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ÚjjászületésÉpül az ipari park első csarnoka

Megkezdődött egy új bércsarnok 
kivitelezési munkálata a sátoralja-
újhelyi ipari parkban. A több száz 
négyzetméteres létesítmény mint-
egy 450 millió forintból valósul 
meg, melyhez további 50 millió 
forint értékben utat is kialakítanak 
majd. Ezt európai uniós forrásból 
fedezi az önkormányzat, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. Az 
elkészült csarnok iránt már van 
érdeklődő vállalkozás. A jelenlegi 
tervek szerint ennek eredménye-
ként, első körben közel 50 ember-
nek jelent majd új munkahelyet. A 
most zajló munkálatok nyomán, 
a földterület kitűzése után, a fel-
ső réteget távolítják el az érintett 
területről a gépek. Ezt követően 
kezdődik el az alap kivitelezése 
és ezzel együtt a közművesítés is 
megvalósul. Ezután épülhet fel a 
csarnok. A sátoraljaújhelyi ipari 
park területére több érdeklődő vál-
lalkozás is van, amely egyben azt 
is jelenti, hogy a néhány éve kije-
lölt területen elindulhat a gazdasá-
gi élet szereplőinek megjelenése.

Óvatosan közlekedjenek

Alkoholfogyasztás, piros lám-
pa figyelmen kívül hagyása és a 
nem megfelelő követési távolság. 
Ezek okozták a legsúlyosabb ki-
menetelű közúti baleseteket az 
elmúlt hónapban a Sátoraljaújhe-
lyi Rendőrkapitányság területén. 
Az anyagi károkkal járó balese-
teknél sok esetben a közutakon 
megjelenő őzek okoztak gondot, 
de az emberi figyelmetlenség és 
a KRESZ szabályok be nem tar-
tása is jelentősen közrejátszott 
a károk okozásában. Tízből ki-
lenc közúti baleset oka azonban 
még mindig az emberi ténye-
ző: a közlekedők felelőtlensé-
ge, mulasztása, vezetéstechnikai 
hibája. A nyári nagy hőségben 
pedig különösen is nagy figyel-
met igényel a közlekedés, hiszen 
ilyenkor könnyen romlik a kon-
centrációs képesség. Ezzel együtt 
pedig a tanév befejeztével a gye-
rekek közúti közlekedésben való 
megjelenésével is számolni kell.

Ünnepélyes keretek között, június 19-én adták át a nagyságos feje-
delem, II. Rákóczi Ferenc megújult szülőházát Borsiban. Az esemé-
nyen részt vett Áder János, Magyarország köztársasági elnöke és 
Zuzana Caputova szlovák államfő. Ünnepi köszöntőjükben kihang-
súlyozták, hogy a történelmi örökség megmentése és ápolása mindkét 
nemzet számára fontos volt. A kastély épülete ezzel megnyílt a nagy-
közönség számára is, ahol egy interaktív kiállítás is látható, amely a 
Rákócziak történetét és a történelmi korszakot is színesen mutatja be.

A Borsiban található kastély 1616-ban Lorántffy Zsuzsanna és Rá-
kóczi György, a későbbi erdélyi fejedelem házassága révén került a 
Rákócziak birtokába. 1676. március 27-én itt született Rákóczi Ferenc 
erdélyi fejedelem, a magyar szabadságharc vezetője. A szülőház törté-
nelmi örökségként őrizte mindazt, ami ehhez a családhoz kapcsolódott, 
évszázadokon át, azzal együtt, hogy az elmúlt évtizedekben hányatta-

tott sorsa volt. Addig, amíg Áder 
János magyar és Ivan Gasparovics 
szlovák elnök 2013. februárjában 
meg nem állapodott annak felújí-
tásáról. A tényleges munkálatok 
2018-ban kezdődtek meg, majd a 
közelmúltban teljes pompájában 
újra alkalmassá vált arra, hogy 
látogatót fogadjon és méltó körül-
mények között legyen továbbra is 
zarándokhely. Az átadó ünnepsé-
gen Diószegi László, a Teleki Ala-
pítvány elnöke mondott beszédet. 
Megköszönte mindazok támoga-
tását, akik aktívan részt vettek a 
pénzügyi háttér előteremtésében 
illetve a felújítás folyamatában.
Áder János köztársasági el-

nök kiemelte: „Szlovákok és magyarok együtt alkottunk újjá vala-
mit ami már régóta több figyelmet érdemelt volna. Közös felelős-
ségünk, hogy a megszépült kastély betöltse hivatását és olyan hely 
legyen, ahol összeér a múlt és jelen.” Zuzana Caputova szlovák 
államfő kiemelte: „Azon túl, hogy felújításra került egy építészeti és 
történelmi szempontból is jelentős építmény, egy olyan szimbólum 
született, mely számunkra hozzáadott értéket képvisel. Ez a szim-
bólum azt jelzi, hogy a hosszú, sok évszázados közös múltnak már 
nem megosztania kellene bennünket, hanem éppen ellenkezőleg.” 
Mint az Európai Unió szomszédos tagországait, össze kellene kötnie.
    A felújítás teljes költsége meghaladta a 8 és fél millió eurót. Eb-
ből az összegből a magyar kormány biztosított több mint 8 millió 
eurót, a szlovák kormány 10000 euróval támogatta a kezdeménye-
zést. A kastély épületének felújítása mellett több szálláshelyet, ét-
termet, közösségi tereket és kiállító helyiségeket alakítottak ki.
  Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere elmondta, 
nagy örömükre szolgál, hogy ez a történelmi zarándokhely újjászü-
lethetett. Ezzel együtt kiemelte, hogy tisztelettel emlékeznek né-
hai Laczkó Lajosra, a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás elnökére, 
aki munkatársaival a nehéz időkben is megvédte az épített öröksé-
get, hogy az ne váljon még inkább az idő vasfogának áldozatává. 
Az ünnepséget követően a két államfő megtekintette a kastélyban 
kialakított állandó tárlatot, amely II. Rákóczi Ferenc életét és a tör-
ténelmi korszakot mutatja be. Ezzel együtt az érdeklődőket szí-
nes kulturális program várta a már megújult kastély ölelésében.

Sátoraljaújhely és Borsi közösen
A II. Rákóczi Ferenc Nonprofit Szervezet 2019 decemberében a 
sátoraljaújhelyi önkormányzattal közösen pályázatot nyújtott be 
a Természet és kultúra – A határ menti terület vonzerejének nö-
velése témakörben, a turisztikai attrakciók közös fejlesztésére.
Ennek köszönhető, hogy „A borsi 
kastély népszerűsítése a II. Rákó-
czi Ferenc Nonprofit Szervezet és 
a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat 
hálózatos turisztikai attrakciófej-
lesztése révén” című nyertes pá-
lyázattal, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával 
megvalósuló program eredmé-
nyes együttműködést tesz lehe-
tővé a határ menti régiók között, 
mintegy 800 ezer euró értékben. 

(folytatás a 2. oldalon)

Az 1880-as években indult útjára 
az a kezdeményezés, miszerint a 
sátoraljaújhelyi és sárospataki diá-
kok elzarándokoltak a tanév végén 
Széphalomra, hogy ott megkoszo-
rúzzák Kazinczy Ferenc sírját és 
kihirdessék a Kazinczy Ferenc 
munkásságával kapcsolatos pályá-
zatok eredményeit. A Petőfi Iro-
dalmi Múzeum- A Magyar Nyelv 
Múzeuma ennek nyomdokaiba 
lépve, néhány évvel ezelőtt alapí-
totta meg a Kazinczy Emlékdíjat. 
A tanév végén olyan, - a sátoral-
jaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázi-
umba járó - diákok részesülnek az 
elismerésben, akik az adott évben 
magyar nyelvből és irodalomból a 
legjobban teljesítettek. Az idei év-
ben Szabó Vanda vehette át a Ka-
zinczy Emlékdíjat, aki végzős nö-
vendékként számos irodalmi ver-
senyen megmérettette már magát. 

Alakul a kondipark

Jól halad a sátoraljaújhelyi kon-
dipark kivitelezése. A Dohány úti 
sportpálya területén elvégezték az 
alapozó munkálatokat. Ezt köve-
tően telepítenek 15 db, a testrészek 
átmozgatására, fejlesztésére szol-
gáló gépet. Ezzel bővítik a város-
ban rendelkezésre álló sportolási 
lehetőségek sorát, melyet további 
fejlesztések követnek majd. A 100 
%-os támogatási intenzitással ren-
delkező pályázattal együtt a sport-
pálya majdnem teljes egészében 
kiépült már, azonban az Önkor-
mányzatnak további tervei is van-
nak a jövőre nézve. A hónap vé-
gére elkészül a kondipark, melyet 
a belépéshez szükséges tokenek 
kiváltásával bármely sátoraljaúj-
helyi lakos igénybe vehet majd.

Kazinczy Emlékdíj

Hamarosan megújul az Oremus 
utca

Az elmúlt hónapokban jelentős 
terhelésnek volt kitéve Sátoralja-
újhelyen az az útszakasz, amely 
a Rákóczi Tábor megközelítését 
teszi lehetővé. Az Oremusz utca 
felújítása hamarosan megkezdő-
dik. Addig is türelmet kér a te-
lektulajdonosoktól a város pol-
gármestere. Szamosvölgyi Péter 
elmondta, a Majális parkban, a 
Várhegyen és a Rákóczi Tábor-
ban jelentős fejlesztések zajlanak. 
Ezzel együtt jár az is, hogy az 
építkezések ideje alatt teherautók 
szállítják az érintett helyszínekre 
az alapanyagokat. Így az Oremus 
utca ilyen szempontból fokozott 
terhelésnek van kitéve. A projek-
tek befejezését követően azonban 
ez az útszakasz megújul majd.

Völgyszínház és Borterasz

A hétvégén családi programokkal 
várták az érdeklődőket a sátoralja-
újhelyi Völgyszínház és Borterasz 
programjaira. A debreceni Kuc-
kó Művésztanya gyermekszínház 
keretében szórakoztatta a csalá-
dokat. A Cimbaliband együttes 
pedig néhány év kihagyása után 
örömmel tért vissza a városba.

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA



Még több helyen fogható a 
Zemplén FM

Újabb mérföldkőhöz érkezett 
a Zemplén Médiacentrum. A 
PR-telecommal évtizedek óta 
együttműködésben álló Zemp-
lén Televízió mellett immáron a 
Zemplén FM is bekerült a szol-
gáltató kínálatába. Ezáltal több 
településen lesz elérhető a rádió 
adása.  Ez a térség rádiója életé-
ben azért lényeges, mert ezzel is 
bővül a vételkörzete.  Immáron 
nemcsak az autóban, vagy az üz-
letekben, hanem már a televízi-
ókon keresztül is fogható lesz a 
Zemplén FM a háztartásokban. A 
három évtizedes múlttal rendel-
kező Zemplén Televízió mellett 
a nemrég elindított Zemplén FM 
rádió adása is elérhető ezentúl an-
nak a szolgáltatónak a kínálatá-
ban, mely évtizedek óta jelen van 
a térségben és aktív kapcsolatot 
ápolt elsősorban a televízióval. A 
felhasználónak csak annyi dolga 
van, hogy újraindítja a dekódert 
és a 910-es csatornán és a 146 
megahertzen érhető el a Zemplén 
FM. Ennek köszönhetően, akár-
csak a Zemplén Tv úgy a rádió 
is több településen lesz elérhető, 
mondta Seres Péter ügyvezető.

Szarvashurka, harcsapacal vagy 
éppen őzfondü – ilyen ételek is 
készültek a Sátoraljaújhely Vá-
ros Önkormányzata és a Kossuth 
Lajos Művelődési Központ közös 
szervezésében, idén 18. alkalom-
mal meg rendeztett Vad- és halé-
telfőző versenyen. A hagyomá-
nyos helyszínen, Széphalmon, 
a Kossuth-kertben a pandémiát 
követő enyhítések után, 30 csa-
pat nevezett az eseményre és 

több mint 40 féle ételt készítettek 
a résztvevők. Ezeket Bede Ró-
bert, mesterszakács zsűrizte. Az 
induló csapatok 2 kategóriában 
nevezhettek. Vad, hal és egyéb 
alapanyagok felhasználásával ké-
szíthettek ételeket. Szamosvölgyi 
Péter, Sátoraljaújhely polgármes-
tere nyitóbeszédében kiemelte, 

Halat, vadat, s mi jó falat
hogy nem szerették volna, ha ez 
a nagy hagyományokkal rendel-
kező esemény a pandémia miatt 
megszakadt volna. Így a járvá-
nyügyi szabályok betartásával 
lehetőséget adtak a csapatoknak 
az idei nevezésre, igaz, kisebb 
létszámmal. A jelentkező csapa-
tok ugyanis a térség gasztronó-
miai sokszínűségét is bemutat-
ják. Bede Róbert mesterszakács 
szerint pedig igazi érdekességek-

kel találkozott a zempléni főző-
verseny kapcsán és több csapat 
esetében is meggyőződött arról, 
hogy komoly szakmai felkészü-
lés előzte meg a zsűrizett ételek 
elkészítését. Budainé Bodnár 
Edit, a Kossuth Lajos Művelődé-
si Központ igazgatója elmondta, 
idén is kiemelt szerepet játszott 

ez az esemény a nyári program-
jaik sorában. Gazdag program-
kínálattal várták a rendezvény 
iránt érdeklődőket is. A szervezők 
remélik, hogy következő éven 
már a megszokott keretek kö-
zött, kibővített programkínálattal 
várhatják majd az érdeklődőket. 

A főzőverseny díjazottjai 
lettek:

Vad- és halétel kategória
1.     Mikóházi Fatelep – Őz fon- 
dü vackorral és dödöllével
2.     Jóbarátok – Vaddisznó pör-
költ krumplilángossal
3.     F and G Kisgép Központ Sá-
toraljaújhely – Szarvaspörkölt
 

Egyéb, bármilyen húsból 
készült étel

1.     Csibefarm Kft. – Kakashere 
pörkölt zúzával és taréjjal
2.     Laci konyhája – Mézes-mus-
táros marhapörkölt tejfölös-kap-
ros nokedlivel, házi kovászos 
uborkával
3.     Csicsergők Csapata – Mar-
hapörkölt grulyalángosba öltöz-
tetve, ahogy anya készítené, ko-
vászos uborkával
 

Különdíjasok

Zempléni Spartacus Vadásztársa-
ság – Szarvasszűz libamájjal és 

gombával.
Az óriásmadár és csapata – 

Strucc gulyás házi csipetkével 
(vad- és halétel kategória)

Diákmunka

Idén is elindul a nyári diákmun-
ka program Sátoraljaújhelyen. A 
fiatalok korai munkatapasztalat-
ra és jövedelemre tehetnek szert 
ennek jegyében. Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzata ebben 
nyújt segítséget a fiataloknak. 
A foglalkoztatás itt két turnus-
ban, júliusban és augusztusban 
történik, melyhez a munkaügyi 
hivatalban kell regisztrálniuk a 
diákoknak és egyúttal kérelmet 
kell beadniuk az önkormány-
zat felé. Ebben a két hónapban 
a Polgármesteri Hivatalban és a 
város fenntartásában lévő intéz-
ményekben összesen 30 diáknak 
tud ilyen lehetőséget kínálni az 
önkormányzat. Egyre több diák 
szeretne nyári diákmunkát vállal-
ni, részben a tapasztalatszerzés, 
részben pedig egy kis zsebpénz 
szerzés céljából. Az önállóságra 
és a szülőktől való függetlenség 
megszerzésére is remek alkalom 
lehet a nyári diákmunka több for-
mája is. Dr. Terdik Sándor jegyző 
szerint a diákok a nyári munka-
végzés során olyan tapasztala-
tokat szereznek majd, melyet 
mind a tanulmányaikban, mind 
pedig a későbbi munkavégzés 
során hasznosítani tudnak majd.

 (az első oldal folytatása)

A Borsi Rákóczi-kastély környezetének turisztikai fejlesztése keretében cél a kastély turisztikai útvona-
lakba történő bekötése (kerékpár- és gyalogos útvonalak a Bodrog felől), valamint a kastély környeze-
tének olyan tájépítészeti rendezése, amely egyrészt segíti a helyszín értelmezését a látogatók számára 
(várárok bemutatása), másrészt élményszerűen bemutatja a környezetében folytatott egykori uradalmi 
gazdálkodást (veteményeskert, urasági erdő tematikus útvonala, egyedi tematikus játszótér létesítése).

Semmelweis-nap
Július 1-jén, Semmelweis Ignác 
születésének 203. évfordulóján 
Sátoraljaújhely város Önkor-
mányzata és a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ a Város-
háza dísztermében megtartotta 
hagyományos Semmelweis-napi 
ünnepségét. A magyar egészség-
ügy jeles napja, ahogy tavaly, 
úgy idén is, a világjárvány tük-
rében különös jelentőséggel bír. 
Az ünnepségen Szamosvölgyi 
Péter polgármester elmondta, 
az elmúlt másfél évben a járvá-
nyügyi intézkedések határozták 
meg a mindennapokat. Áldoza-
tos munkát végeztek az egész-
ségügy területén. Ezt szerették 
volna idén is ünnepélyes keretek 
között megköszönni minden-
kinek, és tiszteletüket kifejezni 

azoknak, akik a szakterületen 
dolgoznak. Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő az ese-
mény kapcsán kiemelte: a Sá-
toraljaújhelyi Erzsébet Kórház, 
valamint a hozzá tartozó rende-
lőintézetek központi szerepet 
töltenek be a régióban. Az itt 
dolgozók pedig nagyon fontos 
munkát végeztek az elmúlt idő-
szakban, amelyért csak köszönet 
jár nekik. Ezt követően Dr. Ter-
dik Sándor, Sátoraljaújhely jegy-
zője mondott ünnepi beszédet.
 Az eseményen több egészség-
ügyi dolgozónak járó elismerést 
is átadtak. Az Erzsébet Kórház 
dolgozója, dr. Krajnyik Zoltán 
osztályvezető főorvos a város 
érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréséül a dr. 

Óvatosan a vízhasználattal

A Zempléni Vízmű Kft. 56 tele-
pülésen szolgáltat ivóvizet. Ebből 
53 település egyetlenegy rend-
szerről kapja a vizet. Ez elsősor-
ban az ivóvízellátásra vonatkozik. 
A kánikulában fokozottan kell 
figyelni a vízhasználatra- hívta 
fel a figyelmet Lakatos István a 
Zemplén Vízmű ügyvezető igaz-
gatója. A nyári nagy melegek al-
kalmával mindig megnövekszik 
a lakossági vízfogyasztás. A nyár 
beköszöntével számos turista ér-
kezik Sátoraljaújhelyre, de a kör-
nyező kis településekre is, ahol ez 
által is megnövekszik a fogyasz-
tás. Fontos kiemelni a tudatos és 
mértékletes vízfogyasztást ebben 
az időszakban is Ezzel együtt je-
lenleg nincsen semmilyen korlá-
tozás a Zemplén Vízmű részéről.

Illés László Közegészségügyi 
díjat vehette át. Véleménye sze-
rint családja támogatásával tudja 
munkáját végezni. Ebből merít 
sokszor erőt. A Sátoraljaújhe-
lyi Szociális Intézmény igazga-
tói dicséretben részesítette Gé-
czy Andrea főnővérhelyettest. 
A díjazott kiemelte, nagy meg-
lepetés volt számára ez az el-
ismerés, de egyben fontos is. 
Kiváló szakmai munkájának 
elismeréséül a Szent Anna Sze-
retetotthon által adományozott 
Idősekért díjban részesült Da-
rabosné Schrott Edina ápolónő.
 Elmondta, hogy hivatásként éli 
meg munkáját. Szeret az idő-
sekkel foglalkozni és a munka-
helyén a kollégák támogatásá-
val igyekszik végezni feladatát.
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Számos lehetőséget kínál a Ma-
gyar Honvédség azoknak, akik 
hosszabb távon vagy akár ide-
iglenesen keresnek biztos meg-
élhetést és stabil munkahelyet, 
melynek köszönhetően jelenleg 
is töretlen az érdeklődés a kato-
nai pálya iránt.

A járványhelyzet hatására egyre 
több helyen találkozhatunk a Ma-
gyar Honvédség katonáival, akik 
alapfeladataik ellátása mellett a 
rendvédelmi szervek, illetve az 
egészségügyi dolgozók munkáját 
is segítik. Mindez azt is eredmé-
nyezi, hogy az eddigieknél is több 
figyelem irányul rájuk, ezáltal 
magára a katonai pályára. Erről 
is beszélgettünk Nagy Géza őr-
naggyal, a miskolci Hadkiegészí-
tő és Toborzó Iroda vezetőjével.

- Mennyire érzékelhető a meg-
növekedett figyelem a toborzó-
iroda ügyfélforgalmán?

- Az iroda ügyfélforgalma évek óta 
magas, a régióból szolgálatot vál-
lalók száma országosan is kiemel-
kedő, így inkább azt mondanám, 
hogy továbbra is töretlen a jelent-
kezési kedv a megyében. Többen 
úgy jönnek be hozzánk, hogy 
találkoztak kollégáinkkal a köz-
területen vagy egy egészségügyi 

Töretlen az érdeklődés a katonai pálya iránt
intézményben, és megtetszett az a 
fegyelmezettség és elhivatottság, 
amellyel a munkájukat végzik.

- Mit tudnak számukra kínálni?

- A Magyar Honvédség sokrétű 
feladatkört lát el, így szinte bár-
milyen végzettséggel rendelkező 
és bármilyen élethelyzetben lévő 
embernek tud megoldást kínál-
ni. A fiatalok továbbtanulhatnak 
nálunk, legyen szó akár az egye-
temi szintű tisztképzésről, akár 
a tanfolyamrendszerű altisztkép-
zésünkről. Akik azonnali mun-
kalehetőséget keresnek, szerző-
déses szolgálatra jelentkezhetnek. 
Ilyenkor megvizsgáljuk a pályázó 
iskolai végzettségét, a kompe-
tenciáit, felmérjük, hogy milyen 
szakterületen szeretne dolgozni, 
majd ezt összevetjük a honvédség 
alakulatainak igényeivel. Igyek-
szünk mindenki számára megta-
lálni a végzettségének, szaktu-
dásának megfelelő munkakört.

- Kiket várnak elsősorban szer-
ződéses szolgálatra?

- Szükségünk van az általános 
katonai feladatokat ellátó lö-
vész, illetve felderítő katonák-
ra, de keresünk „C” kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező gép-
kocsivezetőket, autószerelőket, 
műszaki szakembereket, szaká-
csokat, informatikusokat, jogá-
szokat, és még hosszan lehetne 
sorolni a betölthető munkakö-
röket. Úgy szoktunk fogalmaz-
ni, ha valaki szeretne katona 
lenni, de nem tudja, hogy pon-
tosan mi érdekli, jöjjön be hoz-
zánk és biztosan tudunk számára 

megfelelő lehetőséget ajánlani.

- A járványhelyzetben többen a 
meglévő munkájuk vagy tanul-
mányaik mellett szeretnének 
segíteni, erre van lehetőségük?

- Igen, hiszen a 2012-ben megújí-
tott, és azóta folyamatos fejlesztés 
alatt álló tartalékos szolgálatnak 
pontosan ez az egyik célja. A tar-
talékos katonák időszakosan részt 
tudnak venni például határvédel-
mi vagy missziós feladatokban is, 
de sokan közülük jelenleg a kór-
házakban látnak el szolgálatot, 
illetve az aktív állomány munká-
ját segítik a laktanyákban. A tar-
talékos szolgálat speciális ága az 
állásukat ideiglenesen elvesztett 
embereknek kínál hat hónapos 
szolgálati lehetőséget, amelyből 
bármikor kiléphetnek, amennyi-
ben rendeződik a helyzetük. Arra 
is szép számmal akad példa, hogy 
a tartalékos katonák karrierlehető-
séget találnak nálunk és átjelent-
keznek szerződéses szolgálatra.

- Ha valaki szeretne jelentkezni, 
vagy csak több információt sze-
rezni, hogyan teheti ezt meg?

- Sok hasznos és érdekes infor-
máció található a www.iranyase-
reg.hu és a www.hadkiegeszites.
hu oldalakon, valamint az Irány 
a Sereg! Facebook oldalán. Sze-
mélyes tájékoztatást Miskolc, 
Hatvanötösök útja 2 szám alatt, 
az idén 20 éve átadott toborzó-
irodában kaphatnak az érdek-
lődők, akik az 46/327-245-ös 
telefonszámon vagy a borsod.
toborzo@mil.hu e-mail címen is 
kapcsolatba léphetnek velünk.

A KERI-sek már dolgoznak

Az utóbbi időben a nyári gya-
korlati képzés keretei között kö-
zépiskolai tanulók fogadására is 
lehetőség nyílik országszerte az 
intézmények és hivatalok közöt-
ti együttműködési megállapodá-
soknak köszönhetően. Sátoral-
jaújhelyen a nyár elején nyolc 
tanuló kezdte meg szakmai gya-
korlatát a Polgármesteri Hiva-
talban. A Szent István Katolikus 
Technikum és Gimnázium 10. és 
11. évfolyamán tanuló, ügyvite-
li szakos diákok kaptak lehető-
séget arra, hogy információkat 
és tapasztalatot szerezzenek a 
szakmájukon belül. Az összesen 
140 órás munkalehetőség négy 
hétig tart a diákoknak, mely so-
rán tapasztalatot szerezhetnek az 
önkormányzat dolgozóinak mun-
kavégzéséből. Dr. Terdik Sándor 
jegyző elmondta: a Hivatalban 
dolgozókra is jó hatással van, 
ha diákok érkeznek hozzájuk. 
A szakmai gyakorlat nagyszerű 
módja annak, hogy a középis-
kolás hallgatók megismerjék a 
munkakörnyezetet, elsajátítsanak 
még több képességet, kapcsolat-
ba lépjenek a szakemberekkel.

Nemzetiségi hagyományőrzés

Sátoraljaújhely Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzata, A 
szlovák hagyományok erősíté-
se című projekt keretében szak-
mai napot rendezett Rudabá-
nyácskán. A színes programban 
népi kézműves foglalkozások, 
gyermekjátékok, gasztronómiai 
bemutató és zenei műsor is sze-
repelt, melyen ingyenesen vehet-
tek részt a helyi és a környékről 
érkező érdeklődők. A szlovák 
identitás megőrzése, a hagyo-
mányok ápolása és a különbö-
ző generációk találkozása volt a 
célja annak a programnak, me-
lyet a nemzetiségi önkormányzat 
szervezett Rudabányácskán. A 
kulturális műsorral fűszerezett 
eseményen szép számmal vettek 
részt kicsik és nagyok egyaránt. 
A nap során kiscsoportos turnu-
sokban betekintést nyerhettek a 
gyerekek a Zempléni Szlovákok 
Tájházába, ahol megnézhették 
a néprajzi gyűjteményt is. A ru-
dabányácskai Rozmaring Asz-
szonykórus tagjai hagyományos 
szlovák ételekkel kedveskedtek 
a gyerekeknek: lapcsánkát és 
gőzön főtt gombócot kínáltak. A 
nap során a gyerekek ügyessé-
gi játékokban is kipróbálhatták 
magukat. Így zsákban ugrálás-
ban és talicskás sorversenyben 
mutathatták meg tudásukat.

Tankerületi tanévértékelés

Egy rendkívüli szorgalmi tanévet 
zárt június 15-tel a Sárospataki 
Tankerületi Központ valamennyi 
feladatellátási helye, Donkó Jó-
zsef, tankerületi igazgató szerint. 
A covid járvány újabb hullámát 
és a jelenléti oktatás nélkülözését 
már gyakorlatiasabban vették a 
pedagógusok és a gyerekek is. Az 
általános iskolák mellett a Tanke-
rülethez tartozó további, többek 
között alapfokú művészeti isko-
lák által biztosított oktatási-neve-
lési feladat több mint 6000 fiatalt 
érintett. A Sárospataki Tankerületi 
Központ a 2020/2021-es tanévben 
négy, így többek között a sátoral-
jaújhelyi járás területén mintegy 
40 feladat-ellátási helyen gondos-
kodott az oktatásáról, neveléséről. 

(folytatás a 4. oldalon)

Sport- és táncversennyel egybe-
kötött tanulmányi utazásra indult 
a sátoraljaújhelyi Holdfény 
Magyar-Lengyel Kulturá-
lis Egyesület, valamint a 
Holdfény Mazsorett Cso-
port. Az úti cél a 40. Zug-
lói Táncfesztivál Országos 
Amatőr Táncverseny volt, 
ahol a fiatalok az esemény 
eredményhirdetésén vettek 
részt. A korábbiakban meg-
hirdetett online versenyen a 
mazsorettes lányok ugyanis 
kiválóan szerepeltek. Kü-
lönböző kategóriákban tíz 
első és egy második helyezést 
sikerült elérniük. Az óvodás kor-
csoportban a helyezés mellé kü-
löndíjat nyertek a kicsik, valamint 
a táncosok megkapták a Fórum-
ház-kupát, a Zugló-kupát és a Bu-
dapest-kupát is. Ha mindez nem 
lett volna elég, sikerült elnyerni-
ük a legmagasabb díjat, az Orszá-

Mazsorett siker - Zugló
gos bajnok-kupát is. Erre a leg-
büszkébb az egyesület. A lányok 

a mazsorett program után megis-
merkedtek Budapest néhány ne-
vezetességével is. Ujjné Schnei-
der Hedvig vezető kiemelte, hogy 
a tanulmányi utazást és versenyt 
a TOP-7.1.1-16-H-ESZA 2020-
01250 azonosító jelű pályázat 
támogatásával tudták megvaló-
sítani. A sikerélmény óriási volt, 

amely további munkára sarkallja 
az egyesület fiatal tagjait a hosz-

szú kényszerszü-
net után, amelyet 
a pandémia oko-
zott. A sátoralja-
újhelyi mazsorett 
csoportok várják 
az új jelentkezőket 
soraik közé. Az 
idén is nyári tá-
borba várták a már 
gyakorlott ma-
zsorettes lányokat 
és azokat is, akik 
a közelmúltban 

csatlakoztak hozzájuk. Ennek 
keretében nemcsak ügyessé-
güket fejleszthették a fiatalok, 
hanem újra lehetőségük nyílt 
arra, hogy egymás társaságában 
töltsenek el egy kis időt. A több 
korosztályt is felölelő mazsorett 
csoport ebben az évben ünnep-
li fennállásának 25. évfordulóját
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Különös egy tanév volt

Önkormányzatok hétvégéje

A sátoraljaújhelyi Rákóczi Tá-
borban az „Önkormányzatok a 
nemzeti megmaradásért” cím-
mel tartotta meg a Rákóczi Szö-
vetség az önkormányzatok hét-
végéjét. Olyan települések ve-
zetői kaptak meghívást, ame-
lyek támogatják a szervezet te-
vékenységét. Így Sátoraljaújhely 
és a régió mellett az ország szá-
mos településéről érkeztek ven-
dégek. A Rákóczi Szövetség har-
minc éves múltja során az egyik 
kiemelt célkitűzés a Kárpát-me-
dencei egység megerősítése volt. 
Az eseményen jelen volt Potá-
pi Árpád János államtitkár, aki 
Nemzetpolitika és nemzeti újra-
kezdés, önkormányzatok együtt-
működése a Kárpát-medencé-
ben címmel tartott előadást. 
Ezt követően Pogácsás Tibor, 
a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára az önkor-
mányzatok lehetőségeit vázolta 
fel. Kiemelte, az élet valameny-
nyi területén igyekeznek segíteni 
a határon túli egységet. Az ese-
mény keretében Szili Katalin, 
miniszterelnöki megbízott, az 
Országgyűlés volt elnöke, a Rá-
kóczi szövetség tanácsadó testü-
letének tagja kiemelte, egy szán-
déknyilatkozatot is elfogadtak a 
jelenlévők, amely a határon túli 
gyermekek megsegítését célozza.

Önkormányzatiság-covid után
Június 5-én jelentette be Gu-
lyás Gergely, Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter, a kormány 
rendkívüli jogrendért felelős 
munkacsoportjának döntésének 
értelmében, hogy június 15-étől 
az önkormányzatok a korábbi, 
a veszélyhelyzet előtti rendnek 
megfelelően ülésezhetnek. Ennek 
értelmében Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata valamennyi bi-
zottsága megkezdte az előkészítő 
munkát, majd a képviselő-testület 
június 23-án, személyes jelen-
lét mellett tárgyal ta meg a 
napirendi pontokat. A Bizottsá-
gok közül elsőként a Városüze-
meltetési Bizottság tagjai tanács-
koztak. Három napirendi pontot 
tárgyaltak. Ezek között szerepelt 
a távhőrendszert érintő, az Új-
helyi Gazdálkodási Kft. 2021. 
évi, valamint a Zempléni Vízmű 
Kft. tevékenységéről szóló be-

számoló elfogadása. A bizottsági 
ülésen kérdések és válaszok, va-
lamint vélemények nyilvánítása 
mellett minden napirendi pontot 
elfogadtak, valamint a Városüze-
meltetési Bizottság következő 
üléséről is döntöttek a tagok. 

Az Idegenforgalmi és Környezet-
védelmi Bizottság két napirendi 
pontot tárgyalt, melyet egyhan-
gúlag elfogadtak. Az idegenfor-
galmi és Környezetvédelmi Bi-
zottság ülésén első napirendi 
pontként, Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának kommuni-

kációs és média tevékenységéről 
szóló beszámolóját tárgyalta. Ezt 
követően pedig a Sátoraljaújhely- 
Hegyköz Turizmusáért Egyesület 
2020. évi szakmai munkájáról 
és gazdálkodásáról szóló be-
számolóról, illetve a 2021. évi 
költségvetési terv jóváhagyá-
sáról tárgyalt a bizottság. A bi-
zottság tagjai egyhangúlag elfo-
gadták ezeket a beszámolókat.

A Nevelés- Ifjúsági, Civil- Spor-
tügyi és Közművelődési Bizott-
ság szintén két napirendi pontot 
tárgyalt, melyek között a Sáto-
raljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 
Szlovák és Német Nemzetiségi 
Óvoda, Bölcsőde működése, vala-
mint a közművelődési megállapo-
dások alapján történő beszámoló 
elfogadása szerepelt. Az idei év-
ben a koronavírus-járvány hatá-
sa minden területen problémákat 

okozott, érezhető-
en az oktatás-ne-
velés, a sport-
tevékenységek, 
valamint a közmű-
velődés területén 
is. Többek között 
ez is szerepelt a 
bizottsági ülés té-
mái közt. Zárt ülé-
sen pedig előter-
jesztették a Boda 
Pál sportdíj, vala-

mint a Közmegbecsülés Díj ado-
mányozására jelölt személyeket.

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága is megtartot-
ta első ülését. Öt napirendi pontot 
tárgyaltak a bizottság tagjai, me-
lyek közül négy az Önkormány-
zat cégeinek beszámolójával 
kapcsolatos volt, illetve az ötö-
dik pont a már említett Sátoral-
jaújhely- Hegyköz Turizmusáért 
Egyesület 2020. évi tevékenysé-
gének és 2021. évi költségveté-
sének jóváhagyása volt. A 2020. 

évi pénzügyi és szakmai tevé-
kenységet bemutató beszámolók 
elfogadásában voltak vélemény-
különbségek, de végül minden 
napirendi pontot elfogadtak.
Az Ügyrendi és Nemzetiségi, va-
lamint Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága ülésein két-két napi-
rendi pontot tárgyaltak a tagok, 
melyek között szerepelt a képvi-
selő-testület 2021. évi II. félévi 
munkatervének elfogadása, a Sá-
toraljaújhelyi Egyesített Szociális 
Intézmény, valamint a Védőnői 
Szolgálat munkájáról szóló be-
számoló. Az Ügyrendi és Nem-
zetiségi Bizottság ülése kapcsán 
elhangzott, hogy a jövőre nézve 
eltervezett munkatervek elfoga-
dását mindig befolyásolhatják 
váratlan körülmények, ettől füg-
getlenül azt elfogadták. A Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság 
ülésén két szakmai beszámolót 
tárgyalt a bizottság napirendként. 
A megszólalások alkalmával az 
ellátási formákat, az igénybevé-
telt mutatták be, melynek jelentős 
része a pandémiával foglalkozott. 
A Szociális Intézmény vonatko-
zásában a pandémia ideje alatt 
többletfeladat is felmerült, mivel 
a saját ellátotti körön túl, a város-
ban élő 65 év felettiek ellátásáról 
is gondoskodniuk kellett, hiszen 
akik idősek, rászorulók, azok bár-
milyen élethelyzetben rászorulók. 
Az ülést követő zárt tárgyaláson a 
segélykérelmek elbírását is meg-
vitatták a bizottság tagjai. A Gaz-
dasági, Városfejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Bizottság hat 
napirendi pont közül az egyik leg-
vitatottabb téma a sátoraljaújhe-
lyi távhő rendszernek a lakossági 
fűtés során felmerülő problémá-
kat érintő kérdése volt. Továbbá 
a napirendi pontok között szere-
pelt Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzatának folyamatban lévő 
pályázatairól és beruházásairól 
szóló tájékoztató elfogadása is.

Két új lemezzel büszkélkedhet a 
Lavotta János Kamarazenekar

„A Magyar Verbunkos Zene 
Lavotta Jánostól”

című CD az együttes tizenegye-
dik lemeze, mely a verbunkos 
mester emléke és munkássága 
előtt tiszteleg. Lavotta János bi-
centenáriumára született meg és 
ezzel már mintegy kilenc órányi 
hanganyagot rögzített a zenekar. 
A másik, „A Magyar Zene Tri-
anoni Sípja” címet viselő ze-
nei összeállításuk pedig az Ösz-
szetartozás 100 éve program-
jának eredményeként szüle-
tett meg, melyen határon tú-
li zeneszerzők művei hallhatóak. 
Az Összetartozás 100 éve prog-
ramjának összehangolására és 
méltó lebonyolítására Sátoral-
jaújhely város önkormányza-
ta Trianon-testületet hozott lét-
re. A fennállásának 30. évében 
járó Lavotta János Kamarazene-
kar közreműködésével a megem-
lékezések szerves részét képez-
te a Lavotta János Kamarazene-
kar ünnepi emlékhangversenye is, 
melynek eredményeképpen szü-
letett meg ez utóbbi cd lemez is. 

A kamarazenekar legutóbb a 
Magyar Hegedű Ünnep alkal-
mából a Budapesti Vigadóban 
adott koncertet. Az együttes to-
vábbi lemezek kiadását terve-
zi, mondta el Dombóvári János, 
a zenekar művészeti vezetője.

A 2020/2021-es tanév is sok ki-
hívást tartogatott. A pedagógu-
sok mellett a gyerekeknek és 
velük együtt a szülőknek is helyt 
kellett állniuk több esetben is.

 Elsősorban akkor, amikor a digi-
tális oktatásra való átállás, hosszú 
hetekre borította fel a családok 
addig jól megszokott életét. Így 
valamennyien örültek akkor, ami-
kor az általános iskolai ballagások 
és tanévzárók, ha a megszokottól 
szűkebb körben is, de már egymás 
társaságában történhettek meg.

A sátoraljaújhelyi Kazinczy Fe-
renc Általános Iskolából elbal-
lagó diákok ünnepsége nyomán 
Szőnyiné Takács Ágnes igazgató-
helyettes köszöntőjében elmond-
ta: az idei tanévben sok szép kö-
zösségi és ünnepi pillanatot ve-
szítettek el a diákok és tanárok 
egyaránt, mégis örömmel tekinte-

nek vissza az eltelt nyolc évre, hi-
szen mindenki sikeresen felvételt 
nyert az általa megjelölt középis-
kolába. Nagy részük gimnázium-
ban folytatja majd tanulmányait- 
mondta el Szőnyi István igazgató.
Az Árpád-házi Szent Margit Ka-
tolikus Általános Iskolában is 
megtartották a tanévzáró ünnep-
séget. Hagyományosan a Szent 
István Király Főplébánia Temp-
lomban szentmisével és rövid ün-
nepséggel egybekötve zárták le 
az idei tanévet. Ebben a tanévben 
26 diák ballagott el. Ők a nyolc 
évből kettő olyan évet is megél-
hettek, amelyek a covid járvány 
kihívásaival voltak tele. A többi 
oktatási intézményhez hasonló-
an, a katolikus iskola esetében 
is nemcsak a koronavírus okozta 
nehézségek miatt volt különleges 
ez a tanév, hanem az intézmény 
szerkezeti átalakulása miatt is, 
hiszen a Szent István Katolikus 

Technikum és Gimnáziumtól le-
vált az intézmény. A most bal-
lagó diákok mindegyike sikeres 
felvételi vizsgát tett és többségük 
itt, Sátoraljaújhelyen folytatja 
majd tanulmányait, mondta el 
Fábrikné Király Klára igazgató. 
A sátoraljaújhelyi Magyar-Szlo-
vák Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola ballagó di-
ákjai szintén sikeresen zár-
ták a 2020/21-es tanévet is. 
A ballagó diákok közül ez eset-
ben is mindenki felvételt nyert az 
általa kiválasztott középiskolába, 
mondta el Kuczik Júlia igazgató.
 A tantermekben, a feldíszített 
osztályokban a végzős diákok 
az utolsó általános iskolás per-
ceiket töltötték közösen taná-
raikkal, majd már az udvaron a 
tanévzáró keretében az alsóbb 
évesek is elbúcsúztatták őket.
 A tanév végén 17 diák ballagott.

A szorgalmi időszak végén, jú-
nius 15-tel megnyugtatóan tu-
dott zárulni ez az oktatási év is. 
Donkó József ezzel együtt köszö-
netét fejezte ki, valamennyi dol-
gozó, pedagógus felé az ebben 
a tanévben tanúsított munkáért. 
A 2021/2022-es tanév a jelen-
legi tervek szerint szeptember 
1-én, szerdán kezdődik majd.

 (a 3. oldal folytatása)
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Életműdíjak: elismerés orvosainknak
Dr. Rácz Ernő szülész nőgyó-
gyász, osztályvezető főorvost, 
Dr. Kőmíves Sándor belgyó-
gyászt, Dr. Szigeti László szü-
lész-nőgyógyászt és Dr. Shemi-
rani Amir-Housang osztályve-
zető főorvost díjazta a Magyar 
Orvosi Kamara Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Területi 
Szervezete. Az előbbi három 
orvos több évtizedes munkáját 
életmű díjjal, még az utóbbi or-
vost kiemelkedő tudományos 
tevékenységének elismeréseként 
jutalmazták. A jelenlegi járvá-
nyügyi helyzetre való tekintettel 
valamennyien egy későbbi idő-
pontban vehetik majd át a díjakat.
Ismert és elismert orvosok vala-
mennyien és a sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórházban dolgoznak 
immáron több évtizede. A város-
hoz való kötődésük, a betegek 
gyógyítása, a szakmájuk iránti 
elhivatottság – ezt jelölték meg 
mindannyian akkor, amikor a 
Magyar Orvosi Kamara Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Te-
rületi Szervezete által odaítélt díj-
ról nyilatkoztak. A Kórház igaz-
gatója szerint fontos a szakmai 
elismerés mindenkinek, kivált-
képp egy olyan egészségügyi in-
tézménynek és orvosainak, amely 
régiós szerepet tölt be. Dr. Kovács 
Lajos, megbízott főigazgató el-
mondta, hogy egy ilyen egészség-
ügyi járványhelyzet után különö-
sen is fontos, hogy orvosaik, de az 
egész egészségügy területén dol-
gozók is érezzék a társadalom és 
a szakma elismerését. Hozzátette, 
hogy a díjazottak mellett termé-

szetesen elismerést érdemelnek 
azok a kollégáik is, akik nyugdíj 
mellett segítették a gyógyítást. 
Többen ebben a nehéz helyzet-
ben is lojálisak voltak az egész-
ségügyi intézménnyel szemben 
és vállalták a plusz feladatokat 

az ellátás biztosítása érdekében.
Az Életmű díj hivatott arra, hogy 
azt a több évtizedes munkát tük-
rözze, amelyet az elismerésben 
részesített orvosok végeztek. 

Dr. Rácz Ernő 1980-tól dolgo-
zik az Erzsébet Kórházban. A 
szülész-nőgyógyász, osztályve-
zető főorvos kiemelte, hogy több 
évtizeden át egy kórházban, ez 
esetben a sátoraljaújhelyiben ma-
radni azt is jelenti, hogy a város 
iránti kötődés is rendkívül erős. 
Itt éli mindennapjait, barátai, tár-
sadalmi élete olyan biztos hátte-
ret jelent, amelyek segítségével 
könnyebben végezheti orvosi 
munkáját. Ezzel együtt pedig ez 
a szakterület sokkal több szépsé-
get rejt számára, mint bármelyik 
másik. Gyermekeket segít napvi-
lágra, aztán az évek során láthat-
ja azt is, miként cseperednek fel.
Dr. Kőmíves Sándor 1986-

tól dolgozik Sátoraljaújhelyen. 
A belgyógyász, osztályvezető 
főorvos elmondta, nagyon sok 
buktatója van az orvosi szak-
mának, de ő mindig is szolgá-
latként élte azt meg. Negyven-
öt év alatt nagyon sok mindent 
megtapasztalt már és hálásan 
gondol azokra, akik segítették 
életét és szakmai tevékenységét.
Dr. Szigeti László 1970-es évek 
elejéétől oszlopos tagja a sátoral-
jaújhelyi Erzsébet Kórháznak. A 
szülész-nőgyógyász volt már osz-
tályvezető főorvos is és egyike 
azoknak, akiknek egykori tanítvá-
nya, Rácz Ernő is a keze alatt dol-
gozott. Ez az egyik, amire igazán 
büszke. Bár nem a városban szüle-
tett, hanem Miskolcról származik, 
mégis, újhelyi magyar embernek 
tartja magát, idézte Kossuth Lajos 
szavait.Tudományos tevékeny-
sége elismeréseként a kórházi 
laboratórium osztályvezető főor-
vosa is elismerésben részesült.          
Dr. Shemirani Amir-Houshang 
a Debreceni Orvostudományi 
egyetem keretében jelentős kuta-
tómunkát végzett a haemostásis, 
azaz a véralvadás területén. A 
kórház infektológus főorvosa-
ként vezényelte a covid helyze-
tet, a betegellátást. Ezzel együtt 
feladata volt az oltópontok, és 
az ott zajló oltások működtetése.

A kitüntetettek a járványügyi in-
tézkedések miatt egy későbbi 
időpontban vehetik át az elisme-

réseket.

Elhelyezték a 37-es főút 
négysávosításának alapkövét

Június 30-án elhelyezték a 37-es 
számú főút, Gesztely és Szerencs 
közötti útszakasz kétszer kétsá-
vossá bővítésének alapkövét. A 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. beruházásában az említett 
szakaszon, mintegy 19 km hosz-
szan valósul meg az úthálózat fej-
lesztés. Ezzel együtt pedig négy 
új körforgalmú csomópont is épül 
a hatékonyabb és biztonságosabb 
közlekedés érdekében. A 21 milli-
árd forintból megvalósuló fejlesz-
tés által a térség településeinek 
megközelíthetősége egyszerűb-
bé válik. A projekt a kiemelt tár-
sadalmi igényeken alapuló köz-
útfejlesztési program keretében, 
hazai társfinanszírozással való-
sul meg. A terület lőszermentesí-

tését és a fakivágást márciusban 
fejezték be. Június közepéig pe-
dig a régészeti feltárásokat is el-
végezték. Jelenleg a kerítések és 
reklámtáblák áthelyezése van fo-
lyamatban. Elkezdődött a csomó-
pontok átépítéséhez szükséges 
terelőút kialakítása, a hidak épí-
tésénél a szádolás, az útpálya bő-
vítésénél pedig a humusz lesze-
dése. Ezen kívül a kivágott fák 
pótlására, illetve az úton közle-
kedők számára a változatos és 
esztétikus környezet biztosítása 
érdekében, a meglévő környeze-
ti adottságokhoz alkalmazkodó, 
döntően őshonos fafajokból kö-
zel 300 db fát és 27 ezer cserjét 
telepítenek a kibővített út déli ol-
dalán. 2021 júliusában a tervek 
szerint megkezdődnek az útépí-
tési és hídépítési munkák a szé-
lesítendő jobb pályán. Még idén 
kötőrétegig megépülhet a teljes 
jobb pálya, a hozzátartozó pár-
huzamos utakkal, vízelvezetés-
sel, hidakkal és a csomópontok-
kal együtt. Az elkészült szakaszt a 
növénytelepítési munkákat köve-
tően helyezik majd forgalomba. 
Harminchat hektáron hófogó er-
dősáv, illetve 12 hektáron hófo-
gó cserjesáv telepítése kezdődik 
meg és több mint 41 hektárnyi 
hólerakó sáv füvesítése is meg-
valósul. Pántya József, a Nem-
zeti Infrastruktura Fejlesztő Zrt. 
útfejlesztési igazgatója az ese-
ményen kiemelte, hogy ezen túl 
két korszerű fejlesztés is meg-
valósul az említett szakaszon.
 Egyrészt a körforgalmaknál 
olyan közvilágítást építenek ki, 
amelyek akkor üzemelnek majd 
teljes kapacitással, amikor gépjár-
művek illetve kerékpárok érkez-
nek. Ehhez szenzorokat is beépí-
tenek majd. Emellett pedig több 
szakaszon olyan hófogó korláto-
kat építenek ki, amelyek hatéko-
nyan segítik a közlekedést a téli 
időjárási körülmények között. Fő-
ként azokon a szakaszokon, ahol 
a korábbi évek tapasztalata alap-
ján jelentős fennakadásokat oko-
zott egy-egy hófúvás. A munká-
latok 2023-ban fejeződnek be.

Érseki elismeréssel, számos ju-
talommal, és dicsérettel zá-
rult a tanév a sátoraljaújhelyi 
Szent István Katolikus Tech-
nikum és Gimnáziumban. A 
KERI közössége hittel, szere-
tettel, és lelkiismeretes mun-
kával ismét bizonyítani tudott. 

Az idei tanév meglehetősen sok 
váratlan eseményt tartogatott diá-
koknak, pedagógusoknak és szü-
lőknek egyaránt. Az online térbe 
kényszerült az oktatás, számos kö-
zösségi program elmaradt, de min-
den nehézség ellenére sikereket és 
örömöket is hozott a tanév bőven.
Az Egri Főegyházmegye 2021. 
június 9-én Gyöngyösön megtar-
tott tanévzáró Te Deum ünnep-
ségén elismeréseket adtak át a 
Főegyházmegye fenntartásában 
működő intézményekben kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó diákok-
nak és közösségeknek. A Szent 
István Katolikus Technikum és 
Gimnázium két diákja, Kababik 
Alitta és Kababik Katinka is ér-
seki díjban részesült. A rangos 

Érseki elismeréssel megkoronázott sikeres tanévet zártak a katolikus KERI-ben

elismerést kimagasló tanulmányi 
eredményükkel, szorgalmukkal, 
példamutató magatartásukkal 
és hitéletükkel érdemelték ki. A 
közgazdaságtan, matematika és 
a német nyelv területén számos 
versenyen szerepeltek szép ered-
ménnyel, és  iskolán kívüli – de 
az iskola által nagyrabecsült - 
tevékenység keretében zongo-
raversenyek jeles szereplői is. 
A díjazottak megdolgoztak az el-
ismerésért, méltán vívták ki kör-
nyezetük kitüntető figyelmét, jó 
példát mutatva ezzel társaiknak.
Az iskola a hagyományokhoz hí-
ven, hálaadó szentmisével zárta 
a tanévet, ahol hosszú idő után 
újra együtt lehetett az oktatá-
si intézmény teljes közössége. 
Lóczi Tamás esperes atya arra 
intette a jelenlévőket, hogy min-
den nehézségből és kihívásból 
is építkezni tudjanak, keressék 
azt az utat, amely egyéni és kö-
zösségi szinten is előre visz. 
Sebes Péter, az intézmény igaz-
gatója megerősítette a diákokat, 
pedagógusokat és szülőket ab-
ban, hogy az igényes oktatáson 
túl, a KERI mindig egy biz-
tos pont, egy olyan kapaszkodó 
igyekszik lenni, amelyre minden 
élethelyzetben számíthatnak.
   A tanévzárón az éves munka 
értékelése során, a számos kiváló 
tanulmányi eredmény és példás 
hitéleti tevékenység mellett, orszá-
gos, nemzetközi, megyei verse-
nyeken való dobogós szereplések 
sorozatát vonultatták fel a munka-

közösségek, a mintegy ötven diák 
versenyszereplése által. A diákok 
érdeklődési körének és tehetségé-
nek sokszínűségét tükrözi, hogy 
gazdasági, pénzügyi, nyelvhasz-
nálati, helyesírási, informatikai, 
matematikai, könyvtárhasználati, 
irodalmi és képzőművészeti, vala-
mint fotóversenyen is jeleskedtek. 
   Mindannyian kiérdemelték a 
dicséretet és az iskola igazgató-
ja, valamint Lóczi Tamás atya 
által átnyújtott jutalmakat, ok-
leveleket.  Négy év munkájának 
elismeréseként, a tanulmányaik 
során végig jeles eredményt elérő 
kilenc végzős diákot „emléklánc-
cal” jutalmazott az intézmény. A 
munkaközösségek javaslatára a 
legkiemelkedőbb eredményeket 
elérő öt diák részesült jutalomban.
    A tanulmányaikban sikeres, 
szép eredményeket felmutató, 
a közösségi munkában, és a hi-
téleti szolgálatukkal példát mu-
tató diákok is bőven akadtak. 
Ennek köszönhetően közel száz 
jutalomkönyv és elismerő okle-
vél átadására került sor a Szent 
István Katolikus Technikum és 
Gimnázium június 15-én meg-
tartott tanévzáró ünnepségén.  

Az eredményeket látva, az is-
kola közössége hálatelt szívvel 
nyugtázta a 2020/21-es tanév 
minden kihívását és örömét, va-
lamint a fenntartó, a szülők és 
minden iskolabarát támogatást.

Tökölyi Angéla, oktató
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Jelen tájékoztatás nem teljes körű! Az akció részleteiért és megrendelésért keresd fel irodánkat
vagy a pr.hu-t, hívd munkatársunkat a 1231-es ingyenes telefonszámon!

A MAGYAR NYELV MÚZEUMA
Megzenésített versek: mutasd 

meg!
Netversfeszt címmel zenei talál-
kozót és versenyt rendeznek a sá-
toraljaújhelyi ungvári pincekert-
ben. A kezdeményezést a Sátoral-
jaújhely Hegyköz Turizmusáért 
Egyesület indította, Céljuk pedig 
az, hogy a nyelvi és zenei örök-
ségünket egyszerre felélesztő dal-
szerzőknek lehetőséget adjanak, 
hogy ezt a rétegzenét népsze-
rűsítsék. A nevezőktől legalább 
két dalt várnak. Kötelező elem-
ként Borúth Elemér, sátoraljaúj-
helyi kötődésű költő, vagy Petőfi 
Sándortól egy szabadon válasz-
tott költeményét kell megzenésí-
teniük. Feltétel, hogy mind a kö-
telező, mind a saját szerzemények 
témája vagy Zemplénhez vagy a 
hazaszeretethez vagy a hegyaljai 
borokhoz, esetleg mindhárom té-
mához kapcsolódjon. A nevezés-
hez nem szükséges stúdió minő-
ségű felvételeket küldeni. A lé-
nyeg, hogy a dalok tisztán hall-
hatóak legyenek. Beküldési ha-
táridő július 15-e. A Netvers-
feszten azok az előadók léphet-
nek fel, akiket a sátoraljaújhelyi 
művészekből álló szakértő zsű-
ri kiválaszt. A beválogatott mű-
vek előadásáról videó- és hang-
felvétel készül, melyet a fellé-
pők rendelkezésére bocsájtanak. 

A pályázathoz szükséges további 
információ a Sátoraljaújhely-

Hegyköz Turizmusáért Egyesület 
közösségi oldalán olvasható.

A Széchenyi 2020 program ke-
retében, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma kezdeményezésé-
re, európai uniós forrásból való-
sul meg a „Múzeumi és könyv-
tári fejlesztések mindenkinek" 
című fejlesztés, melyhez a Sáto-
raljaújhelyi Városi Könyvtár még 
2017- ben csatlakozott. A Főváro-
si Szabó Ervin Könyvtár a 19 me-
gyei könyvtár valamint a könyv-
társzakmai szervezetek bevonásá-
val valósítja meg a projekt könyv-
tári komponensének célkitűzése-
it. A Sátoraljaújhelyi Könyvtár el-
ső programja már meg is valósult, 
hiszen az alsó tagozatos diákokat 
kalauzolták el a könyvek világába.
„Időutazó” volt a címe annak az 
első könyvtári mintaprogramnak, 
melynek célja az olvasáskultúra- 
fejlesztés támogatása, a digitális 
írástudás közvetítése, a könyv-
tárhasználat és információkere-
sés fejlesztése. Emellett cél a szö-
vegértés támogatása, fejleszté-
se, különös tekintettel a digitális 
szövegértésre és az egyéni és kö-
zösségi tanulásra. A program ke-
retében lehetőség nyílik a kultu-
rális területen hiánypótló alap-
kutatásokra és igényfelmérések-
re is. A projektben kiemelt szem-
pont, hogy abba a hátrányos hely-
zetűeket is aktívan bevonják. A 
könyvtár 6 mintaprogram meg-
valósítását tervezi, melynek nagy 
része a szeptemberi iskolakez-
déssel együtt indulhat majd el.

Idén hetedik alkalommal tartottuk meg - a festői szépségű hegyek ölelésében fekvő Kazinczy-birtokon 
- a Széphalmi irodalmi herbárium című kiállítás megnyitóját. A herbárium szó növénygyűjteményt je-
lent, mely valóban igaz A Magyar Nyelv Múzeuma dolgozói által megalkotott kertre. Az előző évekhez 
hasonlóan ismét egy fejlődő, folyamatosan változó, élő tárlatot mutathattunk be a látogatóknak, melyben 
a növények mellett elhelyezett irodalmi idézetek bemutatják azt az összhangot, mely a természet, az iro-
dalom és az ember között van. Az örökzöldek, virágok, fűszer- és gyógynövények között sétálva a színek 
kavalkádja és finom illatok kényeztetik érzékszerveinket. Ha egy kis időre megállunk egy-egy növény-
társulás mellett, érezhetjük a nyugalmat, és az idézeteket olvasva kényeztethetjük a lelkünket, igazi testi 

és szellemi felfrissülés részesei lehetünk.Kazinczy Ferenc írja levelében: „Én botanikus kertet nem állí-
tok; ahhoz egész gond s sok költség kell. Nekem elég egynehány ritka fát bírnom, és mind olyat, amely 
növése, törzsöke, levele, virága vagy paszulya által vonja magára a szemet.” Irodalmi herbáriumunkban 
idén is olyan növények kaptak helyet, melyek nagy többsége már Kazinczy korában is megtalálható volt 
a környéken, illetve valóban felhívják magukra a figyelmet, vagy szép emlékeket idézhetnek bennünk, 
hiszen találkozhattunk már velük a szülői, nagyszülői ház kiskertjében is.

2021-ben a művészeteket is bevontuk a természet, irodalom és ember kapcsolatába, hiszen, a szép kör-
nyezet nemcsak az írókat, költőket készteti alkotásra, hanem a festőket is. Ezt bemutatva hirdettük meg ál-
talános iskolás diákok részére rajzpályázatunkat, melyre a herbáriumban elhelyezett irodalmi idézetekhez 
kértünk illusztrációt az ügyes kezű fiataloktól. Nagyon tetszetős alkotásokat kaptunk, melyek zsűrizésében 
Fazekas Balogh István képzőművész segítségét kértük. Ezúton is gratulálunk minden pályázónak és a he-
lyezést elért diákoknak. A beküldött rajzokból a megnyitó napján kamaratárlatot rendeztünk, melyet a nö-
vények mellé helyeztünk el.Várjuk kedves látogatóinkat a Széphalmi irodalmi herbáriumba, ahol együtt fi-
gyelhetik velünk a növények fejlődését, megismerkedhetnek a gróf Török Sophie által is ismert és orvoslásra 
használt gyógynövények jótékony hatásával, és a versek, prózák olvasása közben elmerülhetnek egy kicsit 
abban az irodalmi élményben, melyet műveiken keresztül a természet által megihletett költők nyújtanak.

Tóth Renáta  
  múzeumpedagógus

Széphalmi Irodalmi Herbárium: szépség és lélek

Újabb könyvtári fejlesztés
Digitális Jólét Program és a magyar nyelv

Országos, online sajtótájékoztatót tartott a Digitális Jólét Program Széphalmon, a Magyar Nyelv Mú-
zeumában. A központi téma a „Digitális Kazinczy Műhely volt”, amely összefogásra ösztönzi többek 
között a térség szereplőit annak érdekében, hogy a magyar nyelv használatával kiemelten foglalkozza-
nak. A digitalizáció miatt megjelenő változások ugyanis jelentős veszélyt jelentenek anyanyelvünkre. 
Ezek ugyanis, mint az idegennyelv használat és a rövidített szavakkal történő kommunikáció, egyre in-
kább háttérbe szorítják a magyar nyelvet. Többek között a Petőfi Irodalmi Múzeum- A Magyar Nyelv 
Múzeuma is bekapcsolódik ebbe a szakmai tevékenységbe.  A „Digitális Kazinczy Műhely” égisze 
alatt ezekre a problémákra átfogó választ és segítséget szeretnének adni a szervezők és a közreműkö-

dők. Dr. Gál András Levente, a 
Digitális Jólét Program szakmai 
vezetője kiemelte, ez a szakmai 
műhely azért jött létre, hogy a 
Magyar Nyelv Múzeuma, Szép-
halom, a Tokaj-Hegyalja Egye-
tem és a Digitális Jólét Program 
összekapaszkodva szeretnének 
kutatásokat, fejlesztési lehetősé-
geket a térségbe hozni. Ez nem 
csak a régió, hanem össz Kár-
pát-medencei szinten is fontos 
lesz. Demeter Szilárd, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum főigazgatója 
ennek kapcsán kiemelte, hogy a 
Digitális Jólét Programmal arra 
szövetkeztek, hogy mindent, ami 
a magyar nyelv kutatás, a mester-
séges intelligencia nyelvi kutatá-
sa vagy nyelvkutatás terén meg-
tehetnek annak érdekében, hogy 
folytassák a Kazinczy intellek-
tuális bátorságából fakadó világ 
bírtokba vételével, azt támogatni 
fogják. Arra szövetkeztek, hogy 
létrejöjjön a digitális önrendel-
kezés és annak egyfajta nyelvi 
formája is.  Ha elkezdjük helyet-
tesíteni a már meglévő és hasz-
nálható szavainkat, mindenféle 
idegen és jövevényszavakkal, 
akkor a nyelvvesztés állapotába 
kerülünk. Aki pedig elveszíti a 
nyelvét, elveszíti a kultúráját is, 
emelte ki a főigazgató. Az or-
szágos online sajtótájékoztató 
a Zemplén Televízió technikai 
koordinálásával valósult meg.
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Zemplén vármegye,
Sátoraljaújhelyen, a régi megye-
házán található levéltáráról így írt 
Kazinczy Ferenc 1821-ben: De 
még igen számos, igen nagy te-
kintetű Írásaink vagynak… Ezek 
nem egyedül a’ Megye’, nem 
egyedül a’ Haza’, hanem az egész 
Emberiség’ kincsei, ’s a’ ké-
sőbb idők Kovachichai ’s Horvát 
Istvánjai innen szednek majd 
fényt régibb történeteink homá-

lyainak fel-világosítására.”
Az Árpád-kori eredetű, a Sajó-
Hernád torkolatvidékétől a len-
gyel (később galiciai) határig hú-
zódó Zemplén vármegye levéltá-
rának legkorábbi, 16. század kö-
zepe előtti iratainak sorsa 
nem ismert. Szirmay Antal, 
Zemplén vármegye jegy-
zője történeti műve alapján 
Kazinczy örökítette meg azt 
a hagyományt, mely szerint 
a levéltár legrégibb őrzőhe-
lye Csicsva vára volt, ahol 
1527-ben, a kettős királyvá-
lasztás utáni polgárháború 
alatt pusztult el a teljes ira-
tanyag. A vármegyei levéltár 
nagyságáról, őrzésének he-
lyéről és rendezettsége mér-
tékéről az 1660-as évek ele-
jétől vannak adataink. A Rákóczi-
szabadságharc idején, 1705-ben 
például Csicsva várában őriz-
ték a „Vármegye Archyvumát”.
1711 után az uralkodó, az or-
szággyűlések és a Magyar Királyi 
Helytartótanács részéről is kez-
deményezték, hogy a várme-
gyei levéltárak anyagát gondo-
sabban őrizzék és használhatób-
bá tegyék, elrendelték az iratok 
lajstromozását és szorgalmaz-
ták megyeházák felépítését, ahol 
az irategyüttesek állandó és biz-
tonságos őrzőhelyet találhattak.
Ekkor, a 18. század első–második 
harmadában lett a vármegye szék-
helye Sátoraljaújhely, míg más, 
korábban központi szerepkört be-
töltő települések, közte az Árpád-
kori földvárral és a 17. században 
épült, ma is látható megyeházával 
rendelkező, Zemplén mezőváro-
sának a jelentősége lehanyatlott. 
A ma is álló vármegyeháza előtt 
is volt már a 18. század közepén, 
Sátoraljaújhelyen egy vármegye-
háza, amelyről 1755-ben azt írták, 
hogy itt tartották a megyegyűlé-
seket és a megyei törvényszéket, 
valamint a vármegyei tömlöcök 

Sok érdekes történelmi tény, számos izgalmas összefonódás és történelmünk nagyjai. Így látjuk mi 
a Zemplén Levéltárat. Éppen ezért egy közös sorozat keretében feltárjuk azokat a titkokat, amelye-
ket eddig csak az igazán csak a szakavatottak ismerhettek. Elsőként azonban megismerhetjük annak 
történetét. Ez is szükséges ahhoz, hogy megértsük annak kulturális és történelmi értékét. (A szerk.)

Oláh Tamás: Zemplén Levéltára 
(Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára)

itt voltak. („Domus Comitatensis 
ubi Judria et Congregationes ce-
lebrantur iti et Magistratuales 
Carceres habentur.”) Ez azonban 
nem azonos a mai vármegyeházá-
val, amelyet gróf jobaházi Dőry 
Ferenc főispánsága idején, 1757–
1770 között építették fel, a vár-
megyei levéltár („tabulario pub-
lico”), a megyegyűlések és a hi-
vatalnokok elhelyezése céljából.
Az vármegyeházán belül az 
Archívum két helyiséget lezáró 
két vasajtó, amelyből a bejára-
ti, kovácsoltvas, díszített ajtó ma 
is eredeti helyén található, vala-
mint az ablakok vagyon- és tűz-

biztonsági célt szolgáló vastáb-
lái 1774-ben készültek el. A ba-
rokk stílusú, a kor igényét tük-
röző iratszekrényeket Speck 
József, sátoraljaújhelyi aszta-
losmester készítette 1776-ban. 
1783-ban pedig számozott, fe-
kete viaszosvászon polctakarók-
kal látták el a levéltári polcokat. 
A 19. század elejére az Archívum 
két terme már szűknek és zsúfolt-
nak bizonyult, ezért a vármegye 
már 1812-től foglalkozott a me-
gyeháza és a levéltár bővítésével, 
amelyet a levéltárnokok is sür-
gettek. A vármegye végül 1830-
ban elkészíttette az épület bőví-
tésének tervét, amelyet 1832-ben 
a Helytartótanács is jóváhagyott. 
Ezt követően, 1832 nyarán már 
megkezdődött az 1836-ig tartó 
építkezés, amelynek eredménye-
ként a levéltárat is bővítették újabb 
három teremmel, amelyek roman-
tikus stílusú bútorzatát Trutler 
József újhelyi asztalosmester ké-
szítette el 1839-re. Közben, mi-
után az 1834-es földrengés erő-
sen megrongálta a levéltár két 
meglévő termének boltozatát, 
ott is felújítási munkákat kellett

végezni, amely 1844-re fejeződött 
be. Ezután az öt termet egybenyi-
tották és ma is ezekben őrzik töb-
bek között a vármegye teljes irata-
nyagát az 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc lezárásáig.
A levéltár korai iratainak rende-
zésében, logikai rendjük kiala-
kításában Szirmay Antal főjegy-
ző (1777–1785) játszott fő sze-
repet, aki a 1777 előtti iratokat 
négy főcsoportra tagolta és laj-
stromozta, ezek: Juridica (jog-
szolgáltatási iratok), Criminalia 
(büntető perek), Politica (köz-
igazgatási iratok), Perceptoralia 
et comissariatica (pénztári és 

hadbiztossági iratok).
Kazinczy Ferenc, a le-
véltár korai történeté-
nek másik nagy egyé-
nisége Szirmay mű-
ködése idején került 
először kapcsolatba 
a levéltárral, amikor 
1784–1785 folyamán 
előbb másodaljegyzői, 
majd levéltárnoki ál-
lást próbált elnyerni – 
sikertelenül – Zemplén 
vármegyében. Máig 
ható módon később, 
már élete utolsó sza-

kaszában fonódott egybe a pá-
lyája a vármegye levéltárával.
1815-ben kérte fel őt mások mel-
lett a vármegye közgyűlése, hogy 
legyen tagja, egy a levéltárat vizs-
gáló bizottságnak, ennek elfoga-
dására azonban ekkor még nem 
volt lehetősége, az ismételt 1820. 
évi felkérést azonban elfogadta és 
így 1831 nyaráig munkálkodott a 
levéltárban, mint az „Archívum 
végig nézése végett kiküldött 
Táblabíró”. Levéltárvizsgálati-
ellenőrzési feladatai mellett, ren-
dezési, állományvédelmi, selej-
tezési munkákat is végzett, tör-
téneti kutatásokat folytatott és 
jelentős újítása a közművelődé-
si tevékenység elindítása, így el-
mondható Kazinczyról, hogy 
modernizálta a korábban csak 
jogbiztosító tevékenységet ellá-
tó, rendi jellegű megyei hivatalt.
A levéltár, amely 1950-ig, mint 
Zemplén vármegye levéltára 
működött, ma pedig a Magyar 
Nemzeti Levéltár Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Levéltár Sá-
toraljaújhelyi Fióklevéltára, nem-
csak az egykori megye, de a mai 
Magyarország területén találha-

Tudtad-e Sátoraljaújhely? - hogy annak ellenére, hogy a 18. században népszerű volt a városban a vadászat, annak előzményei 
homályosak?

Érdekes tény, hogy magáról a vadászat tevékenységéről keveset tudunk, a város több évszázados múltja ellenére is kevés adat 
maradt fent, mikor és hogyan kezdődött ennek a tevékenységnek a története Sátoraljaújhelyen és környékén. A várost abban 
az időben   kiterjedtebb erdőség vette körül, mely valószínűleg már a középkorban is tele volt nagy vaddal, melyekre szíve-
sen vadásztak, hogy trófeáikat bővíthessék. Ezért ezek a területek a magyar királyok és hercegek körében is igen népszerűek 
voltak. Egyes feltételezések szerint a nemesi családok férfi tagjai szívesen jártak erre a területre, a nagyvadak miatt. A kevés 
fentmaradt írásos dokumentumból azonban nem tudhatjuk, hogy pontosan mely családok részesítették előnyben ezt a terüle-

tet vadászat szempontjából. Azonban tudni kell azt is, hogy Sátoraljaújhely környékén elég hamar kialakult a szőlőművelés ha-
gyománya. Ezért történhetett, hogy a vadászterületek egyre inkább kiszorultak a város területéről és az évszázadok során ezek 

egyre csökkentek. Ennek okán történt az, hogy itt a vadakat, később nem sportból, hanem gazdasági okok miatt vadászták. Hiszen 
ezek az állatok előszeretettel járnak ma is a dűlőkre, menedéket és táplálékot keresni. Ezért a szőlős területeket a szőlősgazdák a vadká-
rok megelőzése miatt ajánlották fel vadászati területként az ezzel foglalkozóknak. Azonban ezzel már a 17-18. században már nem a ne-
mesek, hanem vadászok foglalkoztak. A nemes emberek sportja ilyen szempontból csak bizonyos területekre határolódott, melyek közül 
a 20. század elején már a fűzérradványi kastély park vált a nemesi vadászat fő helyszínévé, ez volt a legnépszerűbb. Azért is volt köz-
kedvelt, mert a Károlyi-család birtokában lévő területen a vadaskertben többféle nagyvadat is tartottak, így az érkező vendégeknek szí-
nes kínálatot tudtak nyújtani. Ebben az időben a város területén már nem folyt vadászat, kivéve ha annak kármegelőző szerepe volt. 

(Forrás: Sátoraljaújhely Lexikon)

tó zempléni térség településeinek, 
családjainak, intézményeinek, 
gazdasági társaságainak gazdag 
iratanyagát is őrzi. Az érdeklő-
dő nagyközönség számára is nyi-
tott része, az „Archívum”, vagy-
is az öt legrégebbi, 18–19. szá-
zadi barokk, valamint romanti-
kus stílusú műemléki védettségű 
terem, amely mind a mai, mind a 
történelmi Magyarország terüle-
tén a legrégebbi, eredeti állapotá-
ban fennmaradt vármegyei levél-
tárak közé tartozik, egyedi han-
gulatot áraszt és közelebb hoz-
za a látogatókhoz a letűnt szá-
zadok levéltárnokainak mun-
káját és kincsein keresztül be-
pillantást nyerhetnek az egyko-
ri Zemplén vármegye múltjába.
(Az „Archivum” megtekintésére 
a koronavírus-járvány miatt jelen-
leg nincs lehetőség, de a járvány-
helyzet javulásától függően, remé-
nyeink szerint ismét lesz lehető-
ség. Ezzel kapcsolatosan javasol-
juk, hogy figyeljék intézményünk 
honlapját, ahol minden aktuális, 
kutatással, levéltár-látogatással 
összefüggő információt megtalál-
hatnak: https://mnl.gov.hu/bazml)

Irodalom: Hőgye István: 
Zemplén Levéltára 

Sátoraljaújhely. Miskolc, 1996.
Oláh Tamás: Zemplén Levéltára. 
Sátoraljaújhely. Sátoraljaújhely, 

2008.

Oláh Tamás: Kazinczy Ferenc 
kapcsolata Zemplén vármegye 
levéltárával. In: Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis. 
Sectio Philosophica. Tomus 

XVI. – Fasciculus 1. (A Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi 

Kara és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Múzeum 
Szervezet Magyar Nyelv 

Múzeuma által Kazinczy Ferenc 
(1759–1831) születésének har-

madfélszáz éves jubileumá-
ra szervezett emlékülés előadá-
sai. Magyar Nyelv Múzeuma 
(Sátoraljaújhely-Széphalom) 

2009. június 4.) E Typographeo 
Universitatis. Miskolc, 2011. 

63-92. (Interneten: http://www.
uni-miskolc.hu/~philos/2011_

tom_XVI_1/63.pdf)

Soós Imre: Zemplén megye le-
véltára és Kazinczy Ferenc. In: 
Történelmi Évkönyv II. (A Ma-
gyar Történelmi Társulat Bor-
sod-Zempléni Csoportja Könyv-
tára. Szerk.: Deák Gábor. III.) 

Miskolc, 1968. 185–204.

Oláh Tamás
 igazgató
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Simai Gréta és Simai Balázs
 Június 12.

Sátoraljaújhelyen tartott egy hetes edzőtábort a Magyar Jégkorong 
Szövetség férfi utánpótlás csapatai közül, az U16, U17 és U18-as kor-
osztály. Svasznek Bence az U18 és Mayer Péter az U16 korosztály ve-
zető edzője elmondta: a korosztályok együttes edzése és az összhang 
megteremtése a cél egy ilyen edzőtábornál. Emellett a nyári edzések 
és táborok a fiatalok egyéni teljesít-
ményének fejlődése szempontjából is 
elengedhetetlenek. Dankó Dénes Sá-
toraljaújhely alpolgármestere elmond-
ta, hogy megtiszteltetésnek tartja azt, 
hogy a magyar jégkorong válogatott 
az újhelyi jégen készül a szezonra. 
A fiataloknak emellett arra is volt 
lehetősége, hogy kikapcsolódjanak, 
többek között a város és a Kaland-
park adta lehetőségek segítségével

Teszt üzemben, de már lehető-
ség volt kipróbálni az elektro-
mos bicikliket Széphalomban, a 
Vad- és halétel főző versenyen. 
A rendszer még nem teljesen 
kész, azonban az érdeklődők kö-
zül néhányan kipróbálhatták a 
bicikliket. Amint a projekt hatá-
ron túli része is befejeződik, le-
hetőség lesz élesben tesztelni a 
rendszert. A saját rendszerrel ren-
delkező alkalmazásnak Sátoralja-
újhelyen öt, a hozzá tartozó tele-

pülésrészekkel együtt pedig 8 állomása van. Egy határon 
átnyúló pályázatnak köszönhetően a felvidéki Szőlőske és Zemplén 
települések is rendelkeznek e-bike állomással. Így a határok átjár-
hatóságával bárki tervezhet kirándulást a felvidéki településekre.

Nyáron is a jégen
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Curling bemutatót rendeztek a Sátoraljaújhelyi Jégcsarnokban. A Ma-
gyar Curling Szövetség szakemberei és a Tatabányai Polipok Culring 
Szakosztály játékosai tartottak bemutatót, népszerűsítve a sportágat a 
helyi érdeklődőknek. A curling a téli olimpia programjában szerep-
lő csapatjáték, a téli sportok egyike. A játék eredete nem egyértelmű. 

Bár Skóciában nemzeti sportnak 
tartják, valószínűbb, hogy Hollan-
dia a játék hazája. Magyarorszá-
gon a Magyar Curling Szövetség 
1989-ben alakult meg. A Szövetség 
a sportág fejlődését instruktorok-
kal és felszerelések biztosításával 
szeretné segíteni Sátoraljaújhelyen. 
Várják azokat az aktív sportolni vá-
gyókat, aki kedvet éreznek akár az 
egyéni, akár a csapatcurling iránt.

Új sportággal ismerkedhettek

Kerekezés határok nélkül

Fotó: Tóth István

Vonatbaleset
Május 31-én, hétfőn súlyos vasúti baleset történt Sátoraljaújhe-
lyen. A Szerencsről Sátoraljaújhelyre tartó személyvonattal ütkö-
zött a végállomásra történő beérkezés előtt egy kamion. Vélhetően 
a piros jelzés ellenére hajtott rá a vasúti sínekre egy orosz-észt 
kettős állampolgárságú kamionsofőr. Az ütközés következtében 
az egyik kocsi kisiklott, leszakadt a felsővezeték, a sorompó és 
a felsővezeték oszlopai is kidőltek. A biztosítóberendezés kábele, 
az átjáró és a vasúti pálya is megrongálódott. A vonaton hatan 
utaztak, közülük hárman szolgálatot teljesítő vasutasok voltak. 
A mozdonyvezető életét valószínűleg az mentette meg, 
hogy, a hangjelzést követően gyorsfékezést alkalmazott, 
majd az utastérbe menekült. Ő súlyosan, de nem életveszé-
lyesen megsérült. A károk nagyságrendje 100 millió forint. 

A helyreállítás ideje alatt vonatpótló buszok szállították az uta-
sokat. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése 
miatt folytat nyomozást a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság. 
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