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Libegő: jelentős komplex 
turisztikai fejlesztés

A harmadik hullám tükrében

Nemzetközi akcióhoz 
csatlakoztak

Az Európai Közlekedésrendésze-
ti Szervek Hálózata március 8-a 
14-e között hirdetett fokozott köz-
úti ellenőrzést, amelyhez, a Sáto-
raljaújhelyi Rendőrkapitányság is 
csatlakozott. A passzív biztonsági 
eszközök használatának ellenőrzé-
sét végezték, biztonsági öv, gyer-
mekbiztonsági rendszer, és a motor-
kerékpárosok bukósisak használatát.

Sátoraljaújhelyben a lakossági tájékoztatás egyik legfontosabb fóruma a 
Polgármester Infó. Ennek keretében Szamosvölgyi Péter polgármester és 
Dankó Dénes alpolgármester – többek között- a várost érintő koronaví-
rus-információkról, az azzal összefüggő döntésekről ad rendszeres tájé-
koztatást a Sátoraljaújhelyen élőknek. 

           Szamosvölgyi Péter arról számolt be, hogy március közepén Sátoral-
jaújhelyben 178 igazoltan fertőzött személy volt. Emellett 35 ember tartóz-
kodott hatósági, házi karanténban. A fenti számokból az is kitűnik, hogy 
talán a legnehezebb szakaszban volt ekkor a járvány. Ezzel együtt arra 
kérte a városban élőket, hogy maradéktalanul tartsák be a maszkviselési és 
egyéb, a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos szabályokat. Fontos eb-
ben az időszakban az is, hogy az oltást minél többen igényeljék. Kiemelte, 
hogy ebben a nehéz helyzetben az azonban örömteli, hogy még országosan 
február végén 40% körüli volt az országos oltási kedv, addig Sátoraljaúj-
helyben, a háziorvosok által történt egyeztetés alapján, ez a szám elérte 
a 60%-ot. A hónap végén már csökkenés volt megfigyelhető az említett 
számokban. Ekkorra 157 igazoltan koronavírussal fertőzött személy volt, 
továbbá tízzel kevesebb, 25 ember tartózkodott hatósági, házi karanténban.

Március 15.

Sátoraljaújhelyben a pandémia mi-
att bevezetett intézkedések nyo-
mán idén elmaradt a hagyományos 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről megemlé-
kező városi ünnepség. Azonban 
a település vezetői elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit, ezzel is 
tisztelegve a forradalmárok előtt.

Hegyközi útfelújításTokaj-Zemplén Fejlesztési 
Program: 8 milliárdnyi fejlesztés

Visszatérhetnek a diákok -
Piarista kollégium

Bortemplomról

Lezárult az a Feltételes közbeszerzé-
si eljárás, melyet Sátoraljaújhely Ön-
kormányzata írt ki a Bortemplom 
felújítására, mondta Dankó Dénes 
alpolgármester. A Tokaj- Zemplén 
Fejlesztési program fontos részét ké-
pezi az épület megújítása. A források 
rendelkezésre állnak, azonban az 
adminisztratív folyamatok hosszabb 
időt vesznek igénybe. A pályázatok 
kiértékelését követően a kivitelezői 
szerződés záradékaként rögzítik, 
hogy hatályba lépése csak a forrás 
lehívását követően kezdődhet el.

Új pénzügyi osztályvezető a 
hivatalban

A megüresedett Költségvetési és 
Gazdálkodási Osztály, osztályve-
zetői posztjára a Sátoraljaújhelyi 
Polgármesteri Hivatalban eddig a 
városfejlesztési csoport tagjaként 
dolgozó Rácz Tóth Nikolettát ne-
vezték ki. Szamosvölgyi Péter pol-
gármester vele kapcsolatban, úgy 
fogalmazott, hogy szakmai tapasz-
talata és rátermettsége feljogosítja 
arra, hogy ezt az osztályt irányítsa.

Dr. Terdik Sándor az új jegyző

Április elején lép hivatalba az új 
jegyző Sátoraljaújhelyen. Dr. Terdik 
Sándor 2016-tól a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal munkatársa volt. A fő-
városból a közelmúltban költözött
Sátoraljaújhelybe. Kihívásnak te-
kinti azt, hogy Zemplén fővárosá-
ban, a közigazgatásban dolgozzon.
Szamosvölgyi Péter polgármester a 
legfontosabb elvárásként azt fogal-
mazta meg az új jegyzővel kapcso-
latban, hogy a történelmi örökség-
hez és a jelen kihívásaihoz igazodva 
a város érdekében végezze feladatát.

Rákóczi tábor: fejlesztés alatt

A sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és 
Rendezvényközpont Kelet- Magyar-
ország egyik legnagyobb befoga-
dóképességű ifjúsági szálláshelye.
A turisták és a környékbeli lakos-
ság számára is népszerű helyszín. 

Számtalan rendezvénynek, eskü-
vőnek adott már eddig is otthont. A 
tábor területén tavaly szeptember 
1-jétől felújítási munkálatok zajla-
nak. Idén június 4-én nyitja meg 
kapuit azzal a céllal, hogy a követ-
kező évtizedekben a magyar fiata-
lok kedvelt kirándulóhelye legyen.

Vár áll ott…

Jól halad a Sátoraljaújhelyi Vár épí-
tése. A régészeti és turisztikai fej-
lesztések párhuzamosan haladnak. 
Az Önkormányzat folyamatosan 
keresi a pályázati lehetőségeket a 
folytatásra. Várhatóan az idei év 
végén már érdekes látványosságok-
kal  fogadhatják az érdeklődőket.
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Intézmények működéséről
         Miután elővigyázatosságból több hétig zárva voltak, március kö-
zepétől a Hétszínvirág Óvoda központi, a Diana-, a széphalmi-, illetve a 
károlyfalvi tagóvodája is ügyeletet látott el. A bölcsődék viszont 5 fős cso-
portokban működtek. A Szent-Margit Óvodában szintén biztosított volt az 
ügyelet és az étkezés. Az iskolákban pedig továbbra is digitális oktatás volt. 

 Az Egyesített Szociális Intézményben is eredményes volt a vé-
dekezés. Ez azt jelenti, hogy nem voltak betegek, továbbá az ott lakók 
már megkapták a védőoltás mindkét dózisát. Azonban a látogatási ti-
lalom márciusban továbbra is érvényben volt. A házi gondozók a továb-
biakban is minden arra jogosultnak eljuttatták az ebédet és biztosították 
az ellátást. A nem önkormányzati fenntartású intézményben, a Szent 
Anna Szeretetotthonban sem regisztráltak beteget az elmúlt hetekben. A 
második oltást már itt is mindenki megkapta, továbbá szintén látogatá-
si tilalom állt fenn. Szamosvölgyi Péter polgármester elmondta, hogy az 
Egyesített Szociális Intézmény Hunyadi utcai létesítménye, a Fogyatéko-
sok napközi otthona határozatlan ideig zárva tart. Ugyanakkor a szakdol-
gozók igény szerint segítséget nyújtanak a rászorultak számára. A Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telefonon és interneten keresztül 
tartotta a kapcsolatot az érintettekkel, viszont halaszthatatlan ügyben, 
előre megbeszélt időpontban a személyes találkozásra is lehetőség volt.
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Több mint egy millió utast szállított 
az elmúlt két évtizedben és mintegy 
41 ezer órát üzemelt. Az év szinte 
valamennyi hónapjában élményt 
nyújtott nemcsak a helyben 
élőknek, hanem sok hazai és 
külföldi turistának is. Így lehet 
összefoglalni röviden a Magas-
hegyen működő libegő elmúlt 20 
évnyi teljesítményét. Sátoraljaújhely 
városa büszkélkedhet Magyarország 
leghosszabb ülőszékes felvonójával. 
Hossza 1332 méter, tengerszint 
feletti magassága 250-480 méter és 
közel 200 utast tud szállítani egy 
időben. Egy komplex fejlesztésnek 
köszönhetően azonban most 
megpihen egy kicsit. Március 
15-től várhatóan őszig nem 
lehet majd utazni vele, ugyanis 
megújul, számos funkcióval bővül. 

Két évtizednyi folyamatos 
működés

A Zemplén Kalandpark legelső él-
ményeleme a Magas-hegyi libegő 
volt. 2001-től szállított utasokat a 
középső állomásig illetve a hegy te-
tején található kilátóhoz. Akkor és 
azóta is számos korosztálynak adott 
felejthetetlen élményt. Nélkülözhe-
tetlen eleme lett a későbbiekben a 
turisztikai komplexum fejlesztésé-
nek is. Az elmúlt években kiépített 
bobpálya, kalandtúra és sí, majd a 
kabinos és az átcsúszó pályák meg-
közelítésében is alapvető     szerepet 
játszott. Egy 2.9 milliárd forintnyi 
komplex fejlesztésnek köszönhe-
tően azonban új álmok valósulnak 
meg, mondta Dankó Dénes alpol-

„A harmadik hullám tükrében” folytatása

gármester. A Zemplén Kalandpark a 
szolgáltatásainak fejlesztésére nyer-
te el ezt az forrást.

Ebből mintegy 1.8 milliárd forin-
tot a régi libegő megújítása és az új 
nyomvonalon haladó második libe-
gő kialakítása teszi ki.  A fejlesztés 
a régi szerkezet műszaki felújítása 
mellett számos újdonságot is ered-
ményez. Így például a korábbi 200 
fő helyett már 900 utas szállítására 
lesz alkalmas. Mindegyik ülőszék 
alkalmas lesz síléc, valamint min-
den második kerékpár szállításra. A 
közelmúltban kialakított downhill, 
azaz hegyi kerékpár pálya ugyanis 
ezt a sportolási lehetőséget is bizto-
sítani tudja a sportág szerelmesei-
nek. Várhatóan őszig kell nélkülözni 
a libegőt. Akkor megújult lehetősé-
gekkel lehet majd azt igénybe venni. 
A Zemplén Kalandpark dolgozóira 
ezzel együtt jelentős kihívás vár. A 
beruházás idején, a lehetőségekhez 
mérten valamennyi, további élmé-
nyelem működni fog. Lesz azonban 
olyan időszak, amikor a kivitelezési 
munkálatok miatt, pl: elemek beeme-
lésekor korlátozott lesz ezek hasz-
nálata. Így türelmet és megértést 
kérnek mindenkitől. A másik libe-
gő nyomvonalának kialakítása már 
mindenki számára látható, a Magas-
hegy és a Szárhegy között, mely a 
Magas-hegy középső parkolója és a 
Szár-hegy 12. stációja között szállít-
ja majd a turistákat az új libegő. Ez 
várhatóan jövő év tavaszára készül 
el és nyújt újabb élményt a látoga-
tóknak. A beruházással kapcsolatos 
nyílt közbeszerzési eljárásra három 

pályázat érkezett, közülük a Tatra-
lift cég nyerte el a kivitelezés lehe-
tőségét. Egyébként ez a cég építette 
és tartotta karba az első libegőt is.

További élmények is várják
 

Szintén ennek a közel 3 milliárd fo-
rintos fejlesztésnek köszönhetően 
további fejlesztések is megvalósul-
nak. Így például az a kilátó terasz 
a Magyar Kálvárián, amely a Szent 
István kápolna mögött, páratlan 
látványt nyújt majd a hegyekre. A 
falmászó központ szomszédságá-
ban kialakítanak egy streetfood-sé-
tányt is. Ez utóbbi célja, hogy 
megfelelő lehetőséget biztosítson 
majd az ételt árusító vállalkozá-
soknak és korszerű körülménye-
ket az itt étkező turistáknak. Ez-
zel együtt pedig megvalósult az a 
mini-wellness központ is, amely a 
falmászó központ épületében to-
vábbi felüdülést jelenthet a spor-
tolóknak és turistáknak egyaránt. 

A Zemplén Kalandpark meglátoga-
tása előtt, a beruházási időszak alatt, 
érdemes tájékozódni arról, hogy mi-
kor és hogyan működnek az egyes 

élményelemek.

www.zemplenkalandpark.hu;
 Infovonal: +36 21 345-7070

 

Libegő: jelentős komplex turisztikai fejlesztés

Díjmentes egy hónapra

Sátoraljaújhelyben mintegy 100 
vállalkozást és ezzel együtt közel 
200 munkaadót és munkavállalót 
érint az az újabb döntés, amellyel a 
város önkormányzata segíteni sze-
retné ezt a szektort. A kormány a 
koronavírus helyzet miatt beveze-
tett újabb korlátozások jegyében ar-
ról döntött, hogy a kivételt képező 
boltokon kívül valamennyi üzletnek 
be kell zárnia két hétre. Így, azok a 
vállalkozások, akiket ez érint Sáto-
raljaújhelyben és az önkormányzat-
tól bérelnek üzlethelyiséget, erre 
a hónapra mentességet kapnak a 
bérleti díj megfizetése alól. Ez több 
millió forint megtakarítást jelent a 
vállalkozóknak települési szinten

Megerősített kommunikáció

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitány-
ság és a Zemplén Televízió közös, 
több évtizedre visszatekintő együtt-
működését erősítette meg a két fél. 
Dzsupin Róbert r. Ezredes, kapitány-
ságvezető és Seres Péter ügyvezető 
közösen fejezték ki szándékukat, 
hogy a két szervezet a továbbiak-
ban is a gyors és hatékony kommu-
nikáció jegyében segíti a térségben 
élő állampolgárok tájékoztatását. 
Ebben kiemelt szerepe van az újon-
nan indított Zemplén FM- nek is. A 
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság 
illetékességi területéhez mintegy 
36 település tartozik. A Zemplén 
Televízió, és a Zemplén FM pedig 
Abaúj és Zemplén lakosságát éri el. 
Így a szorosabb együttműködésnek 
köszönhetően az aktuális közúti in-
formációk mellett a baleset-és bűn-
megelőzési    felhívások is eredménye-
sebben jutnak el majd a lakossághoz. 

Újabb felajánlás…
Nagylelkű felajánlás érkezett a Sá-
toraljaújhelyi Erzsébet Kórház bete-
gei és dolgozói részére. A mikóházi 
zöldség-gyümölcs kiskereskedést 
működtető családi vállalkozás 153 
db déligyümölcsökből álló csomagot 
készített össze és adott át a kórház-
ban ápolt betegek és az ott dolgozók 
részére. A gyümölcsadománnyal a 
koronavírus betegség következté-
ben kórházba került emberek egész-
ségének javulásához szeretnének 
hozzájárulni az adományozók.

Felajánlás a kórháznak

A széphalmi részönkormányzat 
szervezésében három civil szer-
vezet fogott össze, hogy adomá-
nyukkal segítsék az Erzsébet 
kórház covid részlegén dolgozó 
ápolókat. Ez frissen készített piz-
zákból és üdítőitalokból állt, me-
lyet Sebes Péter önkormányza-
ti képviselő és Monok Nándor a 
Múzeumkert Vendéglő tulajdono-
sa adott át a kórház dolgozóinak.

Megbecsülés és tisztelet

      Szamosvölgyi Péter arra is kitért, hogy ennek jegyében szerveztek flashmob, azaz villám megmozdulást Sáto-
raljaújhelyen. A város önkormányzata által meghirdetett kezdeményezéshez közel félszáz autós csatlakozott, hogy 
a város két végén található két nagy áruház parkolójából egy időpontban elindulva, az Erzsébet Kórház előtt elha-
ladva, dudaszóval fejezzék ki köszönetüket az egészségügyben dolgozóknak áldozatos munkájukért. Ezzel együtt 
pedig a betegeket szerették volna biztatni hosszas gyógyulásukban. A város vezetője szerint erőn felül teljesítenek 
az egészségügyben dolgozók. Megbecsülést és elismerést érdemelnek. A város és egyben a térség számára most 
mutatkozik meg igazán, hogy létfontosságú az, hogy legyen egy Erzsébet Kórháza, tette hozzá a polgármester.
 
A rendőrség tájékoztatása alapján elhangzott, hogy Sátoraljaújhelyben a kijárási korlátozás tekintetében 2021-
ben eddig 150 esetben volt szükség intézkedésre. Ebben az időszakban 120 állampolgárral szemben jártak el 
a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt. A karantén szabályokat 3 ember sértette meg. A polgármes-
teri hivatalban továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetnek a kollégák és az ügyfelek biztonságára. Így ott, eb-
ben a hónapban nem volt személyes ügyfélfogadás. Ugyanakkor a kérelmeket továbbra is el lehet helyez-
ni az aulában lévő postaládákba. A Polgármester Infó keretében az is elhangzott, hogy a Magyar Posta arra 
kéri a városban élőket, hogy azok, akik hatósági házi karanténban vannak és csomagot fogadnának, azok te-
remtsék meg annak lehetőségét, hogy minél kevesebbet érintkezzenek munkatársaikkal. Ennek érdeké-
ben a posta honlapján lévő felület segítségével intézik a felmerülő csomagátvétellel járó adminisztrációt.

Segít a térfigyelő

A Rendőrséget segítik a térfigyelő 
kamerák. Volt, hogy ismeretlenek 
ott hagyták a másik tulajdonos autó-
ját úgy, hogy abban kárt okoztak, de 
adatokat nem hagytak a károsultnak.
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Úthálózat fejlesztés

Megkezdődnek a munkálatok a 
tarcali körforgalom kiépítése érde-
kében. Ezért jelentősebb forgalom-
korlátozásra kell számítani a 37-es 
főút tarcali elágazásánál. A Nemzeti 
Infrastruktúra Zrt. arról adott tájé-
koztatást, hogy az érintett területen 
előbb lőszermentesítés zajlik, majd 
kivágnak több fát is, a 37-es főút 
Gesztely és Szerencs közötti, kétszer 
két sávra történő fejlesztése nyomán. 
Egy négyágú körforgalom épül majd, 
Szerencs, Tarcal, Sátoraljaújhely és 
az itt található borház felé. Emellett 
a 37-es pályaszerkezetét is lecserélik 
Szerencs irányába 230, még Sátoral-
jaújhely irányába 160 méter hosszan. 
A 38-as úton 115 méter hosszan 
ugyancsak ez valósul meg Tarcal 
irányába. Ezzel együtt kiépül egy új 
tengelysúly mérő állomás is. A kör-
forgalom egy sávos lesz és közvilá-
gítást is kap illetve vegyes rendelte-
tésű utat is kialakítanak majd. Az 
építkezés ideje alatt ideiglenes for-
galomelterelés várható ezen a szaka-
szon illetve jelzőlámpával irányított, 
félpályás útlezárás. A kivitelezés 
várhatóan augusztusra fejeződik be.

Közfeladatot ellátó személyek 
lettek

Március elsejétől közfeladatot ellátó 
személynek minősülnek a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. útellenőrei és 
kezelői ellenőrei. Ha őket valaki 
munkájuk során bántalmazza, erő-
szakkal vagy fenyegetéssel aka-
dályozza őket, akár öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel is büntethető. 
A társaság út és kezelői ellenőreit 
sok esetben nemcsak verbálisan, ha-
nem fizikailag is bántalmazták az 
elmúlt években, ennek vethet véget 
a törvénymódosítás. Egy 2019-es 
belső felmérés alapján a mérnök-
ségi szakemberek 88 százalékát 
sértegették már szóban. Az úton 
dolgozó kollégák több mint 20 
százalékát dobálták már meg autók-
ból sok mindennel. Olyan dolgokkal, 
amelyek éppen a sofőr vagy utas 
kezébe akadtak. Emellett minden 
harmadik közutast ledudáltak már 
munkavégzés közben. Az orszá-
gos kedvezőtlen statisztikát a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazga-
tóság munkatársait ért atrocitások is 
gyarapítják. Ezzel együtt a Zrt arra 
kér mindenkit, hogy figyeljenek 
oda az út mentén dolgozó kollégá-
ikra, hiszen ők fokozottan ki van-
nak téve egy lehetséges balesetnek.

Új autóval szolgálnak

Az Országos Rendőr-főkapitányság 
új szolgálati gépjárműveket vásárolt. 
Ebből a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Rendőr-főkapitányság négy 
személyautót, a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság egy személyau-
tót kapott. Az új jármű a közleke-
désrendészeti osztályra került, ahol 
az előzőleg használt helyszínelő 
autót váltották le. Az új, felszerelt 
gépkocsi lehetővé teszi a nehéz 
terepeken történő közlekedést is.

Több mint 8 milliárd forint Sátoraljaújhely fejlesztésére

A Tokaj-Zemplén Térség Fejleszté-
si Program keretében összesen 149 
milliárd forintnyi fejlesztési forrás 
áll rendelkezésre annak érdeké-
ben, hogy mintegy 40 településen 

olyan elképzelések valósuljanak 
meg, amelyek az itt élők életkörül-

ményeit javítják. Ezzel együtt pedig 
az ide érkező turisták számát is nö-
velik. Idén a fejlesztési forrás több 
mint egyharmada, mintegy 53 mil-
liárd forint áll rendelkezésre majd a 

Tokaj-Zemplén térségben 
élő emberek élet- és mun-
kafeltételeinek javítására. 
Sátoraljaújhely nyertese 
lesz ennek a programnak, 
mondta Wáberer György 
a fejlesztési program ko-
ordinálásával megbízott 
kormánybiztos. Hozzá-
tette, hogy összességében 
8,3 milliárd forintnyi be-
ruházás valósul majd meg 
a településen. Ennek kö-
szönhetően, meg fog újulni 
a történelmi belváros mű-
emlék jellegű épületeinek 
homlokzata. Az állomás 
mellett lévő bortemplomot 
is teljesen rendbe teszik. 
Ide tartozik még a függőhíd 

megépítése a Várhegy és a Szárhegy 
között. A kormánybiztos azt is ki-

emelte, hogy a fejlesztéseknek kö-
szönhetően jelentősen megnő majd 
a régióba érkező turisták száma.  
Ezzel együtt tervben van egy szál-
loda-komplexum építése is. Ennek 
a pályázati kiírásán még dolgoz-
nak Szükség lesz arra is, hogy az 
úthálózat megfelelő feltételek mel-
lett biztonságos közlekedést tegyen 
lehetővé. Ezért várhatóan két év 
alatt felújítják a 37-es számú főutat. 
A terveket már megkérték erre vo-
natkozóan, a kivitelezés várhatóan 
augusztusban kezdődik és két év 
alatt fejeződhet be. Eszerint a terv 
szerint ezt Sátoraljaújhelytől kez-
denék Szerencs irányába. A kor-
mánybiztos azt is kiemelte, hogy 
a kerékpáros turizmus erősítése, a 
gasztronómia és borturizmus to-
vábbra is szempont a teljes prog-
ram megvalósításában. Ez előbbi 
Kassa és Tokaj között teremtene 
úgy összeköttetést, hogy Sátoralja-
újhely központi szerepet töltene be 
ebben, hiszen például a Zemplén 
Kalandpark egy kiemelt úticél lehet. 

18:00    Adáskezdés - magazin műsorok
19:00    Hír7 – A Zemplén Televízió híradója
19:15    Magazin műsorok
20:00   Műsorzárás

Zemplén Televízió- a térség híreivel, eseményeivel és értékeivel
A Zemplén Televízió a térség híreivel, eseményeivel és értékeivel jelentke-
zik minden nap. Hétfőtől-vasárnapig, a nap 24 órájában elérhető műsorkí-
nálatuk. Legfontosabb célunk, hogy a térségről a térségben élőkhöz szól-
junk. Minden nap friss, szerkesztett adással, 18 órakor jelentkezünk. Friss 
híreket minden nap 19 órakor szolgáltat a Hír7, a Zemplén Televízió híradó-
ja, Sátoraljaújhely valamint Zemplén és Abaúj aktuális eseményeivel, törté-
néseivel. Műsorkínálatunkban magazin műsorainkkal, dokumentumfilmje-

inkkel és az ország más televíziói által gyártott érdekességekkel kínálunk tartalmas szórakozást nézőinknek. 
Elsősorban a helyi közélet (Első kézből), térségi kultúra (Mecénás) sport (Sportról- sportra) vallás (Egyházi 
idő) oktatás, (Katedra) egészségügy (Terápia) vagy a térséget érintő parlamenti döntések (Parlamentben tör-
tént) szerepelnek rendszeresen kínálatunkban. Mindezek mellett olyan témákkal is foglalkozunk nap, mint nap, 
amelyek a természetvédelem, az utazás, kirándulás, gasztronómia iránt érdeklődőknek is érdekességet kínál-
nak. Hétvégente saját és más televíziók által készített dokumentum- és ismeretterjesztő- filmek is láthatóak 
programunkban, valamint heti térségi hírösszefoglalóval (A héten történt) is várjuk nézőinket a képernyő elé. 

20:00-22:00 Napi műsor ismétlése (Hír7 – 21:00-kor)
22:00-06:00  Képújság-helyi információkkal, hirdetésekkel
06:00-08:00  Előző napi műsor ismétlése (Hír7- 07:00-kor)
08:00-10:00  Képújság-helyi információkkal, hirdetésekkel
10:00-12:00  Előző napi műsor ismétlése (Hír7- 11:00-kor)
12:00-14:00  Képújság-helyi információkkal, hirdetésekkel
14:00-16:00  Előző napi műsor ismétlése (Hír7-15:00-kor)
16:00-18:00  Képújság-helyi információkkal, hirdetésekkel

A Zemplén Televízió műsora megtekinthető a www.zemplentv.hu oldalon, melyek vissza is kereshetőek.

 A Zemplén Televízió általános műsorrendje

Ebben az esztendőben is az április a leendő első osztályos gyerekek beiratkozásának ideje. A veszélyhelyzetre 
tekintettel a 2021/2022. tanítási évre, indokolt esetben személyesen illetve online formában is intézhetik ügyeiket 
a családok. A Sárospataki Tankerületi Központ tájékoztatása szerint az általános iskola első évfolyamára történő 
jelentkezések elektronikus, online formájára április 10-től nyílik 
lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap-on. Itt az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános 
Iskolába” felület április 16-án éjfélig érhető majd el. Donkó József 
tankerületi igazgató elmondta, hogy ha a gyermeket online formában 
íratják be szülei, akkor az ahhoz szükséges eredeti dokumentumokat 
2021/2022. tanév első napjáig, azaz ez év szeptember 1-ig kell 
bemutatni. A beiratkozás csak indokolt esetben, személyesen is 
intézhető április 15-én és 16- án, a járványügyi veszélyhelyzet 
miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Első osztályosok beiratkozása
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3708 j. Hidasnémeti-Pálháza ök. út
13+508-28+636 km sz.

3719 j. Sátoraljaújhely-Hollóháza-Kéked ök. út
5+900-14+200 km sz.

Közművelődési megállapodás

Sátoraljaújhely Város Önkormány-
zata és a Lavotta János Kamaraze-
nekar Alapítványa közművelődési 
megállapodást kötött. Ennek értel-
mében az önkormányzat minden 
évben egy rendszeres támogatást 
biztosít az együttes számára a város 
mindenkori költségvetésétől függő-
en. Az idei évben másfél millió forin-
tos összeget határoztak meg, segítve 
és ösztönözve ezáltal az országo-
san is elismert zenekar munkáját.

lavotta-kamarazenekar.eoldal.hu

Még 2018-ban elkészült az az átfo-
gó terv, amelynek keretében a szak-
emberek segítségével felmérték a 
választókerület útfelújítási igényeit, 
mondta Dr. Hörcsik Richárd, Aba-
új és Zemplén országgyűlési képvi-
selője. Hozzátette, hogy ennek költ-

sége eléri a 19,6 milliárd forintot. 
Ezt az igényt már a Kormány elé 
terjesztette, az akkori tárgyalások 
után azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy a nagyszabású terveket csak 
fokozatosan lehet megvalósítani, 
hiszen a jelentős összeg előterem-
téséhez sok forrásra lesz szükség.

Hegyközi útfelújítás régiós

Minden évben újra és újra számba 
kell venni a lehetőségeket, mondta 
Dr. Hörcsik Richárd. Ebben segít-
séget jelentett az, hogy a Magyar 
Falvak Program keretében 2019-től 
megnyíltak az útfelújítási pályáza-
tok, amik 2020-ban is folytatódtak. 
Közel 2,2 milliárd forintnyi munkát 
lehetett elvégezni. „Ugyanakkor a 
nagyobb lélegzetű útfelújítások ér-
dekében tovább „ostromoltam” a 
Kormányt. Így a 2018-as terveket 
részeire bontva, 2020 októberében 
megszületett a döntés a Kormány-
zat részéről, hogy elkezdődhet a 
Hegyköz útjainak a rekonstrukci-
ója.”- tette hozzá. Ezek a Sátoral-
jaújhely-Hollóháza  3719-es, a Pál-
háza- Hidasnémeti   3708-as  utak  
munkálatai, Mikóháza-Pálháza, 
Pálháza-Telkibánya teljes útszakasz 
felújítása.
 A közbeszerzések lebonyolítása 
után, az év második felében elin-
dulhatnak a munkálatok. Mindez 
meghatározza nem csak a Hegyköz, 
hanem Sátoraljaújhely jövőjét is, hi-

szen könnyen, kényelmesebben el-
érhetőbbé válik a térség települései 
számára és tovább erősödik regioná-
lis szerepe.

Négysávosítás vagy sem?
„Még az elmúlt év őszén elkezdtem 
a tárgyalásokat az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei Igazgatósá-
gának munkatársaival, a 37-es főút 
Szerencs-Sátoraljaújhelyi szakasza 
29+950- 81+672 km-szelvény közöt-
ti négysávosításáról. Korábban már 
több szakmai fórumon „szondáz-
tam” ennek a lehetőségét. Látszik, 
hogy a tokaj-hegyaljai borász társa-
dalom egy része kevésbé támogatja 
a négysávosítását, féltve a borvidék 
ökológiai nyugalmát. Ugyanakkor a 
zempléni térség polgármestereivel, 
meghatározó vállalkozóival folya-
matosan konzultálva, részükről erős 
támogatást kaptam ebben az ügyben. 
Birtokomban van a térség megha-
tározó városi polgármestereinek a 
támogató levele.”, mondta Dr. Hör-
csik Richárd. Ezzel együtt kiemelte, 
hogy az már látszik, hogy a forrá-
sok előteremtése mellett komoly vi-
tára számít a 37-essel kapcsolatban. 

Tervek és számok

Annak ellenére, hogy időközben a 
Tokaj-Zemplén Fejlesztési tervben a 
37-es fő út felújítására jelentős ösz-
szeg áll majd rendelkezésre, az or-
szággyűlési képviselő szilárd megy-
győződése, hogy Zemplén egésze 
számára, a vasút villamosítása után, 
csak a négy sávos 37-es -Szerencs- 
Sátoraljaújhely közötti szakasz- 
megépítése jelentheti a további üte-
mes fejlődést.
Hozzátette, hogy a vasútvillamosítás 
ügyében 10-12 évvel ezelőtt hason-
ló helyzetből indult el. Éppen ezért a 
négysávosítás érdekében is mindent 
megtesz majd, hogy az előre halad-
jon. Az útfejlesztés kapcsán a megyei 
közútkezelő Kht. Munkatársaival 
négy elképzelés született. Egyrészt 
a burkolat megerősítése 115 kN te-
herbírásra és előző sávok létesítése 
8 km-ként 1,5- 1,5 km hosszban, ol-
dalanként. Ennek becsült költsége 

64 milliárd forint. Másrészt a burko-
lat megerősítése 115 kN teherbírásra 
és 10 km-ként 1,5km hosszban 2x2 
sávra bővítése. A megoldás hason-
ló az első számú javaslathoz, azon-
ban mivel nem váltakozó irányú az 
előzősáv, hanem párhuzamos 2x2 
kialakítású, biztonságosabb. Ennek 
becsült költsége 64 milliárd forint. 
Harmadik elképzelés, hogy a főútat 
három sávosra bővítenék (2+1). Ez-
zel a kialakítással mindkét irányban 
1-1 sáv biztosítja a folyamatos hala-
dást, az irányonként 1000 méteres 
hosszban szabályosan váltakozó 
középső előzési sávban biztonságo-
san lehet előzni. A becsült költsé-
ge 116,57 milliárd forint lenne. Az 
utolsó elképzelés szerint a főútat 
2x2 sávosra bővítenék, mellyel 
Miskolctól Sátoraljaújhelyig egy-
ségesen fizikai elválasztással 2x2 
sávon lehet haladni, a legbiztonsá-
gosabban, leggyorsabban, a legkölt-
ségesebb kialakítás lenne. Ez mint-
egy 175 milliárd forintot tenne ki.

Dr. Hörcsik Richárd, azt is kiemelte, 
hogy a források előteremtése érdeké-
ben minden követ meg kell mozgat-

ni. Az elkövetkezendő 7 éves ciklus-
ban megnyíló közel 18 500 milliárd 
forint, - ami hazai és eu-s fejlesztési 
forrást jelent,- történelmi lehetőséget 
kínál Magyarországnak és a Zemp-
lénieknek. Ennek első jele a most 
induló 150 milliárdos Tokaj-Zemp-
lén Fejlesztési program. Zemplén 
fejlesztésének következő fejeze-
te lehetne a 37-es főút folyamatos, 
négy-sávon történő felújítása, majd 
a 2018-ban tervezett 19,6 Md Ft-os 
térségi, három és négy számjegyű 
útfelújítások ütemes megvalósítása.

2021-ben is tovább folytatódnak Abaúj és Zemplén útfelújításai

Újjáéledő húsüzem

Úgy tűnik stabilan indult útjára az 
egykori húsfeldolgozó üzem Sáto-
raljaújhelyen. A 2020 óta új névvel 
elinduló korszerűsített vállalat fon-
tos célkitűzése, hogy az évszázados  
hagyományokkal rendelkező üzem 
hírnevét visszaállítsa, valamint a 
tradicionális receptúrákon alapuló 
termékeikkel kivívják a fogyasztók 
elismerését. A Zemplén Gourmet 
Kft. komoly fejlesztések és küzdel-
mek árán 2020 októberében kezdte 
meg működését. Azóta termékeik 
folyamatosan jelen vannak a tér-
ségben, és a külföldi megrendelé-
seik is szervezés alatt állnak. Sirák 
Zsolt a Kft. ügyvezetője kiemelte 
jelenleg 30 embert foglalkoztatnak, 
egy műszakban 8 órás munkaidő-
ben. További bővítéseket terveznek 
a dolgozók és a műszakszám tekin-
tetében is. Eközben a telephelyen 
az új márkabolt felújítása is zajlik.

       

A sátoraljaújhelyi vár feltárása nem 
csak a megmaradt falakat teszi lát-
hatóvá az utókor számára, hanem 
számtalan olyan további fejlesztést 
is eredményez, ami a város turiszti-
kai vonzerejét növeli. Dankó Dénes 
alpolgármester ezzel kapcsolatban 
elmondta: az egykori, sokak által 
majális parkként ismert területen 
jelenleg is zajlik egy parkoló kiala-
kítása. Itt nem csak személygépko-

Fejlesztések tavasztól
csikkal tudnak majd parkolni a lá-
togatók, hanem buszparkoló is lesz. 
Arra számít ugyanis a város vezeté-
se, hogy a pandémia miatt beveze-
tett szigorú intézkedések után, az 
enyhítések eredményeként jelentős 
számban érkeznek majd ide turis-
ták. Ezzel együtt zajlik a kiszolgá-
ló épület kialakítása is, amelyben 
kávézó és vizesblokk kap helyet. 
Ezek is a turisták minőségi kiszol-
gálását teszik majd lehetővé. Innen 
már egy könnyed sétával megköze-
líthető a vár. Egy útfelújítási prog-
ram is elkezdődik hamarosan, ezzel 
azonban megvárják majd a Rákó-
czi tábor fejlesztéseit. Az ugyanis 
újabb projektet nyert, turisztikai 
és sportlétesítményt kialakításá-
ra. A város önkormányzata pedig 

úgy szeretné megújítani ezt a sza-
kaszt, hogy azt a nehéz tehergép-
kocsik ne tegyék tönkre. Így még 
várat magára egy kicsit az Oremus 
út és az V. István király útja fel-
újítása, tette hozzá Dankó Dénes.
      A Szerencsi Szakképzési Cent-
rum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 
valamint a Lavotta János Alapfokú 
Művészeti Iskola esetében is nyertes 
energetikai pályázat valósul majd 
meg. Mindkettő esetében már le-
folytatták a közbeszerzési eljárást, a 
támogatási szerződés megkötésére 
várnak, ami várhatóan április elejé-
re érkezhet meg, majd ezt követően 
átadják a munkaterületet a kivitele-
zőnek és megtörténhet a nyílászárók 
cseréje és a homlokzatok szigetelése.

Vízóra bejelentés

A koronavírus - járvánnyal kapcso-
latban kialakult helyzetre való tekin-
tettel a Zemplén Vízmű Kft. március 
1-jétől bizonytalan ideig szünetelteti 
a lakossági vízmérők leolvasását. 
Az óraállásokat telefonon vagy az 
interneten keresztül lehet bejelente-
ni. Akiknek nem áll módjában ezt 
megtenni, azoknak az elmúlt 3 vagy 
6 hónap fogyasztói átlagát veszi fi-
gyelembe az internetes számlázó 
rendszer. A közületi vízmérő- le-
olvasás továbbra is személyesen 
történik. Akik az óraállásokat ott-
honukban leolvassák, bejelenthetik 
telefonon vagy az interneten keresz-
tül. Mindkét esetben szükség van a 
fogyasztó nevére, az adott település 
megjelölésére, utca és házszám-
ra valamint az óraállásra és az óra 
gyári számára. A Víz Világnapja 
kapcsán Lakatos István a Zemplén 
Vízmű Kft. ügyvezetője elmond-
ta: a Zemplénben élők örülhetnek, 
hogy olyan vízbázisuk van, mely-
nek értéke arany tonnákban mérhe-
tő, hiszen Európa második legjobb 
összetételű ivóvízét fogyaszthatják.

http://www.zemplenivizmukft.hu; 
Tel.: 47/521-589,   521-590,
 30-655-395;  20-589-8441,
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Befejeződtek a sátoraljaújhelyi Pi-
arista Kollégium külső felújítási 
munkálatai. A Piarista Rend Magyar 
Tartománya mintegy 330 millió 
forint vissza nem térintendő támo-
gatásból valósította meg az épület 
külső helyreállítását. A Piarista 
Kommunikációs Iroda hozzátette, 
hogy a forrást az Európai Regioná-

lis Fejlesztési Alap és a hazai köz-
ponti költségvetés előirányzata biz-
tosította. A sátoraljaújhelyi Kossuth 
Lajos Középiskolai Piarista Kollégi-
um lakói hamarosan visszatérhetnek 
műemlék kollégiumukba. A szobák 
eredetileg egy XVII. Században 
épült pálos kolostor szerzetesi cellái 
voltak. A fejlesztés eredményeként 
felújították az épület tetőszerkeze-
tét, megvalósult a homlokzati és 
udvari nyílászárók cseréje, megú-
jult a külső homlokzat, megtörtént 
a falak utólagos vízszigetelése, va-
lamint a padlásfödém hőszigetelése 
is. A kivitelezés közel másfél éves 
munkát követően ez év február vé-
gén zárulhatott le. A felújítás során 
fokozott figyelmet kaptak a padlás-

tér lakói, a védett denevérek is. Az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósá-
ga közreműködésével az épületlakó 
denevérek nyugalmát egy védelmi 
háló kialakításával biztosították.

Visszatérhetnek a diákok

KÖNYV AJÁNLÓKÖNYV AJÁNLÓ
Kimberley Freeman: Vadvirágok lányai

„Kétféle nő van a világon, Beattie: 
olyan, aki cselekszik, és olyan, aki-
vel megtesznek ezt-azt. Próbálj az 
első típusba tartozni.”
Megható és szívet melengető törté-
net emberi sorsokról, múltról, jelen-
ről.
Két erős nő, nagymama és unokája 
életét követhetjük nyomon a könyv-
ben. Az egyik Beattie, akit az élet 
nem kímélt, de minden megpróbál-
tatást elviselt. Csodálatos anya, ba-
rát, szerető és feleség volt.
A másik Emma, Beattie unokája. 
Mire a történet végére érünk, cso-
dálatos jellemfejlődésen megy át.
A Vadvirágok lányai egy keserédes, 
mély érzésekkel teli könyv, mely 
elszomorít, de nem hagyja, hogy 
azok maradjunk, mert sugárzik a 
lapokról a kitartás, a remény és a 
végtelen szeretet. A történet lénye-
ge, hogy bár változnak az idők és 
mindig minden kornak megvannak 
a maga nehézségei, azok ahogy jön-
nek el is múlnak, de a szeretet és a 
remény állandó. Megvilágítja, hogy 
érdemes küzdeni a jobblétért akkor 
is, ha nincs semmid csak az álmaid, 
és a számodra fontos emberek cser-
ben hagynak. Bármilyen hosszadal-
mas folyamat is a célunk elérése, az 
álmunk megvalósítása ha mások el-
lened is vannak akkor sem szabad 
feladni, mert mindig lesz jobb. A 
könyv romantikus és tragikus egy-
ben, tele az élet nagy kérdéseivel.

A történet mindvégig két szálon fut, 
két hősnővel, Beattie Blaxlanddel és 
unokájával, a híres balett-táncossal, 
Emma Blaxland-Hunterrel. A re-

gényben a két idősík is váltakozik, 
és az embernek olyan érzése van, 
mintha egyszerre két könyvet tar-
tana a kezében, melyek két teljesen 
másik történetről szólnak, s végül 
mégiscsak eggyé fonódnak. 
Az abszolút főhős Beattie, akinek 
életébe 1929-ben kapcsolódunk 
be Glasgowban, és az ő kalandja-
it követjük egészen haláláig. Ké-
sőbb, mintegy mellékszálként Indul 
Emma története is, mely a végén 
Tasmániában ér fordulóponthoz. 
Ahogy haladunk a történetben, úgy 
érezzük egyre közelebb magunk-
hoz a szereplőket, megismerjük 

fájdalmaikat, érzéseiket, miközben 
kiteljesedik a történet.
Beattienek nehéz sorsot szán az 
élet. Küzd az életben maradásért és 
a rossz döntései ellen is. Szegény 
családból emelkedik magasra, de 
nem élvezheti igazán, a múltja nem 
ereszti. Erősen viselte azt a kemény 
életet, ami jutott neki: a teljes re-
ménytelenségből, nincstelenségből, 
több ezer kilométerre hazájától állt 
talpra. Nélkülözött és kirekesztet-
ték, valamint a kor előítéletessége is 
hatalmas befolyással volt az életére, 
csupán azért mert ő mert más lenni, 
másképp gondolkodni, mint a több-
ség.
Emma már a biztos anyagi háttér-
be született bele, neki más feladatot 
szánt az élet. Őt egy baleset döbben-
tette rá, hogy talán nem jó irányba 
tart az élete, kiüresedett napjait neki 
kell megtöltenie felismerésekkel, 
apró csodákkal. A nagymama pedig 
a síron túl is segítséget nyújtott neki 
ebben.
A könyv keserédes hangulata elle-
nére is sugározza az életigenlést. A 
történetvezetés kidolgozott, de teret 
ad az olvasó fantáziájának is. Való-
ban olyan különlegesek a főhősök és 
a történet maga is, mint a viharban 
és napsütésben is nyíló mezei vad-
virágok.

„Pánik helyett Imalánc”
 a diákokért

Világszintű kezdeményezéshez 
csatlakoztak a sátoraljaújhelyi 
Szent István Katolikus Technikum 
és Gimnázium pedagógusai.  Már-
ciusban 34 ezer magyar imádkozott 
a betegekért, az orvosokért, a közös 
jövőért a 777 imalánc csoporton 
keresztül, melyet a szervezők már 
nemzetközivé is bővítettek. Sátoral-
jaújhelyen ennek jegyében az okta-
tási intézmény valamennyi diákjá-
ért imádkoztak a pedagógusok. Ezt 
adták nekik, mintegy jelképes aján-
dékként a koronavírusos helyzetben, 
hogy kitartásra ösztönözzék őket 
a tanév hátralévő időszakában is. 

70 év tükrében
 

A sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák 
Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi 
Általános Iskola és Kollégium 70 
éves fennállásának alkalmából em-
lékkönyvet jelentetett meg. Ez már 
a harmadik olyan kötet, amelyet az 
oktatási intézmény kerek jubileuma 
alkalmából adott ki. A gazdag könyv 
az iskola helyzetét a város és a régió 
tükrében, illetve a magyarorszá-
gi nemzetiségi palettán mutatja be.

Elmarad a szóbeli felvételi

A járványhelyzetre való tekin-
tettel a szóbeli felvételi elbeszél-
getés az idén elmarad a Sátoral-
ja-újhelyi Szent István Katolikus 
Technikum és Gimnáziumban. A 
személyes találkozás elkerülése ér-
dekében az iskola egy egyoldalas 
bemutatkozó fogalmazást kért a 
felvételiző diákoktól, melyben le-
írhatták gondolataikat, érdeklődési 
körüket és azt, hogy miért válasz-
tották az iskolát és az induló képzést.

Együttműködés

A Magyar Polgári Védelmi Szövet-
ség világnapja március elseje. Eb-
ből az alkalomból a sátoraljaújhelyi 
Petőfi Sándor Református Általá-
nos Iskola és a Zemplén Térségi Ka-
tasztrófa és Polgári Védelmi Szövet-
ség együttműködési megállapodást 
írt alá. Ennek célja, hogy a diákok 
katasztrófa- és polgári védelmi, 
valamint honvédelmi ismereteiket 
megalapozzák, továbbfejlesszék 
azokat az iskolán belüli és kívü-
li programok keretében egyaránt.

Az újhelyieket támogatja a város 
önkormányzata

Sátoraljaújhely város Önkormány-
zata egyszeri 10 ezer forintos ösz-
szeggel támogatja azokat a helyi 
munkavállalókat, akiket a korona-
vírus járvány miatt bocsájtottak el a 
munkahelyükről. Erre azok jelent-
kezhetnek, akik február elseje után 
veszítették el a munkájukat és még 
nem dolgoznak. A tavaly március-
ban meghozott intézkedésekhez 
hasonlóan most is 10 ezer Forintot 
igényelhetnek az érintettek. Az erre 
vonatkozó kérelmet is a polgármes-
teri hivatal aulájában adhatják le. 
Az ügyeket soron kívül bírálják el.

Körültekintéssel és óvatossággal 
szabad csak idegeneket beengedni 
akár a lakásba, akár a keretes házak 
területére.
 A térség településein már megjelen-
tek és várhatóan Sátoraljaújhelyben 
is megpróbálnak majd elsősorban 
idősektől pénzt kicsalni azok a ma-
gukat vállalkozónak kiadó szemé-
lyek, akik „belső csatornahálózat 
tisztítás” céljából, valójában indo-
kolatlan munkát akarnak elvégezni. 
Sátoraljaújhely Város Önkormány-

zata felhívja az itt élők figyelmét 
arra, hogy a vállalkozó a „központra 
hivatkozik”, amiről nem lehet tudni, 
hogy valójában melyik céget takar-
ja. A régió egyetlen víz-és szenny-
vízszolgáltatója, a Zempléni Vízmű 
Kft. ugyanis nem végeztet ilyen 
feladatot külső vállalkozóval. Az 
ingatlanra bejutva látszattevékeny-
séget végez a vállalkozó, majd ezért 
jelentős összeget, több tízezer forin-
tot is elkér. A jelenlegi adatok sze-
rint egy olyan kisteherautót használ-

nak, amelynek rendszámában az N 
és az L betű, illetve a számok között 
7-es és 2-es is szerepel. Azt érdemes 
tudni, hogy ha beengedi a lakó az il-
letőt a lakásába, magánterületére és 
ott ezzel az indokkal bármit is tevé-
kenykedik, ezért ő pénzt kér, akkor 
már ki kell fizetni azt az összeget. 
A legjobb, ami ilyenkor tehető az 
az, hogy ilyen indokkal senkit ne 
engedjenek be, küldjék el! Ha még-
is áldozatul esnek ennek, azt jelez-
zék a helyi rendőrkapitányság felé.

Ne dőljenek be a csalóknak!

képforrás:Piarista Kommunikációs 
Iroda
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  A közelmúltban került sor, a 
Fábry50 elnevezésű projekt meg-
valósulásaként, Fábry igaza című 
vándorkiállításunk bemutatására, 
melyet egymás után két sátoral-
jaújhelyi helyszínen helyeztünk 
ki. Fábry Zoltánra, a szlovákiai 
magyar irodalom meghatározó 
alakjára emlékeztünk, halálának 
50. évfordulója alkalmából. 
A Magyar Nyelv Múzeumáért 
Alapítvány, valamint a Bódva-völ-
gyi és Érchegységi Kulturális 
Központ együttműködéseként, 
határon átnyúló, szlovák–magyar 
partnerségen alapuló Interreg-pá-
lyázat létrejöttének első ered-
ménye volt ez a vándorkiállítás, 
melyben Fábry Zoltánnak, vala-
mint a munkásságának állítot-
tunk emléket.
 A kiállítás alapkoncepciója a 
„vox humana” volt, hiszen Fábry 
életművében is központi helyet 
foglalt el, mely nem más, 
mint az emberség hangja, 
az emberhez méltó szó. 
Irodalmunk egy talán ke-
vésbé ismert alakja Fábry 
Zoltán, aki 1897 és 1970 
között élt. A cseh/szlová-
kiai Stósz meghatározó 
helyszínt töltött be életé-
ben, hiszen ott született, 
onnan indult íróként, ott 
keletkeztek írásai, onnan 
szervezte az irodalmi 
életet, ott élte le egész 

életét, s végül ott halt meg. Fábry 
Zoltán tevékenyen vett részt a szlo-
vákiai magyar irodalom életében. 
1920-tól kezdve rendszeresen jelen-
tek meg írásai Csehszlovákiában és 
Magyarországon is, több folyóirat 
életében aktívan részt vett mun-
katársként, szerkesztőként vagy 
íróként. 1967-ben, az első kassai 
Kazinczy Napok üdvözléseként 
megírta Kazinczy elkötelezettségé-
ben című írását a magyarságtudat 
erősítésére, a magyar nyelv védel-
mére. Sorai ma is időszerűek, ezért 
előszeretettel idézzük nyelvről val-
lott nézeteit. 
A határon átnyúló, szlovák–magyar 
együttműködés további foganatja 
egy konferencia létrejötte.
A járványügyi korlátozások miatt a 
hagyományos keretek között meg-
valósuló eszmecsere sajnos nem 
kivitelezhető, így rögzített online 
konferencia formájában tudjuk 

megosztani: 2021. február 26-án 
nyolc előadó méltatja Fábry Zoltán 
munkásságát az online térben, mely 
később is bármikor megtekinthető, 
újranézhető a nyelvmúzeum közös-
ségi oldalán. Az előadások szerkesz-
tett, írásos változatából pedig egy 
kiadványunk születik,
Fábry50 – A stószi író igaza címmel. 
Fábry Zoltán értékes szellemi ha-
gyatékot hagyott az utókorra,
a mi feladatunk, hogy megismertes-
sük, valamint továbbadjuk az érté-
keit, hogy méltó helyére kerüljön a 
hivatalos irodalmi kánonba. 

Befejezésként Fábry Zoltántól idé-
zünk, akinek gondolatai, szavai ma 
is helytállóak:
 „Légy nyelved makacs hűségese, 
szerelmese, őrzője és megtartója!” 

Stumpfné Braun Zsuzsanna
muzeológus

Könyvtári eszközbeszerzés

2020-ban a Sátoraljaújhelyi Városi 
Könyvtár pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűj-
temények Kollégiuma kiírására, a 
koronavírus-járvány terjedési koc-
kázatának csökkentésére szolgáló 
eszközök beszerzésére. A tervezett 
költségek 100 %- át biztosította a 
pályázat a könyvtár számára. Az 
összegből plexi védőfalat alakítottak 
ki és a dokumentumok fertőtleníté-
séhez ózongenerátort szereztek be. 

Fábry Zoltán emlékezete 

Elismerő cím

Közösségi Múzeumi címet kapott 
a Kazinczy Ferenc Múzeum. A 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ kezdeményezésére 2019-
ben ítélték oda először ezt a díjat, 
azoknak a közgyűjteményeknek, 
akik bevonják munkájukba a helyi 
lakosságot, civil szervezeteket, 
egyéb partnereket. 2020-ban 
14 intézmény kapta meg ezt az 
elismerést, köztük a sátoraljaújhelyi a 
legmagasabb IV. Kategóriába került. 

Megújult az Emlékcsarnok

Napokon belül befejezik a mun-
kát a széphalmi Kazinczy Ferenc 
Emlékcsarnok restaurátorai. A 
felújítást két szakaszban végez-
ték el. Elsőként csak a timpanon 
tetején lévő díszeket restaurálták. 
A második szakasz munkála-
tai hosszabb időt vettek igénybe, 

A Petőfi Irodalmi Múzeum – A 
Magyar Nyelv Múzeuma a hagyo-
mányt követve, minden évben a 
múzeum születésnapjához, április 
23-ához közeli időpontban
   „Teremtő anyanyelv” címmel sza-
valóversenyt hirdet. 2020-ban a ki-
alakult járványhelyzet miatt online 
formában valósult meg a pályázat, 
melynek így is nagy sikere volt, az 
egész Kárpát-medence területéről 
érkeztek szavalatok. 2021-ben ismét 
online formában kérik a szervezők 
a versmondók pályázatait. Nevezni 
az évfordulójukat ünneplő költők 
verseivel lehet, két korcsoportban.

„Teremtő anyanyelv” 2021-ben is

 Századfordulós fákat vizsgálnak

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szer-
vezet is fontosnak tartja a városban 
található fasorok védelmét, gondo-
zását. Két évvel ezelőtt tettek szert 
arra a műszerre, melyet már több 
helyen alkalmaznak az országban. 
Ezzel a műszerrel megelőzhető, 
hogy a fák a vizsgálat során meg-
sérüljenek. Alapvetően olyan fák 
vizsgálatára alkalmazzák ezt az 
eljárást a szakemberek, melyeken 
ránézésre látszik valamilyen egész-
ségkárosodás, de nem olyan jelentős 
mértékű, hogy az önmagában in-
dokolná a kivágást. Sátoraljaújhely 
közútjainak széleit a századforduló 
után hárs és a juharfákkal telepítet-
ték be, melyek mára már nagyon 
elöregedtek, ezért vágják ki azokat, 
de természetesen minden kivágott 
fa helyére újat ültetnek- mondta el 
Páles Gábor a Városellátó Szerve-
zet igazgatója. Első körben tavasz-
szal ültetnek majd új facsemetéket.

„Különleges 2020”

Kihirdették a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum- A Magyar Nyelv Múzeuma 
felnőttek részére kiírt „Különleges 
2020” címet viselő versíró pályázat 
győzteseit. Olyan pályamunkák-
kal lehetett nevezni, melyekben a 
versíró 2020. évi élményeit, érzé-
seit fogalmazta meg. A több mint 
hatszáz beérkezett alkotás között 
képviselték magukat a Kárpát-me-
dence egész területéről hivatásos 
és amatőr alkotók egyaránt. A pá-
lyamunkák elbírálására Ágh István 
Kossuth- és József Attila- díjas, a 
Nemzet Művésze címmel kitünte-
tett költőt kérték fel. Első helyezett 
lett Lovass Adél Fiamnak című 
verse. Második Papp Tünde: Ün-
nepre várva még a harmadik he-
lyezett Kántor B. Péter 20:20 avagy 
az év mérkőzése című verse lett.

 Az I. korcsoportban az általános iskola felső tagozatos tanulói a 40 éve elhunyt Zelk Zoltán; még a II. korcsoport-
ban a középiskolások a 100 éve született Pilinszky János verseiből választhatnak. A szavalatokat videó formájá-
ban kell beküldeni az alábbi e-mail címre: toth.renata@nyelvmuzeum.hu. A beküldési határidő 2021. április 16.

mert azt az időjárás is jelentősen 
befolyásolta. A Széphalmon Ybl 
Miklós terveinek felhasználásával 
felépült- Kazinczy Ferenc Emlék-
csarnok a legenda szerint éppen 
Kazinczy dolgozószobája helyé-
re épült. Valószínűleg ez az idő-
szak volt, nem a szellemi, hanem 
az épített Széphalom fénykora. Az 
Emlékcsarnok restaurálásának má-

sodik szakaszában a szakemberek 
plasztikai kiegészítéseket, tisztítást, 
újra fugázást végeztek. Ennek során 
vetődött fel az az ötlet is, hogy az 
Ybl Miklós által tervezett lábazatot 
is felújítsák. A magyar klasszicista 
építészet remekművének számító 
Kazinczy Emlékcsarnok restau-
rálásának eredményét hamarosan 
a nagyközönség is megtekintheti.
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A vármegye pecsétjét I. Ferdinánd király adományozta a várme-
gyének 1550-ben. II. Mátyás király ezt a későbbiekben mó-
dosította. Ebből a példányból a vármegye 1608-ban arany-
ból és acélból készíttetett egy-egy példányt.1786-ban a 
kancellária rendelete szerint a megye beszolgáltatta az 

összes címeres pecsétet. Bécsben azonban ezeknek a sor-
sa az lett, hogy II. József rendeletére átmetszették és hatá-

lyon kívül helyezték. A vármegye végül 1837-ben kapott új 
címert és pecsétet V. Ferdinánd királytól. Az adománylevelet 

1838-ban hirdették ki. Még ebben az évben a vármegye aranyba vésette 
az újból engedélyezett címeres pecsétet, ez pedig az alispán gondozására 
lett bízva. A hatályon kívül helyezett pecséteket végül 1851-ben vette ki 
Kapy István megyefőnök a vármegye levéltárából. Ma Zemplén vármegye 
pecsétnyomójának arany nyomó lapját a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. 

Ebben az esztendőben is gazdag 
programokkal várja majd a minő-
ségi kultúra kedvelőit a Zempléni 
Fesztivál. Turjányi Miklós feszti-
váligazgató kiemelte: a pandémia 
miatt bevezetett intézkedések már 
a tavalyi esztendőben is meghatá-
rozták a szervezési munkálatokat. 
Egy teljesen új helyzet elé állította 
a közönséget, a fellépőket, a köz-
reműködőket és ezzel együtt új fel-
adatokat is hozott magával. A szer-
vezésbe fektetett munka azonban 
nem volt hiábavaló. A tavalyi járvá-
nyügyi szabályok enyhítését köve-
tően végül ez volt a térség egyetlen 
olyan nagyszabású eseménysoroza-
ta, amely a minőségi kultúra jegyé-
ben számos műfajban kínált kikap-
csolódási lehetőséget a közönségnek 
és nem utolsó sorban azoknak a 
zenekaroknak, együtteseknek, akik 
addig nem tudtak fellépni.  Ezek-
kel a tapasztalatokkal gazdagodva 
vágtak bele az idei programsorozat 
összeállításába is, tette hozzá a fesz-
tiváligazgató. Idén augusztus 13-a 
és 22-e között várják majd a régió 
és a Fesztivál iránt érdeklődőket. A 
jelenlegi tervek szerint idén a nagy-
városokban, így Sátoraljaújhelyen is 
a megszokott koncertek színesítik 
majd a kilenc nap kínálatát. Tur-
jányi Miklós azt is kiemelte, hogy 
a részletek jelenleg is egyeztetés 
alatt állnak. 2021-ben 30 éves múlt-
ját ünnepli majd a programsorozat, 
így a programok összeállításának 
fő szempontjait ez határozza majd 
meg. Szeretnék, ha olyan neves ze-
nekarok, énekesek, együttesek is 
visszatérhetnének a kerek évforduló 
jegyében, akik vagy végig kísérték a 
Fesztivált vagy meghatározó szerep-
lői voltak annak. A cél ezzel együtt 
továbbra is az, hogy a Zempléni 
Fesztivál programjai a régióban élők 
számára közelebb hozza a minősé-
gi kultúrát, abból minél nagyobb 
kínálatot nyújtson és Zemplén érté-
keit ezeken keresztül is megismer-
tesse az ide érkező érdeklődőkkel.

  ’45. január végén megalakult a 
MADISZ (Magyar Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség – K.É.) Újhely-
ben. Valaki szólt, hogy nem árt be-
lépni. A MADISZ a volt kaszinó 
helységében telepedett, szemben a 
mai múzeum épületével. A Karnis 
László tanító úrnak jutott eszébe, 
hogy elő kéne adni a János vitézt, 
Kacsóh Pongrác örökszép daljátékát.
 Még kijárási tilalom volt, este 7 
után nem volt szabad az utcán jár-
kálni, így szerkesztettünk egy iga-
zolványt, mivel a próbák elhúzód-
tak. Cirill betűvel volt írva és csak 
annyit tudok a szövegből, hogy 

„Komszomolba” járás miatt tartóz-
kodunk időn túl az utcán. A patrul 
ezt minden esetben elfogadta. Mi-
vel ez kevés volt, hogy mi a darabot 
megtanuljuk. Az előadáshoz dísz-
letek, huszárruhák, rokokó öltöze-
tek, népi ruhák voltak szükségesek. 
Szétnéztünk a színház épületében. 
Lementünk a díszletpincébe és ott 
szomorú látvány fogadott. A díszle-
tek tömkelege, ruhásládák, kellékek 
stb. mind víz alatt voltak, feltéte-
lezhetően csőtörés eredményeként.
     Bizony elég körülményes volt az 
értékeket a vízből kiemelni, kiszá-
rítani, díszleteket rendbe hozni stb., 
de volt megfelelő mennyiségben 
ruha is, díszlet is, csak csizmákat 
kellett hozni a tűzoltóságtól. Villany 
január 16.-ától volt a városban, a mai 
lemezgyár helyén működő „villany-
gyár” üzemelt, illetőleg üzemelget-
tet. Így pumpás petróleumlámpákat 
kellett szerezni bunzen égővel ellát-
va. Zenekar is verbuválódott, sta-
tiszta is volt jelentkező, de szerep-
lők is akadtak. A darab betanítója a 
Karnis Laci bácsi volt. A szereposz-
tás a következő volt: Iluska – Kra-
cson Marika, boszorkány – Katz-
ián Iza, János vitéz – Bacsó József, 
Bagó – én voltam, francia királylány 
– Begala Irén, francia király – Ke-
nyeres Joszku, falusi népség, huszá-
rok, francia udvari emberek, tün-
dérek. Azt hiszem négyszer adtuk 
elő, minden esetben telt házakkal.
  Villany azonban ritkán volt, úgy, 
hogy a francia király János vitézt 
vagon szénnel akarta jutalmazni, 
hogy legyen villany a városban. Van 
egy jelenet a királyi udvarban, ami-
kor is a francia királylány a francia 
liliomos zászlót akarja odaadni Já-
nos vitéznek. János vitéz azonban 

azt mondja, hogy nem kell a francia 
zászló mivel van nekünk magyar 
zászlónk, „huszárok hozzátok elő”. 
Behozták a piros-fehér-zöld zászlót, 
mire a közönség tapsolni kezdett és 
bizony oly sokáig tartott a taps, hogy 
egy kicsit kezdtünk félni, hogy raj-
tunk ütnek, már csak azért is, mert 
ez akkoriban nem volt divatos, csak 
az egyszínű. A városban tartózko-
dott egy kolozsvári család: a mama 
és két fia. Mindkettő eljárogatott a 
MAFISZ-ba (Magyar Forradalmi 
Ifjúmunkás Szövetségbe – K.É.). A 

rőtszakállú Gyenge Jóska és a nem 
sokkal fiatalabb öccse: Gyenge Ár-
pád. Ez a két fiú vitte be a társaságba 
az irodalmat. Számtalan táncmulat-
ságot csináltunk és a szünetben sza-
valtunk, énekeltünk, Gyenge Árpád 
előadta a Hamlet monológot, Mol-
nár F. Ördög című darabjából a nagy 
monológot, Ady verseket, az Ember 
tragédiájából részleteket, nagyon 
kedvelt verse volt az Őrült című 
Petőfi vers. A társasághoz tartozott 
még a két Matolay fiú, Etele és Gabi. 
Etele költő volt és teljes delíriumot 
kapott a Beethoven- szimfóniáktól. 
De akadt ott klasszikus zongorista, 
tánczenész zongorista, hegedűs, igen 
szépen játszotta Dvořák humoreszk-
jét a Chinorányi Zozó, ki mellesleg 
zongorista is volt. De akadt ott drá-
maíró-színész is, Laczkovits Bandi, 
kinek az operettjét el is játszottuk.
Én voltam a bonviván. Pontos sze-
reposztásra már nem emlékszem, 
de arra igen, hogy szerepelt benne 
még a Zozó, a Sassy Trudy, sajnos 
a partnernőmre, a primadonná-
ra már nem emlékszem. A darab 
címe „Elveszem a feleségem”. A 

MAÁR JÁNOS  VISSZAEMLÉKEZÉSE Újhely műkedvelő színjátszására    2. rész

színpadi táncokat ebben a darab-
ban Csicseri Orosz Gitta koreogra-
fálta és tanította be. Többek között 
kiemelkedően emlékezetes volt a 
számomra egy „Művész Est”. Bánk 
bánból a gyilkossági jelenet, Tiborc 
(én voltam) panasza hangzott el.
 Madách: Az ember tragédiája IV. 
egyiptomi szín került színpadra. 
Szereposztás a következő volt: Luci-
fer, mint a fáraó minisztere Gyenge 
Árpád, Ádám, mint fáraó Maár Já-
nos, Éva, mint rabszolganő Berlit-
czky Elli. Rendezője Gyenge Árpád 
volt. Érdekes megoldásnak számított 
Faludi Ferenc fordításában Francois 
Villon Haláltánc című versének drá-
mai előadásban való megjelenítése, 
mely körül-belül így történt: jel-
mezbe megjelent a színen Gyenge 
Árpád, és elkezdte mondani a vers 
sorait: Ott ül a császár! Dús hajában 
hét csillag a diadém, válla balján 
lámpásnak állt a holdkorong! Köz-
ben a színpad közepén megjelent a 
reflektorfényben a trón a császárral 
s a trón lépcsőjén zokogó udvari bo-
hóccal, ezalatt halkan szólt a Camille 
Saint-Saens Haláltánc című zenéje. 
A narrátor folytatta: De a bohóc sírt 
trónja alján. A császár (én voltam) 
megszólalt: Mit sírsz bolond, enyém 
a kard s nincs szív mit kardom át ne 
járna. Enyém a föld! Narrátor: De 
midőn este lett, egy csontváz tán-
torgott elébe s elfújta, mint a por-
szemet. Kényúrként éltünk minda-
hányan és az évek szálltak, mint a 
percek, véred kiontott harmatával 
irgalmazz nekünk Jézus herceg, és 
amíg a narrátor a refrént mondot-
ta a színpadot át kellett rendezni 
a következő képre. Mondhatom 
nem volt könnyű technikai feladat.
 Sajátságos bohém társaság volt per-
sze alkohol és pénz nélkül. A próbák 
biztos éjfélig is kitartottak, de mind-
egyik lelkesen és szívesen vállalta a 
szövegtanulást, a próbák és az átélés 
fáradalmait. Mert pl. az Ember tra-
gédiája próbáin az átélésre koncent-
ráltunk minden erővel s ez fizikai-
lag is igénybe vette a műkedvelőket. 
Gyenge Árpádék elköltözésével a 
társaság szétbomlott. Árpádot már 
csak filmen vagy a Tv-ben láttam 
gyakran viszont.

Az írással az idén 20 éve elhunyt
 Maár Jánosra (1925-2001) 

emlékezünk.

Tudtad-e Sátoraljaújhely?

Zempléni Fesztivál 2021

Zemplén Vármegye címere és pecsétje

V. Ferdinánd adományleveléből tudhatjuk azt, hogy az eredeti pecsét la-
tin nyelvű feliratát akkor változtatták magyarra. A vármegye címeres pe-
csétjét a megye főpapjai, főnemesei és bizonyos nemesek használhatták. 
Maga a pecséten található címer egy katonai pajzs, melyet három mező-
re osztottak. A felsőben három makk és ugyanennyi búzakalász látható. 
Ezek felett lebeg két őrangyal, kezükben aranykoronával. A koronából a 
térség már akkor legnemesebbként emlegetett terméke a szőlő emelkedik 
ki. Ebből már akkor elismert bort készítettek. Az alsó rész egyik oldala 
kék színű mező, amelyben négy hullámos ezüst szalag látható. A térség 
folyókban való bőségét szimbolizálja. A másik oldali mező vörös színű, 
három, egymás fölött jobb felé úszó halat ábrázol. A pajzsot díszítés ve-
szi körül, mely felett rostélyos sisak látható. E-mellett újra feltűnik a paj-
zson is látható szőlőfürt. Az ezt körülölelő körben pedig az a felirat látha-
tó, hogy „Zemplén vármegye petsétje 1837”. (forrás: Zemplén Vármegye)
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Sajtóközlemény

PályaorientációS konferenciát
Szervezett a SzerencSi centrum

Ezt követően Bukta Márta főigazgató tartott pályaorientációs és beiskolázási 
tájékoztatót és ismertette az új szakképzési struktúrát. Mint mondta, az előző 
tanévben átalakult a szakképzés szerkezete. A szakképző intézményeknek ma 
már két iskolatípusa van: a technikum és a szakképző iskola. A konferencián 
Rubi Zsoltné kancellár a szakképzési ösztöndíjrendszerről adott felvilágosítást. 
Elhangzott: technikumban, nappali rendszerű oktatásban minden tanuló az első 
időszakban általános, a mindenkori minimálbér 5%-ának megfelelő ösztöndíjra 
lesz jogosult, ami jelenleg havi 8.050 forint. A szakképző iskolák 9. évfolyamán 
ez a mindenkori minimálbér 10%-ának megfelelő ösztöndíjat jelent, ami jelen-
leg 16.100 forint minden tanuló számára. Magasabb évfolyamokon, a nappali 
képzésben tanulók teljesítményük alapján részesülnek ösztöndíjban, amit tanul-
mányaik előrehaladtával munkabér válthat fel. Ezt követően a 
Szerencsi Szakképzési Centrum mind a 7 iskolája be-
mutatkozási lehetőséget kapott, majd az esemény 
állófogadással zárult.
A rendezvény a GINOP-6.2.3-17-2017-00034 
azonosítószámú „A szakképzési intézmény-
rendszer fejlesztése a Szerencsi Szakkép-
zési Centrumban” című pályázat részeként 
valósult meg.

a Szerencsi Szakképzési centrum a Szerencsi tankerületi központtal 
közösen rendezett pályaorientációs konferenciát február 3-án, melynek a 
Szerencsi középiskolai kollégium konferenciaterme adott otthont. a jár-
ványügyi helyzetre tekintettel a programot két csoportban tartották meg. 
az eseményen Szabó árpád tankerületi igazgató köszöntötte a megjelent 
általános, illetve szakképző iskolák vezetőit. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, aki a pályaválasz-
tás és a továbbtanulás fontosságát emelte ki beszédében.

Köszönetnyilvánítás
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház több mint 5 hónapja a teljes kapacitásának felével vesz részt a reguláris járó és 
fekvő betegellátás mellett, a COVID-19 fertőzött betegek kezelésében. Ezen időszak alatt több mint 1200 
fekvőbeteget és kétszer ennyi járóbetegek láttak el Intézményünk dolgozói.

A Kórház Vezetésének nevében szeretném megköszönni mindazoknak a dolgozóknak, akik hivatásukhoz hűen 
március 01-e után vállalták az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését és tovább folytatják nehéz és 
áldozatos munkájukat. 

Köszönjük mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégeknek és intézményeknek (a felsorolás 
teljességének igénye nélkül)

Balla János és édesanyja, Balla István és felesége, Butella László, Bulicska házaspár, Dede Klára, Dr. 
Tóth Dezső és felesége, Erdős Gábor, Horváth Ferenc Kenézlő Polgármestere, Heiche Hungary Bt., 
Horváth Istvánné, Horváth Tibor és családja, Ignácz András, Kazsimérszky Zsolt, Kecsmár László és 
családja, Kórházi Szeretetcsomag segítői, Kövér Zsolt, Magyar Szabolcs, Matyi László és Matyi 
Lászlóné, Monok Nándor, Pandák Család
Papp László, Prec-Cast Öntödei Kft., Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Seres Zsolt, Siska József, 
Széphalom Polgármesteri Hivatal és Horgász egyesület, Végső Tibor és Végső Tiborné, Vajda János, V. 
István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola,
valamint magukat megnevezni nem kívánó adományozók

akik nagylelkű adományaikkal segítették a dolgozóink munkáját és a betegeink gyógyulását.
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Vezetősége

A Zempléni Angyalok műkorcso-
lya klub idén először indult el hazai 
megmérettetéseken, utánpótlás ka-
tegóriákban. Répássy Andrea edző 
kiemelte, hogy ezek egyéni műkor-
csolya versenyek voltak Miskol-
con, Budaörsön, ahol a következő 
eredményeket érték el a sportolók: 
Gombos Lívia 6.osztályos tanuló 1 
illetve 4., Juhász Panna 7.osztályos 
tanuló 2. illetve 7.helyezést, Ko-
vács Gyöngyi 8.osztályos tanuló 
egy ne- héz kategóriában (C-Bronz), 
népes mezőnybe szerezte meg a 4. 
helyezést. Varknal Hanna 10.osztá-

Jurkó-Sándor Éva és Jurkó Tamás hazasságkötése
2021.02.20.

SPORTSPORT
lyos tanuló szintén bajnok lett ka-
tegóriájában a miskolci versenyen. 

Molnár Blanka a 9. helyet szerezte 
meg élete első versenyén. A lányok 

április végén egy újabb versenyen, 
a miskolci Avas Kupán mérettetik 
meg magukat utoljára a szezonban, 
mondta az edző. Azt is kiemelte, 
hogy ez már nemzetközi verseny. 
A legfontosabb céljuk pedig az, hogy 
megmutassák mennyit fejlődtek ja-
nuár óta. Így erősebb programokkal 
indulnak, és még jobb eredményeket 
várnak. A legkisebbek az 5-8 éves 
kategóriában március 31-én vettek 
részt a budapesti kispályás szink-
ronkorcsolya versenyen, ahol Gom-
bos Lívia egyéniben második, a csa-
pat pedig harmadik helyezést ért el.  
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