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E-bike: újabb izgalmas 
lehetőség a kerékpárosoknak Egy műtárgy új életePedagógus nap Új fesztivál van születőben

Sátoraljaújhely ismét emlékezett. Százegy éve, 1920. június 4-én írták alá 
a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban az első világháborút lezáró trianoni 
békediktátumot, amely területe kétharmadával csonkította meg Magyaror-
szágot. A magyarság egyharmad pedig az új határokon kívülre került. Em-
lékezett arra is, hogy ennek következményeként saját területének és lakos-
ságának is egy részét elveszítette, arra, hogy ez 101 éve meghatározza a 
város történelmét.A hagyományoknak megfelelően először a magyar-szlo-

vák kishatár-átkelőhely mellett 
elhelyezett Trianoni emlékkő-
nél gyűltek össze a megemlé-
kezők, hogy a Város Önkor-
mányzata, a Zempléni Fiatalok 
Határok Nélküli Együttműkö-
déséért Egyesület és a Bodrog-
szerdahelyi Alapiskola tanulói 
közös megemlékezésén részt 
vegyenek. A határon túli isko-
la minden évben Felvidéket 
képviseli. Az ünnepségen jelen 
voltak a város vezetői, elöljá-

rói valamint az oktatási intézmények tanárai és diákjai is. Az itt megtartott 
Rendhagyó történelemóra keretében Budainé Bodnár Edit, a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ igazgatója kiemelte, ahogy az élet minden területén, 
úgy a kultúrát tekintve is nagy veszteségeket szenvedett el hazánk és a vá-
ros is. Ezek tükrében elsősorban azokra a fontos tényekre hívta fel a figyel-
met, amelyeket a jövő nemzedékeként nem szabad elfelejteniük.

Szamosvölgyi Péter polgármester szerint „ez a 101 év bizonyítéka 
annak, hogy voltunk, vagyunk és leszünk is. Éppen ezért fontos, hogy most 
már az Európai Unió és mindenki más visszafogott legyen azzal a Magyar-
országgal szemben, amely ezer évig őrizte az európai határokat, hozott ál-
dozatot és kapta meg a legnagyobb büntetést. Egyenrangú partnere vagyunk 
a világ bármelyik országának és ezt az elismerést mindenkitől elvárjuk”

Az ünnepség végén a résztvevők elhelyezték a nemzeti színű szalagokat 
a határokat összekötő hídon és közösen dobták vízre papírcsónakjaikat a gye-
rekek a Ronyva mindkét partján. Ezzel is kifejezve nemzeti összetartozásukat.

A trianoni események tükrében 2010 óta ez a nap a Nemzeti Össze-
tartozás napja is.  Sátoraljaújhely életében kiemelt esemény volt idén, 
hogy ezen a napon ünnepélyes keretek között átadták a Rákóczi Ho-
tel, Tábor és Rendezvényközpontot Sátoraljaújhelyen. A meghívott 
vendégek mellett 500 magyarországi diák népesítette be a létesítményt. 

Az egész napos program részeként a debreceni Hajdú Táncegyüt-
tes közreműködésével a fiatalok egy néptáncos flashmob akció részesei 
lehettek. Majd Veres András püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia el-
nöke és Kádár Ferenc sátoraljaújhelyi református lelkipásztor megáldotta 
a Rákóczi Tábort. Ünnepi beszédben Csáky Csongor, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke kiemelte, sokak álma vált valóra a Rákóczi Tábor megújításá-
val. Az ugyanis újra, korszerű körülményeket biztosítva a magyar nemzet 
megmaradását, a határon túli kötelékek erősítésének fontos helyszíne lesz. 
Hozzátette, hogy a fejlesztések itt nem állnak meg. Sportkomplexum is 
épül majd, amely jövő márciusra készül el. Ennek alapkövét el is helyezték. 

folytatás a 2. oldalon
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Sátoraljaújhely köztemetőjében ta-
lálható katonai temető, a Hősök te-
metője, melyben 1540 különböző 
nemzetiségű katonát helyeztek örök 
nyugalomra. Az első katonát 1914 
szeptemberében temették a közös 

katonasírba. Az utolsót, egy isme-
retlen orosz katonát pedig 1919 ja-
nuárjában. A temető déli részébe 
helyeztek örök nyugalomra néhány 
katonát azok közül, akik a II. világ-
háború utolsó időszakában az újhe-
lyi harcokban estek el. Az 1980-as 
évek végétől a Városvédő és Szépítő 
Egyesület vette gondozásba. Hagyo-
mányosan, május utolsó vasárnap-
ján, a hősök napján az elhunyt kato-
nákra emlékeztek meg és helyezte el 
az emlékezés virágait a Sátoraljaúj-
helyi Polgármesteri Hivatal, az Eöt-
vös József Börtönügyi Egyesület, a 
Zemplén Térségi Katasztrófa és Pol-
gári Védelmi Szövetség, valamint 
a Városvédő és Szépítő Egyesület.

Támogatás a covid-árváknak

Hivatalosan is elindult Áder János és 
felesége Herczegh Anita covid -ár-
vákat segítő alapítványa a Regőczi 
István Alapítvány. Sátoraljaújhely 

Ö n k o r m á n y z a -
ta, valamint a FI-
DESZ képviselő-
csoport tagjai is 
csatlakoztak a kez-
deményezéshez, 
melyet anyagi hoz-

zájárulásukkal is szeretnének segí-
teni. A koronavírus következtében a 
legutóbbi rendelkezésre álló adatok 
szerint Magyarországon több mint 
800 gyerek veszítette el édesanyját 
vagy édesapját, ők árván vagy félár-
ván maradtak. A megsegítésüket cé-
lozza a Regőczi István Alapítvány, 
melyhez bárki csatlakozhat. Az 
Alapítvány várja az önkormányza-
tok, civil szervezetek, intézmények 
és magányszemélyek nagylelkű 
adományait, segítő együttműködé-
sét, mert a pénzadományok mellett 
a támogatás számos más formája is 
lehetséges. Az Alapítvány névadója 
Regőczi István lelkész, évtizedeken 
át maga köré gyűjtötte az árva gye-
rekeket és velük árvaházakat, temp-
lomokat vagy kápolnákat épített. 
Számlaszám: 11705084-21448492

A sátoraljaújhelyi Görögkatolikus 
Egyházközség 2020. novemberi 
képviselőtestületi ülésén határozott 
arról, hogy emlékkővel tisztelegnek 
az elhunyt Damjanovics József fő-
esperes 25 éves szolgálata előtt. Az 
erre a célra szervezett gyűjtésnek 

köszönhetően már áll az emléktábla, 
mely a tervek szerint őszre készül 
el végleges formájában. A betonala-
pon álló kőtömbön Damjanovics 
József főesperes neve, születési és 
halálozási dátuma, papi jelmon-
data olvasható, illetve egy bronz-
tábla készül majd, melyen az el-
hunyt parókus arcképe lesz látható.  

Extrém élmény biztonságosan

A Zemplén Kalandpark számos él-
ményelemmel kínál felhőtlen szóra-
kozást a nyári és a téli időszakban 
is a helyiek és az ide érkező turisták 
számára. A Kalandpark kiemelten 
fontosnak tartja a vendégek bizton-
ságát, ezért minden szolgáltatásánál 
rendszeres időközönként, az előírá-
soknak megfelelően ellenőrzéseket 
végez. Ezzel biztosítva a baleset-
mentes élményeket. Naponta, he-
tente és évente végeznek biztonsági 
ellenőrzéseket a szakemberek. Az 
éves felülvizsgálatok alkalmával 
egy teljes hétre leáll a kabin, melyet 
nagyon komoly és percíz ellenőrzés 
alá vesznek a szakemberek. Ez a ka-
binok leszerelését, szétszedését, a 
kötél teljes, ultrahangos és folyadék 
penetrációs vizsgálatát is jelenti. Így, 
Tóth Csaba a Zemplén Kalandpark 
igazgatója szerint minden élmé-
nyelem biztonságosan használható.

Épület-állapot

A sátoraljaújhelyi derogációs pá-
lyázat kivitelezője, a Strabag Zrt a 
munkák megkezdésével egyidőben 
állapotfelmérést tart, kamerával ké-
szítenek felvételeket az épületekről. 
Így a földmunkák elvégzését köve-
tően egyértelművé válik, hogy az 
épületek sérülése a munkák követ-
keztében keletkezett -e vagy már azt 
megelőzően is ott volt. Ez azokra 
az épületekre vonatkozik, amelyek 
közelében a derogációs munká-
kat végzik. Ez által visszanézhetik 
majd keletkezett- e kár valamelyik 
épületben a munkájukból kifolyó-
lag. Az elmúlt évek tapasztalatai 
szerint a kivitelezésből adódóan 
keletkezett sérülések minden eset-
ben rendezésre kerültek- mondta el 
Szamosvölgyi Péter polgármester.
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a Magas-hegy lábánál lehet majd 
megvásárolni, mondta Dankó Dénes 
alpolgármester. A rendszer előnye, 
hogy addig nem számít fel díjat a 
használatért, amíg abban a körben 
tartózkodunk, amelyet a rendszer 
az érintett településekkel körbe ha-
tárol. Ez a két legtávolabbi dokko-
lóállomás közötti szakaszt jelenti.

Rudabányácska, Károlyfal-
va, Széphalomban mellett Sátoralja-
újhelyen további öt helyszínen, így 
az ipartelepen, a vasútállomáson, 
Zemplén Kalandparknál, a Széche-
nyi tér 1. szám alatt a sétálóutcán 
valamint a Polgármesteri hivatal 
belső udvarán találhatóak ilyen 
dokkoló állomások, azaz olyan 

E-bike: újabb izgalmas lehetőség a kerékpárosoknak
     Elindult Sátoraljaújhelyen az ebi-
ke szolgáltatás. A saját rendszerrel 
rendelkező alkalmazásnak Sátoral-
jaújhelyen öt, a hozzá tartozó tele-
pülésrészekkel együtt pedig nyolc 
állomása van. Egy határon átnyúló 
pályázatnak köszönhetően a felvi-
déki Szőlőske és Zemplén telepü-
lések is rendelkeznek már e-bike 
állomással. Így a határok átjárha-
tóságával bárki tervezhet kirándu-
lást a Felvidéki településekre is. 

Az e-bike előnye, hogy ki-
sebb energiaráfordítással közle-
kedhetünk, mondta Dankó Dénes 
alpolgármester, hiszen a beépí-
tett elektromos rásegítő szerkezet 
megkönnyíti a kerékpározást, tet-
te hozzá. A helyiek egy képletes 
összegért, 5000 forintért megvá-
sárolt kártyával, úgynevezett to-
kennel egész évben használhat-
ják majd a kerékpárokat. Az ide 
érkező turisták pedig telefonos 
applikáció segítségével vehetik 
igénybe a szolgáltatást. Az ebi-
ke-okhoz szükséges kártyákat a 
Polgármesteri Hivatal előterében, 
a Tourinform irodában, illetve 

Május 10-e a Mentők Napja

Az Országos Mentőszolgálat 1948-
as megalakulása óta egységes szer-
vezetként működik. Napjainkban 
az Országos Mentőszolgálat irá-
nyítja a különböző mentőszerve-
zetek működését, szakembereket 
képez, valamint országszerte ok-
tatja a mentéstant. Ezen a napon 
kitüntetéseket, pénzjutalmakat ad-
nak át az életmentésben élenjáró 
orvosoknak, mentősöknek, egész-
ségügyi dolgozóknak. A Nemzeti 
Művelődési Intézet Borsod- Abaúj- 
Zemplén Megyei Igazgatósága em-
léklapot adott át a Sátoraljaújhelyi 
Mentőállomás vezetőjének és egy-
ben megköszönte a mentőszolgálat 
munkatársainak a koronavírus-jár-
vány ideje alatt tanúsított fárad-
hatatlan és áldozatos munkájukat.

Juhászné Ungvári Magdolna

Újraindult a falugondnoki 
szolgálat

A Sátoraljaújhelyhez csatolt telepü-
lésrészeken újraindult a falugondno-
ki szolgálat, amelynek feladata év-
szakonként változik. A Városellátó 
Szervezet minden eszközzel felsze-
relte a dolgozóit annak érdekében, 
hogy feladatköreiket megfelelően 
tudják ellátni. A szervezet nemrég 
indította el újra ezt a szolgáltatást 
Károlyfalván, Rudabányácskán és 
Széphalomban. A megbízott falu-
gondnokok fő feladata gondoskodni 
a településrészeken a közterületek 
karban-, és tisztántartásáról. Ez-
zel kapcsolatban pozitív visszajel-
zéseket kapott a Sátoraljaújhelyi 
Városellátó Szervezet, a lakosság-
tól – mondta Páles Gábor, igazga-
tó. Az igazgató kiemelete, hogy 
ha a lakosságnak a közterületek-
kel kapcsolatban bármilyen kéré-
sük van, forduljanak az adott terü-
let önkormányzati képviselőjéhez.

helyek, ahonnan kölcsönezhetünk 
illetve ahova vissza is vihetjük a 
kerékpárokat. A rendszer egész 
egyszerűen működik. Mindössze 
három elemből áll. Dokkolóállo-
másból, a kerékpárból és a haszná-
lathoz szükséges online felületből.  

A turisták egy applikáció se-
gítségével kölcsönözhetik az e-bike-
kokat. A kerékpárokon lévő QR- kó-
dok segítségével előbb le kell tölteni 
az applikációt, majd egy rövid re-
gisztrációs folyamat következik. 
Ennek eredményeként saját felhasz-
nálói fiókot hoz létre a felhasználó, 
amelyhez hozzátársítja a bankkártya 
adatokat. Így tudja majd a fizetést 
bármilyen időpontban megoldani 
a vendég. A díjak kapcsán az egy-
szeri, néhányszáz forintos összeg 
mellett félnapos, napos vagy akár 
több napos bérlet is elérhető lesz. 
Amennyiben az applikáció segítsé-
gét kérjük a kerékpárok kölcsön-
zéséhez, úgy egy kaucióra is szük-
ség lesz, amelyet a rendszer eltárol, 
majd a kerékpár visszadokkolása 
után vissza is ad a felhasználónak.

Ügyfélfogadás a Zemplén Vízmű 
Kft-nél

A koronavírus- járvány miatti korlá-
tozások enyhítésének köszönhetően 
a Zempléni Vízmű ügyfélszolgálati 
irodája is megnyitotta kapuit. A ví-
zórák leolvasása is folyamatosan 
zajlik, de továbbra is lehetőség van 
a telefonon, vagy e-mailben történő 
vízóraállások beolvasására is. Laka-
tos István a Zempléni Vízművek ügy-
vezetője elmondta, nehéz időszakot 
tudhatnak a maguk mögött és bíznak 
benne, hogy minden munkatársuk 
egészségesen végezheti a faladatát.

Zempléni Vízmű Kft
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 

24. szám
Levélcím: 3981 Sátoraljaújhely 

Pf.:97
 info@zemplenivizmukft.hu
Tel.: 47/521-589, 521-590, 
30-655-3951 20-589-8441,

Fax: 47-321-143
Ügyfélszolgálat nyitva tartása 

(Sátoraljaújhely, Kazinczy u.24.) 
Hétfő,Kedd,Csütörtök : 8-15

Szerda : 8-20 (pénzbefizetés 8-17.30)
Péntek : 8-12.00
Tel.: 47/382-235

Sátoraljaújhely diszpécser szolgálat
Kazinczy u. 24. Tel.: 47/ 322-234

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy emlékeznünk kell arra, hogy az 
a veszteség, amelyet az első világháborút jelentő trianoni békeszerződés aláírása hozott, kevés nemzet számára 
lett volna túlélhető. Mi 100 év múltán is itt vagyunk és képesek vagyunk olyan közösségeket létrehozni, ame-
lyek határokra való tekintet nélkül ápolják a magyarság közös kulturális, nemzeti örökségét. Bár országhatárok 
elválaszthatnak minket, a legnagyobb összekötő erő nem az állami, hanem a nemzeti. A kulturális programot 
követően az ünnepség keretében a Rákóczi Szövetség örökös, tiszteletbeli elnöke, Dr. Halzl József tiszteleté-
re emléktáblát avattak. Sátoraljaújhely számára mindig is fontos volt azoknak az értékeknek a képviselete és 
támogatása, amelyeket a Rákóczi Szövetség is magáénak vall. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgár-
mestere az eseménnyel kapcsolatban kiemelte, hogy a Nyolc ország, egy nemzet elnevezésű táborral, ezen a 
helyszínen örökítette tovább ezt az értékrendet. Ezzel párhuzamosan a Rákóczi Szövetség a Rákóczi Tábor-
ral tette ugyanezt. Majd a közös összefogásnak és a kormányzati támogatásnak köszönhetően ez a kettő ösz-
sze kapcsolódott. A város pedig a saját maga eszközeivel a továbbiakban is segíteni kívánja ezt a törekvést.

Az átadó ünnepséget a délután és az este folyamán a fiataloknak szóló szabadidős, kulturális programok, 
koncertek színesítették.

A trianoni megemlékezések sora délután a sátoraljaújhelyi református templomban folytatódott, ahol Dr. 
Kádár Ferenc, református lelkipásztor igei bevezetőjét követően Szamosvölgyi Péter polgármester mondott 
köszöntőt, majd Godzsák Attila, történész, a Zemplén a Magyarságért Alapítvány elnöke emlékbeszédében 
idézte meg a trianoni veszteségeket. Ezt követően a magyar nemzet jövőjéért mondtak imát a történelmi egy-
házak képviselői. Az ünnepi műsorban közreműködött a Szent István Katolikus Technikum és a Petőfi Sándor 
Református Általános Iskola diákjai.

a trianon 101 folytatása

Magyarországon 1952-től minden 
év júniusának első vasárnapján a 
köznevelésben és a felsőoktatásban 
dolgozókat pedagógusokat köszön-
tik országszerte. Sátoraljaújhely 
város önkormányzata egy meghitt 
hangulatú ünnepség keretein belül 
méltatja a városban élő és dolgozó 
pedagógusokat Szamosvölgyi Péter 
polgármester ünnepi köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy a pedagógusok 
munkáját nem csak egy nap kell 
tiszteletben tartani, hanem egész év-
ben. A járványhelyzetben az online 
oktatásban nehezebb volt a pedagó-
gusok dolga, azonban ezt is példa 
értékűen oldották meg a város va-
lamennyi oktatási intézményében. 
Az ünnepségen adták át Sátoralja-
újhely Önkormányzatának Nevelői 
Díját, melyet idén Edélyiné Ko-
csis Csilla, nyugalmazott közép-
iskolai tanár munkáját ismerték 
el. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztere által adományozott Peda-
gógus Szolgálati Emlékéremben 

részesült Juhászné Ungvári Mag-
dolna, a sátoraljaújhelyi Árpád-há-
zi Szent Margit Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda pedagógusa. 
Apáczai-Csere János díjban részesül 
Palicz István, a Deák Úti Óvoda, Ál-
talános Iskola, Szakiskola, Készség-
fejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést- 
Oktatást Végző Iskola, Kollégium 
és EGYMI intézményvezetője. Ma-
gas színvonalú munkájáért a sajátos 
nevelési igényű tanulók nevelésére, 

Palicz István 

oktatására irányuló innovatív tevé-
kenységéért részesül ebben a kitün-
tetésben. A díjat dr. Kásler Miklós, 
az Emberi Erőforrás Minisztere adja 
át Budapesten, de Sátoraljaújhely 
város Önkormányzata is gratulált 
Palicz István intézményvezetőnek. 
A járvány ügyi helyzetre való te-
kintettel idén nem adtak át díszok-
leveleket, erre az önkormányzat 
egy későbbi időpontot jelöl ki. 

Pedagógusnap: kihívásokkal teli időszak áll mögöttük
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Pótolják a fákat

A sátoraljaújhelyi Városellátó Szer-
vezet megkezdte a Kazinczy utcán 
kivágásra ítélt fák pótlását. A tus-
kómarást követően elkezdődött az 
új hárs és juharfák ültetését, melyek 
magassága eléri a 4 métert. Így az ár-
nyékot adó fák növekedése lényege-
sen gyorsabb lesz. A fák pótlásánál 
több szempontot is figyelembe vet-
tek. Az egyik legfontosabb az volt, 
hogy mielőbbi növekedés érdekében 
ne apró facsemetéket telepítsenek, 
hanem már méteres fákat. A másik 
fontos szempont pedig az, hogy a 
fák a terület adottságai és a lakó-
környezet igényei szempontjából is 
egyaránt megfelelőek legyenek. So-
kan alig tulajdonítanak különösebb 
jelentőséget a fák jelenlétének, pe-
dig jelentősen hozzájárulnak, a tisz-
tább városi hétköznapokhoz. A fák 
nem csak az árnyékukkal, hanem a 
párolgásuk révén is hűsítik a váro-
si levegőt. Emellett a fák képesek a 
közlekedés által okozott zaj és ráz-
kódás csökkentésére, így téve kelle-
mesebbé a városi otthonok légkörét.

Rymai Nemzetközi 
Költészeti Fesztivál

Első alkalommal rendezik meg jú-
nius 9-e és 13-a között a Rymai 
Nemzetközi Költészeti Fesztivált. A 
hagyományteremtő céllal életre hí-
vott kulturális esemény egyéb zenei 
programokkal kiegészülve a térség 
népszerűsítésében és ezzel együtt 
az országimázs növelésében kíván 
szerepet játszani. A sokszínű prog-
ram helyszíne többek között Sáto-
raljaújhely-Széphalom, A Magyar 
Nyelv Múzeuma. A rendezvény 
nem csak a magyar és külföldi köl-
tők számára lesz elérhető, hanem a 
nagyközönségnek is, hiszen a szer-
vezők több helyszínen is nyitott 
programokkal várják az érdeklődő-
ket. Ezek többsége zenekarokkal is 
kibővül. A program díszvendége az 
irodalmi Nobel-díjas Herta Müller.

Madarak és fák napja

Májusban ünnepeljük a Madarak 
és fák napját. Ez a Föld napjának 
testvérünnepe, célja pedig hogy kü-
lönböző megemlékezésekkel, ren-
dezvényekkel a társadalom, külö-
nösen az ifjúság természetvédelem 
iránti elkötelezettségét erősítse. A 
hagyomány immáron több mint 
százéves. A Madarak és fák napja 
újabb alkalom a cselekvésre, termé-
szeti környezetünk megismerésére, 
védelmére. A Sátoraljaújhelyi Aba-
új-Zemplén Értékeiért Közhasznú 
Egyesület (AZÉRTKE) évek óta 
segíti a madarak költését a madá-
rodúk kihelyezésével. A fák lassít-
ják az éghajlatváltozást, és számos 

„szolgáltatással" védik egészségün-
ket, jóllétünket. A madaraknak, ro-
varoknak, mókusoknak és sokféle 
vadonélőnek otthont adó fák min-
ket is védenek. Magyarországon, 
számos más országhoz hasonlóan 
minden évben megválasztják az év 
fáját. Idén ebben a versenyben a 
fák közül a lisztes berkenye, míg a 
madarak közül a cigánycsuk nyer-
te el ezt a jeles címet- mondta el 
Géczi István az AZÉRTKE titkára.

A gyógyulást segítik

Továbbra is tagságuk gyógyulását szeretnék segíteni a Mozgáskorlátozottak 
Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesületében azzal, hogy a 2020 nyarán 
kialakítottak terápiás szobát tovább működtetik sátoraljaújhelyi irodájukban. 
A szervezet által korábban megvásárolt gyógyászati segédeszközöket bemer 
matrac, magneter készülék- egy, a Rotary Club Sátoraljaújhely által támogatott 
pályázatból sikerült kiegészíteni. Akkor közel 600 ezer forintból bővült a te-
rápiás szoba készülék kínálata. Ebből a legnagyobb beruházást egy professzi-
onális masszás fotel, valamint fényterápiás készülékek beszerzése jelentette.

Tovább bővül az eszközpark

2021 első felében a járvány megakadályozta, hogy a terápiás szoba a ter-
veknek megfelelően teljes kapacitással működjön. Az elmúlt év nyarán 
még az volt a terv, hogy az egyesület tagjai bejelentkezéssel, nyitvatartási 
időben használhatják a készülékeket. Erre a koronavírus-járvány miatt csak 
kevés időtartamban volt lehetőségük. Bár az ügyfélfogadás szünetelt, az 
egyesület dolgozói, Fügeiné Séra Éva elnök vezetésével további pályázato-
kat kerestek a szoba bővítésére. A Rotary Club Sátoraljaújhely nyitott volt 
az együttműködés folytatására. Így újabb forrást találtak eszközbeszerzésre, 
és a tavalyihoz hasonlóan közel 600 ezer forint értékben újabb terápiás esz-
közöket vásárolnak. A járvány után kiválóan hasznosítható oxigénterápiás 
készüléket, két darab talp- és lábfejmasszírozót és két darab elektrostimu-
lációs gépet szeretnének vásárolni a támogatásból. 

Sikeres pályázatok, remény a megvalósításra

Abylimpia, Ügyi-fogyi, Kulturális Találkozó, Fogyatékkal élők Világnap-
ja. Minden évszakra jut rendezvény a MSZTE-ben, amelyeket legtöbb-
ször támogatásból, felajánlásokból, saját forrásból, vagy szerencsés eset-
ben az egyik multinacionális áruház által kezdeményezett, „Ön választ 
mi segítünk” közösségi programjából szerveztek meg. Ezeket 2021-ben 
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A feladatok, és a tervek el-
készültek, már csak a járvány alakulása befolyásolja azok megvalósítást. 
A találkozást, és a programokat már nagyon várja a tagság, hiszen közel 
két éve nem volt közösségi rendezvényük. Reméljük idén nem így lesz!
Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete

Feltételekkel, de újra látogathatóak a kórházi betegek 
Sátoraljaújhelyen 

A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház tájékoztatja a betegek családtagjait arról, 
hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján felfüggesz-
ti a látogatási tilalmat. Így a sátoraljaújhelyi kórházban a fekvő betegek 
minden nap 11 órától 18 óráig fogadhatnak látogatókat. Ennek azonban 
feltétele is van, közölte a Kórház.  Így a belépési ponton, érvényes védett-
ségi igazolvány, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatása vagy a lá-
togatást megelőző 48 órán belül történt negatív SARS-CoV-2 PCR teszt 
bemutatása kötelező. Emellett egy beteghez naponta egy látogató mehet 
be, maximum 60 percre. A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek to-
vábbra sem látogathatók, csak külön osztályvezető főorvosi engedély-
lyel. A látogatóknak sebészeti szájmaszkot vagy FFP2-FFP3, vagy ezzel 
azonos besorolású maszkot kötelező viselniük. Azoknak a hozzátarto-
zóknak, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, vagy negatív 
PCR teszttel a hozzátartozóknak behozott csomagok átadása a megszo-
kott napokon és időben történik, hétfőtől péntekig 14 órától 15 óráig. A 
Kórház arra kéri a látogatókat, hogy hozzátartozóik és az egészség-
ügyi személyzet védelme érdekében szigorúan tartsák be a szabályokat!

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.

A Zemplén Televízió általános 
műsorrendje

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 tér-
ségről 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.

Zemplén Televízió - a térség 
híreivel, eseményeivel és 

értékeivel

„Tiszta Természet” – szemétszedés Zemplénben

Tiszta Természet” elnevezéssel szervezett szemétszedési akciót Sátoral-
jaújhely Város Önkormányzata és a Tokaj-Borvidék Fejlesztési Tanács 
május 29-én. Szamosvölgyi Péter polgármester és Wáberer György To-
kaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos által kezdeménye-
zett akcióba 70 település kapcsolódott be. Így például csatlakozott Tokaj, 
Abaújszántó, Pálháza, de még Golop is. Ez a program széleskörű elfoga-
dottságát és a társadalmi igényt is jelzi a természeti környezet megóvására.

Az akció során, az utak mentén, az erdőkben, patakmedrekben eldobott 
műanyag és egyéb háztartási hulladékok összegyűjtése volt a cél, de a 
legfontosabb a figyelemfelhívás Zemplén gyönyörű természeti értékeire 
és azok megőrzésére. Szamosvölgyi Péter polgármester elmondta, hogy 
magánszemélyek mellett sok civil szervezet és sportegyesület is bekap-
csolódott a szemétszedésbe, mert sokan érzik szívügyüknek a környezetük 
megtisztítását. Ezért is kezdeményezte, mint városvezető ezt az akciót. Wá-
berer György kormánybiztos személyes tapasztalata alapján állt a kezde-
ményezés élére a Tokaj-Borvidék Fejlesztési Tanácson keresztül, mert mint 
a térségért felelős kormánybiztos meggyőződése, hogy a turisták számára 
a Zempléni tájak szépsége az egyik legvonzóbb célpont az országban, de 
egy szemetes környezet elveheti bárki kedvét attól, hogy ide látogasson. 

A program sikeres volt a résztvevő települések számát tekintve és eredményes 
az összegyűjtött szemét és az ez által megtisztított területeknek köszönhető-
en. Jövőre is lesz „Tiszta Természet” akció, de mindannyiunk érdeke az lenne, 
hogy ne legyen szükség ilyenre és odafigyeljünk a környezetünk tisztaságára. 
Az összegyűjtött hulladékot a BMH Nonprofit Kft. munkatársai szállították el.
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Sajtóközlemény

Honvéd Kadét Program a KoSSutHban

Ennek első lépéseként az idei tanév második félévtől beindították a honvédelmi 
szakkört, melyek keretein belül a diákok honvédelmi alapismeretek oktatás-
ban, túlélési-, tájékozódási-, térképhasználati-, egészségügyi ismeretekben ré-
szesülnek, valamint számos szabadidős és sport programban vehetnek részt.
Terveink szerint gimnáziumi osztályt indítunk honvédelmi specializációval. A 
9–10. évfolyamon heti órában, a 11–12. évfolyamon heti 2 órában kerül beve-
zetésre a honvédelmi alapismeretek tantárgy. A gimnáziumi képzés 4 éves, így 
aki választott tárgyként honvédelmi alapismeretekből érettségizik és a Nem-
zetvédelmi Egyetemen szeretne tovább tanulni, annak ez az érettségin plusz 
50 pontot jelent.
A Honvéd Kadét Programba kizárólag magyar állampolgárok jelentkezhetnek.
A 2023/24-es tanévtől a Honvéd Kadét I. Program mellett beindíthatjuk a 
Honvéd Kadét II. programot. Ez már technikumi képzés, logisztikai technikus 
szakmairánnyal tervezzük. Mindkét programba az általános iskola után jöhet-
nek a tanulók. Akik ezen az ágazaton végeznek, további 50 pontot kaphatnak 
a tantárgyi érettségi plusz 50 pontja mellé, ha a Nemzetvédelmi Egyetemre 
mennek tovább tanulni. Így ez összesen plusz 100 pontot jelent a felvételiben. 
Aki nem megy tovább honvédelmi irányba, annak lesz egy logisztikai technikusi 
végzettsége.
Gyakorlati órák: alapszintű katonai ismeretek, ágazattechnikai ismeretek, geo-
politikai földrajz, alaki rendgyakorlat, katonai közelharc és kézitusa, gazdasági 
ismeretek, vállalkozások működtetése, közlekedési alapok, közlekedés techni-
kája és üzemvitele, külkereskedelmi és vámismeretek, általános szállítmá-
nyozás, raktározási ismeretek, logisztikai ismeretek.
A szakképzési ösztöndíjak mellé a tanulók megkaphatják 
a honvédségi ösztöndíjakat is, ami a környezetünk szo-
ciális hátterét tekintve, hatalmas segítség a csalá-
doknak.

A Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző 
Iskola és gimnázium 2020. decemberében lépett be a Honvéd Kadét I. 
Programba.

Honvédelmi Kadétképzés és szakmai nap
A kötelező sorkatonai szolgálat meg-
szűnését követően 2004-től felnőtt egy 
olyan generáció, amely a honvédelem-

mel kapcsolatos 
feladatokról sze-
mélyes tapaszta-
lata nincs. Annak 
érdekében, hogy 

ez m e g v á l t o z z o n , 
illetve az hogy állampolgárok honvé-
delmi ismeretei megfelelőek legyenek, 
a Honvédelmi Minisztérium jelentős 
szerepet vállal a hazafias, honvédelmi 
nevelés területén. Ez azt jelenti, hogy 
a honvédelmi nevelés a köz- és a fel-
sőoktatás keretein belül, két szinten je-
lentik meg. Az egyik az általános hon-
védelmi, a másik pedig az emeltszintű 
honvédelmi nevelést jelenti. Ez utóbbi 
közé tartozik a Honvéd Kadét program 
is. A programban résztvevő középis-
kolák a Magyar Honvédség kijelölt ka-
tonai szervezeteivel és a Honvédelmi 
Sportszövetséggel kötnek együttmű-
ködési megállapodást. Ehhez csatlako-
zott a Szerencsi Szakképzési Centrum 
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Tech-
nikum, Szakképző Iskola és Gimnázi-
um is még 2020. december 9-én. Azó-
ta is meghatározza annak mindennapi 
életét. A Honvéd Kadét Programhoz 
történő csatlakozás előnye abba rej-
lik, hogy a szakképző intézmény egy, 
a fiatalok számára érdekes és vonzó 
képzést tud indítani. Május 29-én 
szombaton egynapos szakmai napot 
rendezett a sátoraljaújhelyi Kossuth 
Lajos Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium. A Honvédelmi Sportszö-
vetséghez benyújtott sikeres pályázat-
nak köszönhetően tudták finanszírozni 
a nagyszabású szabadtéri rendezvényt, 
ahol nagy hangsúlyt kaptak a szakma-
iság mellett a sporthoz és a rendvéde-
lemhez köthető programok is.

Elhunyt Dr. Kósa Emese főorvos

Újra nyitva az Uszoda

A kedvező járványügyi adatoknak 
és a kórházban ápoltak csökkenő 
számának volt köszönhető, hogy az 
enyhítések következő szakaszában 
az uszodák is kinyithattak. A sá-
toraljaújhelyi Városi Uszodáról is 
lekerült a ponyva előkészületeknek 
köszönhetően május 11-től, keddtől 
újra kinyithatott. Azok, akik a bezá-
rás előtt megvették a bérletet, azok-
nak a zárás időtartalmára érvényes 
időszakkal meghosszabbodik az. Így 
nem fog kárt szenvedni senki amiatt, 
hogy majdnem egy fél évre bezárt 
az Uszoda. Az idei belépőjegyek 
ára nem változik, tette hozzá Bar-
di Miklós intézményegység-vezető.

Sátoraljaújhelyi Városi Uszoda

 Sátoraljaújhely, Balassi B. út 6.  
Telefon: 47/321-116

Nyitvatartás: minden nap

 7:00 és 19:00 óra között

Kullancsveszély

Környékünkön több túraútvonal 
és tanösvény is található. A nyári 
időszakban egyre többen indulnak 
útnak ezeken az ösvényeken kirán-
dulni. Azonban fel kell készülni arra, 
hogy az enyhe tél miatt a megszo-
kottnál több kullancs van az erdős te-
rületeken is. Ezért az ÉSZAKERDŐ 
Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy 
a túrázók fokozott figyelemmel le-
gyenek túra közben és fektessenek 
nagyobb hangsúlyt a megelőzésre. 
Hulják Péter az ÉSZAKERDŐ Zrt. 
Telkibányai Erdészeti Igazgatóság 
igazgatója kiemelte, hogy vigyáz-
zunk a környezetünkre és a saját 
egészségünkre is. Emellett pedig 
ne induljunk útnak megfelelő túra 
felszerelés és védő eszközök nélkül 

Business Sperbrands díj

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ál-
lami cég külső kommunikáció te-
rén évek óta aktív. A social media 
felületet használják fel arra, hogy 
több témára is felhívják a figyelmet. 
Ilyen a „Biztonságunk az Ön kezé-
ben van!” című kampányuk is. A 
megjelenésekért a cég idén először 
nyerte el a Business Sperbrands 
díjat. Egy 41 főből álló, független 
marketing szakmai bizottság döntött 
a díjról. „Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy egy kis létszámú, de na-
gyon profi és lelkes csapattal nap, 
mint nap olyan eléréseket tudunk 
produkálni, amelyeknek köszönhe-
tően az egyik legtöbb sajtó és social 
media elérést produkáló állami cég-
gé válhattunk. Ehhez persze elen-
gedhetetlen a támogató környezet és 
valamennyi munkatársunk segítsége, 
ami megfelelő alapot és motivációt 
biztosít ahhoz, hogy újabb célokat 
tűzzünk ki és még több sikert ér-
jünk el a külső kommunikáció te-
rén is.” mondta Pécsi Norbert Sán-
dor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kommunikációs osztályvezetője. 

Hosszan tartó súlyos, de türelemmel 
viselt betegség után 77 éves korá-
ban kórházunkban elhunyt Dr. Kósa 
Emese főorvosnő. Személyében 
intézményünk egyik legrégebben 
itt dolgozó, karakteres egyéniségét 
vesztettük el. Vásárosnaményban 
született 1944. január 2-án. Egész-
ségügyi pályáját 1962-ben Má-
tészalkán kezdte. 1970-ben szerzett 
orvosi diplomát a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetemen, az év októ-
ber 1-je óta, majd 51 éven át volt 
a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 
dolgozója. Személyében intézmé-
nyünk egyik karakteres egyéniségét 
vesztettük el. 

Dr. Kósa Emese 1975-ben 
szerzett psychiatriából szakorvosi 
képesítést, melyhez akkor lelkesen 
gratuláltunk. Osztályos feladatát a 

nagy betegszámú osztályon főnöké-
vel kettesben látták el, hosszú éve-
ken át. Abban az időben a psychiat-
ria mellett az ügyeleti munkájához 
tartozott az acut fül-orr-gégészeti, 
szemészeti esetek ellátása, valamint 
a neuro-psychiatriai consiliumok 
teljesítése is. 1979-ben adjunktussá 
nevezték ki. 1980-1985 között kór-
házunk társintézménye, a füzérrad-
ványi TBC szanatóriumból kiala-
kított Belgyógyászati és Neurosis 
rehabilitációs kórházban dolgozott, 
utóbbi részlegen vezető főorvosként. 
Eközben a sárospataki Szociális Ott-
honban consiliárusi teendőket is el-
látott.

A környékünkön is egyre 
aggasztóbbá váló alkoholizmus és 
kábítószer-élvezet új kihívások elé 
állította, így 1992-ben addictologi-
ai szakképesítést szerzett. 2008-tól 
12 éven át az Egyesített Szociális 
Intézményben a szenvedélybetegek 
ellátásában is aktívan közreműkö-
dött. Mintegy 40 éven át irányítot-
ta, vezette odaadóan a psychiatriai 
ellátást, mint osztályvezető főorvos. 
Szakmai ismereteit folyamatosan 
bővítette mind egyéni ambíciója, 

mind a hivatalos továbbképzések 
révén. Ezzel is segítve a psychiatriai 
betegek ellátását. Ugyanakkor gon-
dot fordított a szakdolgozók tudásá-
nak folyamatos bővítésére. A kórhá-
zunkban korábban negyedévenként 
tervezett és népszerű, nagy hallgatói 
létszámot vonzó tudományos előa-
dásoknak, megbeszéléseknek rend-
szeres és aktív résztvevője volt, saját 
gyógyítási tapasztalatainak igényes 
feldolgozásával és közzétételével. 
Hosszú évtizedeken át folyamato-
san dolgozott a közegészségügy, a 
betegek javára. Munkásságát 2004-
ben és 2009-ben a „Zempléni Bete-
gekért” díjjal ismerték el.

Társának, Dr. Szabó István 
megyei főorvosnak korai elvesztését 
követően egyedül viselte terheit. El-
kötelezett reformátuskén is szívesen 
vállalta az ismert zarándoklatokon 
a hívők orvosi felügyeletét (Fatima, 
Lourdes, Czestoshowa). Hosszan 
tartó súlyos, de türelemmel viselt 
betegség után május 31-én délelőtt 
csendben visszaadta lelkét. 

Isten nyugosztalja! 
Emlékét megőrizzük.

dr. Benke Károly, főorvos

folytatás a 5. oldalon
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Rakovszky Zsuzsa kötete csupa 
erőteljes történet, amibe sok 
minden belefér. És jó olvasni.

Rakovszky Zsuzsa: Boldog vég

Rakovszky Zsuzsa Kossuth- és 
József Attila-díjas költő, író, mű-
fordító. 2002-ben megjelent törté-
nelmi regényéért megkapta a Má-
rai Sándor-díjat és az év legjobb 
könyvének járó Magyar Irodalmi 
Díjat is. Költői, írói munkássága 
mellett jelentős műfordítói tevé-
kenységet folytat, műveit számos 
díjjal, elismeréssel jutalmazták.
Új kötetében, a Boldog végben no-
vellákat gyűjtött össze. A kötetben 
hét novella kapott helyet, a leg-
hosszabb 51, a legrövidebb 17 olda-
las. Közös bennük a precíz, sallang-
mentes, sok jelzővel dolgozó írói 
hang, és az is, hogy bár a legtöbb 
történet kiindulópontja a jelen, de 
a visszaemlékezések, elbeszélések 
formájában mindig visszatérünk 
a múltba, amely mivel ezer szál-
lal kapcsolódik a jelenhez, meg is 
határozza azt. A kiindulópontot nap-
jaink jelentik, ahonnan a történet 
elágazik. A helyszín általában nincs 
megjelölve, de nem is fontos talán. A 
rövidebb darabokban az elbeszélés 
térben és időben nagyobb távot ölel 
át, ezzel párhuzamosan a szereplők 
lelki rezdüléseiből kevesebbet tud-
hatunk meg, de nem elégtelenül ke-
veset, inkább letisztultabb módon.      
A nyitó novella, Piroska egy múlt-
béli esemény napjainkig tartó hatá-
saival foglalkozik.  A polgári család-
ba született, burokban nevelt félárva 
kisfiú hatósági utasításra házi dajkát 
kap egy kemény természetű és a 
korszak-ötvenes évek-ideológiá-
jával azonosuló nő személyében, aki 
személyiségével akkora nyomást 

gyakorol a főhősre, hogy az kihat 
annak a jelenben elbeszélő társával 
való kapcsolatára is. Adott egy 
pszichothriller szituáció, melyben 
a helyzet túlnő a családon, a Piros-
ka által alkalmazott terror az egész 
50-es évekbeli magyar valóságot 
képezi le, melynek utóhatásai még 

ma is érződnek az országban.  
A második történet, Az égő sün 
más alapokról indul. A főszereplők, 
egy fiatal pár, a mai kor gyermekei. 
A fiú mindenben el akar szakad-
ni őt terelgető apjától, ám hogy 
mit akar kezdeni az életével, ar-
ról fogalma sincs, a lány életében 
pedig csak kortárs problémák kap-
nak helyet.   
A címadó történet elbeszélője egy 
anya a 70-es évekből, aki egy nap 
azzal szembesül, hogy egyetlen, 
bálványozásig imádott fia disszi-

dált, ezért élete értelmét valószínű-
leg többé nem fogja látni. Hogyan 
néz szembe a valósággal? Mi lesz 
a csavar a megoldásban? A szere-
lem című novella elején az elbe-
szélő rászól a feleségére a vendég-
lőben, hogy törölje le a szájáról a 
szaftot. Az apró momentum után 
sok mindent megtudunk arról, hogy 
miként alakult viszonyuk a meg-
ismerkedésük óta, és miért szól 
a férj a feleségéhez úgy, ahogy.
A sorból némileg kilóg a leghosz-
szabb darab, ami a kötet köze-
pén kapott helyet, a Széplelkek 
című. A mű két hölgy leveleiből 
áll össze, a romantika korában 
játszódik, mind hangvételében, 
mind témájában elüt a többitől.
A Büntetés egy rövid életű házasság 
története egy nő szemszögéből, 
aki két férfi között vergődik, és 
rossz döntéseket hoz, míg az el-
hagyott férj sajátos bosszút áll.
A Sorsjegyben szereplő antikvárius- 
először akarata ellenére-befogad 
először üzletébe, majd lakásába 
is egy fiatal lányt, amit olyan es-
emények követnek, amelyek kizök-
kentik őt nemcsak a mindennapi 
taposómalomból, de a hétköznapok 
iránti apátiájából és közönyéből is.

Kiemelkedő sikerek

A sátoraljaújhelyi Árpád-
házi Szent Margit Katolikus 
Általános Iskola hetedik 
osztályos növendéke, Fábrik 
Gergő két matematikaversenyen 
is megmértette magát az 
elmúlt hetekben. A „Curie 
Matematika Emlékverseny” 
országos döntőjében harmadik, 
míg a „Dugonics András 
matematikaversenyen” első 
helyezést ért el. A verseny 
mindhárom fordulója online 
módon zajlott, szigorú keretek 
között. A tananyagon túlmutató 
feladatok nem voltak, viszont a 
kreativításra, szövegértésre nagy 
szükségük volt a versenyzőknek, 
melyet a tehetséggondozó 
szakkörök alapoztak meg, mondta 
el Szakál Miklós felkészítő 
tanár. A tehetséggondozó 
műhelyeken történő fejlesztések 
mellett sokat számít a tehetség 
kibontakoztatásánál, mit tesz 
hozzá a család, hogyan terelgeti 
a gyermeke érdeklődését- mondta 
el Fábrikné Király Klára az iskola 
igazgatója. Gergő elmondta, hogy 
már többször vette részt országos 
versenyeken, ahol mindig egyre 
beljebb és beljebb jutott. A most 
elért eredmények pedig igazolást 
adtak számára arra vonatkozóan, 
hogy megérte a sok munka.

Erasmus+ program 2027-ig

Akkreditált intézmény lett a Sá-
toraljaújhelyi Magyar- Szlovák 
Két Tanítási Nyelvű Nemzetisé-
gi Általános Iskola és Kollégium. 
Ennek köszönhetően a megkö-
tött szerződés 2021. márciusától, 
2027. decemberéig tart és magá-
ban foglalja az iskola tanulóinak 
és munkatársainak mobilitási te-
vékenységét. Az Erasmus+ az eu-
rópai oktatás, képzés, ifjúságügy 
és sport támogatására irányuló 
uniós program. Ennek keretében 
2021–2027-es időszakra szóló 
időszakban ez nagy hangsúlyt 
fektet a társadalmi befogadásra, a 
zöld és digitális átállásra, valamint 
a fiatalok demokratikus életben 
való részvételének előmozdításá-
ra. Kuczik Júlia intézményvezető 
elmondta, hogy bízik benne, hogy 
az elkövetkező időszak kedvezni 
fog a célcsoportok tanulási célú te-
vékenységének, melynek legfőbb 
célja az idegen nyelvekben törté-
nő fejlődés. A csereprogram kere-
tén belül pedig tervezik a külföldi 
szakértők és fiatal gyakorló taná-
rok fogadását is az intézményben. 

A további cél -az aktív ki-
kapcsolódás mellett-, hogy az intéz-
ményben folyó szakmákat, képzési 
lehetőségeket a nyilvánosság előtt 
is bemutathassák- mondta el Kaba-
ik Edina igazgató. Kutyás bemutató, 
akadálypálya, íjászat, lövészet, első 
világháborús fegyverzettechnikai 
és haditechnikai bemutató is része 
volt a programnak. A diákok szá-
mára legnagyobb meglepetésként a 
közönségtalálkozón olyan olimpiai 
bajnok sportolókkal is találkozhat-
tak, mint dr. Faragó Tamás vízilab-
dázó, Jónyer István asztaliteniszező 
és Csuri Ferenc paraolimpiai úszó. 
A rendezvényen Bukta Márta a Sze-
rencsi Szakképzési Centrum Főigaz-
gatója is jelen volt, aki a nagyrészt 
digitális oktatásban eltelt tanévet 
sikeresnek értékelte és kiemelte, 
fontosak a szakmai napok egy-egy 
intézmény életében.    
Jelenleg az iskola a Honvéd Kadét 
Pogram I. szerint tevékenykedik. 
Három tanév után kérheti, hogy be-
kerüljön a II-es programba. Ehhez 
teljesíteniük kell a programban előírt 
minőségirányítási előírásokat. Ezek 
közé tartoznak a Honvédelmi Sport-
szövetséghez benyújtott pályázatok. 
Legalább egy oktatónak el kell vé-
geznie egy 120 órás tanfolyamot és 
egy oktatónak egy instruktori tanfo-
lyamot. Továbbá részt kell venniük 
versenyeken, mint pl. a Haditorna.

folytatás az 4. oldalról
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Széphalmon, egykori birtokán 
nyugszik Kazinczy Ferenc író, köl-
tő, nyelvújító. 1831-ben bekövetke-
zett halálakor felesége, gróf Török 
Zsófia állíttatott egy emlékoszlopot 
a széphalmi mesternek, mely mind 
a mai napig megőrződött. A család 
nehéz anyagi helyzete miatt, az 
időtálló kemény kő helyett, a sír-
kő a környéken bányászott tufából 
készült, mely kőzet sajnos az idő-
járásnak kevéssé ellenálló. E kőzet-
re a szivacsos szerkezet jellemző, 
valamint az úgynevezett lemezes 
mállás, mely a faragott kő infor-
mációt hordozó felső rétegét érin-
tette elsősorban. A romló állapotú 

síremléket többször is megpróbál-
ták megóvni a további pusztulástól, 
részben visszavéséssel és új felület 
kialakításával, részben a meglé-
vő málló felületet védőlakk réteg 
felhordásával. Ez utóbbi anyag a 
merevsége miatt további mállást 
okozott, valamint a lakkba raga-

Újra könyvtárlátogatás

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 
tavaly novemberi bezárását követő-
en, most újra megnyitotta kapuit. A 
zárva tartás ideje alatt sem tétlen-
kedtek, megújult gyerekkuckóval és 
megújult könyvállománnyal várják 
a vendégeket. Emellett az eddig si-
keresen működő küszöbkönyvtári 
szolgáltatást továbbra is igénybe 
lehet venni. A nyári nyitvatartási 
rend szerint hétfőtől péntekig 10 
órától délután 16 óráig várja olva-
sóit, mondta el Nagyné Szentesi 
Mónika könyvtárigazgató. Fontos 
tudnivaló, hogy a védettségi iga-
zolványt és a személyazonossághoz 
szükséges okmányokat a könyvtár 
munkatársainak fel kell mutatni. A 
diákok és kiskorúak esetében pedig 
egy olyan igazolványt, amelyből 
az életkoruk látszik. Aki nem ren-
delkezik védettségi igazolvánnyal, 
az sem marad üres kézzel, hiszen 
a kért könyveket a könyvtár dolgo-
zói átadják. A könyvtár késedelmi 
díjakat továbbra sem számol fel.  

Idén is kutatnak

15 évvel ezelőtt kezdődött meg a Sá-
toraljaújhelyi Vár régészeti feltárása. 
A Sátoraljaújhelyi Önkormányzat 
nyertes pályázatának köszönhetően 
az utóbbi években a kutatómunka 
felgyorsult. Számos értékes lelet 
került elő, melyeket a Vár látoga-
tóközpontban és a Kazinczy Ferenc 
Múzeum kiállítóterében is megcso-
dálhatnak az érdeklődők. Az ásatá-
sok ebben az évben nem fejeződnek 
be. Jelenleg a vár 35-40%-át tárták 

már fel. Így annak egyharmada láto-
gathatóvá válik a turisták számára is. 
A Múzeum nagy hangsúlyt fektet az 
ásatási munka mellett a tudomány 
népszerűsítésére, a muzeológiai tar-
talmak létrehozására, mely párhuza-
mosan halad a folyamatban lévő ku-
tatásokkal, mondta el Ringer István 
a régészeti kutatás vezetője. Ezzel 
együtt már a Kazinczy Ferenc Mú-
zeum épületében a vár omladékából 
kiszedett köveket mivel nem hasz-
nosítják, hasonlóan a többi előkerült 
tárgyi lelethez, szintén régészeti le-
letként és információként értelme-
zik és kezelik. Mivel nem történik 
meg a Vár eredeti rekonstrukciója 
ezeknek a köveknek egy része a 
lapidáriumban kapnak helyet. A to-
vábbi kerítésfalak felhasználásával 
újabb helyeket alakítanak ki eh-
hez. A Múzeumban az „Egy eltűnt 
Vár nyomában” című kiállításon a 
Vár eddigi legjelentősebb régésze-
ti leleteit nézhetik meg a látogatók, 
melyek között található olyan rit-
kaság is, mint a 70- es években elő-
került, 1533-as bekarcolt és festett 
évszámmal ellátott kapuív zárókő.

A Magyar Nyelv Múzeuma élő ki-
állítása 2015-ben nyílt meg először, 
mely a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
2005-ben bemutatott Kis magyar 
irodalmi herbárium újragondolt, 
Széphalom természeti adottságai-
ra átszabott változata. A csodálatos 
hegyek ölelésében található Kazin-
czy-birtok területén, a nyelvmú-

zeum mögött egy olyan kertrészt 
találunk, melyben örökzöldek, szín-
pompás virágok, fűszer- és gyógy-
növények között sétálva a magyar 
szépirodalom remekeit olvashatjuk. 
A kertben tett séta során megtapasz-
talhatjuk, hogy a természet hatalmas 
ereje hogyan hat az emberre, miként 
kapcsolódik össze egy láthatatlan 
fonállal, és alkot egy egységet a 
természet, az ember és az irodalom.

Széphalmi irodalmi herbárium

dó szennyeződések megkötésével 
az eredeti szöveg olvashatóságán 
rontott. Az eredeti síremléket - az 
állapotára való tekintettel - egy 
hiteles másolatra cserélték, s a le-
bontott, közben hosszában ketté-
repedt faragványt a Kazinczy Em-
lékcsarnok hátsó timpanonja alatt 
helyezték el, ahol az időjárás káros 
hatásainak továbbra is ki volt téve.  

2021-ben került sor az eredeti sí-
remlék restaurálására, melyet 
Módy Péter szobrász-restaurátor 
végzett el. Az előzetes állapotfel-
mérés után a restaurálás célja a kő 
eredetiségének megőrzése mellett, 
a további állapotromlás megaka-
dályozása volt. Mivel az emlékmű 
másolata megtalálható az erede-
ti helyen, nem volt elsődleges cél 
az eredeti állapot visszaállítása. 

 A korábbi lakkréteg acetonos ol-
dattal eltávolításra került, ekkor 
vált láthatóvá több későbbi bevé-
sés, melyet a látogatók hagyhattak 
emlékül az utókornak. A meglévő 
lemezes leválások fixálása megtör-
tént, szükség szerint tömítőanyag 
felhordásával. A nagyobb hiányos-
ságok speciális restaurátor habarcs-
csal lettek kiegészítve, de két oldalt 
a korábbi beavatkozások nyoma 
szabadon maradt, bepillantást en-
gedve a műtárgy történetébe. A vé-
sett feliratot valószínűleg eredetileg 
is beszínezték a korban szokásos 
lenolajos festékkel. Később a jobb 
láthatóság érdekében ezt utólag át-
festették jó szándékú, de kevéssé 

szakavatott kezek. A későbbi fes-
tékréteg eltávolítása után az eredeti 
betűvésetek újra megfestésre kerül-
tek. A betűket a restaurátor csak ott 
egészítette ki, ahol az eredeti betű 
egy része megmaradt. A kiegé-
szítések nem kerültek színezésre.  

A restaurálás után a síremlék ko-
rábban hosszában kettétört része 
összeillesztésre került, de nem lett 
összeragasztva, hanem megőrizve 
a sérülést, két rozsdamentes pánt-
tal lett összerögzítve. A restaurálás 
után a síremlék íráshordozó része A 
Magyar Nyelv Múzeuma épületé-

ben, ellenőrzött környezetben került 
elhelyezésre, ahol a látogatók meg-
tekinthetik ezt az egyedi műtárgyat. 

Kurucz Péter

gyűjteménykezelő, könyvtáros

Egy műtárgy új élete

A herbáriumban évről évre olyan 
növényeket találunk, melyek már 
Kazinczy Ferenc korában is megta-
lálhatóak voltak. A széphalmi mes-
ter nagy rajongója volt a kerteknek 
és a különleges növényeknek. A 
múzeum gyűjteményében található 
egy, az 1600-as évekből származó 
ónémet nyelven íródott füveskönyv, 

mely a Török család örökségeként 
maradt ránk, és melynek segítségé-
vel Kazinczy felesége, Török Zsófia 
a környékbeli embereket gyógyította.  

A 2021-es év tavaszán ismét be-
ültettük a kis ékszerdobozként 
megismert kertet. A Török család 
füveskönyvét, valamint Kazin-
czy Ferenc leveleit alapul véve 
válogattuk ki azokat a fűszer- és 

gyógynövényeket, melyeket meg-
dörzsölve kellemes illatokat érezhe-
tünk, valamint a virágos növények 
egy részét is, melyek színei lágyan 
megfestik a kert ezen szegletét.

A kiállítás megnyitója minden év-
ben közkedvelt program a látogatók 

körében.

Idén június 29-én várjuk az érdek-
lődőket erre az alkalomra, melyre 
készülve a nyelvmúzeum rajzpályá-
zatot hirdetett az általános iskolás 
diákok részére. A növények mel-
lé elhelyezett irodalmi alkotások-
hoz várjuk illusztrációk készítését, 
melyeket a megnyitó napján be-
mutatunk a közönségnek, és kihir-
detjük a nyertes pályázókat. Ezzel 
a kezdeményezéssel kiegészítve 
mutatjuk be az ember, a természet, 
az irodalom és a művészet össze-
tett, felbecsülhetetlen kapcsolatát.

Látogassanak el Széphalomba! Sé-
táljanak egyet a kertben! Csodálják 
meg a körülöttünk lévő környe-
zet nyújtotta páratlan szépséget, és 
a testi kikapcsolódás mellett az 
irodalom remekeivel élvezzék a 
lelket és az elmét energiával fel-
töltő kikapcsolódás lehetőségét!

Hornyákné Tóth Renáta, 
múzeumpedagógus
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Szerencsi Szakképzési Centrum
Sajtóközlemény

Együttműködési mEgállapodást 
kötöttEk

Az együttműködés központi területe az Egészségügy ágazaton belül az Álta-
lános ápoló szakma, amely az új szakképzési törvény szerint alapképzésben 6 
év, közismeret nélküli képzésben pedig 3 év. Ezek a képzési idők eltérnek a 
többi ágazattól, ami azt is jelenti, hogy a kimenet egy magasabb végzettséggel 
párosul. 
Az iskola ebben az évben is indítja a közismeret nélküli, érettségi végzettség-
re épülő Általános ápoló képzést. Aki erre a képzésre jelentkezik, okleveles 
technikus végzettséget szerezhet. Abban az esetben, ha rendelkezik Gyakorló 
ápoló vagy Gyakorló csecsemő és gyermekápoló végzettséggel, a képzési idő 
lerövidül egy évre. 
A program először a 2020/2021-es tanévben indult, de a tervek között szere-
pel a képzés az elkövetkező években is.
Azoknak ajánljuk az egyéves programot, akik rendelkeznek Gyakorló ápoló 
vagy Gyakorló csecsemő és gyermekápoló végzettséggel. Az érintetteknek ez 
egy jó lehetőség arra, hogy egy év alatt egy okleveles technikus végzettséget 
szerezzenek, amelynek birtokában magasabb kompetenciákkal rendelkeznek 
majd a munka világában, illetve a felsőoktatási tanulmányaikban is hasznosít-
hatják ezt a végzettséget: plusz pontokat jelent a felvételinél, és az egészség-
ügyi felsőoktatási tanulmányaik során beszámítják a kreditekbe. 
További előnye a képzésnek, hogy a duális képzőhelyekkel szakképzési mun-
kaszerződést lehet kötni. Ez a résztvevők számára azt biztosítja, hogy egész-
ségügyi intézményekben tölthetik mind a gyakorlati, mind pedig az elméleti 
óráikat. Így abban a környezetben szerezhet tapasztalatot, fejleszt-
heti a kompetenciáit, ahol a végzettsége birtokában a későb-
biekben dolgozni fog. 
Várjuk a jelentkezőket a képzéseinkre!

a szerencsi sZC sátoraljaújhelyi kossuth lajos technikum szakképző 
iskola és gimnázium együttműködési megállapodást kötött a miskol-
ci Egyetemmel. az együttműködés célja a széles szakmai alaptudás 
és kompetenciák biztosítása, valamint a pályaorientáció erősítése és a 
felzárkóztatás támogatása. a cél továbbá a felsőoktatási intézmény és 
a technikum közös szakmai oktatása az Egészségügy ágazatban, vala-
mint az ehhez kapcsolódó képzési program kidolgozása.

Tudtad-e Sátoraljaújhely?

A 19. században még nem jellemezte az a tudat a lakosságot, hogy megvédjék épületeiket és ez által nem is becsülték meg őket. Ez a fel-
fogás a későbbiekben változott meg, körülbelül a 20. század első felére. Abban az időszakban már megbecsült épületnek számított a ró-
mai katolikus templom, a református templom, melynek I. Rákóczi György adományozta úrvacsorai edényeit. A görögkatolikus templom 
ikonosztázát tartották még nagy megbecsülésben ezekben az időkben. A szakrális épületek mellett a megye házának épületét tisztelték és 
óvták, főleg Kazinczy emlékét és munkásságát őrző levéltár bútorait, berendezéseit. Ezek után a pálos templom és kolostor volt az, ame-
lyet a későbbiekben elkezdtek megvédeni. 1945-ben történt egy fordulópont, hiszen abban az évben kezdődtek meg a műemléki felméré-
sek, ahol is az összes épületet számba vették a város egész területén. A műemléki épületek után nem mehetünk el a műtárgyak mellett 
sem. A 19. század közepétől volt divat a nemesi családok körében a műtárgy vásárlás és gyűjtés. Ezekben az időkben több jómódú család 

is jelentős gyűjteménnyel rendelkezett. A tárgyakat többségében kiállításokon vásárolták meg a számukra megtetsző tárgyakat. Annyit lehet még 
tudni, hogy 1861-ben tartottak egy sorsolást, ahol összesen 6 híres műtárgy maradt a városban. Hogy mik voltak ezek, nem tudni. A későbbiek-
ben vált divattá, hogy a közhivatalok dísztermei számára híres és elismert festőktől rendeltek be és vásároltak festményeket. Ezek közül több ma 
is a városháza falait díszítik. A jeles alkotásokból itt, az egyházi intézményekben és az iskolákban is található egy-egy festmény, egy-egy örök-
ség. Amit tudunk, hogy a helyi lakosok helyi gyűjteményei közül is kiemelkedett Pázmányi János főorvosé, valamint Szilágyi Dezsőé. Utóbbinak 
nagy értékű hazai és külhoni alkotók művei, bútorok és muzeális tárgyak sorakoztak a gyűjteményében. Azonban sajnos, ezek már korábban elke-
rültek Sátoraljaújhelyből. Ma már közgyűjteményeink, művelődési intézményeink állítanak emléket, az egykori jelentős műgyűjtésről városunkban. 

(forrás: Sátoraljaújhely Lexikona)

A 19. században nem igen törődtek a város építészeti emlékeivel

Ebben az esztendő-
ben újra a bográ-
csok, grillek és 
egyéb főzőeszkö-
zök mellé állhatnak 
majd a versenyzők. 

Sátoraljaújhely Város Önkormány-
zata és a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ közös szervezésében júni-
us 19-én, immáron 18. alkalommal 
ismét a vad-és halételfőző versenyé 
lesz a főszerep a pandémia előtt már 
jól megszokott programok között. A 
helyszín nem változott, továbbra is 
Sátoraljaújhely Széphalom, a Kos-
suth-kert ad majd otthont az egész 
napos rendezvénysorozatnak. A fő-
zőversenyre ez alkalommal vad- és 
halétel és egyéb, bármilyen húsból 
készült étel kategóriában lehet ne-
vezni! A főzőversenyen egy nevező 
többféle ételt is főzhet. A szervezők 
a tűzrakó helyeket biztosítják majd, 
a nevezőknek pedig csak a fantáziá-
juk szab határt, abban a tekintetben, 
hogy milyen fajta húst, fűszert hasz-
nálnak majd és mi mindent készíte-
nek. A rendezvény helyszínén, a 
rendezőkkel való egyeztetést köve-
tően a június 18-án 9 órától lehet a 
főzőhelyeket kijelölni, elfoglalni és 
a sátrakat felállítani. A felállított sát-
rak és egyéb értéktárgyak őrzéséről 
azok tulajdonosai gondoskodnak. 
Az ételeket 13 órától zsűrizik majd. 
A verseny kategóriánkénti első 
három helyezettje díjazásban rész-
esül. Idén a főzőverseny keretében 
megrendezik a kilencedik Favágó 
versenyt is. A szervezők felhív-
ják a figyelmet arra is, hogy a ren-
dezvényen csak érvényes védettségi 
igazolvánnyal lehet részt venni! Vé-
dettségi igazolvánnyal nem rendel-
kező 18 év alatti kiskorú csak vé-
dettségi igazolvánnyal rendelkező 
nagykorú kíséretében vehet részt 
azon! A 16-18 év közötti védettségi 
igazolvánnyal rendelkező kiskorúak 
a rendezvényre kísérő nélkül belép-
hetnek!     
A jelentkezési lapokat június 17-ig 
postán, személyesen vagy e-mail-
ben adhatják le a nevezők. A neve-
zési lappal együtt kötelező beadni 
az „Élelmiszerbiztonsági nyilatko-
zat”-ot is! 
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Művelődési Központ
Információ, program, nevezési la-
pok: www.saujhelymuvhaz.hu és 

www.satoraljaujhely.hu

Tel.: 47/321-727

Déryné Fesztivált- Színház mindenkinek
      Új fesztivállal gazdagodik Sátoraljaújhely. A Város Önkormányzata, a Városok és Falvak Szövetsége támoga-
tásával „Déryné Fesztivál- Színház mindenkinek” címmel és ennek a mottónak a jegyében egy új, nyári színházi fesztivál 
programsorozat alapjait teremtik meg idén a szervezők. Remények szerint egy nagy múltú, minőségi kultúrát közvetí-
tő eseménysorozat lesz ez a jövőben, sátoraljaújhelyi központtal, de a térség települései is élvezik majd ennek előnyét.
          A Déryné program legfontosabb célkitűzése, hogy a minőségi kultúrát elvigye a legkisebb településekre is. 
Olyan helyekre, ahol a színházszerető közönség csak nehezebben jut az ilyen jellegű kulturális élményekhez. Ezzel 
együtt pedig a társulatok számára is lehetőséget nyújt arra, hogy élményekkel kísérve újabb és újabb helyszíneket is-
merjen meg, kapcsolatot építsen a közönséggel. A Déryné programon belül ezeket a célkitűzéseket négy alprogram-
ból segíti. Az Országjárás alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével színházi 
produkciók országos utaztatását végzik. A Barangoló alprogramja lehetőséget és szakmai támogatást nyújt pályá-
juk elején lévő előadóművészeknek és fiatal, kőszínházon kívüli alkotóközösségeknek, ötleteik megvalósításához. 
 A Vándorszínház alprogram előtérbe helyezi az alig néhány száz lelkes települések elérését, vala-
mint a fesztiválok, a táborok minőségi programkínálat bővítését célozza. A Déryné program negyedik pillé-
reként megalapítottak egy kis létszámú saját Társulatot is, mellyel évi 3-5 bemutató létrehozását valósítják 
meg. Ez utóbbiak segítségével jöhet létre Sátoraljaújhelyen is az új fesztivál. Kolti Helga a Vándorszínház 
alprogram vezetője elmondta, hogy a jelenlegi tervek szerint egy szűk hét alatt minél több izgalmas és érté-
kes előadást szeretnének elhozni az itt élőknek, ezzel együtt pedig szeretnék bemutatni a Déryné Társulat ösz-
szes előadását is. Július 14-én a színházteremben a Déryné Program egyik zászlós hajóját a Déryné, ifjasz-
szony című színházi darabot tekinthetik majd meg az érdeklődők. Ez lesz a nyitó előadás. Ez után Széphalom 
a János vitéznek ad majd otthont, de erre a helyszínre már délután is érdemes kilátogatni. A színdarabhoz 
kapcsolódóan ugyanis egy nagy játék részesei lehetnek kicsik és nagyok. A Völgysínházban a Kék róka, A 
falu rossza című történetek is megelevenednek majd valamint táncszínházi előadás is szerepel a kínálatban.
 A helyszínek pedig csak tovább fokozzák majd a kulturális élményt Kolti Helga szerint. Sátoraljaúj-
helyen a Latabár Színház egyedülálló környezetet biztosít a színházi estékhez. Különlegesek lesznek azok is, 
amelyek a Völgyszínház szabadtéri színpadán vagy éppen Széphalomban, A Magyar Nyelv Múzeumában va-
lósulnak majd meg. Emellett több darabot is elvisznek majd a környék kisebb településeire és így válik majd 
Sátoraljaújhely központtal a tervek szerint térségi eseménnyé ez a fesztivál és válik majd hagyománnyá. 
 A  teljes programot a Déryné Művészeti Nonprofit Kft, működteti Kis Domonkos Márk ügyvezető 
igazgató vezetésével.

Lesz vad- és halételfőző 
verseny
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Lakossági bejelentés érkezett a Sá-
toraljaújhelyi Rendőrkapitányságra, 
miszerint két kútba esett rókaköly-
köt találtak az Oremus dűlőben. A 
rendőrség munkatársai a helyszínre 
érkezve értesítették a megyei ka-
tasztrófavédelem munkatársait, akik 
aztán a helyi hivatásos tűzoltókkal 
közösen végezték el az állatok men-
tését. Nagy Zsolt Csaba rendőrezre-
des elmondta nagyon ritkán történ-
nek ilyen esetek Sátoraljaújhelyen, 
de ha valaki mégis találkozna hason-
lóval, semmiképp ne próbálja meg 
kimenteni az állatokat. A rókamentés 
szép példája a rendőrség, a kataszt-
rófavédelem és a tűzoltóság össze-
hangolt együttműködésének- tette 
hozzá Nagy Zsolt Csaba alezredes.

Elsőáldozók

A sátoraljaújhelyi Szent István király római katolikus templomban 36 kisgyermek lett elsőáldozó. Ez az első találko-
zás szentsége az Eucharisztiában, azaz az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal. Az ünnepi szentmise keretében, a 
járványügyi korlátozások részleges feloldásával a szülők és családtagok megtelítették a padsorokat. A katolikus csa-
ládoknál a gyermek megkeresztelkedése után az egyik következő, fontos lelki és hitbeli állomás az elsőáldozás. Az 
elmúlt évekhez képest az idei az egyik legnagyobb létszámot jelentette az elsőáldozó gyerekek tekintetében. Szabó 
Attila káplán arra hívta fel a figyelmüket, hogy Krisztus tanítása szerint a szeretet határozza meg majd az életüket. 

Futrinka, Sátoraljaújhely - Hegyköz Turizmusáért Egye-
sület működtetése alatt álló gumikerekes kisvonat köz-
kedvelt a helyiek és az ide érkező turisták körében 
egyaránt. Június 2- tól, szerdától kezdődően indította 
újra menetrendszerinti járatait, ami 56 személy szállí-
tására alkalmas, viszont csak a járványügyi szabályok 
betartásával használható. Fontos információ az induló 
gumikerekes járatokat illetően, hogy a maszk haszná-
lata kötelező, de az utazás oltási igazolványhoz nem 
kötött. A társas érintkezés elkerülése érdekében csak 

minden második sorba foglalhatnak helyet az utasok. A megfelelő idő-
járási körülmények mellett nyitott kocsikkal közlekedik a Futrinka.

Honnan indul                              Időpont

Sétáló utca                         10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00
Kalandpark alsó állomás   11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Újra fut a Futrinka

Hétfőn és kedden a Futrinka nem közlekedik! 
A hét többi napján az alábbiak szerint indul:

Telefon: 
+36 47 321 458

E-mail: info@ujhelyiturizmus.hu
Közösségi elérhetőség: 

https://www.facebook.com/ujhelyifutrinka

Róka mentés

Banéthné Jurkó Evelin 
és Banéth Ádám - május 15.
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