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Sátoraljaújhelynek is vannak 
1956-ös hősei. Józsa György, 
Kummer Károly és a nemzetőrség 
tagjai, akik itt is fel merték emel-
ni szavukat a rendszer ellen. Tör-
ténetük az élő forradalom, melyet 
azoktól kell megismerni, akik még 
élnek, és részt vettek az eseménye-
ken. Erről beszélt Szamosvölgyi 
Péter polgármester az 1956-ös em-
lékjelnél mondott beszédében ok-
tóber 23-án. Az idén számos város-
ban elmaradtak a megemlékezé-
sek, csak csendes koszorúzásokat 
szerveztek megyeszerte. Sátoral-
jaújhelyen a díjazottak tiszteletére 
ismét élő televíziós közvetítéssel, 
és csak a meghívottak részvételé-
vel tartották meg a díjátadást, és a 
rövid megemlékezést. Dr. Alakszai 
Zoltán megyei kormánymegbí-
zott volt a főszónok. A fiatal poli-
tikusnak a a nagyapja is részt vett 
a miskolci eseményekben, így szá-
mára is élő a történelem. A mai vi-
szonyokhoz való összehasonlítás-
ban azt említette meg, minden kor-
szaknak meg van a maga kihívása.

Láthatjuk, hogy mi zajlik most a vi-
lágban. A járványban nem vérrel, 
nem harccal kell áldozatot hozni, 
most azzal szolgálhatjuk a hazán-
kat, ha le tudunk mondani találko-
zókról, szórakozásról, együttlétről. 
Én abban hiszek, hogy minden kor-
nak meg vannak a kihívásai, a lé-
nyeg a testtartás. 

Díszpolgári elismerés a sóváradi 
polgármestereknek 

2004-től van kapcsolata Sátoral-
jaújhelynek Sóváraddal. A két te-
lepülés tagjai között az elmúlt 
16 évben szoros barátság ala-
kult ki. Köszönhető ez az ott élők 
vendégszeretetetének és nyitottsá-
gának. Számos csere kirándulás, 
kölcsönös segítségnyújtás jellemzi 
az utat, melynek motorjai a jelenle-
gi és volt polgármester. Bíró Csa-
ba és Madaras Árpád ezért is kapta 
meg idén a városi Díszpolgári elis-
merést. A két erdélyi magyar em-
ber  nem tudott részt venni az ün-

nepségen, így a gratulációkat, jó-
kívánságokat levélben, interneten 
adták át neki az újhelyi barátok.

Anyanyelvben otthon, Sátoralja-
újhelyen itthon

Juhász Judit ha nem is személye-
sen, de legalább félévszázadon át 
a hangjával jelen volt Sátoraljaúj-
helyen is. Akkor is, amikor a Kos-
suth rádióban, szombaton dél-
előtt a Családi tükör című műso-
rával biztatta a családokat, a szere-
tet, a hit és a remény mindennapi 
gyakorlására, akkor is, mikor 1990 
őszén a világ első női kormány-
szóvivőjeként hiteles hangú köz-
vetítője volt az MDF kormány in-
tézkedéseinek. Amikor 2004-ben 
megszólalt a Magyar Katolikus 
Rádió, amelynek alapítója és ve-
zérigazgató helyettese volt, beköl-
tözött az istenhívő magyarok ott-
honaiba. Újhely a maga pálos-pia-
rista hagyományaival sok-sok mű-
sorban megjelent. A rádióban való-
sította meg azt a kulturális, hagyo-
mány-és értékőrző, értékterem-
tő műsorszóró intézményt, amely 
napjainkban egyedülálló, s amely 
a nyelvművelő műsorok utolsó vé-
dőbástyája. Számára mindig fontos 
szempont volt, hogy igényes, szé-
pen formált magyar nyelven szol-
gálja a közjót. Így lett a Magyar 
Művészeti Akadémia szóvivője-
ként az Anyanyelvápolók Szövet-
ségének elnöke. Önkéntes köve-
te lett a városnak. Ez a követség 

örökös, mint Juhász Ju-
dit életében minden 
maga vállalt feladata.  
Újhelynek én elsősor-
ban azt köszönöm, hogy 
majdnem öt évtizede 
helyet ad az anyanyel-
vi versenynek, és befo-
gadta azt a csapatot, 
amelynek én is tagja 
vagyok. Sajátjának érzi 
az anyanyelvápolást, 
48 éve folyamatosan 

vendégül lát bennünket. Fontos ez, 
különösen most, hogy nagyon so-
kan nem hiszik el, hogy ha lezül-
lesztik a nyelvet, akkor kicsit ön-
magukat is leépítik. A szépen hasz-
nált nyelv érzékennyébbé tesz ben-
nünket a másik ember iránt. Nem 
véletlenül mondta Lőricze Lajos, 
hogy mi nem a nyelvet műveljük, 
hanem az embert. A most kapott el-
ismerésre nagyon büszke vagyok, 
és úgy érzem, szól ez a díj minden-
kinek, aki az anyanyelvápolásban 
velem együtt van.

Sátoraljaújhely és Zemplén fel-
tétlen híve

A város érdekében kifejtett kiemel-
kedő tevékenységéért Pro Urbe dí-
jat kapott Szajkó Gábor is. A Pat-
rónus Alapítvány kurátoraként el-
sőként megálmondta, majd az ado-
mánygyűjtésen át a kivitelezésig 
végig kísérte Matl Péter kárpátaljai 
szobrászművész alkotásának meg-
építését Szajkó Gábor egy bodrog-
közi kis faluban, Dámócon töltöt-
te gyermekéveit. A gimnáziumot 
Sátoraljaújhelyben végezte, majd 
a Miskolci Műszaki Egyetem gé-
pészmérnöki karán szerzett dip-
lomát.  A Magyar Kálvária sorsa 
gimnazista korától szívügye és ez 
megmaradt napjainkig. 2000-ben 
aktívan bekapcsolódott a piaristák 
által létrehozott „Magyar Diákok 
és Tanárok Találkozója a Magyar 
Kálvárián” rendezvénysorozat-
ba. Későbbiekben a Rákóczi Szö-
vetséget bevonva társszervezője, 
majd hosszú éveken keresztül fő-
szervezőjévé vált. 2006-tól a Pat-
rónus Alapítvány kurátoraként szá-
mos értéket teremtett: elhelyezte a 
Kommunizmus áldozatainak em-
léktábláját a Kossuth téren, a Fel-
vidékről  kitelepítettek emlékére 
táblát avatott. Kezdeményezésére 
valósult meg az Árpád szobor. és 
II. Rákóczi Ferenc mellszobrát  is 
az alapítvány állíttatta és finanszí-
rozta a város központjában. 2011-

ben a Magyar Kálvária 75. évfor-
dulója alkalmából kiállítást szer-
vezett a korabeli dokumentumok 
és tárgyi emlékekből. A jubileum 
kapcsán, tisztelegve Szepesi Bó-
dog előtt, kiadta könyvét és em-
léktáblát készíttetett. A Szent Ist-
ván kápolna hiányos ólomüveg ab-
lakai helyett újakat adományozott. 
A közelmúltban több emléktáblát 
is elhelyezett a Kálvárián. A Tri-
anoni Diktátum 100. évfordulójá-
ra méltó módon kívánt emlékezni. 
Így lett a 2017-ben kitűzött céljá-
ból valóság. Idén elkészült a Cen-
tenáriumi Turul, mely újabb büsz-
kesége lett Sátoraljaújhely vá-
rosának. A szobor környezeté-
ben tervezi még az egykori vár-
megyék művészi megjelenítését. 
Én azt hiszem, hogy minden em-
bernek természetes adottsága, 
hogy ragaszkodik a szülőföldjé-
hez. 38 éve élek ebben a város-
ban, így Sátoraljaújhely számom-
ra legalább olyan kedves hely, 
mint Dámóc. Ami hozzám közel áll, 
azért próbáltam tenni, és ez a belső 
indítattás vezetett minden cseleke-
detemhez, és eredményemhez. Ezek 
kézzel fogható formában a Magyar 
Kálvárián, szobrokban, táblákban 
és a Turul-szoborban valósult meg. 
Ha tehetném, a mos kapott díjat 
400 példányban sokszorosítanám, 
és elküldeném azoknak, akik támo-
gatták ennek az emlékműnek az el-
készültét. Erre nincs mód, így itt is 
megköszönöm a támogatást, és a 
díjat is.

A Közszolgálati díjat idén a sátor-
aljaújhelyi gyógyszerészek kapták. 
Ők azok, akik az egészségügyi dol-
gozók mellett máig szakadatlanul 
állják a járvány viharát. Sátoralja-
újhelyen négy gyógyszertár műkö-
dik: a Humanus, a Széchenyi téren, 
a Minor, az Esze Tamás utcában, 
az Üdvözítő, a Kossuth téren és a 
Wieland gyógyszertár, a Mártírok 
útján. A patikák valamennyi dolgo-
zói érezze magáénak ezt az elisme-
rést, hiszen a most ők is fáradha-
tatlanul támogatják a betegeket, és 
segítik a gyógyulásukat. KBK
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Zemplén vármegye legnevesebb, nagymúltú családjából származó Evva 
Ernő festményei és a család hagyatéka került vissza Sátoraljaújhelybe. 
Az Amerikába még gyerekként kivándorolt, ma már időskorú Evva And-
rás ajánlotta fel szülővárosának és a Kazinczy Ferenc Múzeumnak a csa-
lád nagy becsben tartott értékeit. A tragikus sorsú katonatiszt, festő, köl-
tő, zenész 1905-ben látta meg a napvilágot Sátoraljaújhelyben. Rövid, 
de tevékeny életének a második világháború vetett véget. 1944-ben az 
orosz fronton veszítette életét 39 éves korában. A festmények mellett a 
család nemesi címerlevele is hazakerült Sátoraljaújhelybe, melynek kü-
lönlegessége, hogy az 1600 as évekig visszavezethető a család eredete.

ILLEGÁLIS SZEMÉTTELEPEKET SZÜNTETNEK MEG
A „Tisztítsuk meg az Országot!”elnevezésű pályázat benyújtásáról dön-
tött november elején a sátoraljaújhelyi képviselő-tesület. Az önkormány-
zatok településmérettől függően tudnak pályázati támogatást igényel-
ni. Amennyiben a pályázat benyújtása sikeres lesz, február 28-ig kell az 
érintett 14 ingatlanon a takarítási és hulladékfelszámolási feladatokat a 
forrás keretének terhére elvégezni.

RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN
Egy pénzhamisító műhely darabjai, építési áldozatként egy megkövese-
dett tojás, egy érdekes agyafigura, megannyi éremlelet, és fegyverdara-
bok. Több ezer régészeti lelet került elő a sátoraljaújhelyi vár ásatása so-
rán, segítségükkel pedig kibontakozik előttünk a vár élete. A Kazinczy 
Ferenc Múzeum a 13 éve folyó kutatás eredményeit egy kiállításban mu-
tatja be a közönségenk, úgy, hogy a restaurált leletanyag mellé történe-
teket is társítanak. A tárlatnyitót online formában szervezte meg a mú-
zeum.

ÚJRA VESZÉLYHELYZET
November 4-tő ismét életbe lépett a rendkívüli jogrend. Ez azt jelenti, 
hogy az önkormányzatoknál sem kell testületi ülésen határozatot hozni 
egyes ügyekben. Szamosvölgyi Péter a tavaszi különleges jogrend ide-
jén is számos alkalommal kérte ki a testület tajgainak véleményét rend-
kívüli ülésen, vagy megbeszélésen. Ezt a gyakorlatot követi a következő 
hetekben is, de hivatalosan a polgármeseri döntések időszaka az év vé-
géig biztosan eltart.

ÚJHELYI KÖRKÉP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA
Az Észak-keleti Gazdaságfejlesztési Zóna új fogalom a hazai gazdaság-
tervezésben. A lényege, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg elté-
rő adottságú és fejlettségi régiókban, amelyek a helyi hagyományokat 
is magukba hordozzák. A tervezéshez városról-városra megszólítják a 
helyi gazdasági szereplőket, a BOKIK szervezésben ilyen tanácskozást 
rendeztek Sátoraljaújhelyen.

ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS HASZID MÚZEUM 
Elkészült a zsidó közösségi zarándokszállás, valamint egy haszid kiállí-
tás a középiskolai kollégiumban. A 331 millió forintból megvalósuló át-
alakítást a sátoraljaújhelyi CHEVRA KADISHA Egyesület koordinál-
ta, és ez is része a A „Magyar Zsidó Örökség Útja Kelet-Magyarorszá-
gon” című programnak. Sátoraljaújhelyen az izrelita vallású zarándo-
koknak megfelelő 76 férőhelyes szállást hoztak létre, és egy olyan kiál-
lítást, amely Teitelbaum Mózes életét, és a haszidizmust mutatja be a lá-
togatóknak. 

KBK
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A járványidőszakban számos rangos állami kitüntetést zárt ajtók mögött, szerényen, ceremóniák nélkül adnak át. Így az újhelyi díjazottakról is csak 
később, a minisztériumi oldalakon közzé tett tájékoztatókból értesülhetünk.

Kiemelkedő óvodapedagógiai 
munkájáért, illetve az óvodapeda-
gógus képzésben végzett tevékeny-
sége elismeréseként Brunszvik Te-
réz-díjat kapott Juhász Sándorné 
a Hétszínvirág Óvoda, Szlovák 

KITÜNTETETTEK

és Német Nemzetiségi Óvoda és 
Bölcsöde intézményvezető helyet-
tese. 
Magas állami kitüntetést vehetett 
át két, Sátoraljaújhelyhez is köthe-
tő személy. A Magyar Érdemrend 

1947. október 9-én Bökönyben 
született. Papcsaládban nevelke-
dett három lány és egy fiú testvé-
rével. Középiskolai tanulmányait 
Pannonhalmán a bencés gimnázi-
umban végezte. Ezek alatt az évek 
alatt ismereteit nemcsak a híres 
könyvtár könyveinek böngészésé-
vel gyarapította, hanem a könyv-
kötészetben is jártasságot szer-
zett. Papi élete során, - különösen 
amikor az egyházi könyveket még 
nehéz vagy lehetetlen volt újra 
nyomtattatni – rengeteg megko-
pott imádságos és szertartási köny-
vet újított meg kiváló minőségben. 
Teológiai tanulmányit Nyíregyhá-
zán a Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskolán végezte. 
Majd tanulmányait Budapesten a 
központi szemináriumban egyház-
jogi ismeretekkel bővítette. Szemi-
náriumi évei alatt a kápolnai szer-
tartásokon vezette az éneket, de ő 
volt a püspöki székesegyháznak 
a főkántora is a papnövendékek 
énekkarának élén. Utolsó nyíregy-
házi évében főduktorként is tevé-
kenykedett. Vezette, irányította a 
papnövendékek mindennapjait és 
programjait, képviselte a kispapo-
kat az elöljáróság előtt és közve-
títőként tevékenykedett a kispap-
ok felé. Abszolvált teológusként 
házasságot kötött Mihályi Máriá-
val 1972-ben. Házasságukban há-
rom gyermekük született, egy fiuk 
és két lányuk. Szeretettel felne-
velve indították el őket életútju-
kon, akik viszontszeretettel hálál-
ták meg szüleik jóságát. Felesége 
Mária tisztelendőasszony és gyer-
mekei is mindig segítették temp-
lomi és parókiai munkájában. Du-
dás Miklós püspök úr halála után 
dr. Timkó Imre lett a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kormányzója, akit 
1975-ben szenteltek püspökké, 
ezért 1972. szeptember 10-én Sze-
gedi Joákim, krizseváci (Jugo-
szlávia) püspök szentelte őt pap-
pá Nyíregyházán. Papi működé-

sét Nyíregyházán kezdte a székes-
egyház káplánja és karnagyaként 
(1972-75). Papi életének továb-
bi szolgálatai: Nyírturán helyettes 
lelkész, majd parókus 1975-1983. 
A Hajdúdorogi Egyházmegyei Bí-
róságnak jegyzője és ügyhallgató-
ja több évtizeden keresztül. – To-
kajban parókus 1983-1995. – A 
Hegyaljai Esperesi kerület espe-
rese 1994-1995. – Sátoraljaújhe-
lyi parókus 1995-től. – A Sátoral-
jaújhelyi Esperesi Kerület espere-
se 2000-2009. – Zempléni Főes-
peresség főesperese 2009-től. A 
Miskolci Püspökség első konzul-
tori testületé-
nek tagja 2011-
2016. A Papi Sí-
rok Gondozá-
si Bizottságának 
vezetője. Húsz 
éves odaadó új-
helyi szolgála-
tának elismeré-
sét az is mutat-
ta, hogy a hely-
béli hívek Szent 
Péter város-
ába való zarán-
doklattal aján-
dékozták meg. 
- A Georgikon 
Görögkatolikus 
Mezőgazdasági 
és Élelmiszer-
ipari Szakgim-

názium, Szakközépiskola és Kollé-
gium püspöki biztosa 2016-2018. 
– Kórházlelkész az Erzsébet Kór-
házban 2018-tól. Nem lehet papi 
szolgálatának minden egyes ele-
mét megemlíteni, mégis fontos né-
hányat. Különösen a Miskolci egy-
házmegyében a szenátusi és kon-
zultori tanácsadó testületekben se-
gítette az új egyházmegye felépí-
tését, működését. Megalakulásától 
elnöke volt a Kegyeleti Bizottság-
nak. Papi szolgálatának teljes ide-
jében, minden parókián a szentli-
turgiák mellett minden előírt al-
konyati és reggeli zsolozsmát el-

i m á d k o z o t t . 
Szobrot állít-
tatott, könyvet 
jelentetett meg 
valamint tudo-
mányos konfe-
renciát szerve-
zett és előadást 
tartott Miklósy 
István püspök 
emlékére. Re-
mekül szervez-
te meg a Pócsi 
Kegykép köny-
nyezési évfor-
dulóján az Is-
tenszülő Új-
helybe látoga-
tásakor az Is-
tenanya tisz-
teletéből faka-

dó lelki gazdagodást és az Eucha-
risztikus Kereszt fogadását a kong-
resszus előkészítéseként. Temp-
lomtornyot, parókiát újíttatott fel, 
valamint lelkigyakorlatokat, öku-
menikus istentiszteleteket, ifjúsági 
és felnőtt kirándulásokat, bálokat, 
nyugdíjas találkozókat és anyák 
napi hangversenyeket is szerve-
zett. Se szerét se számát nem le-
het tudni remek, s mindig lenyű-
göző prédikációinak, s hogy ezek 
hány embernek jelentettek meg-
erősítést hitükben, vallásosságuk-
ban. Azt sem lehet összeszámol-
ni, hogy hány gyermeket keresztelt 
meg, és segítette az Istengyermeki 
úton való elindulásukat az eucha-
risztia első kiszolgáltatásával. Ki 
tudja, hogy hány hittanórán oktat-
ta-nevelte a gyermekeket, ifjúsá-
got az Isten és az ember szereteté-
re. Vagy hányszor kérte az Istent, 
hogy terjessze ki a jegyesek fölött 
hatalmas kezét és áldja meg házas-
ságukat. Azt viszont tudjuk, hogy 
több mint 900 embert kísért imád-
ságával az Úr elé. Tudjuk továb-
bá azt is, hogy mindezeket lelki-
ismeretesen, vidáman, olykor-oly-
kor tréfásan, a gyászolókkal együtt 
érezve, az evangélium szellemisé-
gében, mindig szeretettel és oda-
adással tette. Az Isten kegyelmi 
ajándékainak általa való szétára-
dása meghatározhatatlan. Egyik 
paptestvérének néhány nappal át-
költözése előtt azt írta, hogy a ké-
mény felújításával és egyéb nehéz-
ségek leküzdésével „a karácsonyi 
Kis Jézus a fázósok védőszentje 
megsegíti” majd és elhozza mele-
gét és fényét. Akkor még nem le-
hetett gondolni, hogy Isten iránta 
való üdvözítő szeretetének jutal-
mazása, melegsége és örök fénye 
őt másképpen és sokkal hamarabb 
a mennyekben körülöleli. 
Adj Urunk, tőlünk elköltözött Jó-
zsef áldozópap szolgádnak boldog 
nyugalmat és örök emléket!

Mosolygó Tamás
esperes

EMLÉKEZÉS FŐTISZTELENDŐ DAMJANOVICS JÓZSEF 
ZEMPLÉNI FŐESPERES, SÁTORALJAÚJHELYI PARÓKUS ÚRRA

Ft. Damjanovics József
1947 - 1972 - 2020

Lovagkeresztje (Polgári Tagoza-
ta) kitüntetésben részesült: Kiss-
Tóth Emőke védőnő, szociológus, 
a Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Karának dékánja, főiskolai tanára. 
A Sátoraljaújhelyi Közösségi Fel-

sőoktatási Képzési Központ sike-
res egészségügyi képzéseinek se-
gítője, irányítója.
Dr. Balázs Géza nyelvészpro-
fesszor a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjét vehette át a köztár-

sasági elnök 
megbízásából 
Kásler Miklós 
minisztertől. 
Balázs Géza a 
kezdetektől se-
gíti a Magyar 
Nyelv Múzeu-
mát, és az Édes 
anyanyelvünk 
nyelvhasznála-
ti verseny zsű-
ri elnöke.
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35 ÉVES A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SÁTORALJAÚJHELYEN
Három és fél évtizede műkö-
dik nevelési tanácsadás, pedagó-
gia segítő szolgáltatás Sátoralja-
újhelyen. Ma a szakszolgálatban 
gyógypedagógusok, logopédusok, 
pszichológusok, fejlesztő pedagó-
gusok, gyógytestnevelők dolgoz-
nak. Az évforduló alkalmából arra 
kértük Pálinkásné Szalánczi Gyön-
gyi tagintézmény–igazgatót, hogy 
mutassa be azt a sokrétű mun-
kát, amely számos sátoraljaújhelyi 
gyermek fejlődését segíti. 

UK: Mikor, és milyen felada-
tokat kaptak a kezdetekkor az 
iskolai neveléstől külön váló 
gyógypedagógiai intézmények? 
Hogyan alakult mindez ki Sátor-
aljaújhelyen?
Sátoraljaújhelyen 1985 szeptem-
ber elsején alakult meg a Neve-
lési Tanácsadó Intézet. Hamkó 
Gyuláné kapta azt a feladatot, hogy 
egy addig nem létező intézménytí-
pust hozzon létre és működtessen. 
Az akkori Városi Tanács épületé-
ben egy szobában kezdődött a fel-
adatellátás, Hamkóné Etelkával, 
aki logopédusként és igazgatóként, 
egy fő pszichológussal kezdte az 
ellátást. 
1988-ban logopédiai tevékenység-
gel és 2 fő logopédussal bővültek. 
Közben a József Attila úti épület-
részből 1991-től a Hajnal úti Óvo-
da- bölcsőde épületében, kibő-
vült feladatellátással és szakem-
ber létszámmal, új elnevezéssel 
dolgoztunk. Sátoraljaújhely Vá-
ros Önkormányzatának fenntartá-
sa alatt láttunk el közoktatási ellá-
tási körzetként feladatokat a Bod-
rogközben és a Hegyközben. Ek-
kor már Palicz Istvánné, Erika 
volt az igazgató, aki gyógypeda-
gógusként, később pedig pedagó-
giai szakpszichológusként vezet-
te az intézményt. Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat és Pedagógi-
ai Szakmai Szakszolgáltató Köz-
pontként dolgoztunk a Közoktatá-
si Ellátási Körzetben. 2007-től újra 
költöznünk kellett és a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola földszin-
ti részén kaptunk helyet. Abban az 
időszakban a Kistérséghez tartoz-
tunk. 2013-ban a KLIK megalaku-
lásával a B.A.Z. Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi 
Tagintézménye lettünk, és a Mis-
kolci Tankerülethez kerültünk. Je-
lenleg a megye valamennyi járásá-
ban vannak szakszolgálatok.

UK: Specializáció- magatartási, 
beilleszkedési, tanulási zavarok-
kal küzdő gyerekek, diagnoszti-
ka, és terápiás munka kiépített 
hálózata. A 90-es évek elején is-
merkedtünk meg először ezekkel 
a fogalmakkal? 
Ahogyan az intézményi rendszer 
is egyre inkább differenciálódott, 
úgy érhető tetten a szakmában is a 
folyamatos fejlődés. A diagnoszti-
kai eszközök fejlődése, az új vizs-
gálóeljárások adaptálása valóban 
a 90-es évek elejétől felgyorsult, 
gazdagodott. Hogy ez a folyamat 

milyen gyors és sokrétű, az is jelzi, 
hogy pl. az akkoriban használt IQ 
tesztek, ma már elavultnak számí-
tanak, használatukat a szakma nem 
ajánlja. Az SNI fogalmát azokban 
az években ismerték meg a peda-
gógusok, de azóta már legalább há-
rom törvényi, jogszabályi finomí-
táson ment át, hiszen a diagnosz-
tikai eszközök bővülése, a mérési 
eredmények elemzése, a gyakorlati 
tapasztalatok alapján szükséges az, 
hogy ezek a diagnózisok és a diag-
nózisok mentén adható megsegíté-
sek mindig a gyermekek érdeke-
it szolgálják. Az elmúlt évek alatt 
az MCD-től eljutottunk az ADHD-
ig, de sok segítséget kaphat ma a 
BTMN-s tanuló is. Valószínűleg 
1985-ben is volt BTMN-nel küzdő 
tanuló, csak akkor még a szakma 
nem tudta diagnosztizálni.

UK: Milyen a térségi ellátás, és 
ehhez milyen a szakember ellá-
tottság jelenleg?
A megalakuláskor kapott nevelési 
tanácsadói feladat, az elmúlt idő-
szakban az alábbi szakfeladatok-
kal bővült:
logopédia: szűrések-terápia, 
nevelési tanácsadás: prevenciós 
szűrés, fejlettségi vizsgálatok, fej-
lesztő terápiák, nevelési tanács-
adás
pszichológiai tanácsadás: terápiák
korai fejlesztés, gondozás és ta-
nácsadás: 0-3-4 éves korig 

Járási Szakértő Bizottság: komp-
lex állapotfeltáró vizsgálatok, di-
agnosztika (BTMN, iskolaérettsé-
gi vizsgálatok, SNI vélelmezése 
stb.) gyógytestnevelés, tehetség-
gondozás: koordinációs feladatok.
Ezekben szakfeladatokban jelen-
leg 2 fő logopédus, 2 fő pszicho-
lógus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 
5 fő gyógypedagógus, 3 fő óra-
adó gyógytestnevelő, 1 fő óraadó 
szurdopedagógus, 1 fő szakszol-
gálati titkár és 2 fő gyógypedagó-
gia asszisztens vesz részt. A JSZB 
vizsgálatokat, a pszichológiai vizs-
gálatokat, terápiákat csak az intéz-
ményben végezzük, a szűrések, te-
rápiák, fejlesztések színterei pe-
dig az intézmény mellett, a város 
és a Hegyköz óvodái, iskolái is. A 
nálunk dolgozó szakemberek mi-
nimum 2-3 alapdiplomával, és a 
szakszolgálatban kötelező szak-
vizsgával rendelkeznek. Ezek mel-
lett a folyamatos szakmai képzés, 
továbbképzés elengedhetetlen, hi-
szen mind a diagnosztikus, mind a 
terápiás munkában nem engedhe-
tő meg az, hogy lemaradjunk. Lé-
pést kell tartani a legújabb szak-
mai eredményekkel, követni kell a 

szakma legfrissebb probléma fel-
vetéseit. Szerencsére ez a szakmai 
igény valamennyi munkatársam 
belső igénye. Jelenleg 3 szakem-
ber vesz részt újabb, további dip-
lomát adó képzésben, egy kolléga 
pedig a következő félévtől mester-
képzésben vesz részt. 

UK: A szakszolgálatok egy külső 
szemlélő számára az oktatás és 
az egészségügy határán mozog-
nak. Hogy látja ezt a szakember?
A szakszolgálatban dolgozó szak-
emberek helyzete sajátságos ebből 
a helyzetből nézve.  A gyermekek 
esetében a jelzett problémák, tüne-
tek mögött húzódó okokat kell fel-
tárnunk, és ezek az okok sok eset-
ben az egészségügy területein már 
feltárt, vagy feltárandó problémák-
ban is tetten érhetők. Mi a jogsza-
bályok adta lehetőségeink, és köte-
lezettségeink alapján ott vagyunk a 
gyermekeket nevelő családok éle-
tében 0-18 éves korukig. A korai 
fejlesztés révén pl. a 0-3; 4 éve-
sek megsegítése szoros együttmű-
ködést kíván a szakembertől a vé-
dőnőkkel, a házi gyermekorvos-
okkal, gyermek szakorvosokkal, 
de az óvodás és iskolás korosztály 
esetében is együtt kell működnünk 
a védőnői hálózat, az egészségügy, 
a gyermek ideggyógyászat, gyer-
mekpszichiátria, a család és gyer-
mekjóléti szolgálat, a gyámügyi 
hivatal szakembereivel, a gyer-
mekvédelmi gyámokkal, az óvo-
dapedagógusokkal, általános isko-
lai, középiskolai pedagógusokkal. 
A gyógytestnevelés területén az is-
kolaorvosokkal, szakorvosokkal. A 
Járási Szakértői Bizottsági munka 
során az eddig felsoroltakon kívül 
a megyei kórház gyermek ideg-
gyógyászati szakembereivel, a lo-
gopédia területén pedig a fül-orr 
gége szakorvosokkal. 

UK: Korai fejlesztés, tehetségse-
gítés koordinálása. Ezekben mi-
lyen lehetőségek vannak? 
Az elmúlt 4-5 évben jelent meg ez 
a két szakfeladat tevékenységünk-
ben. A korai fejlesztés nagy hi-
ányt pótolt a város és a járás ellá-
tásában. Megismertetésére számta-
lan sikeres szakmai és szakmaközi 
konferenciát, megbeszélést tartot-
tunk. A szakfeladaton eddig dolgo-
zó szakemberek hatékony együtt-
működést alakítottak ki a védő-
nőkkel, a szakorvosokkal a család 
és a csecsemők, kisgyermekek ér-
dekében. Az ellátáshoz kezdetben 
nagyon kevés szakmai eszköz állt 
rendelkezésre, mára viszont sokat 
javult a helyzet, pályázati támo-
gatásokból és a szakemberek sa-
ját hozzáadott munkájából bővült 
az eszköztárunk. A tehetséggondo-
zásban azért a koordinációt válasz-
tottuk, mert Sátoraljaújhelyben, 
abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy kiválóan működő te-
hetségpontokban folyik a mun-
ka, az óvodáktól egészen a közép-
iskolákig. Erre a stabil alapra szá-
míthattunk, amikor a koordináci-

ós munka keretében pl. járási szin-
tű konferenciát tartottunk, ahol le-
hetőség volt megismerni a külön-
böző intézményekben folyó tehet-
séggondozói munkát. Országo-
san elismert szakemberek tartottak 
már nálunk szakmai konferenciát 
és szerveztünk 60 órás továbbkép-
zést is. Jelenleg a koordinátorunk 
által megszervezett, két tovább-
képzésünket kellett felfüggeszteni 
a járványügyi helyzet miatt. Tud-
juk, hogy hosszú folyamat lesz, és 
szemléletváltást is igényel az in-
tézmények részéről, de szeretnénk 
azt elérni, hogy az egyes tehetség-
műhelyek átjárhatók legyenek a 
gyermekek számára. Ha van egy 
iskola, ahol pl. a logikai gondolko-
dás fejlesztése, a robotika kiválóan 
működik, akkor oda lehessen gyűj-
teni a város, a járás valamennyi eb-
ben a területben ígéretes tanulóit, 
függetlenül attól, hogy melyik is-
kolába jár és ki a fenntartó. A JSZB 
vizsgálatok során mi magunk is ta-
láltunk már olyan fiatalt, akit egy 
problémával küldött az iskola, de 
a személyes beszélgetések, a vizs-
gálat során olyan tehetséget fedez-
tünk fel benne, ami már rég benne 
volt, de ő maga még bizonytalan 
volt önmagában, félt ezzel előáll-
ni. Szerencsére segítő partnert ta-
láltunk az iskolában, egy pedagó-
gusban, és sikeresen el tudtuk in-
dítani a fiatalt azon az úton, hogy 
a benne rejlő tehetség kibontakoz-
hasson.

UK: 35 év alatt számos körül-
mény, és jogszabály megválto-
zott. Mi jelenti a sikert, az ered-
ményt?
1995-ben kapcsolódtam be a ne-
velési tanácsadásba, az elmúlt 25 
évben 18 évig igazgatóhelyettes-
ként, jelenleg 6 éve tagintézmény 
igazgatóként dolgozva, szereztem 
némi rálátást erre a területre. Az el-
múlt évek, amelyeket ebben a hi-
vatásban tölthettem, két nagyon 
fontos dologra tanított meg engem. 
Változhatnak törvények, jogsza-
bályok, szakmai terminológiák, de 
a hozzánk forduló, problémájuk-
ban segítséget kérő családok, gyer-
mekek „mindig ugyanazok”. Ben-
nünk bízó, bennünk megbízó, sok-
szor legbensőbb érzéseiket feltáró, 
segítségre szoruló, tanácsra, meg-
erősítésre váró emberek. A velük 
való mindennapi munka sokszor 
talán nehéznek, olykor hiábavaló-
nak tűnik, aztán jönnek a mosoly-
gós megerősítések, a hálás monda-
tok a gyerek fejlődéséről, és akkor 
egyszerre minden fáradtság-em-
lék eltűnik. Ezt a munkát nem le-
het egyedül, magányos harcos-
ként csinálni. Ehhez a munkához 
kell egy jó csapat. Ezt a jó csa-
patot, a szakszolgálati munkához 
való magas szintű emberi, erkölcsi 
és szakmai elköteleződést az intéz-
mény két korábbi vezetője, Hamkó 
Gyuláné Etelka és Palicz Istvánné, 
Erika alakította ki az elmúlt két év-
tized alatt. Hálás vagyok nekik, 
hogy ebben a munkában sok éven 

>>>
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Köves József: Isten veled, Tiszavirág!
nyeri a szépségversenyt, és onnan-
tól olyan kalandossá válik az élete, 
hogy regénybe kívánkozik.1933-
ban ő lett Miss Hungária, megnyílt 
előtte a világ, utazhatott Madridba, 

a Miss Európa verseny-
re, de előtte még meg-
mutathatta magát Pá-
rizsban a világ elitjé-
nek. Több rangos, gaz-
dag kérője lett, még egy 
maharadzsa is, elhal-
mozták ruhákkal, éksze-
rekkel, szereplésekkel, 
utazásokkal. Az Európa 
legszebb hölgye címről 
ugyan egyetlen szava-
zattal lecsúszott, de ha-
zajövetele után megin-
dult a találgatások soro-

zata, milyen lesz az élete a király-
nőnek és kinek nyújtja kezét? Iz-
galmas házassága újra témát adott 
a sajtónak és a közhangulatnak, vá-
lasztottja egy dél-amerikai dúsgaz-
dag „vajkirály” José Klein lett, aki 
nyugodtan lehetne Józsi is, ugyan-
is egy Erdélyből kivándorolt fia-

A KAZINCZY-KULTUSZ ÉLŐ TÖRTÉNELME - 
35 ÉVES A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG

Köves József igazi kutatószellem, 
aki már írt novelláskötetet, sza-
tirikus regényt, a hatvanas évek-
ben rendszeresen publikált tárcá-
kat és a kultúrtörténetbe is bele-
kóstolt. Jelen regénye viharos tör-
ténelmi háttérrel játszódó szép-
ségkirálynő választás, kilenc év-
vel a trianoni békeszerződés alá-
írása után, a második világhábo-
rú kitörése előtt, az első zsidótör-
vény és a növekvő antiszemita ide-
ológiák és a fasizálódó Magyaror-
szág árnyékában, ahol egy 16 éves, 
józsefvárosi szegény zsidó család 
gyermeke, Gál Júlia magyar szép-
ségkirálynővé, és Európa második 
legszebb hölgyévé vált. Magyaror-
szágon először 1929-ben rendez-
tek szépségversenyt, a budapes-
ti színházi, irodalmi és művészeti 
képes hetilap, a Színházi Élet ren-
dezésében. A Horthy-korszakban a 
szépségkirálynő választás rangos 
társadalmi eseménynek számított, 
a napilapok előszeretettel cikkez-
tek róla, tömegek várakoztak az 
utcán, hogy halhassák a tudósítá-

sokat az eseményről. Gazdag csa-
ládok küldték eladósorba került lá-
nyaikat a megmérettetésre, mert a 
legjobb lehetőség volt arra, hogy 
megmutassák magukat a világnak, 
tehetős férjet, jó par-
tit találjanak. A legna-
gyobb visszhangot kel-
tő verseny kétségkívül 
az első volt, ahol Simon 
Böske, aki szintén zsidó 
származású volt, nem-
csak a magyar elsősé-
get szerezte meg, de Eu-
rópa szépe is lett. A leg-
több izgalom azonban 
az 1933-ban megválasz-
tott Gál Júliának jutott. 
Mert mi történik akkor, 
ha egy szegényes józsef-
városi bérház hátsó lakásában egy 
16 éves kislány színházi lapokat 
forgatva álmodik egy szépet és 
merészet, hogy ő szépségkirálynő 
lesz, a színpad ünnepelt csillaga és 
egy milliomos úrfi hitvese? Több-
nyire semmi, az álom álom ma-
rad, kivéve ha Julika esetleg meg-

talemberről van szó. Júlia házas-
ságának híre mindenhová eljutott, 
Erdélybe is, ahonnan jött az infor-
máció, hogy a dél-amerikai milli-
omos személye megegyezik a há-
rom éve Szilágysomlyóról meg-
szökött többszörös váltóhamisí-
tóéval. A rózsaszín álom történe-
te itt véget is ér. Julika próbálko-
zott színészettel, írással-nem is te-
hetségtelenül, de a személye kö-
rül forgó pletykákon kívül nem lett 
másról híres, mígnem megérke-
zett a hajójegy Józsitól, aki tarto-
zásait rendezve újra megkérte Juli-
ka kezét, aki fel is száll arra a hajó-
ra, elindulva az új élet felé. A szép-
ségkirálynő további sorsáról szin-
te semmit sem tudunk, amit még-
is, az nem jelez happy endet. Júlia 
és José az esküvő után egy hónap-
pal elváltak, a válást Julika kezde-
ményezte. Hazajött, feltűnt pár tár-
sasági eseményen, írt egy-két no-
vellát, majd visszautazhatott Dél-
Amerikába,ahol további élete ho-
mályba vész, feltűnt és eltűnt mint 
a tiszavirág.

KÖNYVAJÁNLÓ

1984 októberétől már el-
indult a kezdeményezés a Kazin-
czy Ferenc Társaság létrejötté-
re, majd 1985. április 26-án meg-
alakult a sátoraljaújhelyi székhe-
lyű irodalmi és közművelődési tár-
saság. A kulturális egyesület fon-
tos szerepet tölt be a város életé-
ben, annak fontos és aktív szerep-
lője, mára már országos hírnév-
vel is rendelkezik. A célja elsősor-
ban a Kazinczy Ferenchez köthe-
tő kultusz, szellemi örökség erő-
sítése, a régió hagyományainak 
megismerése, megismertetése, és 
nem utolsósorban az anyanyel-
vünk ápolása. Az alakuló közgyű-
lés Kováts Dánielt választotta el-

nöknek, majd 1994-től Fehér Jó-
zsef vette át a tisztséget, őt követ-
te 2018-ban Nyiri Péter. A három 
és fél évtizede működő Kazinczy 
Ferenc Társaság munkájában min-
denképp kiemelendő a Széphalom 
elnevezésű évkönyv, mely jelenleg 
29 kiadott kötettel büszkélkedhet. 
Az első kötete 1986-ban látott nap-

világot, a legutóbbi 2019-es meg-
jelenésű. A legelső számhoz képest 
az évkönyv sok változáson ment 
keresztül, megjelenése színeseb-
bé, modernebbé vált. A tartalom 
felépítése szintén megújult, az írá-
sok minősége azonban nem válto-
zott, továbbra is szép számmal je-
lennek meg színvonalas, jól kidol-
gozott szakmai publikációk ezek-
ben a kötetekben. „Évkönyvünk 
elsősorban helyi fórumot kíván te-
remteni, hogy ösztönzőleg hasson 
a rejtekben lévő tehetségre, vala-
mint az elérhető olvasóra. A gaz-
dag sajtóhagyományokkal rendel-
kező Zemplén és Abaúj szellemi 
életében serkentő erő lehet minden 
kiadvány, a szemléletet formáló té-
nyező minden rólunk szóló idő-
szerű mondanivaló.” – olvasható a 
Széphalom kötet első számában.  A 
Kazinczy Ferencről elnevezett tár-
saság az évről évre megjelenő év-
könyve mellett számos más kiad-
vánnyal is foglalkozik, kiadott mű-

veinek száma jelentős. Mindezzel 
nemcsak olvasnivalót ad az igé-
nyes olvasóknak, hanem mintegy 
alkotóműhelyt teremtve publiká-
lási lehetőséget is íróknak, költők-
nek, kutatóknak munkájuk, ered-
ményeik megjelentetésére. Külön-
böző rendezvényeket szervez, pél-
dául konferenciákat, kiállításo-
kat, könyvbemutatókat, emlékülé-
seket. Mindezek mellett érdemes 
megemlíteni és kiemelni az egye-
sület történetében, hogy a Kazin-
czy Társaság számottevő szere-
pet játszott abban, hogy 2008-ban, 
Kazinczy Ferenc, a névadó egyko-
ri birtokán, Széphalmon létrejött 
A Magyar Nyelv Múzeuma. A tö-
retlenül működő Kazinczy Ferenc 
Társaságnak már történelme van. 
Bízunk, bízzunk benne, hogy még 
sok kerek évfordulóját ünnepelhet-
jük. 

Stumpfné Braun Zsuzsa, 
muzeológus

>>>
át együtt dolgozhattunk, és hálás 
vagyok a szakszolgálatban az el-
múlt 35 évben dolgozó valamennyi 
szakembernek, hogy magas szintű 
szakmai munkájukkal, hiteles, em-
patikus személyiségükkel hozzájá-
rultak a szakmai intézményi mun-

kához. Kazinczy földjén mi is le-
hetne más a hitvallásunk, mint: 
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.
Ezt ha nem érted, 
Szánts és vess; s hagyjad másnak 
az áldozatot.”
Jót: vagyis igazat, bölcset, szak-
mait, emberit, türelmet, kitartást, 

hitet, alázatot, szolgálatot.
s jól: vagyis képzetten, hitelesen, 
empátiával, toleranciával, humor-
ral, kitartóan, szolgálattal, alázattal 
a szakma, a hivatás, egymás és a 
családok, gyermekek iránt.
A 35 év kötelez, a szakszolgálat 
valamennyi munkatársával együtt 

igyekszünk továbbvinni, és a vál-
tozó körülmények között is meg-
őrizni, ezt a „nevtanos” szellemi-
séget, a korábbi évek tapasztalata-
it, és azt a képességünket, hogy az 
esetleges nehézségek, problémák 
megoldandó, gazdagító kihívások, 
és megoldásukkal csak többek le-

szünk. Továbbra is, a meg-
szokott emberi hozzáállással 
és szakmai színvonalon fo-
gunk szolgáltatni, szolgálni.

Az intézmény magas szín-
vonalú munkája elismerése-
ként Miniszteri elismerés-
ben részesült, melyet a jár-
ványhelyzet miatt, egy ké-
sőbbi időpontban, méltó ke-
retek között vehetnek át a 
szakemberek.
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ÖSSZETARTOZÁS 100 - A MAGYAR ZENE TRIANONI SÍPJA
Nem lehetne csodálkozni azon, ha 
a megcsonkított Sátoraljaújhely 
polgárai minden június 4-ét a Ha-
rag Napjaként élnék meg, mert 
100 éve a nagyhatalmak minden 
magyar szívében mérhetetlen fáj-
dalmat okozó döntése a hajdani 
Zemplén székhelyére mázsás te-
herként nehezedett. Az indulatok 
helyett azonban a szétszakított-
ság soha be nem gyógyuló érzé-
sén felülemelkedve, évek óta mél-
tósággal emlékeznek a magyar 
történelem gyásznapjára, miköz-
ben Clemenceau-t és rosszemlé-
kű társait a Ronyva-patak csordo-
gáló vizére helyezett papírhajók-
kal teszik gúny-, valamint nevet-
ség tárgyává… Az idők során az 
országcsonkítás örök mementó-
ként a két háború között létre hoz-
ta a maga szakrális emlékeit Sátor-
aljaújhelyen is: a Magyar Kálváriát 
a 100. Országzászlóval, valamint a 
Szent István-kápolnát a Szár-he-
gyen. A centenáriumi év program-
jának összehangolására, méltó le-
bonyolítására a város önkormány-
zata Trianon-testületet hozott létre, 
s itt születtek meg a szebbnél szebb 
tervek, köztük a Lavotta János Ka-
marazenekarnak A magyar zene 
trianoni sípja elnevezésű emlék-
hangversenye. A koncert gondola-
ta az alapító-művészeti vezető szá-
mára az irodalomból jött, ugyan-
is Illyés Gyula nevezte „ötágú síp-

APRÓ ÖRÖMÖK - SÜLT GESZTENYE OTTHON

Az előttünk álló hetekben minden 
apró örömöt, kedves pillanatot jó 
megragadni ahhoz, hogy mentális 
egészségünket megőrizzük. Példá-
ul úgy, hogy az utcán vásárolt sült 
gesztenye illatát bevarázsoljuk a 
szobába. Az „Otthon süti a geszte-
nyét” szólás a túlságosan bezárkó-
zó, otthonról nem elmozduló em-
bert jelenti. Most sajnos nem tu-
dunk túlságosan bezárkózni, így 
nyugodtan süthetjük otthon ezt a 
finom eleséget. Szelídgesztenyét 
már a 13. században is termesztet-
tek hazánkban, de már a rómaiak-
nak is fontos tápláléka volt, és egé-
szen a 17. századig az ehető szelíd 

fajtáját ismerték. A magyar geszte-
nye akár pótolhatta a burgonyát, és 
a gabonaféléket is. Lisztet is készí-
tettek belőle, amit tejben főzve fo-
gyasztottak.

Gesztenye főve-sülve
A főtt és sült gesztenye ízletes cse-
mege. Lajos Mari így ajánlja az 
elkészítését:  A gesztenyéket hi-
deg vízbe dobjuk, amelyik feljön a 
víz színére, azt kirágta belül a ku-
kac, ezért könnyebb, tehát kidob-
juk . Az épeket leöblítjük, száraz-
ra töröljük, gömbölyű felükön ke-
resztirányban bevágjuk a héjukat 
és aszerint, hogy mit akarunk ké-
szíteni belőlük, enyhén sós vízben 
vagy húslevesben puhára főzzük 
vagy sütjük.

Házi gesztenyemassza
A következő recept a házi geszte-
nyemassza készítést írja le. Nem 

titok, sokkal több időt vesz igény-
be, mint kiemelni a hűtőpultból a 
bolti változatot. Ám ha jó minő-
ségű gesztenyét sikerül vásárol-
ni, akkor 2 kg gesztenyéből több 
mint 1 kg massza készülhet, és biz-
tosak lehetünk benne, hogy tisz-
tán gesztenyéből készül a sütemé-
nyünk. A megfőzött gesztenyét pu-
colás után kisebb adagokban püré-
sítsük le amíg teljesen homogén, 
egynemű massza nem lesz belő-
le. A legtöbb süteményhez ízesített 
püré kell, így érdemes előtte éde-
síteni azt.  Ehhez melegítsünk ösz-
sze 1 dl vizet 10 dkg cukorral, de 
akkora adagot készítsünk a szi-
rupból, amennyi gesztenyénk van, 
például 1 kg-hoz körülbelül 30 dkg 
cukorból és 3 dl vízből készült szi-
rupra van szükség. Mikor a cu-
kor elolvadt és egynemű a szirup, 
öntsük hozzá a gesztenyéhez, ke-
verjük össze. Nem csak a massza 

édességét szabályozzuk a szirup-
pal, hanem az állagát is, minél töb-
bet adunk hozzá, annál krémesebb, 
minél kevesebbet, annál darabo-
sabb lesz. Szuperül illik a geszte-
nyéhez a vanília és a rum is, ízlés 
szerint tegyünk belőlük is a masz-
szába. A kész gesztenyemasszát 
osszuk el több egyenlő részre, cso-
magoljuk be, majd tegyük fagyasz-
tóba, sokáig eláll. Ha rögtön tálal-
nánk, nyomjuk át krumplinyomón 
és friss, házi tejszínhabbal knáljuk.

a lavotta jános kamarazenekar hangversenye

nak” a magyar irodalmat, melynek 
minden „ága” egy-egy elszakított 
terület irodalmi kultúrájához kap-
csolódik. A magyar zene összehan-
golt trianoni sípja Lavotta János 
(Felvidék), Márton István (Kárpát-
alja), Csíky Boldizsár (Erdély), Ki-
rály Ernő (Délvidék), valamint Ta-
kács Jenő (Őrvidék) egy-egy mű-
vén keresztül várt a megszólalásra. 
Merthogy az összetartozás hang-
versenyének aznap kellett volna el-
hangoznia, amikor Magyarország 
Miniszterelnöke Sátoraljaújhely 
legújabb ékét, – a II.Rákóczi Fe-
renc szülőházán át a Vereckei-hágó 
irányába tekintő – az angyalszár-
nyú Turul-emlékművet, Matl Péter 
munkácsi szobrász alkotását, fel-
emelő ünnepség keretében a Kár-
pát-hazában élők számára lelep-

lezte. A pandémia miatt azonban 
a díszhangverseny csak augusztus 
19-én, az éppen folyó Zempléni 
Fesztivál – önkormányzat által tá-
mogatott – kísérő rendezvényeként 
valósult meg. Az előadás program-
jában a ma élő zeneszerzők közül 
egyedüliként, a napjainkban is jó 
egészségnek örvendő Csíky Boldi-
zsár darabja kapott helyet. A histó-
riás énekek korát idéző Vitézi éne-
kek című, vonószenekarra írt mű-
vét a szerző készséggel bocsájtotta 
a kamarazenekar rendelkezésé-
re. Király Ernő Ungaresca című 
darabjának előadásáért – miután 
a zeneszerzői hagyaték az OSZK 
Zeneműtárában még feldolgozás-
ra vár – a koncertmesternek igazán 
meg kellett küzdenie, s aki segítsé-
gért fiához, az apja örökét folyta-

tó Király Dávid Zsolthoz fordult. 
Érdemben azonban a zeneműtár 
munkatársától, Kelemen Évától ér-
kezett a megmentő gesztus. Takács 
Jenő műve a Kőszegi percek mu-
zsikus ismeretség – Scheer Berna-
dett, a Kőszegi Vonósok koncert-
mestere – révén került a művésze-
ti vezetőhöz. Márton István zene-
szerzői hagyatéka – a Lavotta Já-
nos Kamarazenekarban két évtize-
de játszó ungvári muzsikusoknak 
köszönhetően – nem ismeretlen az 
újhelyi közönség előtt, Népdalszvit 
című kompozíciója része az együt-
tes repertoárjának. Lavotta János 
programzenéje, a Szigetvár ostro-
ma pedig szerepel a kamarazene-
kar Magyar Verbunkos Zene-so-
rozatának CD-felvételein. Bátran 
elmondható, hogy a Lavotta Já-
nos Kamarazenekar különleges, az 
egy évszázaddal korábban történ-
tek következményét muzsikával 
kifejező hangversenye méltó volt 
a lélekromboló kesergés helyett, 
az immár nemzeti összetartozás ér-
zését erősítő, emelkedett sátoralja-
újhelyi centenáriumi megemléke-
zésekhez. Köszönet jár mindezért 
az áldozatos munkát végző, sike-
res előadóknak, Fehérné Sulyok 
Éva műsorvezetőnek, valamint a 
rendezvényt kezdettől fogva támo-
gató Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzatának.          

Dombóvári János

Novemberben rögtön két diáknak 
is átadták a Polgármester Ösztön-
díjasa elismerést. Karakó Dávid a 
Kossuth Lajos Technikum, Szak-
képző Iskola és Gimnázium ta-
nulója, és Csomós László Béla a 
Georgikon Görögkatolikus Me-
zőgazdasági és Élelemiszeripari 
Technikum Szakképző Iskola és 
Kollégium diákja lettek a 2020-21-
es tanév első díjazottjai.

Forrás: https://kertlap.hu/
szelidgesztenye/

https://sobors.hu/technologia/
gesztenyemassza-hazilag/

A POLGÁRMESTER ÖSZTÖNDÍJASAI



72020. XXIX. évf. 11. sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

Tisztelt Fogyasztóink!
A COVID-19 koronavírus járvány rendkívüli gyors terjedésére való tekin-
tettel, a Fogyasztóink és munkatársaink védelmében az alábbi kéréssel for-
dulunk Önökhöz:

Zempléni Vízmű KFT Sátoraljaújhely és Sárospatak városok területén  
2020. november hónapban   vízmérő leolvasás végez mind a lakossági 
mind a közületi felhasználók esetében. 

 A járványra való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a mel-
lékvízmérőket társaságunk nem fogja leolvasni, ezért kérünk minden 
felhasználót hogy legkésőbb november 25-ig diktálják be az óraállását az 
alábbi telefonszámokon:

- Sárospatak város vízmérő állások bediktálása: 47/311-806

- Sátoraljaújhely város vízmérő állások bediktálása: 47/382-235, 
47/322-234

Amennyiben a közös képviselő a mellékvízmérők leolvasását rendezni tudja 
leolvasó listát tudunk biztosítani, telefonon keressék ügyfélszolgálatunkat.

A személyes kapcsolatok csökkentése érdekében hoztuk ezen intézkedésün-
ket. Ez mindannyiunk közös  érdeke.

A személyes ügyfélszolgálati irodában  már korlátozó intézkedések kerültek 
bevezetésre, azonban rendkívüli és  különösen fontos esetekben a személyes 
ügyintézés lehetőségét jelenleg még fenntartjuk előzetes egyeztetés alapján 
(Sátoraljaújhely: 47/382-235, Sárospatak: 47/312-407).

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy ügyfélszolgálati irodánk a járványra 
való tekintettel  rövidített munkarendben tart nyitva.

Hétfőtől-csütörtökig : 08 - 15 h-ig,

Pénteken :                 08 - 12 h-ig.

Megértésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÁS

A SÁTORALJAÚJHELYI 
JÁRÁSI HIVATAL

KORMÁNYABLAK OSZTÁLYA
CSAK ELŐRE FOGLALT IDŐPONTTAL
 RENDELKEZŐ ÜGYFELEKET FOGAD!

Időpontfoglalásukat a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon illetve 
a www.idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon tehetik meg. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy ügyeiket már számos ügytípusban elektroniku-

san is intézhetik a www.magyarorszag.hu oldalon
Az elkészült okmányokat levélküldeményben 

kézbesítük ügyfeleinknek.
Személyes átvételre nincs lehetőség.

Az ügyféltérben egyszerre tartózkodó személyek
létszámát korlátozhatjuk.

Kérjük, hogy az ügyféltéren kívül, egymástól leg-
alább 1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak, 

amíg munkatársunk szólítja Önöket!
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SZTÁRPARÁDÉ A RALLY HUNGARY-N
Még sohasem volt hazánkban olyan sztárparádé a rallisportban, mint az idei Rally Hungary-n. Mikkelsen, Solberg, Breen, és sok más külföldi kivá-
lóság mellett hazánk versenyzői is remekeltek, és ezzel sokáig emlékezetes pillanatokat szereztek a nézőknek a gyönyörű őszi időben! A hegyközi 
falvak között is autóztak a pilóták, így sok újhelyi látogatott ki a gyorsasági szakaszok valamelyikére.

Nagyon sok neves újhelyi ügyvéd, orvos, gyógyszerész, kereskedő nyugszik az „új” izraelita temetőben. A város meghatározó személyiségei voltak, 
leszármazottaik vagy a II. világháború szörnyű gyilkosainak áldozatai lettek, vagy elmenekültek az országból. Sírjaik emlékeztetnek munkájukra, 
és életükre, amely egybeforrt Sátoraljaújhellyel. 
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KŐBE ZÁRT TÖRTÉNELEM, NÉMA TÖRTÉNELEM!


