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Óvodai beiratkozás 2.oldal Hajdú Miklós börtönlelkészre 
emlékezünk

865 millió forint az egyházak 
támogatására

Kazinczy – „Szokott ösvényen 
szokatlanul”

2.oldal 4.oldal3.oldal 6.oldal

Megújul a Májuskút utca
Sátoraljaújhely önkormányzata 
önerőből valamint egy európai uni-
ós pályázat segítségével újítja fel a 
Májuskút utcán az utat. Több mint 
16 millió forintból valósul meg ez 
a beruházás. Összesen 820 méter-
nyi utat fognak leaszfaltozni. Sza-
mosvölgyi Péter polgármester úgy 
nyilatkozott, hogy az ott élők és a 
kirándulók szempontjából is fontos 
volt az, hogy komfortosabb közle-
kedési feltételt tudjanak biztosítani. 
Palicz István, önkormányzati kép-
viselő kiemelte, ez egy régi adós-
sága volt a városnak az itt élőkkel 
szemben, így kifejezetten örülnek 
annak, hogy ez az utca is biztonsá-
gossá válik a közlekedők számára.

Ballagás rendhagyó módon

Minden esztendőben köszöntötte a 
város önkormányzata azokat a vég-
zős diákokat, akik a sátoraljaújhelyi 
középiskolákban fejezték be tanul-
mányaikat. A ballagások alkalmával, 
a hagyományoknak megfelelően 
mindig egy kis meglepetéssel is ké-
szült a város. Emlékkönyvet adtak 
a fiataloknak ajándékba egy meg-
hitt ünnepség keretében. Ebben a 
végzős osztályok névsora található 
illetve a városhoz kötődő idézetek, 
gondolatok. A koronavírus járvány 

miatt azonban tavaly és idén is el-
marad a közös ünneplés, de a város 
önkormányzat így sem felejtkezik 
meg a fiatalokról. Az osztályfőnö-
kök segítségével juttatják majd el 
az emlékkönyveket a végzősök-
nek. A város ezzel azt is szeretné 
jelezni a diákok felé, hogy bárhol 
is folytatják tanulmányaikat, Sáto-
raljaújhely mindig visszavárja őket. 

(A végzősök névsorát a további 
oldalakon olvashatják- a szerk.)

Nyitás: ismét iskolapadban

2200 alsó tagozatos kisdiáknak 
kezdődött meg április 19-én, hét-
főn a jelenléti oktatás a Sárospataki 
Tankerületi Központ feladatellátási 
helyein. Donkó József tankerületi 
igazgató elmondta, valamennyi pe-
dagógus megkezdte munkáját és a 
gyerekek közül is csak elsősorban 
azokról a településekről nem men-
tek iskolába a gyerekek, ahol amúgy 
is magas a megbetegedések száma. 
Ezzel együtt a sátoraljaújhelyi Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskola, Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézményben és annak 
tagintézményeiben is minden rend-
ben zajlott az első tanítási napon. 

Lesz szúnyogirtás

2013 óta minden évben a kataszt-
rófavédelem irányítja a szúnyogok 
elleni központi védekezést. Emel-
lett minden önkormányzatnak lehe-
tősége van saját költségvetése ter-
hére szúnyoggyérítést végeztetni a 
településen. Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata ebben az esztendő-
ben 8 alkalomra szóló szúnyogirtást 
rendelt meg. Ennek köszönhetően 
először május 10-én, rossz idő ese-
tén egy későbbi időpontban történik 
majd meg a légi szúnyogirtás, ezt 
követően meghatározott időpontok-
ban már földön, az úgynevezett köd-
képző gép segítségével igyekeznek 
megszabadítani mindenkit a repülő 
vérszívóktól. Ez a város teljes terü-
letére és környékére is kiterjed majd.

Kiválóan akkreditált tehetségpont

A sátoraljaújhelyi Szent István Ka-
tolikus Technikum és Gimnázium 
évek óta tehetségpontként működő 
oktatási intézmény. Az idei évben 
pedig elnyerték a kiválóan akkredi-
tált tehetségpont címet is. Az iskola 
eddig is nagy hangsúlyt fektetett a 
tanórákon belüli és a tanórákon kí-
vüli tehetséggondozó tevékenysé-
gekre. A pedagógusok igyekeznek 
mindenkiben felfedezni valamilyen 
adottságot, melyet aztán kibonta-
koztathatnak. A tehetségműhelyek-
ben az azonos érdeklődési körű 
diákok közösen fejleszthetik ké-
pességeiket a szaktanárok által. Az 
önálló tehetségkutató műhelymun-
kák során az oktatók egyénre sza-
bottan is foglalkoznak a diákokkal. 
A szaktanárok ösztönző ereje is ki-
emelten fontos abba, hogy akár több 
területen tehetségesnek bizonyuló 
diákok fejlesszék, gyarapítsák tudá-
sukat, és azt bizonyítsák tudásukat 
a versenyek és egyéb megmérette-
tések által, mondta el Bihari Sán-
dorné szakmai igazgatóhelyettes.

Dr. Terdik Sándor Sátoraljaújhely új jegyzője
Izgalmas és érdekes, egyben megtisztelő feladatnak tartja Dr. Ter-
dik Sándor, hogy Sátoraljaújhely jegyzője lehet. Így kezdte gondola-
tait akkor, amikor, a Polgármesteri Hivatal dísztermében mesélt a pá-
lyafutásról. Nem titok, hogy teljesen más területről érkezett. A Nemzeti 
Adó-és Vámhivatal munkatársa volt. Hozzátette, hogy megszerette Zemp-
lén fővárosát. Ezért is döntött úgy, hogy megpályázza ezt a felelősség-
teljes pozíciót. Véleménye szerint minden vezetői képessége és szaktu-
dása megvan ahhoz, hogy az elődökhöz hűen a törvényesség őre legyen.

NAV-osból lett jegyző

Sohasem gondolta volna, hogy valaha is ebben a munkakörben fog dolgozni- 
mondta Dr. Terdik Sándor akkor, amikor az elmúlt évek munkásságáról kér-
deztük. Bár dolgozott a verseny szférában, de többségében nem ez volt a jel-
lemző eddigi munkásságára. 2006-ban végzett a Miskolci Egyetem Állam-és 
Jogtudományi Karán, majd egy térképészettel foglalkozó cégnél helyezkedett 
el. Volt jogi előadó, majd a marketing terülten országos hálózatot építet ki és 
működtette azt a 2008-ban hazánkba is begyűrűző gazdasági világválságig. 
2009-ben a Vám- és Pénzügyőrség pénzügyőreként került kapcsolatba az 

államigazgatással. A szervezet a csatlakozása után nem sokkal átalakult és 
lett belőle Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kezdetben a jövedéki szakterületen 
dolgozott, majd később a jogi főosztályon volt előadó. A NAV-os pályafutá-
sának jelentős részét a rendészeti szakterületen és ezen belül a központi irá-
nyításban, a rendészeti főosztályon töltötte. A rendészet szerteágazó rend-
szerében több szakterületen is dolgozott, amelyek közül a legjelentősebbnek 
az EKÁER-rendszer, azaz az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző 
Rendszerrel kapcsolatos feladatait tekinti. Ez az áfa csalással kapcsolatos 
feladatok egyik leghatékonyabb eszköze, amelynek bevezetésébe és kiépí-
tésébe a kezdetektől bekapcsolódott. A rendszer szakmai felügyeletét ellá-
tó osztály meghatározó tagja lett, amelynek során a legfontosabb feladatai 
közé tartozott a jogszabály-módosítási tervezetek előkészítése, az új jog-
szabályok értelmezésével kapcsolatos szakmai állásfoglalások elkészítése, 
belső szabályzók írása, valamint a kockázat elemzést támogató elektronikus 
rendszer fejlesztése. Ennyire szerteágazó volt ez a tevékenység, - tette hozzá.

Budapestről 2016-ban került Sátoraljaújhelybe, ahol néhány évig 
még a rendészeti főosztály keretein belül dolgozott, majd Miskolcra helyez-
ték át. Ez idő alatt továbbra is az EKÁER-rendszerrel kapcsolatos feladato-
kat látott el. 2021-év elején a szervezetet érintő átszervezések nyomán Dr. 
Terdik Sándor nem látta biztosítottnak a jövőjét a szervezeten belül, valamint 
a nagy távolság miatt, ami a sátoraljaújhelyi háza és miskolci munkahelye 
között van egyértelmű volt számára, hogy megpályázza a jegyzői állást is.

Nem a pénz motiválta

Az egyik Polgármester Infóból értesült arról, hogy a jegyzői álláshelyre 
pályázatot írtak ki. Úgy gondolta, hogy a vezetői képessége megvan ahhoz, 
hogy ezt a feladatot ellássa. Így végül beadta jelentkezését és Szamosvölgyi 
Péter, Sátoraljaújhely Város polgármestere több pályázó közül végül őt vá-
lasztotta ki arra a feladatra, hogy a törvényességért feleljen és ellássa a nagy 
történelmi múlttal rendelkező város jegyzői feladatát. Kihívásnak tartja 
mindezt. Véleménye szerint a szorgalmas munkatársakkal, némi átszerve-
zéssel és újragondolással továbbra is megteremthető lesz az a háttér, amely 
a város önkormányzatának biztos és nyugodt feladatellátásához szükséges. 

(A cikk folytatása a második oldalon)

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA



Óvodai beiratkozás – online!

A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 
Óvoda Szlovák és Német Nemze-
tiségi Óvodában illetve valameny-
nyi tagintézményében idén ápri-
lis második felében a fokozatos új-
ranyitásé volt a főszerep. Ezzel 
együtt ebben az időszakban kez-
dődött meg illetve május közepé-
ig tart azoknak a kisgyermekeknek 
a beíratása is, akik ez év augusztus 
30-ig töltik be harmadik életévü-
ket. Nekik ugyanis szeptember el-
sejétől kötelezően valamelyik neve-
lési intézménybe kell majd járniuk.
     Zelina Zoltánné, intézményve-
zető elmondta, hogy április 19-e 
után, első körben a dolgozó szü-
lők gyermekeit fogadták. Ezt kö-
vetően folyamatosan bővítették a 
csoportok létszámát. Április 26-tól 
azok az ovisok tölthették újra min-
dennapjaikat a nevelési tagintézmé-
nyekben, akiknek a szülei GYES-en 
vannak vagy munkanélküliek illet-

Szent István Katolikus Technikum 
és Gimnázium, Sátoraljaújhely

2017-2021

ve már nagycsoportosok. Ez utób-
bi gyerekek tekintetében különö-
sen is fontos, hogy még a hátralé-
vő időt aktívan tudják eltölteni, hi-
szen az iskolai felkészülésben ez je-
lentős szerepet játszik. Május 3-tól 
pedig valamennyi gyerek újra járhat 
óvodába. Ennek a fokozatos nyitás-
nak köszönhetően megfelelő bizton-
sággal tudják folytatni a hétközna-
pi tevékenységet a gyerekek. Nem 
utolsó sorban pedig védik és óv-
ják a kicsik és az itt dolgozó dajkák, 
óvónénik egészségét is. 
      Ezzel együtt az óvoda vezetése 
minden segítséget igyekszik megad-
ni a szülőknek ahhoz, hogy gyerme-
keiket az általuk jónak tartott tagin-
tézménybe írassák be. Zelina Zol-
tánné azt is kiemelte, hogy előbb 
azokat a gyerekeket fogadják, akik 
betöltik a törvény szerinti kort, az-
az a 3. életévet. Majd a fennmaradó 
helyre a kisebbeket is beírattathatják 
a szülők. Annak érdekében, hogy 
mindenki egészségét megvédjék, el-
sősorban arra kérik a szülőket, hogy 
online felületen jutassák el az óvo-
dának a jelentkezési lapot (ovodasa-
ujhely@gmail.com), a járványügyi 

intézkedések tükrében most hosz-
szabb határidővel, május 15-ig. Eze-
ket a jelentkezési lapokat az intéz-
mény közösségi oldalánés a város 
honlapján is megtalálják a szülők 
(www.satoraljaujhely.hu). Emel-
lett itt szerepel az a nyomtatvány is, 
amelyen keresztül a szülő jelezhe-
ti, ha nem az úgynevezett körzetes 
óvodába, hanem egyik másik tagin-
tézménybe szeretnék íratni a gyer-
meket. Ezeket emailben küldhetik 
el a szülők, így tudják a személyes 
kontaktusok számát csökkenteni, 
ami mindenki biztonságát szolgálja, 
emelte ki Zelina Zoltánné.  
Minden esztendőben szerveznek 
a tagintézmények „Nyitva van az 
ovi kapu” címmel olyan progra-
mot, amelynek köszönhetően a szü-
lők személyesen is megtekinthet-
ték az óvoda által nyújtott lehetősé-
geket és körülményeket. A még ér-
vényben lévő járványügyi szabá-
lyok miatt azonban ez most már má-
sodik alkalommal elmarad. Helyet-
te egy rövid videót találhatnak az ér-
deklődők az óvoda közösségi olda-
lán, amelyen keresztül bepillantást 
nyerhetnek az intézmény falai közé.

12. A. gimnázium

Osztályfőnök: Kosárkó László
Bacsinszki Georgina

Balázs Rebeka
Balogh Gábor

Bíró Aletta
Czipf Viktor

Deák Annamária
Fejes Bálint

Frind Bianka
Futó Vivien
Hajdu Fanni

Kerekes Elizabet
Magyar Christopher Adam

Naár Gergely László
Nagy Anna Panna

Oroszy Lili
Pala István

Petercsák Dominik
Petercsák Gyöngyvér

Serfőző Laura
Simkó Amanda Írisz

Szabó István Pál
Székely Alexandra
Takács Dominika

Váradi Vivien
Vaszily Bianka Alexandra

12.B. közgazdaság/ügyvitel ágazat
Osztályfőnök: Horváth Éva

Baranyák Márk
Bíró Barbara Beatrix

Doma Éva Enikő
Fekete Adrienn

Havril Lilla
Horváth Flóra
Horváth Petra

Kababik Dalma
Kálnási Panna
Kántor Vivien

Kelemen Kinga Kitti
Kiss Panna

Kovács Barbara
Lénárt Kinga Zsuzsanna

Lukács Luca Emese
Maros Ferenc

Nagy-Pál Olivér
Ónodi Katalin
Papp Bence

Rostás Anita Ildikó
Serfőző Tamara

Suha Cintia
Tompa Csilla

Toronyi Patrícia Zsanett
Újlaki Alexandra

Varga Bence
Zsiga Brenda

Legyen Ön is felelősségteljes állattartó!
Gazdijogsi néven komplex edukációs programot indít a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. 
Az Agrárminisztérium, az Állatorvostudományi Egyetem, a Magyar Rendőrség, kutyakiképzők, ön-
kormányzatok és civil szervezetek is közreműködnek abban, hogy valamennyi korosztály kapcsán 
erősítsék a tudatos és felelősségteljes állattartást. Az állatvédelmi problémák megoldásához ugyanis 
a szemléletváltás és az oktatás is elengedhetetlen. Magyarországon körülbelül másfél millió kutyát 
tartanak, amely a lakosságszámra vetítve nemzetközi viszonylatban is soknak számít. A velük való együttélés 
folyamatos törődést és felelős gondolkodást követel.Éppen ezért az ősszel induló gazdijogsi.hu online oktatási 
platform célja, hogy gyakorlati ismeretekkel és kellő elméleti tudással ruházza fel azokat az állattartókat, akik 
a jó gazda gondosságával szeretnének kutyáikról gondoskodni. Az önkéntesen vállalható, ingyenes, online kép-
zés várhatóan szeptembertől, e-learning képzéssel indul majd. A tananyag többek között sorra veszi a kutyavá-
lasztás szempontjait, anatómiai és élettani alapismereteket nyújt, de bemutatja a kutya alapvető szükségleteit, 
viselkedési formáit és viselkedési problémáit, valamint a kutyatartás jogi szabályozását is. A kezdeti elméleti 
anyag később gazda-kutya gyakorlati képzéssel bővülhet. Az együttműködő szakmai területek távlati célja pe-
dig az, hogy ennek teljesítése kötelezően előfeltétele legyen a kutyavásárlásnak, illetve az örökbefogadásnak.

2/14. Gyakorló ápoló  
Osztályfőnök: Bodnárné Fodor 

Zsuzsanna
Bányászné Tóth Ágnes

Borcsikné Katócs Alexandra
Csákiné Kelemen Zsuzsanna

Géresiné Rajó Fruzsina
Géresiová Zuzana

Háda Mónika
Kálmán Nikoletta

Király Karolina Erzsébet
Nagy Melitta

Nagyné Takács Barbara
Téglás Tímea

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 

Gimnázium végzős diákjai 

(Az első oldal folytatása )
A legelső nagy lépést a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése jelenti majd. Mindezek mellett 
az is kihívás lesz, hogy előkészüljenek a következő választási időszakra is. Kiemelte, hogy Sátoraljaújhely számá-
ra továbbra is fontosak a pályázatok, ezek erősítése, bővítése a cél.

Dr. Terdik Sándorral a civil, - sportéletben is találkozhatunk, ugyanis a sátoraljaújhelyi kosárlabdacsapat 
tagja, mely szép eredményekkel szerepel a bajnokságban. Kedvenc sportjáról nagy szenvedéllyel beszélt, mint 
csapatjátékos a hétköznapokban is az együttműködésre és a feladatok minél precízebb megoldására törekszik.

Folyamatos a javulás
A Polgármester Infó ebben a hónapban is több alkalommal adott lehetőséget arra, hogy a városban élők első kézből 
ismerjék meg a legfontosabb információkat. Ahogy mindig, úgy most is a járványügyi adatok ismertetése volt az első 
téma. Ennek kapcsán kiderült, hogy április végén már csak 14-en voltak hatósági házi karanténban illetve 117-en voltak 
azok, akik igazoltan koronavírusosak Sátoraljaújhelyben. Ez az elmúlt hetek viszonylatában folyamatos csökkenést 
jelent. A korábbiakban ez 117, előtte 131, azt megelőzően 151 főt jelentett. Szamosvölgyi Péter polgármester és Dankó 
Dénes alpolgármester a tájékoztatón elmondta, az is örömteli, hogy az Erzsébet Kórházban senki sincs emiatt intenzív 
osztályon és 20 fő alatt van azoknak a száma, kik még orvosi segítségre szorulnak a Covid miatt. 
     
    A Polgármester Infón az is elhangzott, hogy a szociális intézmények tekintetében is kedvező a 
helyzet, hiszen továbbra sincs megbetegedés egyikben sem. Ezzel együtt a Szent Anna Szere-
tetotthonban egy új lehetőséggel segíti a család- tagokat abban, hogy az időskorúkkal biztonságo-
san, a járványügyi szabályokat betartva találkoz- hassanak. Egy ún. konténerben alakítottak ki olyan 
feltételeket, amelyek egy plexi fal segítségével lehetővé teszi az érintkezés nélküli személyes ta-
lálkozást.   
   
         Április 19-e, hétfő újra az alsótagozatos diákok jelen- léti oktatásáról szólt. Az ezzel kapcsolatos számok is bízta-
tóak lettek. Az első tanítási héten a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában az érintett gyerekek 85%-a, a Magyar-Szlo-
vák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 93%-a, a Petőfi Sándor Református Általános Iskolában 98%-a, az Ár-
pád-házi Szent Margit Általános Iskolában 95%-a, a Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 95%-a vett 
részt az első tanítási héten. Kedvezőtlenebb számok csak a Jókai és az Esze Tamás tagintézmények kapcsán születtek. 
Ez előbbibe a teljes létszám mindössze 38%-a, az utóbbiban a 35%-a ment csak iskolába. A Sátoraljaújhelyi Ren-
dőrkapitányság tájékoztatásából kiderült, hogy az elmúlt időszakban 4 szabálysértési feljelentés történt a hatósági 
házi karantén szabályainak megszegése miatt illetve 5 helyszíni bírság, 6 esetben pedig szabálysértési feljelentés 
született a maszkviselés szabályainak megsértése miatt. Ez is jelentős csökkenést mutat az elmúlt időszakhoz képest.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. személyes ügyfélszolgálati irodái 2021. április 19-től a megszokott 
nyitvatartási rend szerint újra fogadják ügyfeleinket, illetve ugyanezen időponttól a házhoz menő lomtalanítás megren-
delése ismét elérhető. Kérjük, korábban megrendelt, de a járványügyi intézkedések miatt felfüggesztett lomtalanítá-
sok végrehajtásának pontos időpontja miatt kollégáinkkal az új időpont egyeztetését kezdeményezni szíveskedjenek. 
Az ügyfélszolgálat személyes igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró védőmasz-
kot viselni és a kihelyezett érintésmentes fertőtlenítőt használni. Ügyfélszolgálati helyiségeinkben a járványügyi sza-
bályok rendelkezéseit figyelembe véve, egyszerre csak meghatározott számú ügyfél ügyintézését tudjuk biztosítani.

További információk:

Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Szent István Katolikus Technikum 
és Gimnázium, Sátoraljaújhely

12.C. informatika ágazat

Osztályfőnök: Zsitkó Sándor
Balla Gergely
Balogh Dávid

Biró Kitty
Czipf Levente
Dókus Anita

Emri Kevin Péter
Furcsa Péter Alex
Gáspár Szabolcs

Gombos Bence Levente
Hutkai  Levente

Kendi Ádám
Klisovszki Marcell Róbert

Kurtos Máté
László Norbert
Leskó Kornél

Makula Henrietta Fanni
Oláh Dániel

Ördög Szabolcs
Pásztor Tamás
Pribér Dorina
Súkeník Erik
Szabó János

Széll Dominik
Szendrei Gábor
Szilágyi Szonja

Tarnóczi Levente Tibor
Tóth Bálint Tamás

Tóth Máté
Tóth Máté

Tóth Szebasztián Zsolt
Török Bence

Veleczki Ádám
Zsoldos Zsombor

 Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 

Gimnázium 
végzős diákjai 

2020/2021-es tanév 

12.B - négy évfolyamos gimnázium, 
turisztika szakgimnázium 

Osztályfőnök: Biacsko István 
Balla Dorina 

Balogh Lili Nina 
Barna Barbara 
Barna Bence 

Csongrádi Anikó Boglárka 
Furik Ákos 

Hornyák Petra Kinga 
Horváth Bianka Elizabet 
Horváth Dorina Mária 

Horváth Levente 
Karakó Dávid 

Kovács Liza Janka 
Kulcsár Viktória Johanna 

Lukács Levente 
Mahalek Dominik 

Oláh Máté 
Orosz Máté 

Raguczky Nikol 
Rostás Ramóna 
Röszler Vivien 
Sipos Viktória 

Szabó Vanda Nikolett 
Uri Alex 

Váradi Réka 
Zubik Áron Attila

865 millió forint az egyházak támogatására

      Abaújban és Zemplénben, mintegy 60 helyszínen, településen újulhat-
nak meg a történelmi egyházak templomai. Dr. Hörcsik Richárd, a térség 
országgyűlési képviselője elmondta, hogy a Kormány még az elmúlt ősszel 
pályázatot írt ki az egyházi örökség védelme keretében a templomok megújí-
tására, ami nagy érdeklődést váltott ki az abaúji és zempléni településeken 
is. Ennek keretében több mint 60 pályázat érkezett be. Ez év elején azon-
ban a szűkös forrás miatt csak három pályázó nyert. A római katolikus, a 
görögkatolikus és a református egyházközségek valós igényekkel jelentkez-
tek. Legtöbbször olyan fejlesztéseket szerettek volna megvalósítani, ame-
lyek az állagmegóvást és a fejlesztést is lehetővé teszik, ezzel együtt pedig 
erősítik a közösségeket is. Mivel az elmúlt időszakban más pályázati lehe-
tőségük nem volt a templomok megújítására, ezért arra kérte Dr. Hörcsik 

Richárd a Kormányt – néhány képviselőtársával együtt, - hogy tekintettel a nagyszámú pályázatra, egészítse 
ki a forrásokat.  „Hála Istennek, kérésünk meghallgatásra talált és választókerületemben a római katolikus egy-
házközségek esetében 24, a reformátusok kapcsán 28 még a görögkatolikusok tekintetében 9 településen kap-
tak támogatást a pályázók Abaújban és Zemplénben. Ez összességében 865 millió forintnyi támogatást jelent.”
     Így a Magyar Templom-felújítási program keretében a pályázók maximálisan 15 millió forintot igényelhettek. 
A sátoraljaújhelyi Szent Miklós-püspök görögkatolikus templom is a kedvezményezettek között van. Az egyike 
azoknak a pályázóknak, amelyek a maximális összegből valósíthatják meg terveiket. Az országgyűlési képviselő 
kiemelte, hogy valamennyi fejlesztés nem csak a fizikai építkezésről, helyreállításról, fejlesztésről szól, hanem 
arról is, hogy ezek a közösségek templomaikban megerősödve, közösségeikben is további szilárd alapokat kapnak.
   Tavaly hunyt el Damjanovics József főesperes, parókus. Még ő kezdeményezte azt, hogy ezen a pályáza-
ton részt vegyen az egyházközség, idézte fel az elmúlt időszakot Martinek Zsolt görögkatolikus paróki-
ai kormányzó. A vidéki örökségvédelmi pályázattal, a Bethlen Gábor Alapítványtól elnyert összeg segítségé-
vel a templom vizesedésének problémáját szeretnék megoldani. Közel másfél méter magasan kívül és be-
lül is válik a vakolat a vizes, salétromos falról. Ezt szeretnék majd megszüntetni és helyreállítani a falak ál-
lapotát. Martinek Zsolt azt is hozzátette, hogy amint ezzel végeznek, vannak még további ötleteik, hiszen 
a templom homlokzatának megújítását, a belső tér festését illetve a padok fűtését is szeretnék megoldani. 
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2021. április 14-re virradó éjszaka 
tüdőbetegségben elhunyt a Sátoral-
jaújhelyi Fegyház és Börtön börtön-
lelkésze.

Hajdú Miklós 1955. decem-
ber 14-én született Hernádkakon. A 
szülőfalujában töltött éveket követő-
en, az esztergomi Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnáziumban végezte kö-
zépiskolai tanulmányait, ahol 1974-
ben érettségizett. Egész életét meg-
határozta a Szent Ferenc-i derű, az 
egyszerűség, a közvetlenség. Érett-
ségit követően az Egri hittudományi 
Főiskolán végezte teológiai tanul-
mányait, 1981-ben szentelték pappá.

1981-1984 között első állo-
máshelye Sárospatak volt. Káplán-
ként az egyházközségben kiemelke-
dő munkát végzett, majd 1984-1997 
között Tiszacsermelyen lett plébá-
nos. Ebben az időszakban keresett 
olyan szellemi kört, mely szociális 
érzékenységének, tenni akarásának 
megfelelt. Így került kapcsolatba a 
Rátai Csaba pszichológus vezette 
zempléni szakmai körrel és a Bünte-
tés-végrehajtási Szervezettel is.

A rendszerváltozás évei alatt 
végbement politikai változások tet-
ték lehetővé, hogy a magyarországi 
büntetés-végrehajtási intézetekben a 
vallási élet újrainduljon. Makranczi 
Géza sátoraljaújhelyi plébános aján-
lásával 1989. szeptember 1-jétől tar-
tott alkalmanként vallási foglalko-
zásokat, majd karácsonykor az első 
istentiszteletet a fogvatartottak szá-
mára. Az 1997-ig a Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtönben, majd erdő-
kövesdi plébánosi kinevezését köve-
tően a Heves Megyei Bv. Intézetben 
végzett lelkipásztori tevékenységét.

Magyarországon a Börtön-
lelkészi Szolgálat 2000. augusztus 
1-i hatállyal indult újra. Ekkortól 
nevezték ki a Sátoraljaújhelyi Fegy-
ház és Börtönbe börtönlelkészének. 
Az ezredfordulótól haláláig különös 
odafigyeléssel, szorgalommal, krea-
tivitással látta el lelkipásztori felada-
tait a fogvatartottak és a személyi 
állomány körében is. Bár a Magyar 

Elhunyt Hajdú Miklós rk. börtönlelkész, a Börtönlelkészi Szolgálat volt vezetőlelkésze

Katolikus Püspöki Konferencia 
megbízásából 2006 végétől hivata-
losan is a Börtönlelkészi Szolgálat 
koordinátora volt, ezt a tisztséget 
nem rangként, hanem szolgálatként 
élte meg. Így a börtönlelkészek kö-
zött szakmai tudása, elhivatottsága 
alapján is vezetőjük volt. Meghatá-
rozó szerepe volt a börtönlelkészi 
szolgálat alapdokumentumainak 
megalkotásában, a börtönlelkészek 
feladatkörének meghatározásában.

A napi papi teendői mellett 
számos olyan kezdeményezés szár-
mazik tőle, melyeket Magyaror-
szágon, Európában, sőt az az egész 
világon elsőként valósított meg. 
Felismerve a cursillo, mint közös-
ségi lelkigyakorlatos módszer haté-
konyságát, a börtön falai között is 
meghonosította a hazai intézetek-
ben. 2014-ben tartották Sátoraljaúj-
helyen az I. Börtöncursillot, majd az 
ezt megerősítő ultreya alkalmakat is. 
E munka kiemelkedő állomása volt, 
hogy a Rómában, 2015-ben rende-
zett cursillósok európai konferenci-
ájára a sátoraljaújhelyi elítéltek ké-
szíthettek ajándékot Ferenc pápának.

2016-ban első alkalom-
mal szervezte meg a Fogvatar-
tottak Országos Zarándoklatát 
Nemzeti Kegyhelyünkre, Mátrave-
rebély-Szentkútra, amit 2017-ben 
a személyi állomány részére meg-
valósított zarándoklat követett. In-
tézeti munkásságának mérföldköve 
az egyházi könyvtár létrehozása, 
mely a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia felajánlásából 
érkezett lelki irodalmak elérését 
teszi lehetővé a fogvatartottak-
nak. Az intézeti kápolna volt a 
helyszíne a heti rendszerességgel 
megtartott miséinek és a reformá-
tus, evangélikus, görög katolikus 
lelkészekkel, teológushallgatókkal 
közösen tartott Mécses Klubnak.

A formális istentiszteleti 
alkalmakon túl egyéni foglalkozá-
sokat tartott a fogvatartottaknak, a 
látogatások alkalmával a hozzá-
tartozóknak, valamint a személyi 
állomány tagjai részére mindig 
elérhető volt szolgálati időben és 
azon kívül is. Így számos kollégánk 
családi eseményén szolgált, legyen 
az esküvő, keresztelő, temetés. Az 
állománytagokkal való törődés 
szép példája volt életében a gye-
rektáborok szervezése is. Ennek a 
szemléletének köszönhető, hogy 
egyes intézeti eseményeket is mél-
tóan ünnepelték meg, mint a Poli-
tikai Elítéltek Közösségének éves 
találkozóit vagy a Hősök Temetőjé-
ben mondott imáival a Hősök Nap-
ját és a Doni Hősök Emléknapját.

Intézeti munkája messze 
meghaladta lelkipásztori tevékeny-
ségi körét. Tudományos munkássá-
ga a büntetés-végrehajtás szempont-
jából is jelentős. A Sátoraljaújhelyi 
Fegyház és Börtön fennállásának 
centenáriumára írt kötet társszerzője 
volt. Ezt a munkáját a 2005 óta eltelt 
időszak historiadomus bejegyzései 

alapján kívánta folytatni és szer-
kesztett formában megjelentetni. 
Ezen dolgozott utolsó, kórházi nap-
jai alatt is. Rendszeresen írt tanul-
mányokat a Börtönügyi Szemlébe, 
illetve más, hitéleti folyóiratokba is. 

Személyes jelenlétén ala-
puló, fáradhatatlan munkájában 
a koronavírus-járvány korlátoz-
ta, azonban még ekkor is tudott 
újat kitalálni, a nagyböjti időszak-
ban. Húsvétig tartó vetélkedőt 
szervezett a fogvatartottaknak.

Hajdú Miklós munkásságát 60. 
születésnapja alkalmából dr. Pin-
tér Sándor belügyminiszter emlék-
tárgy adományozásával ismerte el.

65 éves korában nyugdíjba vo-
nult, de ez esetében csak jelképes 
volt, ugyanúgy folytatta munkáját, 
számos ötletének, tervének–mint 
az irodalmi és filmklub, további 
cursillok, ultreyák és zarándokla-
tok megszervezése – megvalósí-
tását. Ezeket halála miatt már csak 
utódai folytathatják. E különösen 
gazdag papi életúton egy jelentős 
időszak volt, amíg a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezetben szolgált, és 
számunkra, akik munkatársai le-

hettünk ez alatt, ezért különösen is 
hiányozni fog derűs személyisége.

Sátoraljaújhely Fegyház és Börtön

Nyugodjék békében!

Hajdú Miklós börtönlelkészt szülő-
helyén, Hernádkakon helyezték örök 
nyugalomra, tiszteletére gyászmisét 
tartottak a Sátoraljaújhelyi Plébá-
niatemplomban. A szertartáson je-
len voltak az elhunyt családtagjai, a 
sátoraljaújhelyi, sárospataki és 
Bodrogközi esperesi kerület pap-
sága, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön dolgozói, valamint a város 
vezetősége és intézményvezetői. 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 

Gimnázium 

12.C - gyakorló ápoló

Osztályfőnök: Csizmadia János
Csűrösová Veronika

Garanyiová Dominika
Gazsó Katrin Alexandra

Hochvárt Anett
Hornyák Vanessza Zsófia

Kósa Lilla
Lakatos Vivien Orsolya

Márkánics Kitti
Márton Alexandra

Oroszová Dominika
Sipos Jázmin Violetta

Szabó Tamara
Tógyerová Miranda

1/13. Általános ápoló

Osztályfőnök: Bekéné Zelencz 
Katalin

Ardó Réka
Budainé Kállai Andrea

Bule Ádám
Chrabák Csilla

Csepregi Annamária
Farkas Imre Roland

Hantos Martina
Hézsai Anikó

Horváthné Fekete Renáta
Kolozsvári Ágnes
Kovács Nikoletta

Lukácsová Viviána
Májer Júlia

Mlincsek Lászlóné
Molnárné Kovács Orsolya

Petzné Nagy Mónika
Plósz Norbertné

Stempely Mariann
Szabó Gabriella

Szerdahelyi Attiláné
Terebesi Lórántné

Vass Beáta
Zsarnai Eszter Rita

3/11. D rendészeti őr, 
szociális gondozó és ápoló

Osztályfőnök: Biacsko Istvánné  
Balázs Ákos
Balázs Viktor

Balogh Krisztián
Bandor Melodi Mária

Budai Krisztián
Csizmár Henrik

Czető Mónika Julianna
Dakos Fanni Judit

Dancs Dominik
Gali Levente
Kóró Viola

Kozma János
Lebó Fanni

Rostás Bianka Evelin
Sándor Attila József

Tribol Valentin Márió

5/13. Gyakorló ápoló

Osztályfőnök: Poroszkáné 
Jeszenszki Beáta

Bóková Barbara
Csáková Vivien
Dancs Marietta
Kóró Izabella

Sztropkovszki Zsanett
Takács Anna

Terebesi Boglárka Klára
Tóth Fanni
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Biztos havi jövedelmet kínál a honvédség speciális szolgálati formája 

Sikeres a Magyar Honvédség 6+6 hónapos munkahelyteremtő programja – tavaly nyár óta több mint ezerkét-
százan jelentkeztek speciális önkéntes tartalékosnak. Közülük többen már szerződéses katonaként szolgálnak. A 
toborzóirodák továbbra is várják a jelentkezőket.    A kiképzések június 1-jén kezdődhetnek. A speciális tartalékos 
katonai szolgálat elsősorban azoknak szól, akik elvesztették a munkahelyüket és biztos havi jövedelemre van 
szükségük. Olyan felnőtt korú, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgárok jelentkezését várják, 
akik vállalják a 6 hónapos kiképzést, mely során a katonák általános feladataival ismerkedhetnek meg.  

A program tavaly júliusban indult, akkor közel 400 fő vonult be. Ősszel összesen több mint 
550 fővel kezdődtek meg a kiképzések. A negyedik ütemben, idén februárban országszer-
te több mint 270-en írtak alá szerződést a honvédséggel. A jelentkezés feltétele a büntet-
len előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelés. 
A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik a hat hónapos kiképzésüket, ez idő alatt 
alapvető alaki, tereptani és harcászati ismereteket szereznek. Az illetményük bruttó 167 ezer 
forint, emellé utazási költségtérítés, ruházati ellátás és étkezés jár. A foglalkozások heti 40 
órás elfoglaltságot jelentenek. Ha valaki közben szeretne visszatérni a civil életbe, azt bármi-
kor megteheti, de a szerződés 6 hónappal meg is hosszabbítható.    

Azok, akik a kiképzés alatt úgy döntenek, hogy számukra a katonai pálya nem csupán ideiglenes, 
hanem hosszútávú életpálya, az átjárás az önkéntes tartalékos és szerződéses szolgálati for-
mákra biztosított. Ezidáig közel négyszázan választották már az életre szóló karrierlehetősé-
get, amely nemcsak magasabb fizetéssel jár, de számos plusz juttatásra és támogatásra is jogo-
sultak lesznek.  A Magyar Honvédség a toborzóirodáiban és az interneten is vár mindenkit, aki 
a haza szolgálatát választja, további információk a www. iranyasereg.hu oldalon találhatóak. 

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
4. Hadkiegészítési és Toborzó Iroda

Mobil: +36-20-242-84-24
HM tel.: 02-47-60-09

Szemadám György  Munkácsy Mi-
hály-díjas magyar festőművész, 
művészeti író és filmrendező, ér-
demes és kiváló művész. A Magyar 
Művészeti Akadémia Képzőmű-
vészeti tagozatának tagja. Fest-
ményei stilizált, jelszerű állatokat, 
sokszor madarakat megjelenítő, el-
vont, formatöredékeket bemutató 
ábrázolások. Mint művészeti író is 
kitűnik kritikáival, esszéivel, műve-
lődéstörténeti, művészettörténeti és 
művészetelméleti köteteivel. A fil-
mes szakmában is értékek alkotója. 
Az irodalmi és művészeti élet társu-
latainak aktív résztvevője, gyakran 
vezető egyénisége.   
   A legtöbben 
festőként ismerik, noha irodalmi 
munkássága is elismerésre méltó. 
Ezúttal családregénnyel jelentkezett, 
melyben a generációk bemutatása 
mellett hű korrajzot kaphatunk a 
XX. század második felének buda-
pesti értelmiségi létéről. A meghitt 
hangulatú, érzékeny önéletírás arra 
készteti az olvasót, bárcsak ugyan-
így tudna írni, mesélni családjáról. 
 
A könyv jelentős mértékben a gyer-
mekkorral, az ifjúkorral foglalko-
zik, de megismerhetjük az író első 
mesterét, sétákat tehetünk első 
munkahelyén, a korabeli Állat-és 
Növénykertben, illetve a Madártani 
Intézetben, de megtudhatjuk, miért 
lett jó barátja Jankovics Marcell és 

hogyan szület-
tek első festmé-
nyei. A szerző 
saját magáról 
G.-ként beszél 
végig. Az ol-
vasó joggal 
k é r d e z h e t i , 
hogy miért ír 
magáról egyes 
szám harmadik 
s z e m é l y b e n , 

hiszen G. egyértelműen ő maga.A 
válasz: mai énje nem azonos annak 
a gyermeknek, ifjúnak a személyi-
ségével, a sok évtized elmúltával 
csodálkozva, megértő mosollyal, 
olykor helytelenítve néz vissza rá, 
s próbálja végigkísérni az éveken. 
Az emlékező passzusokat szakítják 
meg a változtatás nélkül közölt rész-
letek, melyeket édesanyja naplójá-
ból idéz, hogy lassan kirajzolódjon 
kettőjük hol egymáshoz közeledő, 
hol távolodó párhuzamos életrajza, 
és a huszadik század magyar valósá-
ga. Ott van benne minden, ami meg-
történhetett a második világháború 
vagy az 1956-os forradalom és sza-
badságharc alatt, mikor is a családot 
kifosztották, s küzdelmes évtizedek 
következtek. 
G. gyermekkorát szeretetteljes lég-
kör vette körül. A családnak köny-
vesboltja volt, így nem véletlen, 
hogy már gyermekkorában falta a 
könyveket és hatéves korára magától 

tanult meg írni-olvasni. Az író édes-
anyja, Éva, kinek élete a könyv egyik 
alapjául szolgál, komoly, keresztény 
nevelést kapott, apácáknál tanult, de 
négyszer ment férjhez, így G.-nek 
tulajdonképpen nem volt apja. Anya 
és fia sorsa összefonódik, néha elvá-
lik egymástól, de mindvégig tudják, 
számíthatnak egymásra. G. páratlan 
őszinteséggel mesél kapcsolatukról, 
nem hallgatva el hibáikat sem. Az 
apa nélkül nevelkedő, túlérzékeny 
fiú bolondult a könyvekért és nem 
csoda, hogy végül művész lett be-
lőle, csodálatos festményekkel aján-
dékozva meg bennünket. A könyv 
néhol ugrál a térben és időben, de 
mindig megtaláljuk G. helyét a bo-
nyolult világban, elkísérjük ornito-
lógus kalandjain, a hatvanas évek 
hippivilágában, de disszidálási kí-
sérlete közben is. A könyv szóra-
koztató, de magvas gondolatokat 
tartalmazó olvasmány. Szemadám 
György pályája véletlenekkel kikö-
vezett pályának tűnik, de a könyv 
segítségével kirajzolódik, hogy 
mégsem történhetett volna máskép-
pen, ezen az úton kellett felívelnie, 
az érzékeny művész gyerekkorától 
felnőtté eszméléséig a világban. És 
persze az is kiderül, mi kapcsol-
ja össze a lelket a szkafanderrel.

Szemadám György: Lélekszkafander

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat keresnek

A PIREHAB Nonprofit Kft. közel 40 éve van jelen a foglalkozási rehabilitáció területén és jelenleg több, mint 1800 főt 
foglalkoztat. 1555 fő megváltozott munkaképességű munkavállalónak tudnak munkát biztosítani. A cég legfontosabb 
célja, hogy a foglalkoztatás útján bekapcsolják őket a társadalomba, növelve ezzel esélyegyenlőségüket és hitüket ön-
magukban és jövőjükben. A Pirehab Nonprofit Kft sátoraljaújhelyi üzeme most létszámot bővít, megváltozott munka-
képességű munkavállalókat keresnek könnyű fizikai munkára. A foglalkoztatás 4 órában történik, egyéni képességeket, 
egészségi állapotot és rehabilitációs javaslatot figyelembe véve, rugalmas munkarendben. Az üzemekben a munka-
vállalók számára a COVID-járvány ellenére is biztonságos és egészséges munkakörnyezetet tudnak biztosítani.  
Jelentkezni Lövei Lászlóné üzemvezetőnél lehet személyesen az üzemben, Sátoraljaújhely, Ady Endre u. 2.szám 
alatt, 6.00-14.00. között vagy telefonon, a 06 30330 6811-es számon.

Szerencsi Szakképzési Centrum 
Sátoraljaújhelyi 

Trefort Ágoston Szakképző Iskola 
a ballagó tanulóinak névsora

3/11. A pincér-szakács
Osztályfőnök: Takács Noémi

Balogh Richárd
Budai Zsanett
Bulicska Viktória
Grega Henrietta
Juhász Bertalan
Kalocsai Glória
Kalocsai Vivien Éva
Lázár Aletta Katalin
Márton Dániel
Mundér Mária Ibolya
Rostás Alexandra
Rostás Rebeka

3/11.B pincér-szakács
Osztályfőnök: Géczy-Erdélyi Beáta
Balázs Alex
Balogh Krisztina Nauzika
Baukó Veronika
Csukárdi Alexandra
Kiss László Kornél
László Eszter
Oláh Dániel
Pankovics Julianna Anita
Tömör Viktor

3/11.C szerszámkészítő-járműipari 
fémalkatrész-gyártó
Osztályfőnök: Takács Róbert 
Füredel Ruben László
Horváth Krisztofer Erik
Jónás Patrik
Magyar Márk Dániel
Márton János Szabolcs
Nyisztor Balázs
Péter Alexander

3/11.D eladó
Osztályfőnök: Balogh Katalin
Balogh Tímea Anna
Bódi Ramóna Margit
Kálnási Kevin Attila
Magyar Zsófia
Mundér Richárd
Pajer Lilla Brigitta
Zsarnai Dániel

Kk/13.B 2 éves érettségire felkészítő
Osztályfőnök: Kveck Gabriella

Batta Tamás
Balogh Dzsenifer
György Balázs
Hajnal Henrietta
Karajz Karolina
Ondó Bernadett Vivien
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Kazinczy – „Szokott ösvényen szokatlanul”
Új állandó kiállítás A Magyar Nyelv Múzeumában

felügyelő és folyóirat-alapító. És 
belelátunk a hat és fél esztendőnyi 
fogság szenvedéseibe (és túlélési 
stratégiáiba is), majd az újrakezdés 
küzdelmes munkájába és a szép-
halmi negyedszázad történéseibe. A 
családapa szól hozzánk, az iroda-
lomszervező és a művészetkedvelő 
és -pártoló Kazinczy, aki munká-
jával előkészítette az utat az utána 
következő, világirodalmi rangú al-
kotóknak: Vörösmartynak, Petőfi-
nek, Aranynak, Jókainak. „Az az 
út, amelyet nékünk kelle írtani, íme 
törve van, s lelkes ifjaink futnak, 
ahol nekünk mászni kelle.” – írta.
Az installáció a színekkel, fények-
kel, hol szépen festett, hol csak va-
kolt fallal az életút örömeit és ne-
hézségeit mutatja meg. Multimédiás 

eszközök is gazdagítják az ismere-
teket: bemutatjuk a levelezést, a ko-
rabeli vitákat, Kazinczy fogságának 
helyszíneit, hanganyagok hallgatha-
tók. Egy közel ötperces animáció 
Kazinczy egykori kúriáját és bir-
tokát vetíti elénk. A kiállítás előte-
rében játékok várják a látogatókat 
(minden korosztályt): árnyképet 
készíthetnek, a szókincs gyarapí-
tásának küzdelmeiben vehetnek 
részt, nyelvújítási szavak jelentését 
kell felfedniük. A hagyományokat 
tisztelő, olvasnivalót is bőven kíná-
ló (erőfeszítés nélkül nincs tanulás), 
fiatalos arculatú, fizikai és szelle-
mi haladást kívánó tárlattal készü-
lünk, azt akarjuk elmondani, ki volt 
Kazinczy, és mit tett ő a hazáért. 
Állhatatosság című epigrammáját 
arra szánta, hogy ezt írják életüze-
netként képe alá: „Szentül szeretni 
azt, ami szent, s felétől,/Bár veszni 
kelljen, el nem tántorodni,/S ma-
gamnak ezt mondhatni: „Hű valék!” 
A tervek szerint májusban elké-
szülő Kazinczy-kiállításunk al-
címe pedig az a mondat lehetne, 
amely az Emlékcsarnok homlok-
zatán is olvasható: „Kazinczy Fe-
rencz emlékének a hálás utókor.”

án Hitvallás ez: a széphalmi mester 
életében a család (felesége, Török 
Sophie és hét gyermekük – első kis-
lányuk alig egyéves korában meg-
halt) és az alkotás volt a legfonto-
sabb. Élete „egyetlen nagy lobogás 
volt” (Kosztolányi), magáról is ezt 
írja: „…tüzem soha nem lankadott”. 
Az önképzés, a művelődés és má-
sok művelése folyamatos, alapvető 
cselekedete Kazinczy életének. Az 
értelmiségi szerepvállalás modellér-
tékű megvalósulása Kazinczy élete, 
mely önmagában egy nevelés- és 
nevelődéstörténet (hogyan művel-
jük magunkat és másokat, a nem-
zetet). A Szép rajongója volt, mely 
meggyőződése szerint a Jóhoz és az 
igazhoz vezethet el, ezért kell alkal-
massá tenni a nyelvet esztétikailag 

magas színvonalú művek (fentebb 
stíl) megalkotására, mert az eszté-
tikum és etikum összekapcsolódik, 
s művészetnek hatása, tétje, neve-
lőereje van. A jót ’s jól eszménye 
vezette Érsemjéntől Széphalomig, 
hetvenkét éven át tartó útján.

Nekünk, magyaroknak cso-
dálatos történeteink vannak, ezek 
egyike Kazinczyé. Állandó kiállí-
tásunkban ezt az izgalmas, fordu-
latokkal teli történetet meséljük el. 
Műtárgyak és műtárgymásolatok 
(festmények, metszetek, kéziratok, 
könyvek) és Kazinczy-idézetek kí-
sérik útján a látogatót, aki nyolc egy-
ségen, kilenc helyszínen keresztül 
merülhet bele a közéleti szerepeket 
is vállaló, mindig a közösségterem-
tésre törekvő író világába: az állan-
dó, fegyelmezett munka, a család-
szeretet, a könyvek és művészetek 
világába. Kazinczy gyermekkori ké-
pétől Sophie portréján keresztül Ka-
zinczy Lajos, Kazinczyék nyolcadik 
gyermeke, a tizenötödik aradi vérta-
nú honvédcsákójáig jutunk el. Meg-
elevenedik az írni tanuló kis Kazin-
czy, a pataki diák, a bécsi Belvedere 
képeit csodáló és Mozart zongorajá-
tékát hallgató ifjú, a kassai iskola-

Széphalom Kazinczy földje. 
Nem itt, hanem Érsemjénben szü-
letett, de huszonöt éven át élt szép-
halmi birtokán családjával. Innen 
küldte leveleit szerte az országba, 
szervezte az irodalmi életet, alkotott 
és dolgozott csüggedetlen lélekkel, 
éjjelente is, gyertyafény mellett. Az 
irodalmi megújulás legtevékenyebb 
alakja ő, tevékenysége művelődés-
történeti jelentőségű közszolgálat. 
Széphalmon mindig is hittel és lé-
lekkel ápoltuk Kazinczy kultuszát: 
azt kutattuk és mutattuk be életé-
ből, ami tiszteletünkre méltó, ami 
minden korban megfontolandó, ami 
követhető és követendő. A legújabb 
kutatási eredményeket és a hagyo-
mányt a közművelődésben ismertet-
tük meg. A sátoraljaújhelyi székhe-

lyű Kazinczy Ferenc Társaság járt 
élen ebben, 2008-tól pedig A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma segíti a maga 
eszközeivel ezt a küldetésé munkát. 
Kazinczy előadásaink, múzeumpe-
dagógiai foglalkozásaink és kiadvá-
nyaink állandó témája, 2021 azonban 
e téren megújulást hoz. Megtörtént 
ugyanis a Kazinczy-emlékkert re-
konstrukciója, előkészületben van 
a Kazinczy Emlékcsarnok berende-
zésének átalakítása, a nyelvmúze-
um emeleti termében pedig állandó 
Kazinczy-kiállítás nyílik. Az egy-
kori kúria helyén álló emlékcsar-
nok és a sírkert az elmélyedésre, a 
főhajtásra ad alkalmat, az életmű-
vet, Kazinczy életútját és életpályá-
ját pedig a kiállításban mutatjuk be. 

Tapasztalataink szerint Ka-
zinczy nyelvújítóként, levelezőként 
él a köztudatban, az életmű és az 
életút azonban sokkal gazdagabb en-
nél. Ezt akarjuk megmutatni új kiál-
lításunkban: megrajzoljuk Kazinczy 
emberi és alkotói portréját. „Ugyan, 
édes barátom, mi volna az életemből, 
ha feleségem, ha ez a sok szeretett 
gyermek s könyv, tinta és papiros 
nem volna.” – írta Kazinczy Des-
sewffy Józsefnek 1823. február 13-.

Kazinczy FerenczTörök Sophie

Műsorterv

Zemplén Televízió- a térség híre-
ivel, eseményeivel és értékeivel

A Zemplén Televízió a térség 
híreivel, eseményeivel és érté-
keivel jelentkezik minden nap. 
Hétfőtől-vasárnapig, a nap 24 
órájában elérhető műsorkínálatuk. 

Legfontosabb célunk, hogy a térség-
ről a térségben élőkhöz szóljunk.

Minden nap friss, szerkesztett 
adással, 18 órakor jelentkezünk. 
Friss hírekkel minden nap 19 óra-
kor jelentkezik a Hír7, a Zemplén 
Televízió híradója, Sátoraljaújhely 
valamint Zemplén és Abaúj aktu-
ális eseményeivel, történéseivel. 

Műsorkínálatunkban magazin mű-
soraink, dokumentumfilmjeink és 
az ország más televíziói által gyár-
tott érdekességekkel kínálunk tar-
talmas szórakozást nézőinknek.

Elsősorban a helyi közélet (Első 
kézből), térségi kultúra (Mecénás) 
sport (Sportról-sportra) vallás 
(Egyházi idő) oktatás, (Katedra) 
egészségügy (Terápia) vagy a tér-
séget érintő parlamenti döntések 
(Parlamentben történt) szerepel-
nek rendszeresen kínálatunkban. 

Mindezek mellett olyan témákkal is 
foglalkozunk nap, mint nap, amelyek 
a természetvédelem, az utazás, ki-
rándulás, gasztronómia iránt érdek-
lődőknek is érdekességet kínálnak.

Hétvégente saját és más televíziók ál-
tal készített dokumentum- és ismeret-
terjesztő- filmek is láthatóak műsor-
kínálatunkban, valamint heti térségi 
hírösszefoglalóval (A héten történt) 
is várjuk nézőinket a képernyő elé.

A Zemplén Televízió általános 
műsorrendje

18:00   Adáskezdés 
magazinműsorok
19:00   Hír7 – A Zemplén 
Televízió híradója
19:15   Magazin műsorok
20:00  Műsorzárás
20:00-22:00   Napi műsor 
ismétlése 
(Hír7 – 21:00-kor)

22:00-06:00  Képújság
06:00-08:00   Előző napi műsor 
ismétlése (Hír7- 07:00-kor)
08:00-10:00  Képújság
10:00-12:00  Előző napi műsor 
ismétlése (Hír7- 09:00-kor)
12:00-14:00  Képújság
14:00-16:00  Előző napi műsor 
ismétlése (Hír7-13:00-kor)
16:00-18:00  Képújság

A Zemplén Televízió műsora meg-
tekinthető a www.zemplentv.hu ol-
dalon, melyek vissza is kereshetőek.
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Tudtad-e Sátoraljaújhely?

Maár János visszaemlékezése Újhely műkedvelő színjátszására 3. rész
Az írással az idén 20 éve elhunyt Maár Jánosra (1925-2001) emlékezünk.

A Magyar Nemzeti Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára munkatársa, levéltárosa, Kálmán Éva munká-
jának köszönhetően a történet harmadik részében ismét bepillantást nyerhetnek a sátoraljaújhelyi műked-

velő színjátszás történetébe Maár János visszaemlékezése alapján.

„A megalakult Független 
Ifjúság színjátszó társasága össze-
verbuválódott, azonban már nem 
fennkölt irodalmi koncepcióval, ha-
nem a könnyű műfaj favorizálásá-
val szerzett sok kedves órát a város 
és környéke lakóinak. A színjátszó 
társaságba került a gyönyörű Ber-
liczky Lola, a ragyogó komikus Fo-
garassy Gyuszi, Molnár Zsiga, Mol-
nár Lili, Szamosiné Fenyves Margó. 
A tarka műsorhoz természetesen 
konferanszié is szükséges volt, de 
is akadt a javából Csomós Feri sze-
mélyében. Jellegzetes egyéni vic-
ceket tudott produkálni (…). Per-
sze a „vidám tarka esteken” sűrűn 
szerepeltek zeneszámok, énektri-
ók. De jól működött a „Fekete or-
chidea” című tánczenekar is. Amit 
játszottak, szinte ma is slágerek, a 

„Colombus” Chatanoga chu-csu, 
mely dallamokat a vidám esteket 
követő táncmulatságon sorra elját-
szottak. De szívesen játszottak az 
első világháború előtti Zerkovich 
dalokat, János, legyen fenn a Já-
nos hegyen, Schneider Fanni piros 
szoknyáját a vásár alkalmából, sőt 
az akkori országos slágerek fülbe-
mászó részét stb., de a legnépsze-
rűbb volta „Szeretlek én, jöjj vissza 
hozzám” című dél-amerikai sláger. 
Persze dolguk volt elég, mert akkor 
a pártok majdnem minden szomba-
ton táncmulatságot rendeztek, úgy-
hogy szombatonként néha három 
bál is volt: Vigadó nagyterme (ma 
pódiumterem), Megyeháza tanács-
terem (Városi Tanács tanácskozó 
terme), Katolikus Legényegylet 
volt nagyterme. Rendszerint három 
párt rendezett táncmulatságot: a 
Független Kisgazdapárt, a Szoci-
áldemokrata Párt és a Kommunis-
ta Párt.A politika egy irányba való 
eltolódása azonban lecsendesítette 
a műkedvelők aktivitását. A Szent 
Imre Énekkar tartotta magát a leg-
jobban, mely énekkar létszáma elér-
te a 40 főt. Kitűnő hangú tagjai vol-
tak és tehetséges zenészei is, mint 
még az igen fiatal Werner Tibi, ki 
remek táncdalzongorista és harmo-

(A kézirat levéltári jelzete: MNL BAZML SFL XV. 46/c. Helytörténeti témájú kéziratok levéltári gyűjteménye. A 
Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött kéziratok 1946-2008. 36. szám).

nikás volt. A templomi szereplésen 
kívül rendezett az Énekkar műso-
ros hangversenyt, énekkari számok, 
szavalatok, Karinthy vígjátékok, 
szóló énekek szerepeltek. De sze-
replője voltam a KLOSZ (Katolikus 
Leányok Országos Szövetsége) által 
rendezett Csíki Gergely: Nagyma-
ma című kedves kis színdarabjának: 
Oriovics Vali volt a Nagymama, Ka-
rolin igazgatónőt Mester Csöpi ala

       Maár János
kították, Tgarassy Gyuszi, Szerámi Er-
nőt Bokor Pali és Örkény ezredes én 
voltam.Közben volt némi műfaji ki-
lengésem is. Békési párost táncoltam 
a Sütő Olgával Alsóbereckiből szerzett 
parasztnadrágban és tűzoltó csizmá-
ban. Rendkívüli műfajnak számított ez, 
hogy vad indiánként kellett groteszk 
mozdulatokkal Parányi Ernő (196 cm) 
és Küsztel Jutka (160 cm) társaságá-
ban.” Csipkerózsika álma” volt a címe 
a tánckompozíciónak. 1948-ban inkább 
festegettem, meg aztán meg is nősül-
tem, és illetlenségnek tartottam, hogy 
ifjú házas létemre az estéimet a szerep-
próbán töltsem el.1950-ben a megyék 
összevonásakor a Miskolci Tüzép Kö-
zéppontba kerültem, így Újhely mű-
kedvelői köréből kikerültem. Ebben az 
időben voltak a kultúrversenyek. Meg 
is nyerte a városit is és a megyei szín-
játszóversenyt csoportunk. Én voltam 
a főszereplő francia rakodómunkás ki 

megtagadja az imperialista fegyverek 
kirakását a hajóból. Azt hiszem 1952-
ben üzent Juhár Laci, hogy jelentkez-
zem a Művelődési Házban, mert nagy 
feladat vár rám. A feladat nagy nem 
volt, de nagyon szép. Jakobi Viktor által 
megzenésített, világsikert aratott ope-
rettet szerették volna színre vinni. Elég 
nagy feladatra vállalkozott a Ház, mivel 
nemcsak a szereplőkről, statisztériáról, 
súgóról, ügyelőről, díszletmunkásról 
kellett gondoskodnia, de nagy feladat 
volt a háromféle díszlet elkészítése. I. 
felvonásban dombos vidék erdőrészlet-
tel, II. felvonás tengeri hajó fedélzete, a 
III. felvonás pedig milliomosék szobá-
ja. Komplett színházi zenekart kellett 
szervezni karmesterrel együtt. De volt 
a műv. háznak egy igazgatója, egy mű-
vészeti előadója és egy adminisztrátora, 
na meg takarítónő. No, de akadt jó han-
gú tenorista, csengő hangú primadonna 
és a többi is. Kb. 2 hónapig próbáltunk 
és a végén minden összejött. Az akkor 
divatba sok vonalas darab után produk-
ciónk soha nem tapasztalt sikert aratott, 
Újhelyben ötször adtuk elő zsúfolt telt-
házzal, vagyis 3500 körüli nézőszám 
volt, ami városunkban rekordnak szá-
mított. A primadonnát Jurenkó Mari 
alakította kitűnően, A bonviván, vagyis 
Tom Migles szerepében Várady Lajos 
jeleskedett, ő profinak számított. Az 
Újhelyben, korábban a nyári évad-
ban, a Debreceni Csokonai Színház is 
szerződtette fajsúlyosabb operettekben, 
mint pl. a Mosoly Országa. A szub-
rett Dudrik Éva, a tánckomikus Szabó 
János volt, de játszott benne Molnár 
Zsigmond, Szamosiné, Jurtin István, 
gróf Rottenberg edel von Rottentrott 
szerény személyem volt. Mondhatom 
ekkora sikert műkedvelők Újhelyben 
még nem értek el: öt teltházas előadást 
és egy szabadtéri előadást játszottunk.

De a Bodrogköz, Sárospa-
tak, Tiszakarád, Cigánd, sőt 
Nyíregyháza szabadtéri színpa-
da volt előadásaink színhelye.”

Sátoraljaújhely és a szőlőművelés 

Már V. István 1261-es kiváltságlevelében is említi azokat a betelepülő lakosokat, akik szőlőtermeléssel foglalkoznak. Ez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy ezen a területen már korábban is folyt ilyen mezőgazdasági tevékenység. A helyiek és hospesek is műveltek szőlő-
területeket. A földrajzi adottságok lehetővé tették és azóta is lehetővé teszik a borkészítéshez szükséges alapanyag termelését. Kiváló-
an alkalmas volt erre a magashegyi Melegoldal, a Szárhegy, a Várhegy, a Kis-, és Nagyköves-hegy, de bőven voltak még értékes dűlők 
a sátoraljaújhelyi lakosok birtokában. Tokaj-hegyalján szokás volt, hogy egy család nemzedékeken keresztül gondozta a birtokukban lévő 
szőlőterületeket. A szőlőművelés és a borkészítés tudománya apáról-fiúra szállt a birtokokkal együtt. Nyelvtörténeti szempontból sem me-
hetünk el azok mellett a családnevek mellett, amelyek ebből a mesterségből alakultak ki. Egy ilyen példa erre Szőlős János, akinek a ne-
vét egy újhelyi oklevélből ismerhetjük meg, mint városi esküdt. Neve arra utal, hogy viselője szőlősgazda lehetett. A dűlők és területek 
megnevezése a néphagyományból vagy népköltészetből fakad, de akadnak olyanok is, amelyek a szőlőbirtokos ősrégi tulajdonosainak 
nevét viselik. Említésre méltó, hogy itt volt birtoka gróf. Széchenyi Bertalannak és még sok nemesi család is tulajdonában tudhatott Sá-

toraljaújhely közelében szőlősbirtokot. A szőlőművelés hagyományainak kialakulása több évszázados folyamat volt. Ehhez ki kellett tapasztalniuk, hogy a nö-
vénynek milyen megmunkálási folyamatokra van szüksége, hiszen a szőlő minősége nagyban függ az időjárástól, a metszési technikától és a kapálástól. Írásos 
feljegyzés a művelés pontos folyamatairól, csak a 16. századból maradtak fent. A szőlőbirtokokon általában bérmunkások dolgoztak, abban az esetben, ha a csa-
lád megtehette. A szegényebb családok pedig maguk művelték, a méretüket tekintve kisebb szőlőiket. (Forrás:Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely Lexikona)

Bemutatkozás

Sátoraljaújhely intézményvezetői 
előtt is bemutatkozott az áprilistól 
hivatalba lépő Dr. Terdik Sándor 
jegyző. Szamosvölgyi Péter pol-
gármester a jelenlevőknek elmond-
ta: azon ügyek intézése, melyek a 
polgármesterei irodához tartoznak, 
a jegyző irányításával, vezetésé-
vel történnek, forduljon mindenki 
bizalommal hozzá. A találkozón 
Bartus István városi főépítész be-
mutatására is sor került, aki ta-
valy július óta látja el feladatát.

Áprilisi baleseti statisztika

Áprilisban akadt dolguk bőven a 
rend őreinek, hiszen 20 olyan bal-
eset történt, ahol helyszínelniük 
kellett. 16 esetben csak anyagi kár, 
még négy esetben személyi sérülés 
is történt. Ez utóbbiak között egy sú-
lyos volt. A Rendőrség ezzel együtt 
arra kéri a közúton közlekedőket, 
hogy fokozott figyelemmel legye-
nek egymás iránt, hiszen a pandé-
miát követő nyitás után jelentőseb-
ben megnőhet a forgalom a térség 
útjain. A fokozott rendőri jelenléttel 
pedig az aktív és passzív bizton-
sági eszközöket ellenőrzik majd.

Építik a kondiparkot

Megkezdődött a sátoraljaújhelyi 
kondipark kivitelezése. A Dohány 
úti sportpálya területén végeznek 
most alapozó munkálatokat, majd 
ezt követően telepítik a 15 db, a 
testrészek átmozgatására, fejleszté-
sére szolgáló gépeket. Ezzel válik 
még komplexebbé azoknak a spor-
tolási lehetőségeknek a sora, amit 
kínálni tudnak a városban élőknek. 
Sátoraljaújhely Város Önkormány-
zata a Dohány úti sportpálya fej-
lesztésével méltó körülményeket 
igyekszik teremteni arra, hogy vala-
mennyi korosztály hasznosan töltse 
itt idejét, mondta Dankó Dénes al-
polgármester. Az egyre melegebb 
tavaszias idő egyre több mindenkit 
ösztönöz arra, hogy egészségi álla-
potával foglalkozzon. Dankó Dé-
nes hozzátette, egy újabb mérföld-
kő ebben a szabadtéri kondipark is, 
amelynek kivitelezési munkálatai 
már meg is kezdődtek, hamarosan 
az eszközöket is letelepítik, ezt kö-
vetően azt is használatba vehetik 
a városban élők, az úgynevezett 
tokenek megvásárlását követően.
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Fotó: Tóth István

SPORTSPORT

A Zempléni Angyalok Műkorcsolya 
Klub ismét kiemelkedő eredményeket 
gyűjtött be. Répássy Andrea edző 
kiemelte, hogy ezúttal a nagy 
hagyományokkal rendelkező 15. 
DVTK-Avas Kupán mérettették meg 
magukat a műkorcsolyázó lányok. 
A Miskolci Jégcsarnok adott otthont 
az újabb rangos versenynek április 
24-én és 25-én. Az elmúlt hetek 

felkészülésének eredménye pedig meg is született. 
Gombos Lívia a 12 év alatti kategóriában első helyezett 
lett. Bartus Csinszka a 9 év alatti kategóriában 9. 
helyezett lett. Bronz kategóriában, a „C” korosztályban 
Kovács Gyöngyi 7. helyezett, még Sallai Györgyi Róza 
12. helyezett lett. „D” Korosztályban Durányik Eliza 
Lujza 4. helyezett lett. A műkorcsolyázók további célja 
az, hogy még több hazai és külföldi versenyen vegyenek 
részt. Az élmezőnyben végzettek pedig kategóriát 
lépjenek és ott fiatal kezdőként is helyt álljanak majd.

Újabb kiemelkedő sikerek a Zempléni Angyaloktól

Sátoraljaújhely, Szerencs, Miskolc, Szikszó csapataival indult 
el március elején a megyei kosárlabda bajnokság.  Ahogy szinte 
valamennyi sportág, úgy ez is megsínylette a koronavírus időszakát. 
A csapatok az őszi fordulóban el sem tudtak indulni és kérdéses 
volt, hogy a tavaszi szezonban is pályára léphetnek-e egyáltalán? 
    Halász Tibor a sátoraljaújhelyi csapat játékos-edzője elmondta, nagy 
örömmel vették, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett feb-
ruárban megkezdődhetett márciusi kezdésre a csapatok toborzása. Az 
elmúlt időszak azonban nem volt könnyű számukra, emlékezett visz-

A járványügyi szabályok enyhítését követően már az első hétvégén 300-
an vették igénybe a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark élményelemét, 
a bobot. Tóth Csaba igazgató elmondta, örülnek, hogy ismét fogadhatnak 
vendégeket! Ezzel együtt számos dologra hívta fel a figyelmet!

sza. Nagy hátrányt jelentett az, hogy a városi sportcsarnokban, a járvá-
nyügyi intézkedések miatt nem lehetett felkészülési edzéseket tartani. 
Így csak akkor léptek pályára, amikor már mérkőzés keretében a ven-
dégcsapatokat fogadták. Halász Tibor szerint már az is fontos volt szá-
mukra, hogy játszhatnak, így a csapattársakkal azt a célt tűzték ki, hogy 
a lehető legjobb helyen végeznek, de az elsődleges, hogy mindenki meg-
őrizze az egészségét. Azt is szeretnék hamarosan elérni, hogy még több 
fiatal kerüljön be az újhelyi csapatba, ugyanis 20 év alatti játékosuk alig 
van. Márpedig a sportág életben tartásához ehhez nagy szükségük lenne.

Arany vagy ezüst?

Nyitott a Kalandpark

FONTOS: Csak VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL rendelkező 
vendégeket és a felügyeletük alatt álló kiskorú (18 év alatti) vendégeket 
fogadhatunk a Kalandparkban.
MIT HOZZAK MAGAMMAL? Kérjük, HOZD MAGADDAL és 
a pénztárnál MUTASD FEL a védettségi igazolványod és a hozzá 
tartozó hatósági igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, stb.), 
valamint kiskorú vendég esetén (ha szükséges) az érvényes hatósági 
igazolványt (személyi igazolvány, diákigazolvány, stb.). Nem 
kötelező, de AJÁNLOTT a maszkhasználat és a kesztyűhasználat is.

NYITVATARTÁS? Hétfőtől péntekig 10:00 – 19:00 óra között, hétvégén 
és ünnepnapokon 09:00 – 19:00 óra között vagyunk nyitva.
MI MŰKÖDIK? Jelenleg a bob működik. Hamarosan nyílik a Mászóház és 
a Jégcsarnokban közönségkorira is lesz lehetőség.
MI NEM MŰKÖDIK? Fejlesztéseink miatt jelenleg a libegő, az átcsúszó 
és a kabinos kötélpálya, a kalandtúra pályák és a hófánk pálya egyelőre 
nem működnek. Amint az egyes élményelemek újraindulnak, arról azonnal 
szólni fogunk!
FEJLESZTÉSEK? A Középső Állomás és Felső Állomás munkaterület, oda 
belépni vendégek számára szigorúan tilos és veszélyes! Kérünk Benneteket, 
hogy ezen területeket egyelőre még kiránduló jelleggel se látogassátok.
BÜFÉ? Az Alsó Állomáson számos büfé vár Benneteket.
SZÁLLÁS? Szállásfoglalásra is van lehetőség a védett személyeknek és a 
felügyeletük alatt álló kiskorúaknak – kérjük, érdeklődj az elérhetőségeinken.

https://www.facebook.com/zemplenkalandpark
www.zemplenkalandpark.hu
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