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2020 A KÜLÖNLEGES ÉV
nak tűnik, de ha valamire, ennek átgondolá-
sára jó volt a 2020-as év.
Van ebből a helyzetből kiút?
Egyelőre annak is örülünk, ha 2021-es év 
első fele tervezhetőbb lesz, mint a korábbi 
hónapok. Több mint 300 ember munkájáról 
gondoskodunk. Számos fórumon elmond-
tam, elmondtuk, hogy a járvány miatt sok 
saját erőből elképzelt program, beruházás 
maradt el. Nem tudtuk úgy karbantartani a 
várost, ahogy szerettük volna. Hiába gon-
dolják sokan, hogy a városi költségvetés 
egy végtelen felül-
ről nyitott kassza, 
amelyben időről 
időre újra teremtő-
dik a pénz, ez nem 
így van. A bevétele-
ink jócskán lecsök-
kentek. Elvonták a 
gépjárműadót, az 
idegenforgalmi be-
vételünk a töredéke 
lett az előző évi-
nek, és az iparűzési 
adóból befolyó ösz-
szegek sem érik el 
a költségvetésben 
eredetileg tervezett 
számokat, és azo-
kat is később kap-
tuk meg. Szigorító 
szabályok miatt he-
tekre be kellett zárni 
a Zemplén Kaland-
parkot, ami nagy bevételtől fosztotta meg a 
várost. A legrosszabb a bizonytalanság volt, 
amit remélem 2021-ben sikerül kivédeni.
A fejlesztések tekintetében még sem ez a ta-
pasztalat. A beruházásokat nem érintette a 
koronavírus-járvány?
Szerencsére nem. A pályázatokból finan-
szírozott beruházások megvalósításához 
ragaszkodtunk. Az önerők biztosítása mel-
lett is befejeztünk számos építkezést. Átad-
tuk a Várhegyen a Látogatóközpontot, az 
Ungvári pincéknél az új rendezvényteret. 
Tart a feltárás a várban, épül a szervízút. 
Elkezdtük a Magas-hegyen az átalakításo-
kat. Megújult a kilátó, új világítást kapott 
a szerkezet. Hamarosan elkezdődik a két új 
libegő építése. Az alsó állomáson hatalmas 
parkolót, és játszóteret építettünk. Meg-

A koronavírus-világjárvány idején 
úgy fordultunk át a 2021-es eszten-
dőbe, hogy a magunk mögött hagyott 
évet aligha lehet jobb szóval jellemez-
ni, mint különleges, és furcsa. Sajnos 
egyediségét most inkább negatív jel-
lemzői adják, amelyekhez igazodni 
kényszerültünk. A sikerekbe, sokszor 
megtapasztalt pozitív eseményekbe 
kapaszkodva léphettünk át az új évbe.  
A járványhelyzet szokatlan megoldá-
sokat követelt az önkormányzatoktól 
is. Változtak a prioritások, sok esetben 
át kellett csoportosítani a költségve-
tésben meghatározott pénzeszközöket. 
Szükség volt a gyors reagálásra. Sza-
mosvölgyi Péter polgármester a 2020-
as évet jellemezte az Újhelyi Körkép 
olvasóinak.
UK: Melyek voltak az első jelek, hogy ez 
nehéz év lesz az önkormányzatoknak is?
Már az első hullám elején, áprilisban 
látni lehetett, hogy a koronavírus meg-
jelenése hazánknak és Sátoraljaújhely-
nek is nehézségeket fog okozni. Az 
első félévben a bizonytalanság keze-
lése, a teljes leállás okozta problémák 
megoldása jelentette a legnagyobb 
feladatot. Mindennek a kulcsa a gyors 
reakció volt, és a kommunikáció, ami-
ben szerintem jól vizsgáztunk. A Pol-
gármesteri Infókon keresztül minden 
védelmi intézkedésünkről, minden 
hasznos és fontos információról azon-
nal tudtuk tájékoztatni az itt élőket. A 
közösségi oldalon keresztül azt is lát-
tuk, ezek az információk fontosak a 
nem Sátoraljaújhelyen élőknek is. Kö-
szönjük a visszajelzéseket, számunkra 
ezek rendkívül fontosak.
Vannak tanulságai a járványnak?
Igen, az, hogy mennyire átértékeli az 
ember az életet. Mindazt, amiért hajt, 
és küzd a magánéletben és a mun-
kájában, egy betegséggel szemben 
semmit sem ér. Meg kell tanulni az 
apróbb örömöknek megfelelően élni, 
ahelyett hogy rohanunk látástól vaku-
lásig. Azt is gondolom, hogy a város 
összefogásból jelesre vizsgázott, mely 
szintén rendkívül fontos és nemcsak a 
vírusidőszakban. Köszönet ezért az itt 
élőknek. Lehet filozofikus mondandó-

újult Széphalmon és Rudabányácskán a 
faluház. Folytattuk a belváros rekonstruk-
ciót, a Táncsics téri bérpalota egyik szár-
nya elkészült, mellette a Dózsa György 
utca sarkán álló épület külső homlokzata 
szintén megszépült. Elkezdtük az elektro-
mos rásegítéssel működő kerékpár park 
kiépítését. Nincs okunk panaszra ebben a 
tekintetben, ám mindezt kivitelezni ebben 
az évben még nehezebb volt.
Hogyan tovább 2021-ben, ha a költség-
vetés ennyire bizonytalan?

A beruházások, fel-
újítások, átalakítások 
tekintetében bizto-
sabb a helyzet. Nyer-
tes pályázatunk van a 
Trefort Ágoston Tech-
nikum és Szakképző 
Iskola energetikai 
korszerűsítésére, a ze-
neiskola felújítására. 
Hamarosan költözik a 
Deák Úti Iskola, akik 
új kollégiumot, óvo-
dát kapnak a Hajnal 
úton.  A Tokaj-Zemp-
lén Fejlesztési Prog-
ramból megépül a 
függőhíd, nagyobb 
ütemben folytatódik a 
belváros épületeinek 
felújítása. Útfelújítás 
is lesz. A Hosszúláz 
utca és a Kopaszka 

utca biztosan új aszfaltburkolatot kap. A 
bölcsőde bővítését már elkezdtük. Egy 
csoporttal több gyermeket tudunk majd 
felvenni, erre most nagy az igény. Tavasz-
szal elkezdődhet az egészségház energeti-
kai korszerűsítése is, ahogyan a 7 milliárd 
forintos szennyvíz beruházásunk is 2021-
ben fog megvalósulni. Ez a Zempléni Víz-
mű Kft.-nek nagyon fontos, de a városnak 
is.  A munkahelyteremtő programban az 
új ipari parkban 500 millió forintból sze-
relő- és raktárcsarnokot építünk. Van mire 
büszkének lenni, és hogy továbbra is azok 
maradhassunk, azért is van teendő bőven.
Ha már munkahelyek. Az egyik legna-
gyobb aggodalom az első hullámban az 
önkormányzati intézmények dolgozói-
ban volt. Hogyan tudták megtartatni a 

helyeket azokban a szektorokban, ame-
lyeket a legjobban érintette a koronaví-
rus-járvány?
Átcsoportosítással, spórolással, hitelfel-
vétellel. Minden eszközt bevetettünk, 
hogy meg tudjuk tartani a munkahelyeket. 
Mindeközben segíteni próbáltunk a vál-
lalkozásoknak is. Az első hullám idején 
is adtunk bérletdíj-kedvezményt azoknak 
a vállalkozásoknak, akik az önkormány-
zattól bérlik a helyiségeiket. Ezt megtet-
tük most is. Azoknak, akik elvesztették 
a munkájukat, vagy csökkentett munka-
időben dolgoztak 10 ezer forintot adtunk 
három hónapon keresztül. A felszabadult 
munkaerőt átirányítottuk a szociális szfé-
rába. Erre főleg az első hullámban volt 
példa, de ma is élünk ezzel. Gigászi fela-
dat mindez, de nem adhatjuk fel.
Sikerek is vannak? Ezek tompíthatják 
a 2020-as év negatívumait?
Igen. Például az, hogy a Trianoni megem-
lékezés helyszíneként az egész ország és 
a határon túli vidékek is Sátoraljaújhely-
re figyeltek. A Magyar Kálvária, a Turul 
szobor, és a 100. országzászló méltó hely-
színe volt a nemzeti centenáriumi meg-
emlékezésnek, ami így a pandémia idején 
is megérdemelt formában teljesedett ki a 
városban. A másik siker a Zemplén FM 
elindulása. Az Újhelyi Körkép és a Zemp-
lén Televízió mellett a térségi rádió be-
indulásával Sátoraljaújhelyen egy olyan 
médiacentrum működik majd, amely a vi-
lágörökségi területen élőket, sőt a határon 
túli magyarokat is kiszolgálja majd helyi 
információkkal. A térségi szerepünk erő-
sítésében ennek nagy jelentősége van. 
Hogyan tovább 2021-ben?
Mi mindent megteszünk, hogy a koro-
navírus-járvány – a város gazdálkodását 
érintő – hatásait enyhítsük. A gazdaság-
védelmi intézkedések között a kompen-
zációs politikának köszönhetően év végén 
érkezett támogatás az önkormányzatnak. 
Ez is nagy segítség volt.
Köszönet mindenkinek, aki 2020-ban 
mellettünk volt, megértette, meglátta az 
összefüggéseket az intézkedésékben, az 
irányokat, ami mindig szeretett városunk, 
és az itt élők érdekeit szolgálták. 

Nekünk továbbra is Sátoraljaújhely az 
első!
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ÚJHELYI MOZAIK

Szigorított törvényekről tájékoztatta Sáto-
raljaújhely város vezetőjét Dr. Varga Judit 
igazságügyi miniszter. Levelében a polgár-
mester kérésére 2020 nyarán összeállított 
felterjesztésre válaszolt, és ebben azokat a 
törvénymódosításokat sorolta fel, amely az 
új pszichoaktív szerek árusítóinak büntetését, 
és a bűncselekmények elkövetőinek vagyon-
gyarapodásának vizsgálatát teszi lehetővé. A 
nyáron módosított magyar szabályozás lé-
nyege, hogy a kábítószerek tiltólistájára nem 
a konkrét kábítószer kerül fel, hanem annak 
úgynevezett törzsképlete, ezáltal a későbbi-
ekben forgalomba kerülő változatok automa-
tikusan büntethetővé válnak.

Városi szennyvízhálózat 
fejlesztéseSzigorított törvények Felújítás a Lavottában

Négy hónapon keresztül 25%-os bérlet-
idíj-kedvezményt kap minden olyan szol-
gáltató, kisvállalkozó, üzlettulajdonos, aki 
Sátoraljaújhelyen önkormányzati, nem lakás 
céljára szolgáló ingatlanban végzi tevékeny-
ségét. A kedvezmény éves szinten 1 havi bér-
letidíj mentességet jelent. Az önkormányzat 
ezzel kívánja enyhíteni a helyi vállalkozók 
gazdasági problémáit.

Bérletidíj-kedvezmény a 
vállalkozásoknak

Honvéd kadét program a 
Kossuth-banBővítik a bölcsődét

Tovább bővítik a sátoraljaújhelyi bölcsődét. 
94,8 millió forintos beruházással egy 
újabb csoportszobát alakítanak ki, így 14 
gyermekkel többet tudnak majd fogadni az 
intézménybe. A munkálatok már elkezdődtek, 
a Dózsa György utcán lebontották a korábban 
megvásárol ingatlant. A fejlesztés során külön 
parkolót alakítanak ki a bölcsődei dolgozók 
és a szülők részére, amelyet a Dózsa György 
utcáról lehet majd megközelíteni.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében népszerű 
a honvéd kadét program. A Kossuth Lajos 
Technikum Szakképző Iskola és Gimnázi-
ummal együtt a megyében 12 iskola csatla-
kozott a Honvédelmi Minisztérium honvé-
delmi nevelést támogató programjához. Az 
iskola gimnáziumi osztályában közismereti 
képzésként indulhat el a program 2021 szep-
temberében. Az együttműködést ünnepélyes 
aláírását december 9-én tartották meg a Vá-
rosházán.

Régóta várt felújítás történt meg a Lavotta 
János Alapfokú Művészeti Iskolában a 
tankerület jóvoltából. Az iskola egyik mosdóját 
és egy tantermét újították fel. Az intézmény 
energetikai korszerűsítésére 60 millió forintot 
nyert az önkormányzat. A beruházás idén 
tavasszal kezdődik el. 

2021-ben kezdődik Sátoraljaújhely szenny-
vízhálózatának fejlesztése, minderre közel 7 
milliárd forintot nyert a város. A Zempléni 
Vízmű Kft. szolgáltatási területén ez lesz a 
legnagyobb beruházás, amely a régi, elavult 
szennyvízkezelési rendszert megújítását szol-
gálja, beleértve a szennyvíztelep korszerű-
sítését, az átemelő szivattyúk felújítását, és 
több mint 15 kilométernyi vezeték szétvál-
lasztását. 
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AZ ÉVEN TÖRTÉNTAZ ÉVEN TÖRTÉNT
2020-ban minden más volt. A járvány minden tervet felülírt, megváltoztatott, és még az év utolsó napjait is rendhagyóvá tette.  Csendesen, kis közösségekben 
búcsúztattuk az ó évet. Elmaradtak az utcabálok, a tűzijátékok, városi programok. Kapaszkodunk a hagyományokba, mert ezzel úgy érezzük, megtartjuk 

életünk irányítását. Így teszünk mi is. Ezért jöjjön most 2020 sátoraljaújhelyi eseményeiből egy válogatás. 

DECEMBER
Megépül a függőhíd, folytatódik a belváros re-
konstrukció. December elejére kiderült, a To-
kaj-Zemplén Térség Fejlesztési Programban 
Sátoraljaújhely kiemelt feladatokat kap. To-
kaj-Hegyalja legnagyobb települése kész ter-
veket adott hozzá a közel 150 milliárd forintos 
csomaghoz, olyan attrakciókat, amelyeknek a 
kiviteli dokumentációja részben már el is készült. 
A turisztikai beruházásoktól a most Sátoraljaújhe-
lybe érkező turisták számának legalább dupláját 
várja a város vezetője.

NOVEMBER
Újra online oktatással folytatódott a tanév a 
középiskolákban, a koronavírusos megbetegedés 
miatt pedig számos sátoraljaújhelyi általános is-
kolában szünetelt a tanítás. Volt, ahol osztályon-
ként kényszerültek karanténba a gyerekek, a Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskolában hosszabb őszi 
szünettel próbálták megállítani a pedagógusok, és 
a gyerekek között terjedő vírust. Támogatásként a 
Béres gyógyszergyár ingyen gyógyszert ajánlott 
fel valamennyi állami intézményben dolgozó ped-
agógusnak. A Sárospataki Tankerületi Központ 
dolgozói november közepén kapták meg a felaján-
lást.

SZEPTEMBER
Szeptemberben többszöri halasztás után ünne-
pelte meg alapításának 70. évfordulóját a Szlo-
vák-Magyar Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi 
Általános Iskola. Az ünnepségen az intézmény 
egykori székhelyén, a jelenlegi Kazinczy Ferenc 
Múzeum falára emléktáblát helyeztek ki, majd 
volt tanárok, és diákok visszaemlékezéseivel 
idézték meg múltat. 

OKTÓBER
Október közepére egyre növekvő esetszámok-
ról adtak hírt a heti PM Infókon a város vezetői. 
Október 22-én a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont adatai alapján már több mint félszáz beteg 
volt a városban. A fertőzések számának növeke-
dése miatt tovább szigorította rendezvényeit az 
önkormányzat, az október 23-ai megemlékezés 
zárt körű volt, a programot a Zemplén Televízió 
élőben közvetítette. A Zsólyomkai pincenapok he-
lyett Bornapot szerveztek a rendezvénytérre, ahol 
már akkor kötelező volt a maszkviselés. 

FEBRUÁR
A trianoni békediktátum emlékére március 6-án 
mutatta be a Nemzeti Színház Wass Albert: 13 
almafa című regényének színházi adaptációját. A 
bemutató előtt a Nemzeti Színház színészei Bu-
dapesten és másik 12 határmenti településen ül-
tettek el abból a pónyik fajtájú almából, amely a 
regényben is szerepel. Az emlékfa ültetés egyik 
helyszíne Sátoraljaújhely volt, az ünnepélyes 
program egyben Sátoraljaújhely TRIANON 100 
programsorozatának hivatalos megnyitója is volt.

MÁRCIUS
Március 13-án a Városi Operatív Törzs ülésével 
kezdődött a munka a sátoraljaújhelyi önkormány-
zatnál, miután Szlovákia lezárta határait, és ez 
a városra is hatással volt. A koronavírussal kap-
csolatos hazai szabályozásokhoz alkalmazkodva 
minden nyilvános rendezvényt lemondtak a vá-
rosban, bezártak a közművelődési intézmények, 
az iskolák. Március 23-ra arcmaszkok gyártására 
rendezkedett be a sátoraljaújhelyi önkormány-
zati varroda. Összesen mintegy 20 ezer darab 
ilyen védőfelszerelés készült el az első hónapban.

ÁPRILIS
Áprilisban az önkormányzat támogatásokkal segí-
tette a munkavállalókat, és az önkormányzati üzlet-
helyiségek bérlőit. Utóbbiaknak 25%-os bérleti díj-
kedvezményt biztosított a város, a magánszemélye-
ket pedig 3 hónapon át havi 10 ezer forinttal támo-
gatták. A gyorssegélyt azok kaphatták meg, akiknek 
a koronavírus-járvány miatt csökkent a fizetésük, 
vagy elvesztették az állásukat. A támogatást min-
den hónapban újra igényelhették az arra rászorulók.

MÁJUS
A nyári szüntet leszámítva szinte egész évben 
látogatási tilalom, vagy korlátozás volt valamennyi 
idősellátó intézményben, otthonban. Így a 
sátoraljaújhelyi Köveshegyi Idősek Otthonában 
is. Az első hatósági fertőtlenítéseket május 
elején rendelték el országszerte ezekben az 
intézményekben is, köztük volt az újhelyi is.

JÚNIUS
A Trianoni évforduló különös figyelemben 
zajlott Sátoraljaújhelyen. Június 6-án a 
Centenáriumi Turul szobor avatásával együtt az 
országos megemlékezést is Sátoraljaújhelyen 
szervezték meg. A rendezvényt a köztelevíziók 
élőben közvetítették, a szobort Orbán Viktor 
avatta fel, a programon számos közméltóság, 
politikus, miniszter, intézményvezető részt vett.

JÚLIUS
A koronavírus-járvány miatt számos gyűjtés in-
dult az Erzsébet Kórház javára. Kisebb és na-
gyobb felajánlások érkeztek az intézmény, és a 
Zempléni Betegekért Alapítvány számlájára, amit 
orvosi eszközök, gépek, védőfelszerelések vásár-
lására költöttek el. A legnagyobb támogatást a 
HUMANITAS Alapítvány adta. 75 millió forintos 
eszközadományt juttattak el a kórháznak. 

AUGUSZTUS
Ünnepélyes keretek között adták át Sátoraljaújhe-
lyen, az Ungvári pincesoron kialakított új Völgy-
színház és borteraszt. Az építkezés a Tokaj-hegy-
aljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi 
helyszíneinek fejlesztésére kiírt pályázatból való-
sította meg a sátoraljaújhelyi önkormányzat. Tér-
világítás, és a belső utak felújítása mellett fedett 
teraszt, több filagóriát is találunk a borospincék 
között

JANUÁR
Januárban lezárult az "Ipari park és Iparterület fej-
lesztése Sátoraljaújhelyen" című pályázati prog-
ram. A sátoraljaújhelyi önkormányzat ebben a 
projektben olyan beruházásokat, fejlesztéseket 
hajtott végre, amelyek hozzájárultak a régi ipari 
parkban működő cégek fejlődéséhez, kapacitásuk 
bővítéséhez, valamint új vállalkozások letelepedé-
séhez. Ebből a forrásból épült meg a 37-es men-
tén az új közművesített, 16 hektáros ipari terület.
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2021. augusztus elsejével lép életbe 
az az új bortörvény, amelyet decem-
ber 22-én fogadott el az Országgyűlés. 
A szőlészetről és borászatról szóló új 
törvény legfőbb célja, hogy az admi-
nisztrációs kötelezettségek átgondo-
lásával és az elektronikus ügyintézés 
lehetővé tételével a szőlő-bor ágazat 
adminisztrációja egyszerűsödjön. Az 
új törvény továbbra is tartalmazza 
a Tokaji borvidékre vonatkozó kü-
lönleges szabályokat. Az előterjesz-
tés vitájában részt vett Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képvise-
lő, aki parlamenti felszólásásban 
erősítette meg, miért fontosak a kü-
lönleges szabályok borvidékünkre.
Örömteli, hogy arra is hangsúlyt he-
lyez az előterjesztő, hogy a Tokaji ere-
detmegjelöléssel ellátott termékeknek 
mind a külsejét, mind pedig beltartal-
mát tekintve meg kell felelnie alapve-
tő kritériumoknak. Ide értve a tőkére 
vetített hozamot, és a cukortartalmat 
is. Ez a javaslat na-
gyon helyesen tekin-
tettel van arra, hogy 
Tokaj-Hegyalja a 
világörökség része, 
mint kultúrtáj. Ez pe-
dig rendkívül fontos, 
mert ezen a borvi-
déken komplex meg-
közelítés érvényesül, 
az itt található érté-
kek a testet és lelket 
egyszerre célozzák.
Dr. Molnár Péter, a 

Tokaji Borvidék Hegyközségi Taná-
csa elnöke a Zemplén Televízió hír-
adójában hangsúlyozta, a törvényben 
olyan részletek is szerepelnek, ame-
lyek könnyebbé teheti a szektorban 
tevékenykedők életét. Az adminiszt-
rációs rendszerek átalakításán túl az 
új jogszabály olyan eszközöket bizto-
sít a szőlő- és bortermelők helyi kö-
zösségei részére, amelyek a rugalma-
sabb szabályozás és a minőségi ter-
melés irányába hatnak. Így például a 
piaci beavatkozási eszközöket vagy a 
kiszámíthatatlan időjáráshoz történő 
alkalmazkodási lehetőségek kapcsán. 
Ezek alkalmazásáról minden esetben 
a helyi közösségek dönthetnek. Az új 
bortörvény az ágazat szakmai szerve-
zeteinek aktív közreműködésével ké-
szült. A részletszabályokat tartalmazó 
kormányrendelet és miniszteri rende-
let tervezetével kapcsolatos egyezte-
tések megkezdődtek, azok megjele-
nése 2021 első negyedévében várható.

OLTAKOZZUNKOLTAKOZZUNK!!

PARLAMENTI  HÍREKPARLAMENTI  HÍREK

Új bortörvény Tokaj-Hegyalján

Több mint 194 millió forintos álla-
mi forrást kapott az elmúlt év végén 
a Zempléni Vízmű Kft. Az összeget 
a legnagyobb tulajdonos Sátoralja-
újhely város önkormányzata kapta 
meg címzett támogatásként- jelen-
tette be sajtótájékoztató keretében 
Hörcsik Richárd országgyűlési kép-
viselő.
A többletforrást a 2020 decemberé-
ben fennálló veszteségeinek pótlá-
sára, hiányzó adók és járulékok kifi-
zetésére fordíthatja a társaság. Ez a 
támogatás lehetővé teszi a munka-
erő megtartása mellett az 56 tele-
pülésen végzett vízügyi szolgáltatás 
biztonságát. Az állami támogatás 
lobbija mellett a térség országgyű-
lési képviselője is több módosító 
indítványt adott be, az önkormány-

zati tulajdonú cégek közmű adójának 
csökkentésére. 2021-re vonatkozóan 
a társaság biztonságos gazdálkodá-
sát segíti elő az a módosító javaslat, 
melyet országgyűlési képviselőként 
még az év végén „Az ingatlanok köz-
műcsatlakozásának elősegítése érde-
kében egyes törvények módosításáról” 
szóló törvényhez nyújtottam be. En-
nek köszönhetően a Zemplén Vízmű 
Kft. közművezeték adója mintegy 70 
millió forinttal csökken az új eszten-
dőben. 
Ezt a módosítást az év végén szin-
tén elfogadta az országgyűlés. Ezzel 
igazságossá vált a kisebb települé-
seken szolgáltatók közteherviselése, 
mondta a Lakatos István a társaság 
ügyvezető igazgatója.

194 millió forintos kiegészítő forrást kapott a 
Zempléni Vízmű Kft.

Elérhetővé vált a COVID–19 elleni védőoltás. 2021 első heteinek híre feltétlenül ez. Függetlenül attól, hogy a vakcina ellenesek, vagy pártolók 
táborát erősítenénk tény, hogy a vírus ellen többféle anyagot is kifejlesztettek. A lehetőség tehát adott, hogy csökkentsük a megbetegedések számát. 

Magyarországra már december végén megérkezett az első vakcina szállítmány. Sátoraljaújhelyen az első oltásokat január 7-én adták be.

Először a kórházi orvosok, 
ápolók, dolgozók

Sátoraljaújhelyen első körben több 
mint 80 adag vakcinát igényeltek. 
A folytatásban az egészségügyi 
alapellátásban dolgozók kapják meg 
a védőoltást. Ezzel párhuzamosan 
injekciózzák be az ellenanyaggal a 
szociális ellátásban, idősotthonokban 
dolgozókat. Az oltakozás nem 
kötelező. Regisztrálni kell. Ezt 
tették az orvosok, ápolók is, akikkel 
az első oltás napján találkoztunk 
Sátoraljaújhelyen. Dr. Kovács Lajos a 
kórház főigazgatója helyesli a döntést, 
hogy Magyarországon először az 
egészségügyben dolgozók kaptak a 
vakcinából. Sokan vannak jelenleg is 
kitéve a betegségnek, sokan estek át a 
víruson. A sátoraljaújhelyi oltóponton 
is azok oltottak, akik éppen azért nem 
kaphattak a védőoltásból, mert három 
hónapon belül voltak bizonyítottan 
betegek koronavírus miatt. Aki 
regisztrált, az az egészségházban 
január 7-én megkapta az első oltást, 
a következőt január végén kapják az 
oltakozók. 

hazánkba került vakcinák közül a 
német-amerikai szabadalmaztatású 
Pfizer került be legkorábban. Ennek 
kidolgozásában egy magyar kuta-
tónak Karikó Katalinnak is nagy 
szerepe van. A Moderna vakcinából 
később vásárolt hazánk, hatóanya-
gában hasonló, mint az előző.  A 
vakcina a vírus molekuláris szer-
kezetén alapuló technológia segít-
ségével készült. Az oltóanyag mR-
NS-alapú, egy lipid nanorészecs-
kébe csomagolt RNS molekulát 

(mRNS) tartalmaz. Elősegíti, hogy 
az immunrendszer (a szervezet ter-
mészetes védelme) antitesteket és a 
vírus ellen ható vérsejteket termel-
jen, így nyújtson védelmet a CO-
VID-19 ellen. Az egyiknek a táro-
lása -70 celsius fokot kíván, míg a 
másiknál valamivel egyszerűbben, 

-20 celsius fokot kell biztosítani.

Miskolcról jött, azonnal fel kellett 
használni

Pfizer és Moderna
A járvány miatt lassan virológu-
sokká is válunk. Vagyis többet tu-
dunk meg a védőoltásokról, mint 
azt korábban gondoltuk volna. A 

A sátoraljaújhelyi oltóanyag Mis-
kolcról érkezett a városba. Ott ol-
vasztották fel a hatóanyagot, amit 
aztán leszállítottak a városba. A 
felolvasztott oltóanyagot hat na-
pon belül fel kell használni, egy 
ampullából hat vakcina készül, 
ám a bekevert vakcinákat néhány 
óra alatt fel kell használni. Ezért 
fontos az előzetes regisztráció, és 
a pontos megjelenés – hangsú-
lyozta a Zemplén Televízió hír-
műsorában a főigazgató

Minél több oltás, annál jobb 
védettség

A következő hetek biztosan az ol-
tást támogatók és oltást ellenzők 
táborának szócsatáiról szólnak 
majd. Az újságírók pedig meg-
próbálnak minél több információt 
adni a vakcináról, és annak ha-
tásairól. Egy biztos, az oltakozás 
ellenére is fontos a védekezés, a 
járványügyi szabályok betartá-
sa! Ám ahhoz, hogy visszakapjuk 
régi életünket egyik lehetséges út, 
ha kérjük a védőoltást!
KBK

forrás: vakcinainfo.gov.hu
Fotó: KBK, Erzsébet Kórház
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Kalendárium régen és ma

Kepes András: A boldog hülye és az okos depressziós
Kepes András Táncsics Mihály-díjas magyar író, újságíró, televíziós 

műsorkészítő, egyetemi tanár.

JJót ’s jól!ót ’s jól!        
A    Magyar  Nyelv Múzeuma rovata

A falvakban volt más jelentős do-
log is, mely az év kezdésekor nem 
hiányozhatott egy háztartásból sem. 
Ez pedig a kalendárium volt. Em-
lékszem, hogy nagymamám minden 
évben már ősszel megrendelte a pos-
tahivatalban, és izgatottan vártuk, 
hogy megkapjuk a kis könyvecskét, 
melyben legjobban az újonnan el-
fogadott kereszt-
nevek, a népi jós-
latok, rejtvények 
és az irodalmi al-
kotások érdekel-
tek. Az említett 
iromány a Kin-
cses Kalendárium 
nevet viselte és 
viseli. Első pél-
dánya 1896-ban 
jelent meg, és az-
óta, a második vi-
lágháború néhány 
évét leszámítva, 
töretlenül minden 
éven elérhető, népszerű évkönyv. 
Régebben a „gyakorlati élet útmu-
tatója” alcímet viselte, mert valóban 
igyekezett az emberek mindennapi 
életére vonatkozóan hasznos életve-

zetési tanácsokat adni. Ez a funkció-
ja napjainkban is érvényesül, hiszen 
rovataiban olvashatunk az előző év 
legfontosabb eseményeiről, gaz-
dálkodással, tudománnyal, emberi 
sorsokkal, családdal, otthonterem-
téssel, otthonszépítéssel, irodalom-
mal, sporttal kapcsolatos írásokat. 
Kikapcsoló című részében kereszt-

r e j t v é n y e k k e l , 
n y e r e m é n y p á -
lyázatokkal, ho-
roszkóppal, és a 
hagyományoknak 
megfelelően vá-
sárnaptárral ta-
lálkozunk. A régi 

„paraszti” világ-
ban a hagyomá-
nyos naptár mel-
lett a vásárnaptár 
volt a kalendári-
um legfontosabb 
eleme, hiszen 
a mezőgazda-

sági terményeket, az állattartás-
ból származó jószágszaporulatot 
a vásárra vitték és ott értékesítet-
ték, és teszik ezt most is, gondol-
junk csak például az ónodi vásárra.

Utazzunk egyet az időben, és 
nézzük meg, honnan is in-
dult a kalendárium története!
A szó a görög kaleo = kikiált, illet-
ve a latin Calendae Januariae = az 
év első napjának nevéből származik. 
Magyarországon az első magyar 
naptárt 1538-ban Krakkóban ké-
szítette Székely István, mely könyv 
formájában tartalmazott egy évre 
szóló naptárt. A Magyarországon 
nyomtatott kalendárium ma ismert 
legrégebbi példánya pedig 1573-ban 
készült Kolozsvárott. A naptárköny-
vek kiadása a 
XVII. századra 
vált rendsze-
ressé, és a XIX. 
s z á z a d b a n 
élte virágko-
rát, amikor kü-
lön gyártottak 
belőle asszo-
nyoknak, csalá-
doknak, gyere-
keknek, vallási 
felekezeteknek 
szóló példá-
nyokat. Fel-
építését a mai 
kalendárium is megőrizte, hiszen az 
első részben kapott helyet a naptár, 
mely kiegészült vallási ünnepekkel 
és emléknapokkal, a Hold és a Nap 
keltének és nyugtának jelzéseivel. A 

következő részben időjósló rigmu-
sokat, megfigyeléseket tartalmazott. 
Az utolsó részben a következő évre 
vonatkozó jóslások, egészségügyi 
előírások, táplálkozási, gazdasági 
tanácsok szerepeltek. Majd a XIX. 
századtól ismeretterjesztő, szó-
rakoztató írások is helyet kaptak. 
A régi kalendáriumok igazi értékét 
nem a nyomtatott szövegek adják, 
hanem a tulajdonosa által az üresen 
hagyott oldalakra írt bejegyzések. 
Ortutay Gyula írja: „Ha parasztsá-
gunk művelődéstörténetének meg-

írására vállalkoznék 
valaki, minden bi-
zonnyal kalendári-
umainkat kellene 
végigvizsgálnia.” Bi-
zonyára érdekes ta-
nulmányt kapnánk.
A 2021-es Kincses 
Kalendáriumot én 
már beszereztem, 
tegyék meg Önök is, 
mert valóban hasz-
nos és érdekes olvas-
mányokat tartalmaz.

Hornyákné Tóth Renáta           
múzeumpedagógus

Az ő mikrofonja előtt szólaltak meg először a hazai képernyő előtt világsztárok, 
világhírű írók, filmrendezők. Több emlékezetes televíziós műsor szerkesztője 
és műsorvezetője, számos riportját külföldi adók is sugározták. A nyolcvanas 
évek közepétől rendszeresen publikál könyveket, és különösen azután, hogy 
visszavonult a műsorkészítéstől, tevékenysége középpontjában az írás áll. Mű-
vei főként rádiós-televíziós riportjaira, beszélgetéseire épülnek.

„Manapság az ember intelligens és depressziós, vagy boldog és hülye”-írta Pop-
per Péter. Vajon miért gondoljuk, hogy a tudatlanság boldogság, miközben pont, 
hogy valamennyien szeretnénk boldogok, de egyben okosak is lenni. Kepes 
András a tudomány segítségével, különböző kultúrák elképzeléseire és saját 
élettapasztalatára hagyatkozva próbál a végére járni, vajon lehetséges-e ez.

A XX. század a háborúk, gazdasági válságok és tudomány forradalmának év-
százada volt, amelynek fejlődése átalakította életünket, de ezek következmé-
nyeinek megértéséig nem jutottunk el, a világot egyre bonyolultabbnak érzékel-
jük. Elbizonytalanodtunk.

„Aki a járványok, a klímakatasztrófa, a migrációs válság fenyegető árnyékában 
igyekszik átlátni a politika, az üzleti világ, a tudomány és a társadalom egymás-
ba fonódó sűrű szövedékén, akit megvisel, hogy a szeme láttára foszlanak szét a 
hagyományos értékek, erkölcsi normák és gondolkodási modellek, az többnyire 
magába roskad.”

Alighanem őket nevezik depressziós intelligensnek.

„Aki pedig fel sem fogja mi történik körülötte, vagy szándékosan a homokba 
dugja a fejét….a boldog hülye”.

A könyv erről szól: az életről. Kepes András családjáról, szerelmeiről, arról, 
hogy mi tesz minket boldoggá: érzések, pillanatok. Vagy a pénz és a siker? A 
család, a kötődések? Mindenki számára ugyanazt jelenti a boldogság? És aki 
buta, az tényleg boldog, aki okos, az pedig mindenképpen szorong és depresz-
sziós? Tudjuk-e mi a depresszió egyáltalán? Gyakran összekeverjük a rossz-
kedvvel. A depresszió betegség, klinikai állapot, sokan túl könnyen mondják: 
Depis vagyok. De miért ne lehetnénk szomorúak, rosszkedvűek is? Mindenki 
azt hiszi, hogy boldognak kell lennie, vannak sikertrénerek, meg boldogság-

trénerek, pedig a boldogság, a kiegyensúlyozottság elérése bonyolult folyamat, 
aminek természetes része a szomorúság. Az a természetellenes állapot állt elő, 
hogy „mintha szégyellni kellene, ha valakinek vannak olyan életszakaszai, ami-
kor nem boldog.”

Ez a könyv egy okos, sokat tapasztalt ember töprengése, aki kétséget ébreszt 
bennünk, hogy tényleg az a boldogság, ahogy én gondolom? Segítségével érde-
mes néha egy más perspektívából megvizsgálni a dolgokat, hátrébb lépni önma-
gunktól és nevetni egyet megrögzött nézeteinken, nevetni egyet önmagunkon.

Az év első napján hagyományőrző elődeink sorra járták a szomszédos 
házakat, hogy jókívánságokkal teli versekkel köszöntsék az új esztendőt, 

és áldást kérjenek a ház lakóinak életére.

KÖNYVAJÁNLÓ
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EZT  NÉZZÜK  A  NETEN!

A Kazinczy Ferenc Múzeum közös-
ségi oldalának követői nem unatkoz-
nak. A múzeum saját YouTube csa-
tornáján  szinte napi rendszerességgel 
tűnnek fel az általuk készített videós 
tartalmak. Rejtőzködő értékeink, 
Kincsek a raktárból, Újheli tör-
ténetek, A múzeum mi vagyunk!, 
Sátoraljaújhelyi Anzix, Régész 
karrierem a romokban hever. Rö-
vid, érdekes videók, melyekkel egy 
irányba, a Kazinczy Ferenc Múzeum 
felé terelgetik a látogatókat. Most az 
online térben, reméljük hamarosan a 
valóságban is. Addig azonban marad-
junk a neten, és fedezzük fel Újhely 
Várát. A közösségi oldalon megjele-
nő rekonstrukciós elképzelés a város 
történelmi nevezetességről alaposan 
megmozgatta az oldal látogatóinak 
fantáziáját. Ringer István régész, mú-
zeumigazgató így írt róla oldalukon.

Rekonstrukciós elképzelés 
Sátoraljaújhely váráról

A régészeti feltárások eddigi ered-
ményei alapján Nagy Gábor építész 
rekonstrukciós modellt készített Sá-
toraljaújhely várának lehetséges 16. 
századi állapotáról. Mindezt aPazirik 
Informatikai Kft. munkatársai öntöt-
ték az itt publikált formába. Ilyen vá-
rat biztosan nem láthatunk a jövőben 
a Várhegyen, ám a régészeti ásatá-
sok újabb eredményei alapján folya-
matosan kiegészített és pontosított 
elméleti rekonstrukció segítségével 
elképzelhetjük az egykori vár egyik 
lehetséges kinézetét - akár a fotelben 
ülve is. Ezért is fontosak az ilyen re-
konstrukciós modellek.

Forrás és fotó: https://www.facebook.
com/kazinczyferencmuzeum

ELHUNYT DR. BODNÁR SÁNDOR
2020. decemberében elhunyt dr.Bodnár Sándor borász, a város Pro Urbe díjasa. 
Dr. Bodnár Sándor a Nyíregyházi Mezőgazdasági Technikumban tanult, 
majd 1957-től a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán. Tanulmányai befejezése 
után a Tolcsvai Állami Gazdaságban dolgozott: kezdetben gyakornokként, 
majd laboratórium vezetőként, kerületvezetőként és főborászként. 1971-
ben megalakult a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát, melynek 
borászati föosztályvezetője, majd borászati igazgatója lett, ahonnan 1994-
ben vonult nyugdíjba. A Borkombinátban tevékenysége idején épült meg az 
akkori körülmények között korszerűnek számító nagy borászati üzem. Alapító 
tagja volt a Tokaji "Vinum Regnum Rex Vinorum" Borlovagrendnek, majd a 
Tokaj Vínum Hungarikum Egyesületnek. A Sátoraljaújhelyi Hegyközségnek 
létrejötte óta ő volt az elnöke. A Tokaji Hegyközségi Tanács igazgató 
választmánya 2008-ban neki ítélte oda A Tokaji Borvidékért Emlékdíjat. 1992-
ben hozta létre és családjával eredményesen működtette a Bodnár Pincészet 
és Borház Kft-t. Boraival számos versenyen, szakmai rendezvényen aratott 
sikert A rendszerváltás után a Városvédő és Szépítő Egyesület alelnöke 
volt, ez idő alatt indult el a Magyar Kálvária revitalizációja, melyben teljes 
elkötelezettséggel vett részt. Kezdeményezésére a Hősök temetőjében, az 
I. világháborúban elesett katonák emlékére keresztet emeltek. Indítványára 
a város 1991-ben, Szepsi Laczkó Máténak az első aszúbor készítőjének 
emléktáblát állított a Kossuth téren. Elindítója, és évekig főszervezője volt 
városunkban a mára már hagyományos ünnepnek számító Szent Vince napi 
ökumenikus szőlő- és borszentelésnek. Sátoraljaújhely jövőjét biztosító 
indítványokat lelkesen támogatta, így az idegenforgalmi fejlesztéseket 
is. A jövő generációnak szánta 30 éves gyűjtőmunkájának eredményeként 
létrehozott, Magyarország legnagyobb magánkézben lévő 5000 lapból álló 
szőlős és boros ex libris és kisgrafikai gyűjteményét. Munkáját, tevékenységét 
nem csak családtagjai, de a város többi szervezetei is elismerik és továbbviszik. 

Nyugodjon békében!

BOLDOGSÁG ÚJHELYBEN 
A járvány előtt a különleges helyszínre kért polgári szertartások miatt 
adtunk hírt esküvőkről. Most pedig éppen arról szólnak a hírek, hogy 
milyen bensőséges lehet egy esküvő néhány résztvevővel is. Benedek 
Brigitta és Benedek Marcell Sátoraljaújhelyen mondták ki a boldogító 
igent december 19-én. A szigorítások miatt csak a szűk család vehetett 
részt a szertartáson, de online közvetítéssel a vőlegény barátja a déli határ 
szélén katonai szolgálatának szünetében követhette az eseményeket. Így 

lett a meghitt, csendes esküvő egyben szép és különleges. 

 Gratulálunk az ifjú párnak! 

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI PÓTIDŐPONTOKKAL 

A vészhelyzetre való tekintettel második pótnapot is biztosítanak 
a középiskolai központi írásbeli vizsgaszervező intézmények az 
általános iskolai tanulóknak. 
Január 23-án hagyományos módon, jelenléti formában írhatják meg az 
általános iskolából középiskolába jelentkező tanulók a központi írásbeli 
vizsgájukat. Akárcsak az érettségi idején a vizsgát szervező iskolák 
egészségügyi szűréseken után fogadják a diákokat az iskolákban, szülők 
nem tartózkodhatnak az intézményben. A koronavírus-járvány miatt több 
pótidőpontot is kijelölt az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Így az eredeti 
vizsganap mellett január 28-án és február 5-én is van lehetőség felvételizni.  
Az a tanuló, aki január 23-án betegség, vagy karantén miatt van akadályoztatva 
az írásbeli vizsga megírásától január 28-án teheti azt meg. Ha még ebben 
az időpontban is karanténban van a diák, akkor február 5-én vizsgázhat. A 
kérelmet január 29-ig kell eljuttatni abba az iskolába, ahová a jelentkezését 
eredetileg is beadta a diák. A kérelemhez a betegségről, karanténről szóló 
igazolást is csatolni kell. A Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 
telefonon, és e-mailben is segítséget nyújt leendő tanulóinak. 
Segítettük a felkészülésüket is, igaz idén online formában, tartottuk a felvételi 
előkészítőket is. Amennyiben szükség van rá, a halasztási kérelem kitöltésében, 
vagy más, a felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben is szívesen állunk a 

szülők, diákok segítségére – mondta el lapunknak Sebes Péter igazgató. 
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Felelősséggel és tudással az EGÉSZségért!

Az országban egyedülálló módon

a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának szervezésében

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y E N

L E V E L E Z Ő  V É D Ő N Ő K É P Z É S

indul

 állami ösztöndíjas lehetőség

 8 féléves képzés

 levelező munkarend

 magas színvonalú oktatás

 gyakorlatban hasznosítható tudás

 családias légkör

 piacképes diploma

 stabil életpálya

                                            

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Telefon: (+36) 46/565-111/2670

E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

Honlap: www.ek.uni-miskolc.hu

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

A múlt, jelen, s jövő vonatkozásában is igaz az állítás, 
hogy a sátoraljaújhelyi „KERI” - hivatalos nevén a Szent 
István Katolikus Technikum és Gimnázium - egy biztos 
pont a diákok, szülők, de a város és a térség számára egya-
ránt. Az intézményben zajló színvonalas oktatás keretében 
és az azon túlmutató tevékenysége által jelentős szellemi 

hagyományt ápol és ad tovább, magas szinten megfelel a gyorsan válto-
zó világ kihívásainak, és folyamatos megújulásra, fejlődésre képes a jövő 
követelményeihez való alkalmazkodás érdekében.  Mindezt igazolja az is, 
hogy az online térbe kényszerülő oktatás idején is zökkenőmentesen zajlik 
a színvonalas munka, és mindeközben számos versenyen szerepelnek si-
kerrel a KERI diákjai napjainkban is. A folyamatosan jelentős diáklétszám-
mal működő intézmény népszerűségét az említett értékek mellett minden 
bizonnyal -  a továbbtanuláshoz, és a munkaerőpiac követelményeihez iga-
zodó modern képzési kínálat alapozza meg. Mindezen előnyök mellett az 
sem mellékes, hogy a technikumi képzésben minden diák jelentős összegű 
ösztöndíjat kap, amelynek összege havonta 8.050 - 56. 350 Ft között van 
(tanulmányi  átlagtól  függően).  havonta. További juttatás a sikeres szak-
mai vizsga esetén  járó, egyszeri pályakezdési  juttatás, amely tanulmányi 
eredménytől függően elérheti a 289.800 Ft-ot. Mindezek mellett szociális 
helyzettől függően pályázat útján további 32.200  Ft/hó  ösztöndíjban  ré-
szesülhetnek a technikumi képzésben tanuló diákok. Az Egri Főegyházme-
gye fenntartásában működő, 110 éves intézmény neve, és a képzés tartalma 
többször változott, de a KERI közössége által vallott pedagógiai, és emberi 
értékek változatlanok. Mindezt tevékenységük, és eredményeik által igye-
keznek közvetíteni a külvilág felé, de elsősorban a diákok, a jövendőbeli 
diákok, és a szülők felé. A cél az, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók 
érettségi után biztosan állják meg helyüket a felsőoktatásban, a szakképzés-
ben tanuló diákok pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség 
munkaadói számíthatnak. Az intézmény sokirányú tevékenységét mutatja, 
hogy az iskola az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, Regisztrált tehetség 
Pont, a Pénz7 és Pénziránytű iskola, ECDL vizsgaközpont, és a Cisco Aka-
démia tagja. Az iskola szeretettel várja továbbra is a jelentkezőket, akik 
egyedi hangulatban, nyugodt körülmények között, közösségi programok-
kal színesített légkörben szeretnék folytatni középiskolai tanulmányaikat. 

Tökölyi Angéla

ÚJ ÉV ÚJ HULLADÉKNAPTÁRÚJ ÉV ÚJ HULLADÉKNAPTÁR
2021-re is közzé tette a BMH Nonprofit Kft. a Sátoraljaújhelyre vonatkozó hulladékszállítási naptárt. Lapunkban azért tesszük közzé az információt, hogy ezzel 
is támogassuk a szelektív szemétgyűjtést, és hangsúlyozzuk annak fontosságát. Jó hír a szelektíven gyűjtőknek, hogy a sárga gyűtőedényzet mellé átlátszó 

zsákban ki lehet tenni a válogatva gyűjtött papír, fém és műanyag hulladékot. 

1. péntek 1. hétfő 1. hétfő 1. csütörtök 1. szombat 1. kedd 1. csütörtök 1. vasárnap 1. szerda 1. péntek 1. hétfő 1. szerda

2. szombat 2. kedd 2. kedd 2. péntek 2. vasárnap 2. szerda 2. péntek 2. hétfő 2. csütörtök 2. szombat 2. kedd 2. csütörtök

3. vasárnap 3. szerda 3. szerda 3. szombat 3. hétfő 3. csütörtök 3. szombat 3. kedd 3. péntek 3. vasárnap 3. szerda 3. péntek

4. hétfő 4. csütörtök 4. csütörtök 4. vasárnap 4. kedd 4. péntek 4. vasárnap 4. szerda 4. szombat 4. hétfő 4. csütörtök 4. szombat

5. kedd 5. péntek 5. péntek 5. hétfő 5. szerda 5. szombat 5. hétfő 5. csütörtök 5. vasárnap 5. kedd 5. péntek 5. vasárnap

6. szerda 6. szombat 6. szombat 6. kedd 6. csütörtök 6. vasárnap 6. kedd 6. péntek 6. hétfő 6. szerda 6. szombat 6. hétfő

7. csütörtök 7. vasárnap 7. vasárnap 7. szerda 7. péntek 7. hétfő 7. szerda 7. szombat 7. kedd 7. csütörtök 7. vasárnap 7. kedd

8. péntek 8. hétfő 8. hétfő 8. csütörtök 8. szombat 8. kedd 8. csütörtök 8. vasárnap 8. szerda 8. péntek 8. hétfő 8. szerda

9. szombat 9. kedd 9. kedd 9. péntek 9. vasárnap 9. szerda 9. péntek 9. hétfő 9. csütörtök 9. szombat 9. kedd 9. csütörtök

10. vasárnap 10. szerda 10. szerda 10. szombat 10. hétfő 10. csütörtök 10. szombat 10. kedd 10. péntek 10. vasárnap 10. szerda 10. péntek

11. hétfő 11. csütörtök 11. csütörtök 11. vasárnap 11. kedd 11. péntek 11. vasárnap 11. szerda 11. szombat 11. hétfő 11. csütörtök 11. szombat

12. kedd 12. péntek 12. péntek 12. hétfő 12. szerda 12. szombat 12. hétfő 12. csütörtök 12. vasárnap 12. kedd 12. péntek 12. vasárnap

13. szerda 13. szombat 13. szombat 13. kedd 13. csütörtök 13. vasárnap 13. kedd 13. péntek 13. hétfő 13. szerda 13. szombat 13. hétfő

14. csütörtök 14. vasárnap 14. vasárnap 14. szerda 14. péntek 14. hétfő 14. szerda 14. szombat 14. kedd 14. csütörtök 14. vasárnap 14. kedd

15. péntek 15. hétfő 15. hétfő 15. csütörtök 15. szombat 15. kedd 15. csütörtök 15. vasárnap 15. szerda 15. péntek 15. hétfő 15. szerda

16. szombat 16. kedd 16. kedd 16. péntek 16. vasárnap 16. szerda 16. péntek 16. hétfő 16. csütörtök 16. szombat 16. kedd 16. csütörtök

17. vasárnap 17. szerda 17. szerda 17. szombat 17. hétfő 17. csütörtök 17. szombat 17. kedd 17. péntek 17. vasárnap 17. szerda 17. péntek

18. hétfő 18. csütörtök 18. csütörtök 18. vasárnap 18. kedd 18. péntek 18. vasárnap 18. szerda 18. szombat 18. hétfő 18. csütörtök 18. szombat

19. kedd 19. péntek 19. péntek 19. hétfő 19. szerda 19. szombat 19. hétfő 19. csütörtök 19. vasárnap 19. kedd 19. péntek 19. vasárnap

20. szerda 20. szombat 20. szombat 20. kedd 20. csütörtök 20. vasárnap 20. kedd 20. péntek 20. hétfő 20. szerda 20. szombat 20. hétfő

21. csütörtök 21. vasárnap 21. vasárnap 21. szerda 21. péntek 21. hétfő 21. szerda 21. szombat 21. kedd 21. csütörtök 21. vasárnap 21. kedd

22. péntek 22. hétfő 22. hétfő 22. csütörtök 22. szombat 22. kedd 22. csütörtök 22. vasárnap 22. szerda 22. péntek 22. hétfő 22. szerda

23. szombat 23. kedd 23. kedd 23. péntek 23. vasárnap 23. szerda 23. péntek 23. hétfő 23. csütörtök 23. szombat 23. kedd 23. csütörtök

24. vasárnap 24. szerda 24. szerda 24. szombat 24. hétfő 24. csütörtök 24. szombat 24. kedd 24. péntek 24. vasárnap 24. szerda 24. péntek

25. hétfő 25. csütörtök 25. csütörtök 25. vasárnap 25. kedd 25. péntek 25. vasárnap 25. szerda 25. szombat 25. hétfő 25. csütörtök 25. szombat

26. kedd 26. péntek 26. péntek 26. hétfő 26. szerda 26. szombat 26. hétfő 26. csütörtök 26. vasárnap 26. kedd 26. péntek 26. vasárnap

27. szerda 27. szombat 27. szombat 27. kedd 27. csütörtök 27. vasárnap 27. kedd 27. péntek 27. hétfő 27. szerda 27. szombat 27. hétfő

28. csütörtök 28. vasárnap 28. vasárnap 28. szerda 28. péntek 28. hétfő 28. szerda 28. szombat 28. kedd 28. csütörtök 28. vasárnap 28. kedd

29. péntek 29. hétfő 29. csütörtök 29. szombat 29. kedd 29. csütörtök 29. vasárnap 29. szerda 29. péntek 29. hétfő 29. szerda

30. szombat 30. kedd 30. péntek 30. vasárnap 30. szerda 30. péntek 30. hétfő 30. csütörtök 30. szombat 30. kedd 30. csütörtök

31. vasárnap 31. szerda 31. hétfő 31. szombat 31. kedd 31. vasárnap 31. péntek

Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék 
kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve edényekben 
háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

A változtatás jogát fenntartjuk!
A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Kommunális Szelektív Zöld Üveg Mi helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; 
újság, folyóirat; kiöblített tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva 
(csokoládés, tojástartó); kiöblített italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig 
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

A hulladék gyűjtésének utcaszintű beosztása a következő 
oldalon olvasható.

Mi nem helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak 
ítélt hulladék; CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral szennyezett műanyag flakon; élelmiszer maradványt tartalmazó 
papír.
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HULLADÉKNAPTÁR

2021 SÁTORALJAÚJHELY
BMH BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Székhely: 3527 Miskolc, Besesnyői út 26.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583              
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Web: www.bmhnonprofit.hu        

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER

A Katolikus „KERI” egy biztos pont, 
és jó döntés a biztos jövőért
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E sorok írásakor még érvényben vannak a szigorú járványügyi szabályok, kijárási korlátozások. Mindemellett a síelés és a snowboardozás egyéni szabadtéri sportnak minősül. A 
Zemplén Kalandpark a hatályos járványügyi rendelkezéseket szigorúan betartja és betartatja a területére belépő minden vendéggel! Fokozott egészségügyi biztonsági intézkedést 
(COVID–19 PROTOKOLL) vezetettek be a létesítményben a vendégek és park dolgozóinak védelmében. A sípályákra kizárólag a síelők, snowboardozók léphetnek fel

Kötelező a maszk viselése:
a szociális helységeinkben és a kiszolgáló terekben. A Kalandpark teljes területén, amely különösen fontos a felvonók használata során. Sportolás közben nem kötelező a 
maszk vagy a csősál használata, de ajánlott! Parkolás: elsősorban az alsó állomáson. A középső állomáson korlátozzák a parkolók használatát. Csak családosok (minimum 
egy 14 év alatti gyermekkel utazók) számára nyitják meg. Központi kaput alakítottak ki a középső állomás pénztárával szemben
A kölcsönző nyitva, de a felszerelések átvétele csak a szabadban lehetséges. Büfé nyitva, de csak elvitelre lehet ételt, meleg italt vásárolni.
Melegedőket zárva tartják.Síoktatásra van lehetőség, nagyobb területen dolgoznak az oktatók. Szánkópálya – hóágyúzott pályával, ingyenesen használható

Új szezon, új árak
Az új szezonra új síbérletekkel jelentkezett a kalandpark. A lecsúszásra korlátozott bérletek helyett az órára időzített jegyeket, bérleteket alakítottak ki. 2 és 4 órás síbérleteket is 
lehet vásárolni. A síbérletek NEM a pénztárnál való vásárlás időpontjától, hanem a központi beléptető kapun való átlépés időpontjától érvényesek.
A hóágyúzás folyamatos, ha az időjárás engedi a II. pályát is megnyitják a síelők előtt. 
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