MEGÚJULT KETTŐSKERESZT
méter hosszú vasoszlopot vittek fel 
a hegy tetejére, ezek tartják a 10 
méter magas keresztet. Aki éjsza-
ka Miskolc felől közelíti meg a vá-
rost, viszonyítási pontként láthatja 
a várat, és a kettős keresztet, amely 
jelzi az itt élőknek, haza érkeztek!

EGYETEMI TANÉVNYITÓ

CISZTERNA A VÁRBAN SOK A TÁRGYI EMLÉK

ÉPÜL A NYUGATI VÁRFAL

reszt is. A három darab, 
egyenként 16 méter hosz-
szú vasoszlopokat bravú-
ros megoldással vitték fel 
a hegy tetejére, ezek az 
óriási oszlopok tartják a 
12 méter magas keresz-
tet, amelyet fehér fényű 
ledsorokkal világítanak 
meg. Az irányt jelző ket-
tős kereszttől nem mesz-
sze, egy ciszternát és egy 

farkasvermet találunk. Mélyí-
tésük, kutatásuk is jól halad.

R.I: A farkasveremnek védelmi 
funkciója volt, a déli várrészt vá-
lasztotta le az északitól. Amikor el-
érjük az alját, valószínűleg megta-
láljuk a feletti átívelő híd letámasz-
tásainak helyét. A terv az, hogy mi 
is visszaállítunk ide egy fahidat.

A másik egy ciszterna, két víztároló 
is volt itt a hegyen. Ebből az egyik 
van meg, ami hat méter mély. Ön-
magában ez a két hatalmas üreg is 
látványos lesz, és a benne talált le-
letanyag is jelentős. 

2020 ősze még biztosan az északi 
várfalak konzerválásával és az új 
szondák kutatásával telik majd az 
Újhely várában. A folytatásban egy 
igen izgalmas időszak következik 
majd, hiszen az említett sétány, és 
kilátópont érdekes építészeti meg-
oldásokat tartogat, amelyek első-
sorban idegenforgalmi látványos-
ságként lesznek eladhatók. A cél, 
hogy az újhelyi eltűnt vár nyomán 
szívesen barangoljanak az ide lá-
togatók, az itt élők pedig legyen 
büszkék megtalált, és feltárt törté-
nelmi örökségükre.

1000 PÉNZVERET KERÜLT ELŐ CSAK IDÉN

CSODÁLATOS A PANORÁMA

KBK
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fiala borcsa: drill
egy szétcsúszóban lévő házasság 
története, amelyben adott egy túl 
sok terhet cipelő családapa, egy 

megfáradt családanya és 
a bizonyos harmadik. A 
könyv a törékeny kap-
csolatokról és a meg-
szokás romboló erejé-
ről mesél. András, negy-
venes férfi, karrier, fele-
ség, két gyerek-ő azon-
ban mégsem elégedett. 
Szűknek érzi a minden-
napokat, nyomasztja, 
hogy mi mindent nem 
hozott még ki az életé-
ből, puha fészek helyett 
kalitkának kezdi érezni 

otthonát, és keresi miképpen tör-
hetne ki onnan. Judit, a feleség szá-
mára a család mindenek felett áll, 
ennek rendeli alá egész életét. Bár 
már belefáradt kissé a rutinba, de 
szent meggyőződése, hogy férjével 

A MEGÚJULÓ KAZINCZY EMÉLÉKCSARNOK

Fiala Borcsa a Woman.hu (wmn.
hu) népszerű internetes magazin 
főszerkesztő helyettese, ismert új-
ságíró és blogger. A wmn előtt kö-
zel másfél évtizedig angolt taní-
tott, majd egy online életmód ma-
gazinnál volt újságíró. Írással már 
régebben foglalkozik, négy évig írt 
egy „anyuka blogot” Egy cirkusz-
igazgató hétköznapjai címmel.Új 
regényében, a Drillben kíméletle-
nül világít rá a kapcsolatok töré-
kenységére, olyan apró mozzana-
tokra, amelyek megrepeszthetik 
egy házasság szilárdnak tűnő falát. 
Mindenki számára ismerős élet-
helyzetekből felépülő könyve azt 
a kérdést feszegeti, vajon tényleg 
ismerjük-e azt, akivel megosztjuk 
mindennapjainkat, és vajon med-
dig tartható fenn egy család a meg-
szokásokra és a rutinra építve.
Drill: vagy más néven hármas 
szett, egy olyan pókerkéz, ami há-

rom ugyanolyan értékű kártyát tar-
talmaz (ezek persze különböző szí-
nűek) és két másik értéktelen kár-
tyát.
Drill: szigorú kikép-
zés, gépies fegyelmezés, 
vakfegyelem
Drill: a cerkóffélék csa-
ládjába tartozó faj. Csa-
ládcentrikus állat, csa-
patához hűségesen ra-
gaszkodik.
A regény kártyákra ala-
pozva osztja fel a törté-
netet a három szereplő 
nézőpontjára, így min-
denki oldalát megvizs-
gálhatjuk, a megcsalt 
nőét, a megcsaló férfiét és a har-
madik félét.
András, Judit, Réka-ők Fiala Bor-
csa új regényének főszereplői, ahol 
kiderül, hogy minden lapnak leg-
alább három oldala van. A Drill 

együtt kell maradniuk a gyereke-
kért. Különben is, ilyen egy házas-
ság. Réka, céltudatos, erős nő, aki 
korábban karrierjére koncentrált, 
emiatt úgy fogyatkoztak az évek és 
lehetőségek, hogy észre sem vette. 
Amikor megismerkedik a munka-
helyén Andrással, lenyűgözi a fér-
fi kedvessége, szép családja, és azt 
is hamar észreveszi, hogy a régóta 
házasságban élő, unatkozó férfi fe-
jét valószínűleg nem olyan nehéz 
elcsavarni, így amikor az élet elé-
be sodorja a nagy szerelem lehető-
ségét, két kézzel kap utána. Fiala 
Borcsa regénye könnyen emészt-
hető könyv komoly témáról, amely 
kimond egy fontos dolgot is: nincs 
egy bűnbak, egy hibás, mindannyi-
an hibásak is, nem is, nem minden 
csak fekete és fehér.

KÖNYVAJÁNLÓ

42 szerző, 72 szemelvénye olvas-
ható a Trianon 1920-2020 Irodal-
mi-történelmi olvasókönyvben, 
melyet szeptember 14-én mutattak 
be a sátoraljaújhelyi olvasóknak.  

A könyvet az önkormányzat kez-
deményezésére a Trianoni béke-
diktátum évfordulójára szerkesz-
tette össze Fehér Jószef ny. múze-
umigazgató, és Nyiri Péter a Ma-
gyar Nyelv Múzeumának vezető-
je. Az olvasókönyv kifejezés is jel-
zi, fiataloknak készült a váloga-

tás, és különlegessége, hogy egy-
szerre tartalmazza ismert költők és 
írók verseit, írásait Trianon jegyé-
ben és benne vannak a „kisebbek”, 
olyan szerzők, akik Sátoraljaúj-
helyhez, Zemplénhez köthetők. 
Így Ady Endrétől Wass Albertig 
ível ez a szöveggyűjtemény, ben-
ne például Babits Mihály, Csoóri 
Sándor, József Attila, Kosztolányi 
Dezső verse, Móricz Zsigmond tu-
dósítása a trianoni határnyitásról, 
vagy Márai Sándor visszaemléke-
zései, amikor igyekezett jelen len-
ni a magyar lakta területek visz-
szaadásánál. Az említett részletek-
re maga a szerkesztő, Fehér József 
hívta fel a figyelmet a könyvbemu-
tatón, melyet a Városi Könyvtár 
szervezett a járványhelyzet miatt a 
befogadó Kazicnzy Ferenc Múze-
um udvarán. A kellemes hétfő dél-
utáni találkozón az olvasókönyv 
igazi „kincseiről” még több szó 

esett. Ezek pedig a helyi szerzők 
versei, szövegrészletei. Például 
Dókus Gyula, Zemplén Vármegye 
tudós alispánjának merengése, ki-
nek kastélya éppen a trianoni határ 
mellett állt, így minden nap átlátott 
a megcsonkított haza immár hatá-
rok által zárt területére, vagy Kán-
tor Mihály néptanítói versei, aki 
hasonlóképpen kívánja a magyar-
ság feltámadását. Sátoraljaújhely-
ből Farkas Andor egykori polgár-
mester versei a fájdalmat mutat-
ják, melyet a magyar ember érzett 
itt a határ szélén, síránkozás és csa-
lódás egyben számos sora. Az ol-
vasókönyv forgatása közben akár 
a helyi, akár az ismert írók, köl-
tők soraiból, az elcsatolt magyar-
ság visszatalálásának hite a leg-
szembetűnőbb. Maga a kiadvány 
érdekes, és különleges válogatás, 
amely ilyen formában még soha, 
sehol nem jelent meg, nem keres-

Jelenleg is zajlik Széphal-
mon, Kazinczy Ferenc egy-
kori birtokán egy teljes kert-
rekonstrukció. A munkála-
tok érintik az egykori kú-
ria helyén álló emlékcsar-
nokot is. 1873-ban épült fel 
az a klasszikus görög temp-
lomot idéző épület, mely-
nek eredeti terveit Ybl Mik-
lós és Szkalnitzky Antal al-
kotta. E két kiemelkedő épí-
tész vezette a Magyar Tudo-
mányos Akadémia építését 
is. Az építkezést a korabeli tudósí-
tások szerint maga Szkalnitzky irá-
nyította. Az épület a vendégköny-
vek tanúsága szerint 1876-tól nap-

jainkig folyamatosan fogadja a lá-
togatókat. A Kazinczy Emlékcsar-
nok legutóbb 2000-2001-ben esett 
át egy felújításon, de az azóta el-

BEMUTATTÁK A TRIANONI OLVASÓKÖNYVET – TRIANON 1920-2020

telt két évtized ismét szükséges-
sé tette az állagmegóvó beavatko-
zást. A felújítás során restaurálták 
az épület külső homlokzatát is. Az 
oromfal csúcsán és szélein találha-
tó díszítőelemek - az úgynevezett 
akrotérion -, visszanyerték erede-
ti formájukat, Módy Péter szob-
rász-restaurátor és csapata szak-
értelmének köszönhetően. A sé-
rült részeket pótolták, kiegészítet-
ték, a szennyeződések eltávolítá-
sa után védő bevonattal kezelték, 
hogy ellenállóbbak legyenek az 
időjárás viszontagságaival szem-
ben. A lábazat márványtáblái fel-
csiszolás után újra eredeti színük-
ben tárulnak a látogatók elé. A be-
járat kis vaskapuja is visszanyerte 
autentikus formáját. A szerkezetet 
borító festéket, mely néhol az egy 
centi vastagságot is elérte, eltávo-
lították. Láthatóvá vált az öntvény, 
mely a korban is kiemelkedő mi-
nőségű alkotás volt. A kapupántot 
is az eredeti állapot és szerkezeti 

megoldás szerint állították helyre, 
a befogadó kövekkel együtt. Így 
látható a pánt egy része, melyet 
nem takartak el. Az emlékcsarnok 
belsejében a szerelések nyomait, 
valamint a korábbi sérüléseket is 
eltüntette Kisterenyei Ervin festő-
falrestaurátor és csapata. A festést, 
ahol szükséges volt, az eredeti szí-
nekkel javították. A falfestés resta-
urálása során került elő a korábbi 
konzerválás technikája, mely egy 
vékony szövettel erősítette meg a 
vakolatot, így akadályozva meg 
az apró repedések kialakulását. Az 
eredeti színeit visszanyert belső tér 
várja az új kiállítást, később pe-
dig a látogatókat is. A kertrendezés 
munkálatai során a felszínre ke-
rültek az eredeti kúria falai is, így 
megerősítést nyert, hogy valóban 
az egykori épület helyén áll ma a 
Kazinczy Emlékcsarnok.

Kurucz Péter, könyvtáros
A Magyar Nyelv Múzeuma

hető rá az interneten, csak helyi 
irodalmalom alapos ismerői tudják 
hol találhatók ezek a versek, szö-
vegek – hangsúlyozta Nyiri Péter a 
könyv társszerkesztője. A könyvet 
ezer példányban adta ki Sátoralja-
újhely Város Önkormányzata, eb-
ből köteles példányt kaptak a helyi 
általános és középiskolák, a többi 
a Városi Könyvtárban és a  helyi 
könyvesboltan megvásárolható.

KBK
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KOSSUTH KULTUSZ A GIMNÁZIUMBAN
„Csak az képes hatalmasan hatni, 
ki saját korának embere, ki pedig 
korától elmarad, élve is halott”

(Kossuth Lajos)

Először iskolánk diákjaként talál-
koztam a Kossuth-kultusszal. Az 
1980-as évek közepén osztályom 
is „viselhette” a Kossuth-osztály 
címet. Az elismeréssel együtt járó 
idős Kossuth Lajost ábrázoló port-
ré egész tanévben farkasszemet né-
zett velünk, kit ösztönözve, kit fi-
gyelmeztetve kötelességére, má-
sok számára csak berendezési 
tárgyként. Történelem szakot vé-
gezve, és tanárként visszatérve kö-
zépiskolai éveim helyszínére, én is 
a kultusz ápolásának részesévé vál-
tam. Kossuth Lajos iskolánk leg-
jelentősebb közéleti pályát befu-
tó egykori diákja. Viszonylag ala-
csony társadalmi helyzetből (köz-
nemesi család) indulva emelkedett 
a korabeli Magyarország legmaga-
sabb közjogi méltóságába, lett Ma-
gyarország kormányzója. Pályá-
ja mindenki számára követendő 
mintaként szolgálhat. Az elsősök-
nek minden tanév elején könyvtári 
óra keretében bemutatjuk az anya-
könyvet, amelybe 1810-1816 fo-
lyamán évenként bejegyezték Kos-
suth Lajos nevét. Illetve megte-
kinthető egy olyan anyakönyvi ol-
dal is, ahova az iskolánkba beíra-
tott Kossuth Lajos aláírása latino-
san, Ludovicus Kossuthként ke-
rült.

A tanév folyamán (eltekintve az 
évnyitótól) a legelső iskolai ün-
nepség (születési dátuma szeptem-
ber 19-ére esésének köszönhető-
en) a Kossuth-ünnepség. Iskolánk 
névadójáról minden alkalommal 
a teljes iskolát érintő emlékmű-
sor keretében, esetenként életraj-
zi vetélkedővel emlékezünk meg. 
2018-ban az ünnepség háromna-
pos, majd 2019-ben egy teljes heti 
programmal bővült tematikus hét-
té. A 2018-as és 2019-es tematikus 
hét keretében történészek által tar-
totta történelemórákra került sor, a 
rendhagyó énekórákon pedig a re-
formkor zenéje és Kossuth-nóták 
elevenedtek meg. Projektmunkák 
valósultak meg (pl. Kossuth-em-
lékhelyek a városban; plakát Kos-
suth családjáról, életéről; Kossuth-
napi ünnepi műsor összeállítása; 

esszék Kossuth pályájáról, sátor-
aljaújhelyi tevékenységéről; a Pia-
rista-templom, a piaristák és a gim-
názium kapcsolata; Kossuth Lajos 
és a csodarabbi).
2017-tel bezárólag a Kossuth-ün-
nepség keretében került kihirdetés-
re a Kossuth-osztály. A cím elnye-
rése az osztály által az előző tan-
évben végzett munka alapján tör-
tént. Értékelésére a tantestület ál-
tal kialakított pontrendszer szerint 
került sor: az osztály tanulmányi 
átlagáért, tanulmányi versenye-
kért (házi és városi, megyei és te-
rületi, országos), pályamunkákért 
és dolgozatokért, nyelvvizsgákért, 
ECDL vizsgáért, közösségi mun-
káért, karitatív tevékenységért, di-
cséretekért, kitűnő tanulói teljesít-
ményért voltak még adhatók pon-
tok. Levonás járt viszont az igazo-
latlan órákért, figyelmeztetésekért, 
megrovásért, bukásért. A cím el-
nyerése anyagi elismeréssel is járt 
a Pro alma matre alapítvány részé-
ről, az összeget az osztály saját cél-
jára használhatta fel.
A Kossuth-osztály helyett 2017-
ben, 2018-ban és 2019-ben Kos-
suth-diák cím adományozására ke-
rült sor, amely szintén anyagi elis-
meréssel is jár. Az értékelés szem-
pontjai, kis eltérésekkel, meg-
egyeznek a Kossuth-osztály érté-
kelési pontrendszerével. Az isko-
laépület falán emléktábla tájékoz-
tat mindenkit, aki az iskolába ér-
kezik, Kossuth Lajos itt töltött ta-
nulmányi éveiről. Az új épület lép-
csőházában (az 1989-ben, az isko-
la fennállásának 200. évfordulója 
alkalmából kihelyezett emléktáb-
la fölött) Kossuthot ábrázoló fest-
mény fogadja az emeletre indulót. 

1999-ben, a forradalom és szabad-
ságharc 150. évfordulóján, a Fóru-
mon, Kossuth-domborművel díszí-
tett emléktábla került elhelyezés-
re. A lépcsőn felérkezők, a „Csak 
az képes hatalmasan hatni, ki sa-
ját korának embere, ki pedig ko-
rától elmarad, élve is halott” örök 
érvényű Kossuth-idézetet olvas-
hatják. Születése 200. évforduló-
ján, 2002-ben mellszobrát avattuk 
fel az iskola „új épülete” belső ud-
var felőli bejárata mellett. 2002-
ben szónoklatversenyt is szervez-
tünk tiszteletére. (Iskolai tanulmá-
nyai során mindenki hall Kossuth 
rendkívüli szónoki képességeiről.) 
Az 1980-as évek közepétől éven-
te megrendezésre került, általában 
novemberben, a Kossuth-bál, az 
adott év fordított napjához kapcso-
lódó diákbál. (A legtöbb alkalom-
mal a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ Pódium termében.) Diák-
ként én két évben is részese voltam 
a nyitótáncnak. Egyik évben bécsi 
keringővel, a másikban angolke-
ringővel nyitottuk meg a táncestet. 
A felkészülés heteinek délutánjai, 
a gyakorlások a Bergendi együt-
tes „Én táncolnék veled” című al-
bumának a számaira örök emléke-
immé váltak.
A televíziós tehetségkutató mű-
sorok megjelenését követően egy 
újabb formában is megjelent Kos-
suth neve az iskolai rendezvények 
sorában. Ez lett a Kossuth Gála, 
amelyen valamely művészeti ág-
ban tehetséges diákjaink mutat-
hatták be, évente, majd kétéven-
te produkcióikat, érdeklődő diák-
társaik, szüleik és tanáraik előtt. 
Egy alkalommal sportrendezvény 
is megszervezésre került Kossuth-

kupa elnevezéssel, a városban mű-
ködő középiskolák diákjai részé-
re labdarúgás, kosár-labda és röp-
labda sportágakban. A Kossuth-le-
gendák továbbadása is része a kul-
tusz ápolásának. A valóságtarta-
lommal rendelkező mesék a leg-
inkább fülbemászók, ezekkel le-
het legközelebb hozni az embert, 
ezeket legkönnyebb társítani bár-
melyik tárgy tananyagához, ilye-
nek a Teitelbaum rabbihoz kötődő 
gyógyítás, gyógyulás, a „Kossuth-
erkély”. Fehér József: Egy újhelyi 
Kossuth-legenda című írása (jelen 
könyvben) példamutatóan tárja fel 
a valós elemek és a legenda viszo-
nyát. Iskolánk alkalmanként meg-
jelenő újságja a Kossuth Hírlap. A 
hozzánk érkező diák emléktáblájá-
val, mellszobrával, aláírásával ta-
lálkozva ismerkedik Kossuthtal, 
majd az iskolából való végleges tá-
vozás előtt, ballagáskor, Kossuth 
Lajosnak a város főterén álló szob-
ra előtt tisztelegve búcsúzik jelké-
pesen intézményünktől. Iskolánk 
és a többi középiskola közös vá-
rosi hagyománya, hogy a végzős 
évfolyamok ballagáskor, az iskolai 
ünnepségeket követően, az intéz-
mények lobogói, az intézmények 
igazgatói vezetésével, osztálykere-
tekben, szervezetten felvonulnak a 
szülők és hozzátartozók kíséretével 
a főtérre, majd közös ünnepség ke-
retében vesznek búcsút a várostól, 
koszorúzzák meg a Kossuth-szob-
rot, hajtanak fejet emléke előtt. Az 
útravaló közös: mindegyik kirepü-
lő diákunk, a saját adottságaival 
élve, jusson minél messzebb a neki 
az élet által kijelölt pályán, és min-
dig büszke legyen arra, bátran fel 
tudja vállalni, hogy honnan indult. 
Ő így írt erről: „Én Monokon szü-
lettem..., de engem életem legelső 
emlékezetei Újhelyhez csatolnak, 
a szülőföldhöz ragaszkodás édes-
ségével. Újhely volt gyermekko-
rom bölcsője... És ami a madárfi-
óknak első bizonytalan szárnypró-
bálgatásainál az anyai fészek, ne-
kem ez Újhely volt... S büszke va-
gyok arra, hogy magamat újhelyi 
magyar embernek nevezhetem.”

(Kossuth Lajos)

Géczi István
tanár
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A 2020/21-es tanév sok változást 
hozott a sátoraljaújhelyi általános 
és középiskolákban. A vírushelyzet 
miatt egyébként sem szokványos 
tanévkezdés mellett több intéz-
ményben új vezetők kezdték meg a 
munkát. A középiskolák esetében a 
változást az előző igazgatók nyug-
díjazása, vagy költözése hozta, és 
az, hogy a szakképzési törvény be-
vezetésével az intézmények profil-
ja, neve is új lett.
A Szerencsi Szakképzési Centrum 
Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston 
Szakképző Iskolájában Erdélyiné 
Kocsis Csillát a korábbi igazgató-
helyettes Soltész Anikó követte

A Szerencsi Szakképzési Cent-
rum Sátoraljaújhelyi Kossuth La-
jos Technikum, Szakképző Iskola 
és Gimnázium vezetését Tiszolci 

ÚJ IGAZGATÓK AZ ISKOLÁK ÉLÉN
Józsefné igazgatónőtől Kababik 
Edina vehette át.

A Georgikon Görögkatolikus Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Technikum, Szakképző Isko-
la, Kollégiumból Komporday Le-
vente igazgató távozása után 
Papp Zoltán atyát, a Miskolci 
Görögkatolikus Egyházmegye ok-
tatási referensét nevezték ki intéz-
ményvezetőnek.

A Szent István Katolikus Techni-
kus és Gimnáziumban vezető vál-
tás nem történt, az iskolában a név 
váltás mellett a két katolikus isko-
la szervezeti kettéválasztása tör-
tént meg.  A középiskola vezető-

je Sebes Péter marad, az Árpád-
házi Szent Margit Általános Isko-
la igazgatója a korábbi tagintéz-
mény-vezető, Fábrikné Király 
Klára lett.

BOLDOGSÁG ÚJHELYEN

Csombók-Kovács Adrienn és 
Csombók Zoltán

boldogságát osztjuk meg Önökkel ebben a 
hónapban. 

A fiatal pár szeptember 12-én esküdött 
egymásnak örök hűséget.

Sok 
boldogságot, 

hosszú 
házasságban 

eltöltött 
éveket 

kívánunk!
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ÚJHELYI KÖRKÉP

KONCERTEK A SZABADBAN ÉS KIÁLLÍTÁS

A ZEMPLÉN TV MŰSORA

A koronavírus járvány miatt a Kossuth Lajos Művelődési Központ beltéri rendezvényeit lemondták. Szerencsére szeptemberben jó idő volt, így a 
rendezvénytéren meg lehetett tartani a koncerteket. Az Újhelyi Zenészek Rock Találkozója inkább a helyi közönségnek szólt, az Ismerős Arcok kon-
certre már számos más rajongó is eljött.  A Zemplén Galéria is megnyitott, Majoros Zoltán felvidéki festő anyagát október 11-ig láthatják az érdek-
lődők. 

Október 12. hétfő
18:30 Katedra- oktatási magazin Sá-
rospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma 
18:30 Zempléni Mozaik 
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:20 Műsorcsere
Október 13. kedd
18:00 Közügy Sátoraljaújhely- bizott-
sági elnökök a stúdióban 
18.30 Gazdasági magazin- Tokaj-
hegyalja bormarketingje 
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:20 „A Zördög”-részletek az Aradi 
Kamaraszínház előadásából 
Október 14. Szerda
18:00 Közügy Sátoraljaújhely- bizott-
sági elnökök a stúdióban 
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel 19:20 Zempléni Mo-
zaik
Október 15. csütörtök
18:00 Tokaj-hegyalja Termelői Piaca 
18:30 Terápia Szathmáry György fül-
orr-gégész
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:20 Zempléni mozaik
Október 16. Péntek
18:00 Sportról-Sportra
18:30 Mecénás – kulturális magazin
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:20 Zempléni mozaik 

Október 17. Szombat
18:00 Repeta – válogatás a hét maga-
zin műsoraiból
18:30 Zempléni portré Wettstein János 
öröksége Trianon 100 
19:00 Zempléni mozaik 
Október 18. vasárnap
18:00 A héten történt
18:40 Egyházi közvetítés  
Október 19. hétfő
18:00 Zempléni Mozaik 
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:20 Zempléni Mozaik
Október 20. kedd
18:00 Zempléni Mozaik
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:00 Honvéd7 
19:20 Kultúrpercek - István, a király 
Tokaj 
Október 21. szerda
18:00 Gombázzunk együtt 
19:00 Hír7- Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:20 Műsorcsere
Október 22. csütörtök
18:00 Zempléni Mozaik 
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:20 Kipufogó
Október 23. péntek
18:00 Sportról-Sportra
18:30 Mecénás
19:00 Hír7 - Sátoraljaújhely, Abaúj és 
Zemplén híreivel jelentkezünk
19:20 Zempléni mozaik


