
ÚJHELYI KÖRKÉP
2020.  XXIX.  ÉVFOLYAM  10. SZ.  OKTÓBER SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

MEGÚJULT AZ
ÓVODA

LUXUSJAVAK A
KÖZÉPPONTBAN

GONDOLATOK
KAZINCZY 
LAJOSRÓL2 3 4 7

FEJLESZTÉS
A SZOMSZÉDOKKAL

MEGTARTÓK
Csendesen ünnepelte 759. szü-
letésnapját a város. A csendes-
ség oka a világjárvány, amely mi-
att szinte minden városi eseményt 
töröltek az újhelyi napok rendez-
vénysorozatból. A város napi dísz-
ünnepséget is zárt körben, elsősor-
ban a díjazottak tiszteletére szer-
vezték meg. 
A 17. díjátadó ünnepség előtt 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter beszédében azt emelte ki, hogy 
a ma élő újhelyi emberek büszkék 
lehetnek munkájukra, és minden 
aprónak tűnő tett, vagy kevésbé 
fontosnak vélt foglalkozás hozzá 
tesz ahhoz, hogy száz év múlva is 
ünnepelhessenek az itt élők. A vá-
ros megtartói között pedig a rend-
szeresen ezen a napon kitüntetett 
Közmegbecsülés díjasok vannak. 
Ők azok az újhelyiek, akik hétköz-
napinak tűnő szakmájukkal építik 
ezt a várost.

Ezért kapott idén elismerést Ba-
jusz Miklós Lászlóné, vagy aho-
gyan őt mindenki ismeri, Csöpike, 
aki 1970. szeptember 1-én került 
a Borsodi Ruházati Kereskedelmi 
Vállalathoz. 5 éven át tanulta szak-
máját, előbb Sárospatakon eladó, 
majd Miskolcon kereskedő-bolt-
vezető végzettséget szerzett. Meg-
tanulta a szakma csínját-bínját, de 
ami sokkal fontosabb, hogy mindig 
nagy odaadással, és önzetlenség-
gel végezte feladatát. 1990. január 
1-től 1992. március 31-ig a Diana 
Ruhaház egyik ügyvezetőjeként 4 
üzlet vezetői feladatait látta el. Az 
üzlet 1992. április 1-től 1994. szep-
tember 30-ig Csöpi Ruházati KFT 
néven működött. Egyéni vállalko-
zóként 1994. október 1-től dolgo-
zik. 2013. július 1-től nyugdíjjogo-
sultságot szerzett, de azóta is aktív 
munkával tölti mindennapjait. 

Közmegbecsülés díjat kapott még 
Karajz Péter Ferenc, aki a fény-
képezés iránti szeretetét édesapjá-
tól örökölte. Már kiskorától szíve-
sen segített édesapjának a fényké-
pek kidolgozásában. Innen egye-
nes út vezetett a fényképész szak-
ma elsajátításához, erre Nyíregy-
házán nyílt lehetősége. Kedvenc 
fotós témái közé tartoznak a régi 
műszaki dolgok, létesítmények, 
szép, műemlék jellegű épületek, 
és a város fontosabb fejlesztései-
nek megörökítése.  Képeivel nem 
csak a közösségi oldalakon, de a 
város kiadványaiban is találkozha-
tunk. Másik szenvedélye a kisvas-

út, tagja a Zemplé-
ni Kisvasútak Ba-
ráti Társaságnak, 
és gondozza, őrzi, 
gyűjti a Hegykö-
zi Kisvasúttal kap-
csolatos fotókat, 
relikviákat.

A Dr. Boda Pál 
Sportdíjakat is 
átadták. A sátor-
aljaújhelyi sísport 
megalapítójának 
tiszteletére ala-
pított elismerést 
idén Kardos Já-
nos a sátoraljaúj-
helyi sakkszakosz-
tály vezetője kap-
ta. Dr. Kardos �á-Dr. Kardos �á-
nos kertészmér-kertészmér-
nök, a Grand To-
kaj Zrt. jogelődje-
inél dolgozott 42 
évig.  Számos sző-
lész, borász szak-
mai szervezet tag-
jaként vagy veze-
tése mellett a sport 
iránti szeretete 
mindvégig végig-
kíséri az életét.  A 
sakkot édesapjától 
tanulta és sze-
rette meg. Több 
évtizede jár az 
újhelyi sakkozók-
hoz, vezetői tiszt-
ségeket is vál-
lalt az STK-ban, 
és a sakkszakosz-
tály vezetőjeként 
„Zemplén Együtt” 
címmel térségi 
sakkversenyeket 
szervez, kezdetben 
Petik Rezsővel, 
majd egyedül. 
Évekig tanította a 
játékot az  Árpád-
házi Szent Margit 
Általános Iskolá-
ban, hosszú ideje 
a Városi Könyv-
tár az „állandó 
munkahelye”, ahol 
szívesen látják, 
naponta megjele-
nik, olvas, sokszor 
játszik. Különösen 
sokat játszott és 
fejlődött a kitűnő 
tudású tehetség-
gel, Balla József-
fel. Heti két al-

kalommal szervez sakkedzést 
oktatással egybekötve a Városi 
Könyvtárban felnőttek és fiatalok 
számára egyaránt. Nem csupán a 
játék során foglalkozik a fiatalok-
kal, érdekli pályájuk alakulása is. 
Próbálja bíztatni őket és szeret-
né képzettség nélkül is azt elérni, 
hogy ezt a csodálatos és igazságos 
játékot minél többen megismerjék 
és megszeressék.

A város érdekében kifejtett ki-
emelkedő sportmunkáért végzett 
tevékenységért szintén sportdí-
jak kapott Szabó László Leven-
te. A labdarúgó edző gyermekko-
rától kötődik a sporthoz, a rang-
létrát végigjárva minden korosz-
tályban játszott városunk csapatai-
ban. Mindig is érdekelte a labdarú-
gás háttere, feltételrendszere és az 
edzői munka. Elvégezte a Miskolci 
Sportintézet által indított labdarú-
gó sportoktatói tanfolyamot és el-
kezdte jobban nyomon követni, ta-
nulmányozni a labdarúgásban zaj-
ló negatív és pozitív folyamatokat.  
Az UEFA B tanfolyamot 2003-ban, 
az elsők között végezte el a me-
gyénkben. A helyi sportegyesüle 
ebben az időszakban kérte fel az 
utánpótlás csapatok munkájának 
koordinálására és vezető edzői fel-
adatokra, melyet el is vállalt az is-
kolai csapatok mellett. Felkérték 
az U13-as Borsodi Válogatott ve-
zetésére, melyet nagy büszkeség-
gel vállalt el. Edzői pályája egyik 
csúcspontjának tekinthető a hor-
vátországi Umagban megrende-
zett mini Európa Bajnokság, me-
lyen a Borsodi Válogatottal egye-
düliként képviselték hazánkat. 13 
éven keresztül edzősködött, mely-
nek során az általa kinevelt he-
lyi kötődésű fiatalokat építette be 
a felnőtt csapatba, vagy adta to-
vább nagyobb csapatok részére. A 
megye rendszeresen felkérte a dr. 
Borosi László emléktorna selejte-
zőjének, elődöntőjének lebonyolí-
tására, melyet mindenki megelége-
désére hajtott végre. 2017-ben az 
MLSZ-től kiemelkedő munkájáért 
járó díjat vehette át.  
Az ünnepség rendhagyó díjazottjai 
a Magyar Posta Zrt. sátoralja-
újhelyi dolgozói lettek, akik a jár-
ványügyi időszakban, a városban 
végzett önzetlen, kiemelkedő tevé-
kenységükért kaptak kitüntetést.

Bajusz Miklós Lászlóné

Karajz Péter

Kardos János

Szabó László Levente

Szamosvölgyi Péter
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Átadták a Hétszínvirág Óvoda Dózsa György úti székhelyintézményét.  
Az épületet uniós pályázati forrásból sikerült megújítani úgy, hogy több 
új teret is kapott az intézmény. Külön tornaszobát, számos kiszolgáló he-
lyiséget alakítottak ki, és megmaradt a nyolc csoportszoba is. Teljes kor-
szerűsítés mellett, új melegítő konyha szolgálja majd ki az étkeztetést, és 
a pályázati forráson túl, saját önkormányzati támogatásból az öltözőket, 
és gyermekmosdókat is megújíották.

TANBORÁSZAT A GEORGIKONBAN
Anafora Egyházmegyei Tanborászat a neve a Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Kollégium új műhelyé-
nek. Az új borászatban a várhegyi tangazdaság szőlőjét dolgozzák majd 
fel a szőlész-borász szakos tanulók. A létesítményt modern, a mai kor 
követelményeinek megfelelő eszközökkel szerelték fel.

TELEKELADÁSRÓL DÖNTÖTTEK
A Rákóczi Tábor felújításáról már 2019-ben egyedi elbírásásban döntött a 
kormány. A sátoraljaújhelyi üdülő felújítása már el is kezdődött, a tervek 
láthatók a Rákóczi Szövetség oldalán. A folytatáshoz már most elkezdték 
az előkészületeket, és ehhez az önkormányzat tulajdonában lévő terüle-
teket kíván megvásárolni a szövetség. Magán és önkormányzati telkek 
összevonását tervezik, és elkezdték a tárgyalásokat a tulajdonosokokkal. 
Az újhelyi képviselőtestület öt ingatlan esetében döntött az elidegenítés-
ről, az ingatlanok kikiáltási ára összesen nyolc millió forint.

ÚJ KONYHÁKBAN FŐ AZ ÉTEL
Sátoraljaújhely nagylétszámú közintézményeinek ellátása, élelmezése 
naponta komoly logisztikai és szervezési feladatot jelent az önkormány-
zatnak. A „Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen” című projekt ke-
retében a város közétkeztetést biztosító – két legnagyobb főző- valamint 
egy melegítőkonyhájának korszerűsítése és kapacitásbővítése is megtör-
tént. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola konyháján is jelentős átalakí-
tások történtek, valamint a �ókai Mór Általános Iskola melegítőkonyhá-
ját is felújították.

ÚJHELYI KÖRKÉP

RENDEZIK A RÉGI GYÁRÉPÜLET SORSÁT
Rendeződni látszik a Herukon épületének és területének sorsa. Az in-
gatlan magánkézben van, tulajdonosa nem a városban él. Az elhagyatott 
gyárépületnek egyre romlott az állapota, a lakatlan irodákba hajléktala-
nok költöztek, egy része kiégett. Az önkormányzat több alkalommal szó-
lította fel, és bírságolta meg a tulajdonost a romos és rendezetlen állapo-
tok miatt. A terület karbantartását a bokrok, cserjék kivágásával, és a ki-
égett épület bontásával kezdték meg. 

EGYETLEN VERSENY AZ IDÉN
Ebben az évben egyetlen verseny, amelyet megszerveztek az anyanyelv-
ápolók szövetségében az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 
döntője volt. A program házigazdája 48 éve Sátoraljaújhely, az önkor-
mányzat, és a Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázi-
um. A szervezők alkalmazkodva a helyzethez elfogadva a kisebb létszá-
mot, de várták a középiskolásokat idén is. Az anyanyel iránt legelkötele-
zettebbek pedig meg is érkeztek, és három napig újra az anyanyelv hazá-
ja volt Sátoraljaújhely. 

KBK
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Elkészült a munkaanyag az új 
pszichoaktív anyagok használatát, és 
a vagyongyarapodási vizsgálat szabá-
lyozását szigorító törvény kezdemé-
nyezésére. A sátoraljaújhelyi önkor-
mányzat még júliusban kezdeményez-
te „vagyonodosodási vizsgálatok” le-
folytatását olyan itt élő újhelyiekkel 
szemben, akik nem rendelkeznek adó-
zás alá tartozó jövedelemmel, de va-
gyongyarapodásuk látványos, és je-
lentékeny. A testület határozatban 
döntött arról, hogy törvény kezdemé-
nyezéssel fordulnak a hatáskörrel ren-
delkezők felé, hogy egy eredménye-
sebb szabályzással elérhetők legyenek 
az ilyen személyek. A munkaanyag al-
kotói két részre bontották a javaslati 
anyagot, egyrészt a pszichoaktív sze-
rek árusítását és használatát, és a va-
gyongyarapodás vizsgálatát célzó jog-
alkotásra adnak támpontokat a gya-
korlati tapasztalatok alapján. 

Drága autó, több lakás

Több éve tapasztalható, hogy bizonyos 
személyek átlagon felüli vagyonnal és 
átlagot meghaladó  életszínvonallal 
rendelkeznek, miközben ismert legá-
lis jövedelmük nincs. Feltéletezehető, 
hogy az eltitkolt, adózatlan magánjö-
vedelem bűncselekményből szárma-
zik – olvasható az elkészült munka-
anyag helyezetelemzésében. Az ön-

ELTITKOLT JAVAK
kormányzat által felkért jogá-
szok ezért is választották ketté 
a munkaanyagot, és kérik a va-
gyonosodás ellenőrzését szabá-
lyozó jelenlegi törvények pon-
tosítását. A magánszemélyek 
esetében vagyonosodási vizs-
gálatokat jelenleg nem indít a 
NAV (arra kizárólag bűncselek-
mény gyanúja esetén van lehe-
tősége), ellenben cégekből adó-
zatlanul kivont jövedelmek ese-

tén egy teljesen új módszert alkalmaz-
va szankcionálnak. 

Pszichoaktív szerek – 
legyen jogharmonizáció

A szegények drogjának is nevezett 
pszichoaktív szereket ma már minden-
ki ismeri. Ezeknek a szintetikus kábí-
tószereknek az egyik ismérve, hogy 
nagyon olcsón hozzá lehet jutni, és a 
hozzávalókat, akár postán is be tud-

ják szerezni az árusító családok. A fo-
gyasztók legtöbbször cigarettába so-
dorva szívják el a kétes eredetű és ha-
tóanyagú szereket. Ezeket a cigeráttak 
árulják nagytételben Sátoraljaújhelyen 
is, és a gyors gyarapodás okát ebben 
látja a város vezetése. Ami plusz pi-
acot jelent a „varázsdohánynak” az a 
szomszédos Szlovákia, ahol minden 
ilyen pszichoaktív szer árusítása tilos. 
Nálunk egy alkotóelem megváltoz-
tatásával akár meg is lehet úszni egy 
büntetést, hiszen akkor már nem mi-
nősül tiltott szernek a barkácsolt drog. 
A munkanyag ezért több konkrét ja-
vaslatot is tartalmaz, amiket a szakmai 
döntéshozók figyelmébe ajánlanak 
a helyi szakemberek. A tapasztalatat 
egy sátoraljaújhelyi kisváros esetében 
is van bőven, egy új szabályozás ér-
dekében ezeket is használhatják majd 
jogalkotók. Az elküldött munkaanyag-
ra várják az Igazságügyi  Minisztéri-
um és a Belügyminisztérium válaszát. 

Szent István Napot tartottak a Szent 
István Katolikus Technikum és 

Gimnáziumban
A sátoraljaújhelyi Szent István Katoli-
kus Technikum és Gimnázium közös-
sége október 8-án, a Magyarok Nagy-
asszonya ünnepén, az iskola névadójá-
nak szellemiségét méltató Szent István 
Napot szervezett.  Az iskola, a szak-
képzést érintő átalakítások során szep-
tembertől új nevet kapott. A rendez-
vény egyik célja az volt, hogy az új 
nevet és a névadó jelentőségét a helyi-
ek, a város, a szülők, a diákok, és a jö-
vendőbeli diákok jobban tudatosítsák.  
Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi esperes 
-plébános, az EKIF elnöke  a program 
aktív szervezője és résztvevőjeként a 
rendezvény jelentőségét méltatva ki-
emelte, hogy a névválasztással az is-
kola közössége egyben védőszentet is 
választott Szent István király szemé-
lyében. Ezért az iskolanap időpontjá-
nak kiválasztása nem volt véletlen, hi-
szen október 8-án tartjuk a Magyarok 
Nagyasszonya ünnepét annak emléke-
zetére, hogy első szent királyunk utód 
hiányában országát és nemzetét a Bol-
dogságos Szűz anyai pártfogásába he-
lyezte. A testileg és lelkileg ünneplő-
be öltözött közösség Szent István In-
telmeinek hallgatásával, szívébe való 
befogadásával, valamint az imára, el-
mélkedésre, és elcsendesedésre hívó 
Liturgiával nyitotta a napot. Külön ér-
dekes volt az Intelmek bölcsességeit a 
mai korra vonatkoztatva megfigyelni-
ük. A nap programjának egyik fény-
pontja a diákok által előadott tartal-
mas irodalmi műsor volt, amelyben 
egy-egy ikonikus alkotás segítségével 
villantották fel a magyar államiság ki-
alakulását. A Mamrus Éva tanárnő irá-

nyításával, saját maga készített for-
gatókönyv, és jelenetek alapján élet-
re kelt kultúrpercekben a táncos jele-
netek mellett énekek, versek és törté-
netek hangzottak el az ómagyar kor-
tól napjainkig. Az iskolában működő 
munkaközösségek már a rendezvényt 
megelőző néhány hétben arra buzdí-
tották a diákokat, hogy az általuk ki-
írt kreatív pályázatokra való beneve-
zéssel aktív részesei legyenek a Szent 
István Nap-i programnak. Az isko-
la diákjain kívül felhívással fordultak 
a térség általános iskolás diákjai felé 
is, akik számára külön kategóriát hoz-
tak létre a pályázatokban. Négy mun-
kaközösség összesen tíz témakörben 
hirdetett meg Szent István korának is-
meretét igénylő kreatív pályázatot. Az 
érdeklődés nem maradt el, hiszen 136 
diák nevezett be valamilyen pályamű-
vel a versenybe A Boross Sándor ve-
zette humán munkaközösség online 
történelmi versenyt hirdetett, vala-
mint rajz – és irodalmi pályázatot írt 
ki. Összesen 67 beérkezett pályamű-
vet értékelhettek, amely közül 37 ál-
talános iskolás diákoktól érkezett. Az 
informatikai munkaközösség Siposné 
Majtényi Andrea irányításával „Szent 
István élete és kora” címmel képes-
lap-, prezentáció-, valamint a komoly 
szakmai ismereteket igénylő weblap-
készítő pályázatára 47 diák készített 
beadványt. Közöttük 31 általános is-
kolás résztvevő volt. Az idegen nyel-
vi munkaközösség Pongó Barbara ve-
zetésével 13 beadott pályaművet érté-
kelt, amelyeket levél formájában an-
gol vagy német nyelven kellett meg-
fogalmazniuk a diákoknak Szent Ist-
vánhoz arról, hogy mennyit változott 
az élet ezer év alatt, és mit jelent 2020-

ban kereszténynek lenni. De készíthet-
tek angol vagy német nyelvű plakátot 
is Szent István életéről és munkássá-
gáról, valamint képzeletbeli interjúra 
hívhatták Szent Istvánt. A kreatív fel-
adatok mellett az iskola képzési szer-
kezetéhez illeszkedve a szakmaiság 
a közgazdasági és ügyviteli munkakö-
zösség által meghirdetett esszéíró ver-
seny keretében is helyt kapott, hiszen 
arra Szent István korának gazdaság-
politikáját bemutató írásokkal nevez-
hettek a diákok. A Pandák Katalin ál-
tal irányított munkaközösség felhívá-
sának köszönhetően kilenc diák vál-
lalkozott arra, hogy a már némi kuta-
tómunkát is igénylő témát feldolgoz-
za.  Ami külön figyelemre méltó, és 
dicséretes, hogy a 136 kiváló pálya-
mű közül 73-at általános iskolás di-
ákok nyújtottak be.  A diákoktól be-
érkezett értékes pályaművek készí-
tői közül az első három helyezettet dí-
jazták, ezen kívül néhány különdíjat is 
kiosztottak a munkaközösségek. A dí-
jazott pályaműveket az iskola aulájá-
ban egy kiállítás keretében tették köz-
kinccsé. Sebes Péter, az iskola igazga-
tója külön örömmel nyugtázta, hogy 
az általános iskolás diákok köréből is 
szép számban érdeklődtek a kiírt pá-
lyázatok iránt. Minden bizonnyal ez is 
azt mutatja, hogy a térség általános is-
kolái odafigyelnek az intézmény prog-
ramjaira, és szívesen bekapcsolódnak 
a közösség életébe. Bízik abban, hogy 
a pályaművek készítőit és azon túl szá-
mos társukat a következő tanévben az 
iskola diákjaiként köszöntheti, hiszen 
az iskola továbbra is értékálló tudást 
biztosító, versenyképes szakokkal és 
gimnáziumi képzéssel várja az érdek-
lődőket. Az iskola igazgatója kiemel-

te, hogy az intézmény az új névvel és 
megújult képzési szerkezettel, de az 
eddig megszokott szellemiségű „Keri“ 
marad, amely már számos éve méltán 
élvezi a szülők és diákok bizalmát. El-
mondható, hogy a tartalmas, egész na-
pos program keretében, amely a helyi 
média érdeklődését is felkeltette, a di-
ákok tájékoztatást kaptak Szent Ist-
ván koráról és a kereszténység felvé-
teléről hazánkban, valamint jutott idő 
arra is, hogy az „István, a király“ rock-
operán keresztül értékeljék az akkori 
eseményeket. A napot szentmise zár-
ta, ahol Lóczi Tamás atya közvetítésé-
vel előtérbe került az a gondolat, hogy 
vajon hová és kihez futunk, ha bajban 
vagyunk, kiben és miben bízunk a ne-
hézségek idején, továbbá az is, hogy 
Mária pártfogása nem jelenthet szá-
munkra tétlenséget. A diákok, a peda-
gógusok, és minden segítő aktív rész-
vételére szükség volt ahhoz, hogy iga-
zi közösségi élménnyé váljon az első 
ízben megrendezett Szent István Nap 
a sátoraljaújhelyi iskolában, amellyel 
névadójuk szellemisége előtt kívántak 
tisztelegni. Jelen helyzetben az is fon-
tos volt, hogy az iskolavezetés a ko-
ronavírus-járvány által korlátozott le-
hetőségek közepette is megtalálta an-
nak módját, hogy a közösség minden 
egyes tagja részese lehessen az egész 
napos programnak.  Az iskola aulájá-
ban a biztonsági előírások szigorú be-
tartása mellett korlátozott létszámban 
személyes jelenléttel, a többiek pedig 
az osztálytermekben élő adásként köz-
vetítve (live streamen keresztül) élték 
át az élményteli napot.
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SZENT ISTVÁN NAPOT TARTOTTAK A KATOLIKUS KERIBEN

 Tökölyi Angéla
oktató, Szent István Katolikus 
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ELEKTROMOBILITÁSI NYÍLT NAPOT ÉS SZAKMAI FÓRUMOT SZERVEZTEK
Közlekedj okosan címmel 
elektromobilitási nyílt napot és 
szakmai fórumot tartottak Sá-
toraljaújhelyen. Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzata partnerség-
ben az Innovációs és Technológi-
ai Minisztériummal elektromos 
mobilitást bemutatót, és azt nép-
szerűsítő szemléletváltó kampányt 
indított, melynek első állomása a 
Zemplén Kalandparkban volt.

Kádár Andrea Beatrix, ener-
giapolitikáért felelős helyet-
tes államtitkár, „Közép-és hosz-
szú távú kormányzati célok az 
elektromobilitás bevezetésében” 
címmel tartott előadást.

„A közlekedés zöldítése már 2015-
től kiemelt kormányzati cél. Az 
elektromobilitás nagyon gyor-
san fejlődő ágazat, ami segítheti 
a 2050-es Klímasemlegességi cél 
teljesítését is. Az elektormobilitást 
a zaj- és környezetszennyezés csök-
kentése mellett, az autógyártást, 
akkumulátor gyártást is megvál-
toztatja, így ipari szempontból is 
fontos kérdés. Sok területen az em-
berek életminőségét megváltozta-
tó kérdés is egyben. A kormányzati 
intézkedések között adópolitikai in-
tézkedésekkel, a zöldrendszám be-
vezetésével, elektromos autók be-
szerzéséhez nyújtott pályázatokkal 
segítettük a környezetkímélő közle-
kedés elterjedését. Civil szerveze-
teknek, egészségügyi intézmények-
nek, településeknek tettük elérhe-
tővé zöld busz beszerzését támo-
gató forrásainkat. 2022-től csak 
elektromos buszok beszerzését tá-
mogatja majd a kormány, és erre 
36 milliárd forintos programot 
indít. A PEDELEC, elektromos 
rásesítésű kerékpárok beszerzésé-
hez 1 milliárodos keretekösszegű 

pályázatot írtunk ki. Ez is nagyon 
népszerű sok településen, főleg ott, 
ahol felismerték lépést kell tarta-
ni az elektormobilitás fejlődésével, 
ami túlmutat az autózáson”

Halász János, országgyűlési 
képviselő a Városok és Falvak 
szövetségének elnöke az „Ön-
kormányzati együttműködés az 
elelktromobilitás népszerűsítésé-
ben” című előadásában a szövet-
ség szerepéről beszélt.

„A Városok és Falvas Szövetsége 
számos területen fogja össze a ki-
sebb és nagyobb településeket. A 
kulturális és társadalmi progra-
mokon túl, gazdasági célokat, vagy 
éppen környezetvédelmi felada-
tokat is népszerűsítünk. Ilyen az 
elektormobilitás, amelyben keres-
sük tagjaink között a jó példákat, 
ők segíthetik a tagtelepüléseket sa-
ját programjaik kidolgozásában. 
Ezért vagyunk most itt Sátoralja-
újhelyen, hiszen az önkormámyzat 
egy elektromos rásegítésű kerék-
párokkal kiegészített határon át-
nyúló turisztikai programot gon-
doz.”

Sátoraljaújhely elektromobilitását 
egy határon átnyúló pályázati 
program és egy „Közlekedj oko-
san Újhelyben” című program se-
gíti.  Utóbbi 10 millió forintos ke-
retösszeggel három elektromos ke-
rékpár megvásárlását, és több, a 
környezettudatos közlekedés nép-
szerűsítő programot támogat. Töb-
bek között a szakmai nyílt nap és 
fórum is ennek a része volt. A hatá-
ron átnyúló programban a felvidé-
ki Zemplén és Szőlőske falvakkal 
együtt összesen 10 darab dokkoló 
állomást építtek már ki.  A tervek-
ről Dankó Dénes alpolgármester 
beszélt.

Egy-egy állomást telepítünk a 
két társtelepülésekre, és lesz 
dokkoló állomás Károlyfalván, 
Rudabányácskán és Széphalomban 
is. Ezen kívül a város két legtávo-
labbi pontján a Zemplén Kaland-
parkban és a vasútállomáson is lesz 
egy tároló, valamint a belvárosban 
több helyen.  A cél az, hogy a tu-
risták és a helyiek is ki tudják hasz-
nálni ezeket a bringákat, amelyek 
ezeken az állomásokon felvehetők 

és lerakhatók lesznek. Az állomá-
sok környezetbarát, napelemmes 
töltőállomások is egyben, a bér-
lési lehetőség pedig számítógépes 
rendszerrrel lesz megtámogatva. A 
kerékpárokban lopásgátló, és GPS 
nyomkövető van beszerelve. A leg-
jobb, hogy ezeket a bringákat va-
lóban bárki használhatja, hiszen 
még Sátoraljaúhely emelkedői is 
könnyedén bejárhatók velük.”

Sátoraljaújhelyen legkésőbb ta-
vasszal elindulhat a kerékpárbér-
lési lehetőség, így nagyobb beru-
házás nélkül bárki kerékpározhat, 
környezetkímélően, és nagyobb 
sportteljesítmény nélkül is.

Sátoraljaújhely az uniós és hazai 
források lehívásában minden bi-
zonnyal történelmileg a legsikere-
sebb időszakát éli. A hosszú elő-
készületi munkának köszönhetően 
szinte minden tervezett fejlesztésé-
hez megtalálták a megfelelő uniós 
vagy hazai támogatást. Hozzávető-
leg közel 15 milliárd forint érke-
zett így a városba. Az energetikai 
felújításokról, szociális és humán-
fejlesztési programokról, eszköz-
beszerzésekről, várfejlesztésről, új 
turisztikai attrakciók kialakításáról 
már több alkalommal adtunk hírt 
az újság hasábjain. Egyszer-egy-
szer megemlítettük azt is, hogy a 
források egy része nem csak egyet-
len települést ért el, de sokszor 
partnerségben vagy újhelyi gesz-
torsággal több résztvevője van a 
programoknak. A határon átnyú-
ló interregionális, vagy a szlovák-
ukrán-magyar-román partnereket 
összekötő pályázati források is je-
lentős segítséget jelentenek a célok 
megvalósításában.

Nagymihállyal közösen
szépülnek a kertek

Egy határon átnyúló pályázat se-
gítségével több, mint 200 millió 
forintot nyert el Nagymihály és Sá-
toraljaújhely. Ebben a programban 
Nagymihály a pályázat gesztora, 
az együttműködésben Széphalom 
a Kossuth-kert rekonstrukciójával 
szerepel, a másik oldalon szintén 
egy kedvelt városi közpark meg-
újítását tűzték ki célul. Széphal-
mon bár nem a város programjá-
ban, de szintén határon átnyúló tá-
mogatásból újul meg a Kazinczy-
kert is. A Petőfi Irodalmi Múze-
um Királyhelmeccel közösen pá-
lyázott. 

Borsiban kert,
Újhelyben fényfestés 

Szintén szlovák-magyar együttmű-
ködésben, de két magyar lakta te-
lepülés programjában valósul meg 
a Borsi Rákóczi Kastély parkjának 
felújítása. A program gazdája a Te-
leki Alapítvány, akik a kastély ha-
marosan befejeződő építkezését is 
irányították. Újhely ebben a prog-

ramban az önkormányzat épületé-
nek fényfestésére, teleszkópok vá-
sárlására, és további elektromos 
kerékpár állomások kialakításá-
ra adott be terveket. Ezzel bekap-
csolják a pedelec programba Borsit 
is. Az elektromos rásegítéssel mű-
ködő környezetbarát kerékpárok 
programjáról ebben a számban már 
olvashattak. A szintén határon át-

>>>

FEJLESZTÉS A SZOMSZÉDOKKAL

nyúló kezdeményezés két felvidé-
ki szereplője Zemplén és Szőlőske 
önkormányzatai. 

Mutassuk meg
értékeinket együtt

Magyar-szlovák-román-ukrán 
pályázati program részeként 
Sátoralaújhely nevezetességeit 
népszerűsítő kiadványokat, több 

A borsi kastély
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Szilasi László: Kései házzasság
érzelem, és a szerelem sem marad 
ugyanolyan az idő elteltével, ha-
nem változik, mint maga az em-
ber. Az igazság Ilma és Péter öt-
ven éven át tartó szerelméről nem 

túl szép és hízelgő egyi-
kükre nézve sem. Ilma 
az önmagát alárende-
lő, magáért kiállni nem 
tudó áldozat, aki meg-
elégszik a szerető sze-
repével szinte egy éle-
ten át, míg a kétszer is 
mással házasodó fér-
fi önző és lelkiismeret-
len, aki semmibe ve-
szi a nő vágyait és igé-
nyeit. Viszonyuk sok-
szor tűnik egészségte-
lennek és kegyetlennek. 

Ilma történetének alapja egy el-
érhetetlen dolog iránti hosszú vá-
gyakozás, ami annyira erős benne, 
hogy a kudarcok ellenére is kitart. 
Ennek a kitartásnak a története tá-
rul elénk, ahogy haladunk előre a 

KAZINCZY LAJOSRÓL OKTÓBER 6-ÁN

Szilasi László József Attila-díjas 
író, irodalomtörténész, kritikus, a 
Szegedi Tudományegyetem Ma-
gyar Irodalmi Tanszék tanszékve-
zető docense. A Kései házasság 
című kötete az idei könyvhét egyik 
újdonsága. A Kései házasság egy 
meglehetősen különös szerelem 
története. A vízügyi egyetemista 
Vajda Ilma és a sportoló Gavenda 
Péter 1964-ben találkoznak Szege-
den. Még nem sejtik, hogy bő öt-
ven évet fognak leélni ha nem is 
együtt, de egymás mellett Árpád-
haragoson, ahol mindketten tanár-
ként helyezkednek el. Kapcsola-
tukra nem jellemző, hogy egymás-
sal élnének, viszonyuk ugyanis ép-
pen arról szól, hogy az utolsó pil-
lanatokig nincs olyan, hogy együtt, 
sőt ha kapcsolat alatt azt értjük, 
hogy két ember összeköti életét, 
házasság, gyerekek, vagy akárcsak 
egy fedél alá költöznek, akkor 
ebben az értelemben kapcsolat-
ról sem beszélhetünk. Az 1964 és 

2019 között játszódó regény mind-
egyik fejezete egy-egy év metsze-
te: Ilma és Gavenda viszonya má-
sokkal kötött házasságokat és tör-
ténelmi fordulókat egyaránt túlél, 
de kérdés, vajon ellenál-
ló tud-e maradni az idő 
múlásával szemben. A 
könyv időrendben, éves 
bontásban rögzíti a fej-
leményeket, és felidézi 
azt az öt évet is, amely 
a férfi halála óta elte-
lik. A Kései házasság a 
nagy, örök szerelem kín-
keserves beteljesíthető-
ségére fókuszál. A re-
gény izgalmát az adja, 
hogy az egymásra réteg-
ződő történetek újra és 
újra felvetik a kérdést, milyen fel-
tételek között születhet meg és ma-
radhat fenn élethosszig egy sze-
relem. Szilasi László finoman ár-
nyalva mutatja be az olvasónak, 
hogy nincs két egyformán megélt 

szereplők életében. Évről évre me-
gyünk együtt a két szerelmessel, 
és ahogy alakul a sorsuk a külvi-
lág és a történelem is betekint Ár-
pádharagosra, hol a Holdra szállás, 
hol a szovjet csapatok kivonulá-
sa képében. Közben Ilma szenved, 
de derűs és remél. Egy öszvér ma-
kacsságával hiszi, hogy lesz ő még 
Gavenda Péterné. És lesz is. Csak 
közben eltelik ötven év, egy élet. 
Végül mégis győznek az egész éle-
ten át dédelgetett álmok, és Ilmá-
nak megadatik, hogy élete utolsó 
három hónapjában szerelme fele-
sége legyen. Szilasi László köny-
ve a szerelem erejének ábrázolása- 
annyi gyötrelem amelyen Ilma és 
Péter együtt ment keresztül, noha 
az igazi cél épphogy csak betelje-
sült és rögtön szerte is foszlott-a 
történet végére azok a láthatatlan 
kapcsok válnak igazán fontossá, 
amelyek összekötnek minket.

KÖNYVAJÁNLÓ

Október 6-án az aradi vér-
tanúkra emlékezünk, és Sátoral-
jaújhelyben, Széphalmon mi Ka-
zinczy Lajos sorsán keresztül ért-
hetjük meg – így is megérthetjük 
– a vértanúk áldozatát. Mindannyi-
an jól ismerjük a tizenötödik ara-
di vértanúnak, Kazinczy Ferenc 
legkisebb gyermekének, Kazinczy 
Lajosnak a szobrát, Tóth András 
alkotását, melyet 1911-ben avat-
ták fel a Kazinczy Emlékcsarnok 
mellett. Kazinczy Lajos sírjáról vi-
szont nem tudunk, ezért a szülő-
helyén állított szobor síremléke-
ként is tisztelhető: az emlékezés 
helyszíne. Lajos „sok szempontból 
folytatója volt apja eszméinek és 
harcának. Saját életműve nemcsak 
fényt kap az apjáétól, hanem ki is 
teljesíti azt a magyar reformkor és 
1848 eszmevilágával s a fegyveres 
harc és vértanúhalál hősi vállalásá-
val” – írta Pásztor Emil, aki köny-
vet írt Kazinczy Lajosról, s aki A 
Magyar Nyelv Múzeuma ötletadó-

ja. A fiú ápolta, őrizte apja dicső 
hagyományát, nagy „katonai tehet-
ség, szervező elme, rettenetlen bá-
torság” jellemezte. Kazinczy Fe-
renc írta egy helyütt, hogy forogna 
a sírjában, ha fiai németül beszél-
nének; ehhez képest fia meghalt 
a magyar szabadságért – az utol-
sók között tette le a fegyvert, vé-
delmezve katonáit, hogy felesleges 
véráldozat már ne legyen. Néhány 
érdekes adat a két Kazinczyról: La-
jost 1849. október 25-én végezték 
ki, agyonlőtték Aradon: édesapja 

két nappal később, 27-én lett volna 
90 éves. Régen nem élt már akkor, 
1831-ben meghalt kolerában. Ko-
rábban fia, Lajos is megbetegedett, 
de anyja meggyógyította: erről au-
gusztus 18-án írt Kazinczy Kis �á-
nosnak, s öt nappal később meg-
halt. Fia életben maradt, s küzdött 

a magyar sza-
badságért. Ugye 
emlékszünk a 
Jókai-féle he-
lyettesítő halál-
ra: Baradlay �enő 
Ödön helyett, 
vagy Krisztyán 
Tódor Timár Mi-
hály helyett halt 
meg? És ott a van 
a Kazinczy-csa-

lád címere: a pelikán saját véré-
vel táplálja fiait – jelképe ez Ka-
zinczy Ferenc életének és Kazin-
czy Lajos vértanúságának is. Ka-
zinczy Lajos a hadbíróság előtt így 
nevezte meg magát: Nevem szép-
halmi Kazinczy Lajos. Azonosság-
tudata, öntudata szerves része volt 
széphalmisága, apai és anyai örök-
sége. Itt Széphalmon szobrokban 
is összegződik mindenkor véden-
dő nemzeti örökségünk. Kazinczy 
Ferenc, Török Sophie és Kazinczy 
Lajos kultuszát ápoljuk, szobru-

kat őrizzük. Kazinczy, a nyelvújí-
tó azért dolgozott, hogy anyanyel-
vünkön vehessük birtokba a vilá-
got a szépirodalomban is, mely-
nek szépsége elvezethet a Jóhoz. 
„Bennünk hazaszeretet lobog, s 
ennek egy része a nyelv szeretete.” 
– írta a széphalmi mester. Az anya-
nyelvi kultúra pillére egy nem-
zet megmaradásának, emelkedé-
sének. Az anya, a család összetar-
tó ereje, a gyógyító, aki – gondol-
junk a Baradlay Richárdot hazahí-
vó Baradlaynéra – a haza jelképe 
is. S ott van a tetterős kiállás, a cse-
lekvés, a haza védelme – Kazinczy 
Lajos, kinek emlékkönyvét, egyet-
len hiteles korabeli ábrázolását és 
honvédcsákóját is őrizzük. Haza, 
nemzeti kultúra, család. A min-
denkori jelenben, ma is van fel-
adat. Ezt el kell végeznünk, és ak-
kor mondhatjuk, hogy az aradi vér-
tanúk „kiomló vére nem hullt hálá-
datlan földbe”. Te pedig légy fér-
fi és légy nő, és ne hagyd el maga-
dat! Élj családunknak, kit tartson 
meg sokáig, és hazánknak, kit tart-
son meg örökké az Isten.” Így kell 
lennie, „míg a magyar él, az pedig 
él – míg a világ áll.”

nyelvű kommunikációs anyagokat 
készítenek el. A cél itt az, hogy a 
csatalkozott települések egymás-
hoz irányítsák a turistákat, így a 
Siraván járó turista kapjon infor-
mációt a Zemplén Kalandparkról 
és fordítva.

Várprogram közösen
Nem határon átnyúló program, de 
három partner dolgozik együtt a 
célért a Zempléni és Abaúji Vá-
rak fejlesztése című pályázatban. 
A több mint 1,6 milliárd forin-
tos forrás nagyobbik része Sátor-

aljaújhelyé, a másik két szereplő 
Boldogkőváralja önkormányzata a 
Boldokőváraljai Vár turisztikai és 
infrasturktúrális fejlesztésével, és 
a MNM Rákóczi Múzeuma a Rá-
kóczi kiállítás modernizációja, ins-
tallációinak újítása, múzeumpeda-
gógiai módszereinek javításával. 
Sátoraljaújhelyen egyebek mellett 
ebből épül az Oremus út, az Újhe-
lyi vár kiszolgáló útjai, parkolók 
és kiszolgáló helyiségek éa Majá-
lis parkban, és ebből finanszíroz-
zák a régészeti feltárását is. 

>>>

PEDELEC elektromos kerékpárok

Nyiri Péter 
igazgató 

PIM – A Magyar Nyelv Múzeuma
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"SÁTORALJAÚJHELY ÉS TRIANON" PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI
Sátoraljaújhely város önkormány-
zata általános és középiskolás ta-
nulóknak hírdetett irodalmi és mű-
vészeti pályázatot Trianon témá-
ban. A beérkezett pályaműveket 
szeptemberben értékelte és díjaz-
ta a bíráló bizottság. A tagok Fehér 
József nyugalmazott múzeumigaz-
gató, történész, Godzsák Attila tör-
ténész és Schweitzer Tamás művé-
szeti pedagógus voltak. Az pályá-
zók jutalma még a díjazás előtt egy 
ingyenes balatoni táborozás volt, 
az értékelt pályaművek beküldői 
pénzjutalmat, és tárgynyeremét 
kaptak.

Nyertesek
Trankusz Kitti „Liliomszörny” 
című versével Irodalmi kategóri-
ában, II. korcsoportban I. helye-
zést ért el. Szilágyi Szonja „Tria-
non 100” című digitális festmé-
nyével Képzőművészeti kategó-
riában, II. korcsoportban I. he-
lyezett lett, Miklós Bíbor „Emlé-
kek” című rajzával Képzőművé-
szeti kategóriában, I. korcsoport-
ban I. helyezett lett. Mazur Dáni-
el Botond „Ronyva” című írásával 
Irodalmi kategóriában, I. korcso-
portban I. helyezett lett. Krajczár 
Petra „A megmaradt ország”című 
versével Irodalmi kategóriában, II. 
korcsoportban III. helyezett lett. 
Krajczár Eszter „A megmaradt or-
szág” című alkotásával Képzőmű-
vészeti kategóriában, II. korcso-
portban IV. helyezett lett. Kövér 
Angelika „Trianon” című festmé-
nyével Képzőművészeti kategóriá-
ban, II. korcsoportban II. helyezett 
lett. Deák Annamária „1920” című 
alkotásával Képzőművészeti kate-
góriában, II. korcsoportban III. he-
lyezett lett. Csűrös Veronika „Ösz-
szetartozás 100” című alkotása Iro-
dalmi kategóriában II. korcsoport-
ban II. helyezett lett. Az Árpád-há-
zi Szent Margit Általános Isko-
la 6. osztályosai „Milyen jó, hogy 
itt vagyunk Sátoraljaújhely” című 
kisfilmükkel, Audiovizuális alka-
tegóriában I. korcsoportban I. he-
lyezettek lettek.
A díjazottaknak gratulálunk!

MIT TUDUNK A D-VITAMINRÓL?
Az elmúlt időszakban a mindennapi 
egészségmegőrzés szintjén is előkerült 
a D-vitamin szerepe. A COVID-19-cel 
kapcsolatos tudományos közlésekben 
is egyre többször hívták fel a figyelmet 
arra, hogy a vírusfertőzések megelő-
zésében, de akár a komplikált, súlyos 
esetek komplex kezelésében is szerepe 
van a D-vitamin pótlásnak. 

A megfelelő D-vitamin-szint szerepe 
a szervezetben

A D-vitamin-szintet 20 ng/mL alatt te-
kintjük hiányosnak, 20-30 ng/mL kö-
zött alacsonynak, a normál érték pe-
dig 30 és 60 ng/mL között van. A 
D-vitamint jórészt a szervezet állítja 
elő a napsugarak ultraibolya tartomá-
nyából, éppen ezért a kevésbé napfé-
nyes országokban élőknek jóval keve-
sebb jut belőle. Bár vannak bizonyos 
élelmiszerek (például tej, joghurt, to-
jás, halolajok, lazac, makréla), amely-

nek van D-vita-
min-tartalma, ez 
különösen a téli 
időszakban nem 
elégséges. Ho-
lott ahogyan azt 
a molekuláris és 
sejtbiológia kuta-
tásai bizonyítják, 
a D-vitamin re-
ceptorai főszerepet játszanak az egész-
ségmegőrzésben.

A D-vitamin szerepe
a vírusokkal szemben

Fontos, hogy tisztában legyünk az-
zal is: a 2000 nemzetközi egység napi 
szükségletből táplálkozással csak 
mintegy 80-at tudunk biztosítani. Az 
őszi, téli évszak beálltával, az október 
és március közötti periódusban a fel-
mérések szerint Magyarországon 10-
ből 9 embernél alakul ki D-vitamin 

hiány. Ugyanak-
kor a 4-5 évvel ez-
előtti adatokhoz ké-
pest háromszorosá-
ra nőtt a D-vitamin 
szedésének mérté-
ke hazánkban, ami-
nek előnye, hogy 
ez a vitamin hozzá-
járulhat a szervezet 

betegségekkel szembeni védekezőké-
pességéhez is.  Dr. Masszi Tamás, a 
Semmelweis Egyetem Belgyógyásza-
ti és Hematológiai Klinikájának igaz-
gatója és csapata erre irányuló vizsgá-
lataiból kiderül: a meghűlés, influenza 
és más enyhébb, a koronavírusok ál-
tal is okozott felső légúti betegség té-
len gyakrabban fordul elő, ebben sze-
repe lehet az alacsonyabb D-vitamin 
szintnek is. Vagyis úgy tűnik, a D-vi-
tamin véd a légúti fertőzésekkel szem-
ben, és ismert az is, hogy a nyiroksej-

tekre, a kórokozó-ellenes fehérjék ter-
melődésére is pozitív hatást gyakorol 
– mutatott rá dr. Masszi Tamás. Eb-
ből következve feltételezhető, hogy a 
D-vitamin pótlása a COVID-19 fertő-
zéssel szemben is immunerősítő ha-
tású lehet, ezt konkrét kutatás azon-
ban még nem támasztja alá – tet-
te hozzá a szakorvos. Nem mindegy 
azonban, hogyan és milyen készít-
ményekkel igyekszünk pótolni a hi-
ányt. Egészségeseknek és betegek-
nek is ajánlatos a döntés előtt ellen-
őriztetni a valós D-vitamin-szintjüket 
és konzultálni egy endokrinológussal. 
 
Forrás:
h t tps : / /www.webbe teg .hu /c ikkek /
egeszseges/14197/teli-d-vitamin-hiany
https://semmelweis.hu/hirek/2020/05/26/
segitheti-e-a-d-vitamin-a-virusfertozesek-
elleni-vedelmet/
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Új menetrendi struktúra lép életbe, két 
ütemben, a Budapest-Sátoraljaújhely 
vasútvonalon, jelentette be október ele-
jén be Dr. Hörcsik Richárd, a térség or-
szággyűlési képviselője. Az új vonatme-
netrend részleteiről ezeket az informá-
ciókat osztotta meg saját közösségi ol-
dalán.

Új vonatmenetrend összehangolt buszjá-
rattal, rövidebb menetidővel és a legmo-
dernebb IC+ kocsikkal!

Az elmúlt időszak egyeztetéseinek ered-
ményeként Sátoraljaújhely térségében a 
MÁV-START és a VOLÁNBUSZ Zrt. 
többlépcsős menetrend- és szolgáltatásfej-
lesztést vezet be.

I. ütem – október 25-től

A Sátoraljaújhely és Budapest között köz-
lekedő sebesvonatok megszűnnek, ezek 
pótlására decembertől Sátoraljaújhely és 

Budapest között kétóránként InterCity vo-
natokat indítanak, de egy pár InterCity vo-
nat (reggel Budapest felé és délután Sátor-
aljaújhely felé) már október 25-én elindul, 
3 óra 6 perces Budapest – Sátoraljaújhely 
menetidővel

II. ütem – decembertől

�elentősen csökken a menetidő Miskolcra: 
- Sátoraljaújhelyről Miskolcra a jelenlegi 
1:29 helyett 1:11 percre, míg Sárospatak-
ról 1:15-ről 1:01-percre.

Napi 1 pár InterCity-vel egyik irányban 
3:06, míg másik irányban 3:10 perc alatt 
lesz elérhető Budapest.

További napi 7 pár InterCity-vel a jelenle-
gi 4:10 helyett 3:19 perc alatt lesz elérhe-
tő Budapest.

Kedvezőbbé válnak az InterCity vonatok: 
A gyorsvonati pótjegy eltörlésre kerül, és 

az InterCity vonatok egyes kocsijaiban is 
biztosítjuk a pótjegymentes eljutást. Az 
InterCity helyjegyek díjszabását egysége-
sítjük.

Az új sátoraljaújhelyi InterCity vonatok-
ban kerékpárszállító kocsi is fog közleked-
ni, ez a zempléni kerékpáros turizmus fej-
lesztés szempontjából mérföldkő.

A Zempléni térség csatlakozó autóbusz há-
lózatát átszervezzük, amely által a környe-

ző településekről is javul Miskolc és Buda-
pest elérhetősége is.

A folyamatos járműfejlesztés eredménye-
ként a sátoraljaújhelyi InterCity vonatok-
ban is a legmodernebb IC+ kocsik fognak 
közlekedni.

A pályarekonstrukció folytatásával elérhe-
tővé válik a 160 km/órás vonatközlekedés, 
így a Budapest-Sátoraljaújhely menetidő 
tovább rövidülhet 2030-ig.

ÚJ VASÚTI MENETREND

Az Sátoraljaújhely gesztorságával megvalósuló foglalkoztatás támogatás 474 millió forint 
ráfordítással 100%-os támogatottság mellett, Sátoraljaújhely, Gönc és Encs járások terü-
letén összesen 44 településre kiterjedően valósul meg. A foglalkoztatás és gazdaságfej-
lesztés célra felhasználható EU-s forrás tervezett indikátorai 2021. október 31-ig terjedő 
megvalósítási időszakában teljesülnek.

A rendszeresen összehívott szervezeti tagság aktívan segíti a szakmai munkát, figyelem-
mel kíséri a térségben található munkaadói igényeket, közreműködik a toborzásban, szük-
ség esetén képzéseket javasol. A Kormányhivatal megfelelő feltételek megléte esetén, a 
feladathoz rendeli a megfelelő személyi kompetenciával bíró célszemélyeket és támogatás 
odaítélésével segíti a foglalkoztatást. A Szervezet tagjai az ellátási terület több Önkormány-
zata, a Megyei Iparkamara, valamint a munkaadói, civil és érdekvédelmi szervezetek képvi-
selői. A társadalom széles rétegét magában foglaló tagság az elmúlt egy év tevékenységeit 
értékelte és fogadta el. Megyei irányelvek alapján kiemelt cél a munkanélküliség és a szoci-
ális rászorultság csökkentése, az alacsony kompetenciájú személyek munka világába törté-
nő felemelése munkaerőpiaci tréningek segítségével. Pályaorientációs rendezvények támo-
gatják a minőségi munkaerőhiány pótlását, a fiatalok helyben tartását. Helyi termék fejlesz-
tés keretében térinformatikai rendszer kialakítása kerül sor, mely web-alapú felhasználás-
sal vizuálisan (ortofotón) jelenít meg a munkaadói és munkavállalói lehetőségeken túl pld. 
földhivatali, turisztikai, oktatási, közbiztonsági, egészségügyi, városfejlesztési adatbáziso-
kat, és további lehetőséget nyújt a jövő fejlesztéseire.  A 2021. október 31-ig tartó TOP Pak-
tum program megvalósítását a paktumiroda koordinálásával szociális és jogi képzettséggel 
rendelkező szakamberek, valamint a Kormányhivatal Járási Központjaiban dolgozó vezető 
és megvalósító munkatársak segítik.

Szervezeti Fórum ülést tartott a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által elnyert 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerségével 
magvalósuló Paktum program.
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