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Kárpát-medencei együtt gondolkodás 
Sátoraljaújhelyen

A 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, közismertebb 
nevén a Tusványos ugyan idén is - a pandémiás helyzet miatt - elma-
rad, ám a szervezők gondoskodtak arról, hogy a koronavírus-járvány 
mégse szabjon gátat a nemzetpolitikai párbeszédnek, a nemzetben 
való, Kárpát-medencei együttgondolkodásnak. Ennek köszönhetően 
jött létre a sátoraljaújhelyi rendezvény. A meghívott előadók az újra-
indítás és a megújulás hívószavai alatt értekeztek arról, hogy milyen 
kihívások érhetik a nemzeti kisebbségvédelmet térségünkben és Eu-
rópában, illetve arról, hogy melyek a gazdasági újraindítás lehetősé-
gei a Kárpát-medencében. Egy asztalhoz ültek ugyanakkor a külhoni 
magyar pártok képviselői, de ez a pár nap fórumot biztosított az anya-
országi politikai alakulatok közötti eszmecserére, a nemzet és szuve-
renitás tárgykörében. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács, a Magyar Ifjúsági Tanács és a Magyar Ifjúsági Konferencia kö-
zös szervezésében zajló esemény július 21-e és 25-e között, a Rákóczi 
Táboron belül több helyszínen közel húsz témakörben hirdetett meg 
kerekasztal-beszélgetéseket. Emellett számos kulturális és szórakoz-
tató program várta a résztvevőket.

Az ünnepélyes megnyitón Németh 
Zsolt, az Országgyűlés Külügyi 
Bizottságának elnöke, Brenzovics 
László, a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség elnöke, Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke és Csáky Cson-
gor, a Rákóczi Szövetség elnöke 
kiemelte, hogy fontos volt ez a ta-
lálkozó a határon innen és túl élők 
számára. Ebben új színfoltként 
jelent meg idén a zempléni város, 
amely történelmével és adottságai-
val egyedülállóan képviseli a Sza-
badegyetem értékrendjét. Szamos-
völgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere örömét fejezte ki, hogy a 
várost egy ilyen esemény helyszínéül választották, hiszen a határon túl 
élőkkel való kapcsolattartás Sátoraljaújhely számára is fontos. Ezért is 
ápol testvérvárosi kapcsolatokat több határon túli településsel is. Dr. 
Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője kiemelte, 
örömmel támogatta Német Zsolt képviselőtársa ötletét, amikor a szer-
vezés során felmerült Sátoraljaújhely neve mint lehetséges helyszín.

Az előadások keretében például Varga Mihály pénzügyminiszter a 
gazdasági újraindításának lehetőségeiről és irányairól beszélt. Varga 
Judit igazságügyi miniszter a „Nemzeti kisebbségvédelem a Kár-
pát-medencében” címmel fejtette ki gondolatait. Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget vezető miniszter „A Kereszténydemokrácia re-
neszánsza Európában” című fórumba kapcsolódott be. A „Külhoni 
pártelnökök kerekasztala” című előadás során valamennyi magyar 
lakta terület képviselője felvázolta, hogy az elmúlt két esztendőben 
milyen eredmények vagy nehézségek övezték a határon túl élő ma-
gyar kisebbségek életét. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának államtitkára csatlakozott ehhez 
a programhoz. A figyelem középpontjába került „A magyar kultú-
ra egysége” is, hiszen a Petőfi-sátorban ezzel a címmel meghirde-
tett programon vettek részt az előadók. Így többek között Demeter 
Szilárd miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

A fórumok nyomán ar-
ra is lehetőség volt, hogy 
az érdeklődők kérdése-
ket tegyenek fel a ven-
dégelőadóknak. A napi 
programokat pedig szín-
vonalas kulturális progra-
mok zárták. A szervezők 
elárulták, hogy a  sátoral-
jaújhelyi tábornak lehet 
még szerepe hasonló jel-
legű események kapcsán.

(A programsorozatról 
készült összefoglalókat 

a Zemplén Televízió 
augusztusban tűzi 

műsorára- A szerk.)

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata a „Humán közszolgálu-
tatások fejlesztése Sátoraljaújhe-
lyen és környékén” elnevezéssel 
pályázati támogatásban részesült. 
Ennek köszönhetően a sátoraljaú-
jhelyi állandó címmel rendelkező 
tanulók részére tanulmányi ösz-
töndíj pályázatot hirdet meg. En-
nek alapvető célja, hogy anyagi 
segítséget nyújtson a jó képességű, 
de hátrányos helyzetű diákoknak.
Emellett szintén a Város Önkor-
mányzata „Esély Otthon Sátoralt-
jaújhelyen” elnevezésű projekt 
keretében is pályázatot írt ki a 
18 és 35 év közötti korosztályba 
tartozó fiatalok számára. A cél, 
hogy a két évre szóló időszak 
alatt segítsék a fiatalokat abban, 
hogy csupán a rezsi kifizetésével,  
önálló lakásra tudjanak gyűjteni.

Júliusban rendezték immár ha-
gyományosan 13. alkalommal a 
Nyitott Pincék Napját Károlyfal-
va egyik hangulatos pincesorán. 
A település részönkormányzata a 
helyi boros gazdákkal együttmű-
ködve kiemelt rendezvényének 
tekinti a több mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő eseményt. 
Fontos szerepe van a településen 
élők közötti kapcsolatok erősí-
tésében, de egyre többen jönnek 
nem Károlyfalván élők is, ér-
deklődők, akik szívesen beszél-
getnek egy pohár bor mellett. 
Csernai Ferencné, Károlyfalva 
települési részönkormányzatá-
nak elnöke évről évre sok pozitív 
visszajelzést kap a rendezvény-
nyel kapcsolatban, az a tapaszta-
lata, hogy aki egyszer kilátogat a 
pincesorra, az visszajáró vendég 
lesz. A finom italok mellé szíves 
vendéglátás is párosult, hiszen a 
településen élők finom ízekkel 
készültek a látogatóknak. A prog-
ramot szórakoztató, zenés-tán-
cos, előadások színesítették. 

Mintaboltot nyitott a 
sátoraljaújhelyi húsüzem

Mintaboltot nyitott Sátoraljaúj-
helyen, a Zemplén Gourmet he-
lyi húsüzem. A cég célkitűzése, 
hogy minél több általuk készített 
terméket be tudjanak mutatni a 
vásárlók számára. A bolt komoly 
fejlesztések és küzdelmek árán 
jött létre, de bizakodóan állnak 
a jövőre nézve, hiszen nagy vá-
rakozás és érdeklődés kísérte a 
valaha működő mintabolt újra-
nyitását. Sátoraljaújhelyen az 
élelmiszeripar több ágazata jelen 
volt hagyományosan. A rend-
szerváltozás után azonban több 
cég került nehéz helyzetbe, így a 
helyi húsipari cég is. A húsüzem 
évekig zárva volt, majd több pró-
bálkozás és komoly önkormány-
zati erőfeszítések árán újraindult, 
munkahelyeket teremtve ezzel 
a városban. Szamosvölgyi Pé-
ter, Sátoraljaújhely Város pol-
gármestere szerint nagyon fon-
tos Újhely számára, hogy egy 
újabb cég, újabb ágazata itt van 
stabilan jelen újra a térségben. 
Megélhetést biztosítva az itt dol-
gozóknak és színvonalas szol-
gáltatást nyújtva a lakosságnak.

Egy Honvédelmi Sportközpont 
kialakításáról tárgyalt Dr. Si-
micskó István, sportért és ifjú-
ságért felelős államtitkár és Sza-
mosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 
Város polgármestere. A Kossuth 
Lajos Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium már 2020-
ban csatlakozott a Honvéd Kadét 
Programhoz, ezért a Honvédelmi 
Sportszövetség itt, Sátoraljaújhe-
lyen építené fel a létesítményt, 
összhangban azzal a törekvéssel, 
miszerint minden járásban létre-
hoznak ilyet. Dr. Simicskó István 
a sportért és ifjúságért felelős ál-
lamtitkár úgy nyilatkozott, hogy 
a közösségi élmények, a sporto-
lás és honvédelmi ismeretek el-
sajátításának legfőbb helyszínei 
a Honvédelmi Sportközpontok 
lesznek. Ez a céljuk és úgy gon-
dolják ez megvalósítható. Sza-
mosvölgyi Péter Sátoraljaújhely 
Város polgármestere szerint a 
hadsereg nem csak háborúban 
tesz szolgálatot, de vészhelyze-
tekben, katasztrófák idején is ko-
moly támasza a civil lakosságnak.

Honvédelmi sportközpont 
létesülhet

Pályázatok a fiatalok 
támogatására

Nyitott pincék Károlyfalván

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA



A Kossuth Lajos Művelődési 
Központ Latabár Árpád Színház-
termében július, 14-én nyitóelőa-
dásként a Déryné Társulat előa-
dásában Herczeg Ferenc Déryné 
ifjasszony című darabját láthatta 
a közönség. A Déryné-program 
zászlóshajójának tekintett, Vid-
nyánszky Attila által rendezett 
előadás a magyar színjátszás, a 
vándorszínészet hőskorába repí-
tette vissza a közönséget. Más-
nap, július 15-én Petőfi Sándor 
János vitéz című műve volt látha-
tó a széphalmi múzeumkertben. A 
Déryné Társulat előadása rendha-
gyó formában, egy óra leforgása 
alatt mutatta be a nézőknek Petőfi 
halhatatlan klasszikusát. Emellett 

Az esemény zárásaként Kis Do-
monkos Márk, a Déryné Művé-
szeti Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, hogy a le-
hető legjobb döntést hozták meg 
akkor, amikor ennek a fesztivál-
nak a helyszínéül Sátoraljaújhelyt 
és környékét választották. Ahogy 
fogalmazott: gyönyörű  környe-
zetben, fantasztikus hangulatban 
olyan kisugárzása volt a helyszí-
neknek, ami számukra felejthetet-
lenné vált. Ezzel együtt kiemelte, 
hogy páratlan együttműködés 
valósult meg a város önkormány-
zatával és a Kossuth Lajos Műve-
lődési Központtal is. A telt házas 
előadások pedig szintén azt iga-
zolták vissza, hogy jó döntés volt 
a fesztivál életre hívása.   
  

Szintén az összefogás erejét emel-
te ki a Fesztivállal kapcsolatban 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter is. Elmondta, szeretnék, ha 
valóban hagyomány lenne ebből 
az eseménysorozatból, így a vá-
ros továbbra is megad minden 
segítséget a szervezőknek ahhoz

, 

Déryné Fesztivál - új fesztivál született Sátoraljaújhelyen

már az egész nap János vitéz vilá-
gáról szólt, hiszen délután A nagy 
János vitéz rejtvény kilenc állo-
mása várta a családokat, és a „Ka-
landkertben” a Déryné Társulat 
tagjaival is találkozhattak a részt-
vevők. Láthatta a közönség Tóth 
Ede A falu rossza című színművét 
is, amely egy perpatvar közepébe 
vitte a közönséget. Egy esküvő-
re, ahol hívatlanul bukkant fel a 
menyasszony volt szerelme, hogy 
szétrobbantsa az ifjú párt. A Déry-
né Társulat élőzenével kísért előa-
dása július 16-án, a Völgyszínház-
ban szórakoztatta a közönséget. 
Szintén ezen a helyszínen, július 
17-én a társulat Kék róka című 
produkciója gazdagította a kí-

nálatot. Ugyanezen a napon Ká-
rolyfalván többek között Fabók 
Mancsi nem csak gyerekeknek 
szóló bábszínháza várta a látoga-
tókat. Sátoraljaújhely mellett egy-
mást követő három napon, három 
helyszínen, Karcsán, Pálházán 
és Hollóházán A helység kala-
pácsa című produkciót láthatta 
az érdeklődő közönség a Csavar 
Színház előadásában. Július 18-
án a Déryné Fesztivál zárásaként 
pedig a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes Kárpátok visszhangja 
című előadása után táncházzal 
várták az érdeklődőket. Az Ung-
vári Pincesor és Borterasz játé-
koknak és zenés produkcióknak 
adott otthont. A programban sze-
repelt a KOHÓ Műhely interak-
tív játéktára, bábszínház, Csernik 
Szende mesemondó előadása, 
Bakator és Fruzsikás-koncert, 
Beke István gitárestje, valamint 
Andrea Vettoretti koncertje. A 
másik fesztiválhelyszínen, a Zsó-
lyomkai Pincesoron július 16-án 
Bakos-Kiss Gábor Frankie - a 
király és kárhozott című estjén 
Frank Sinatra világslágerekké 
vált dalai voltak hallhatóak. Más-
nap, július 17-én ugyancsak a ze-
néé lett a főszerep a pincesoron, 
Joós Tamás Átlátszó víz legyen 
című produkciójában Cseh Tamás 
dalait idézték fel a művészek.

Gazdag élmények, színes programok

Összefogás rejlik a színfalak mögött

hogy nyugodt körülmények kö-
zött tudják a különböző színhá-
zi előadásokat, zenés, irodalmi 
esteket és családi programokat 
megtartani. Sőt a város egy újabb 
helyszínt is be szeretne vonni a 
kínálatba. Új helyszínként szeret-
nék felajánlani a fesztivál szer-
vezőinek a Magyar Kálvárián a 
Szent István Kápolna előtti teret, 

hiszen a Libegő legújabb fejlesz-
tése kapcsán már az is könnyen 
megközelíthetővé válik majd. 

A Déryné Fesztivál szervezői 
a záró eseményen elmondták: 
jövőre újra Sátoraljaújhelyre 
szeretnének jönni, és egy gaz-
dagabb programot szeretnének 
kínálni az érdeklődők számára.

A minőségi kultúra közvetítésének jegyében új fesztivál született Sátoraljaújhelyen. A Déryné-prog-
ramnak köszönhetően, a „Vándorszínház” alprogram keretében első alkalommal nyolc helyszínen - Sá-
toraljaújhelyen öt helyen és még további három hegyközi és bodrogközi településen - több mint har-
minc ingyenes program várta a 
közönséget. Színházi előadások, 
zenés előadóestek, családi prog-
ramok és interaktív játékok nyúj-
tottak szórakozási lehetőséget. A 
nagyszabású rendezvény a Déry-
né-program, Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata és a Városok és 
Falvak Szövetsége támogatásá-
val valósulhatott meg. Zemplén 
fővárosában olyan emblematikus 
helyszínek kapcsolódtak be, mint 
a Völgyszínház, a történelmi Ung-
vári pincesor és a Latabár Színház, 
illetve A Magyar Nyelv Múzeuma.

Képet készítette: Kossuth Lajos Művelődési Központ

Képet készítette: Kossuth Lajos Művelődési Központ

Pedagógusokat láttak vendégül

A Kárpát-medencei pedagógus-
tábornak adott otthont Sátoralja-
újhely. A Rákóczi Szövetség által 
szervezett, több évtizedes múltra 
visszatekintő programsorozatra 
közel félezer határon inneni és 
túli résztvevő érkezett. Öt nap 
során közel félszáz szakmai, kul-
turális és szabadidős programon 
vehettek részt. Idén kiemelt té-
makör volt többek között a köz-
nevelésben várható fejlesztések, 
amelyekről Kisfaludy László 
helyettes államtitkár tartott előa-
dást. Csáky Csongor, a Rákóczi 
Szövetség elnöke elmondta, 1998 
óta minden nyáron megszer-
vezték a szakmai és szabadidős 
programokkal fűszerezett nyá-
ri programot. Ez nőtte ki magát 
egy olyan rendezvénysorozattá, 
amelyhez ma már a történelem 
mellett a magyar irodalmat és a 
természettudományokat oktató 
pedagógusok is csatlakozhatnak. 
Ellátogatott a táborba dr. Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter is, 
aki előadásában elsősorban a 
honvédelmi képzésre helyezte a 
hangsúlyt. Kiemelte, hogy a pe-
dagógusoknak jelentős szerepük 
van abban, hogy a fiatalokat az 
életpályamodellel is rendelkező 
katonai hivatás felé orientálják.

A 11. alkalommal rendezték meg 
július 3-án, szombaton, Sátoral-
jaújhelyen, a Rendezvénytéren, a 
Zemplén Mazsorett Fesztivált. A 
Holdfény Magyar-Lengyel Kul-
turális Egyesület a Kossuth Lajos 
Művelődési Központtal karöltve 
szervezte meg a már hagyomá-
nyos programot. Mióta elkészült 
a Sétálóutca és a Rendezvénytér, 
ideális helyszíne lett a menettán-
cos, táncos sportos események-
nek. Nagyszerű és jó rendezvény 
volt eddig, és szép színfolt is 
egyben az elmúlt tíz mazsorett-
fesztivál. A menettáncot most 
is a csoportok bemutatkozása 
követte mazsorettbottal, pom-
ponnal, szalaggal. Ezt követően 
a „Mazsorett Szépét” választott 
meg a zsűri több korcsoportban. 
Cigánd, Újfehértó, Döge, Sáto-
raljaújhely mazsorettcsoportjai 
mellett az Emőd Brass Fúvósze-
nekar és a Lavotta Művészeti Is-
kola dobcsoportja is fellépett ez 
alkalommal. A program megvaló-
sulását a TOP 7.1.1-16-H-ESZA 
2020-01250 pályázat is segítet-
te. (Ujjné Schneider Hedvig)

Újra Zemplén Mazsorett 
Fesztivál
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A sátoraljaújhelyi üveghídra vo-
natkozó fejlesztés kapcsán aláírta 
a kivitelezői szerződést Sátoral-
jaújhely város polgármestere és 
a győri nyertes vállalkozás. Sza-
mosvölgyi Péter elmondta, hogy 
a szerződésben foglaltak majd ak-
kor lépnek végérvényesen életbe, 
amikor a Pénzügyminisztériumtól 
a forrás is megérkezik a beruhá-
záshoz. Az üveghíd megvalósítá-
sa nem csak a városra, hanem az 
egész régió idegenforgalmára is 
pozitív hatással lesz, tette hozzá a 
város vezetője. Ezért is szeretnék, 
hogy tovább bővüljön azoknak 
az attrakcióknak a sora, amiért 
érdemes lesz az ország más tája-
iról, de külföldről is Zemplénbe 
látogatni. Ezzel együtt a függőhíd 
több milliárd forintnyi fejlesztést 
jelent a város és a térség számára 
is. Munkahelyteremtéssel és ide-
genforgalom növekedéssel is jár, 
ami további gazdasági élénkítő 
hatást gyakorol a térségre is. Var-
ga Tamás, a győri székhelyű cég 
ügyvezetője elmondta: előbb a 
kiviteli tervek elkészítése történik 

Aláírták az üveghíd kivitelezői megállapodását

Új sportkomplexum épül

Átadták ugyanis a munkaterületet 
a nyertes kivitelezőknek. A sport-
komplexum alapkövét Gulyás 
Gergely, Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter helyezte el, még a 
megújult Rákóczi Tábor ünnepé-

lyes átadóján. Ennek köszönhe-
tően közel egy év leforgása alatt, 
három hektáros területen, mint-
egy 2 milliárd forint összértékben 
épül majd többek között meden-
ce, sportcsarnok, wellness rész-
leg. Ezzel kiegészülve elsősorban 
a táborozó fiatalok szabadidejét 
szeretnék sokszínűbbé és élmény-
telibbé tenni. Emellett a régió szá-
mára is új elemként jelenik majd 
meg, hangzott el az esemény kap-
csán. Csáky Csongor, a Rákóczi 
Szövetség elnöke elmondta: je-
lenleg minden a tervek szerint ha-
lad. Csiki Barna építész azt is ki-
emelte, hogy a sportkomplexum 
tervezése és kivitelezése során 
igyekeztek minden olyan szem-
pontot figyelembe venni, amely 
funkcióját és látványát tekintve is 
jól illeszkedik a páratlan környe-
zethez és a tájképhez. A kivitele-
zők elmondták, hogy elsősorban 
a terepviszonyok, illetve a hegy 
kőzetanyag-összetétele miatt je-
lent majd elsősorban kihívást az 

építkezés, de felkészültek minden 
eshetőségre. Így ha az időjárás is 
kedvez a munkálatoknak, tarta-
ni tudják majd az ütemtervet. A 
teljes sportkomplexumot várha-
tóan jövő év tavaszán adják majd 
át elsősorban a táborozóknak, 
de az is nyílt lesz az ide érkezők 
számára, mint a Rákóczi Tábor, 
Hotel és Rendezvényközpont.

Megkezdődött a Rákóczi Tábor 
sportkomplexumának építése. 

meg, majd ezt követően kezdőd-
het meg a tényleges beruházás. 
Ez utóbbi kapcsán a terep és a 
kőzetszerkezet jelenti majd a leg-
nagyobb kihívást. A cég vezetője 

azonban azt is hozzátette, hogy je-
lentős tapasztalatuk van a hasonló 
fejlesztések megvalósításában, ez 
teremti meg a megfelelő hátteret a 
sátoraljaújhelyi beruházáshoz is.

Mazsorett tábor

Június 28-a és július 2-a között 
egész napos mazsoretttábort 
szervezett a Kossuth Lajos Mű-
velődési Központ próbatermeie-
ben a Holdfény Magyar-Lengyel 

Kulturális Egyesület, a Hold-
fény az Újholdfény és a Kisc-
sillag Mazsorett Csoport tagjai 
számára. Az anyagi fedezetet a 
TOP 7.1.1-16-H-ESZA 2020-
01250 jelű pályázat biztosította. A 
tábor felkészítő programja kapc-
solódott a 11. Zemplén Mazsorett 
Fesztiválhoz, amelyet július 3-án 
rendeztek meg a város sétálóutcá-
ján. Ezzel együtt pedig kapcsoló-
dik a Holdfény Mazsorett Csoport 
augusztus 21-i ünnepi műsorához, 
amelynek keretében 25 éves 
fennállásukat ünneplik majd. 
Csoportépítő játékok, bemelegítő 
gyakorlatok, eszközös játékok, 
eszközös gyakorlatok, új tánc ta-
nulása, régebbi táncok ismétlése, 
szertárrendezés fejlesztette a 
mazsorettes lányok közösségét. 
Az idősebb tagok a kisebbekre 
odafigyelve segítették a fiata-
lokat, és meglévő tudásukból is 
átadtak nekik. A későbbiekben 
még inkább számíthatnak majd 
egymás segítségére. A táborozó 
fiatalok eljutottak a Zemplén Ka-
landparkba. Sokuk még sohasem 
próbálta ki az élményelemeket, 
de nagyobb lányok segítségével a 
kicsik is csúszhattak a bobpályán. 

Ujjné Schneider Hedvig

Görögkatolikus primícia

Sátoraljaújhelyi közösségétől 
búcsúzott vasárnapi szentmise 
keretében Radnics Zoltán piaris-
ta atya. Egy évet töltött a zemp-
léni településen, ahol a lelki élet 
támogatása mellett a Piarista 
Jelenlét keretében működő ta-
nodában is segítette a gyerekek 
oktatását. Augusztus 1-től Mo-
sonmagyaróváron folytatja szol-
gálatát, ahol egy gimnáziumban 
oktat majd. Elmesélte, hogy na-
gyon szerette a templomi közös-
séget, de mindig szívesen túrá-
zott a környékbeli hegyekben is. 
Így egyszerre kapott lelki és testi 
feltöltődést is ettől a várostól.

Újabb piarista atya búcsúzott

Sátoraljaújhelyi közösségétől bú-
csúzott vasárnapi szentmise ke-
retében Radnics Zoltán piarista 
atya. Egy évet töltött a zempléni 
településen, ahol a lelki élet tá-
mogatása mellett a Piarista Jelen-
lét keretében működő tanodában 
is segítette a gyerekek oktatá-
sát. Augusztus 1-től Mosonma-
gyaróváron folytatja szolgálatát, 
ahol egy gimnáziumban oktat 
majd. Elmesélte, hogy nagyon 
szerette a templomi közössé-
get, de mindig szívesen túrázott 
a környékbeli hegyekben is. Így 
egyszerre kapott lelki és tes-
ti feltöltődést is ettől a várostól.
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A XV. Abylimpiát rendezte Sátoraljaújhelyen a  
Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén -Térségi Egyesülete

Tudtad-e Sátoraljaújhely,

hogy a városban hagyomány őrzés szempontjából Kossuth Lajosnak 
központi szerepe van?

Érdekes módon Kossuth Lajosnak már életében kultusza volt Sátoraljaújhelyen. Megkü-
lönböztetett tisztelet övezte, nem csak a vármegyében, hanem a városban is. Ennek pe-
dig az egyik jele, hogy 1892. szeptember 20-án Sátoraljaújhely képviselő testülete a vá-
ros díszpolgárává választotta. 1892. szeptember 27-én Kossuth Lajos 90. születésnapján 
Zemplén Vármegye közgyűlése egyhangú határozatban köszöntötte. „Mi Önben nemcsak 
nagy Hazánkfiát, hanem vármegyénk szülöttét is tiszteljük és büszkén valljuk magunké-
nak.” Olvasható a Matolay Etele alispán által aláírt levélből. Kossuth Lajos halálát kö-

vetően a vármegye küldöttsége részt vett a turini és a budapesti gyászszertartáson is. Sátoraljaújhely 
városa gyászjelentésben búcsúzott el a hazafitól. Ezután pedig egy hullám indult el, mikor is a város-
ban több helyszínen is megjelenítették az alakját különböző formában. 1894. május 22-én a várme-
gye törvényhatósági bizottsága jegyzőkönyvben örökítette meg Kossuth Lajos emlékét, 1896-ban 
a megyeháza nagytermének díszítésére Burger Lajos megfestette Kossuth arcképét, Sátoraljaújhely 
képviselő testülete pedig szorgalmazta szobrának felállítását, melyre végül 1911. május 28-án került 
sor, a piactéren, születési évének centenáriumán. A piarista gimnázium falán is található egy emlék-
tábla, mely az egykori jeles diák emlékét őrzi. Később Kossuth Lajos lakóházára is emléktábla került, 
mely a Széchenyi tér 18-as szám alatt található. Azóta a házat átalakították és új emléktábla is került 
rá. 1948-ban vette fel a város gimnáziuma Kossuth nevét, s azóta minden év szeptember 19-én egy 
iskolai ünnepség keretein belül emlékeznek meg a névadó születésnapjáról. Sátoraljaújhelyben több 
helyszínen is a múlt emlékeit idéző emléktáblákkal, szobrokkal és domborművekkel találkozhatunk. 

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!

Térségünkben, illetve a megyénk-
ben a parasport elterjedése, illet-
ve terjesztése még gyerekcipőben 
jár, noha már vannak kezdemé-
nyezések. Egyelőre a közösség-
ben való parasportolásra még csak 
elvétve adódik lehetőség, ugyan-

úgy, mint a sokszínű alkotásra 
is. Mivel ezek a tevékenységek 
remek rekreációs tulajdonsággal 
bírnak, csökkentik a frusztrá-
ciót, hozzásegítenek a pszichés 
állapot rendben tartásához, nem 
hagyhatók ki az emberek életé-
ből.  Az ABYLIMPIA elnevezésű 
"parasport és para-kézügyességi"  

versenyünket 2021-ben immár 
15. alkalommal rendeztük meg. 
2004-ben indult a program közös-
ségi kezdeményezésre, és azóta 
egy-egy év kihagyással ugyan, 
de évente rendezzük meg.  A ren-
dezvényünkön 140 fő vett részt, 
akik között ott voltak a megyénk-
ben működő partnerszervezeteink 
képviselői, versenyzői is. A prog-
ram során 10 számban indítottunk 
versenyt: lövészet, íjászat, darts, 
kislabda-dobás, asztali tenisz, 
kerekesszékes szlalom, tűzfes-
tés, üvegfestés, lengőteke, mé-
zeskalács díszítés. A versenyszá-
mok lebonyolítását az egyesület 

munkatársai, valamint több mint 
10 önkéntes segítette. A verseny 
lebonyolítására 2021. július 24-
én, 9 és 14 óra között, Sátoralja-
újhelyben került sor a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában. Ter-
mészetesen a verseny végén nem 
maradhatott el az eredmények ki-

hirdetése, illetve a helyezettek dí-
játadása sem. Támogatóink voltak 
a Tesco „Ön választ, mi segítünk” 
támogatási projektje, valamint 
a Nemzeti Civil Alapprogram.

(Mozgáskorlátozottak 
Sárospataki és Zemplén -Térségi 

Egyesülete)

Augusztusi programok 
Sátoraljaújhelyen

2021. augusztus 13. péntek
21.00 Lézershow
Rendezvénytér
2021. augusztus 14. szombat
17:00 Bécsi Kávéuzsonna 
gasztronómiai és szellemi ínyen-
cségekkel
Közreműködik: Marialena 
Fernandes zongoraművésznő
Helyszín: KLMK pódiumterem
Jegyár: 2.000,-Ft
17:00 Bálint Ágnes: Frakk, a 
macskák réme
zenés mesejáték a Fogi Színház 
előadásában
Sétálóutca
2021. augusztus 16. hétfő
20:00 Boldogasszony Anyánk 
- ünnepi énekek Szűz Mária 
tiszteletére
Közreműködik: a Szent Efrém 
Férfikar
Szent István király római 
katolikus templom
 Jegyár: 1.500,-Ft
2021. augusztus 17. kedd
19:00 Lackfi János: #JÓÉJT-
PUSZI
A Magyar Nyelv Múzeuma - 
Széphalom
Jegyár: 2.000,-Ft
  
„Fesztiváli Hangulatok”
2021. augusztus 18-22. Rendez-
vénytér és Sétálóutca
mindennap
17:00  Kézműves udvar, játszó-
ház, arcfestés 
2021. augusztus 18. szerda
18:00 Mesekoncert -  Kuna Vali 
és a Fourtissimo együttes előadá-
sa
18.55 A fesztivál vendégeit 
köszönti:
Szamosvölgyi Péter 
Sátoraljaújhely város 
polgármestere 
19:00  László Attila műsora
20:00 Kuna Vali és a Fourtissi-
mo zenekar koncertje
2021. augusztus 19. csütörtök
15:30  Szabadtéri filmvetítés - 
Jégvarázs 2.
17:00 Bonbon Matiné
Árgyélus királyfi - gyermek- és 
családi program
18:00 Szabadtéri filmvetítés
Mi újság kuflik? – magyar 
rajzfilm
19:00 Néptáncosok a színpadon
Közreműködik: Csicsergő Népi 
Gyermekjátszó, Hegyalja Népi 
Együttes,
Zemplén Táncegyüttes 
20:00 Miskolci Szimfonikus 
Zenekar koncertje
A Városháza udvarán
Jegyek ára: 3.000,-Ft
20:00 Szabadtéri filmvetítés
Instant család - amerikai vígjá-
ték 
2021. augusztus 20. péntek
17:00 Zemplén a Magyarságért 
Alapítvány Szent István-napi 
ünnepsége 
Szent István park
Ünnepi beszédet mond: Balogh 
János kovácsvágási lelkipásztor
További programok a Rendez-
vénytéren:
17:00 Csukás István - Bergendy 
István: Süsü, a sárkány
zenés mesejáték a Fogi Színház 
előadásában
18:00 Szent István király napi 
városi ünnepség
Ünnepi beszédet mond: Dankó 
Dénes Sátoraljaújhely Város 
alpolgármestere

folytatás az 5. oldalom
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Az ünnepi műsorban 
közreműködik: St. Martin 
előadóművész
A történelmi egyházak nevében 
az új kenyeret megáldja: Lóczi 
Tamás esperes
18:30 Közművelődési díj átadá-
sa
A díjat kapja: a Zemplén Tánc-
együttes
(A pandémia miatt elmaradt díj 
átadása)
18:45 St. Martin előadóművész 
műsora
19:30  Sláger parádé - musical, 
operett, retro
Bányoczky Nóra, Békefi László, 
Molnár Ágnes
20:45 Kowalsky meg a Vega élő 
koncert 
22:15 Tűzijáték
2021. augusztus 21. szombat
17:00 Arany János: A nagyidai 
cigányok
A Csavar Színház fergeteges hu-
morú, interaktív, játékos előadása
/Zempléni Fesztivál szervezésé-
ben/
17:00 Svetilen Énekegyüttes 
(RU)
Görög katolikus templom
Jegyár: 1.500,-Ft
/Zempléni Fesztivál szervezésé-
ben/
18:00 25 éves a Holdfény 
Mazsorett csoport - Jubileumi 
gálaműsor
19:00 Kelet Brass Band
20:00   Ferenczi György és a 
Rackajam koncertje
21.30 Érezd magad jól – utcabál 
a Hangár zenekarral
22.30 Lézershow
2021. augusztus 22. vasárnap
18:00 Piroska és a farkas - gyer-
mekszínházi előadás
Hókirálynő Meseszínpad 
előadása
19:00 FruzsikáS együttes 
műsora
20:00 Sugarloaf élő koncert
Egyéb programok:            
2021. Augusztus 21. szombat
13:00  XIII. Rudabányácskai 
Hagyományőrzők Napja
Művelődési Ház udvara - 
Rudabányácska
Szépbánya Egyesület
  2021. augusztus 28. szombat
20:00 One Life Dance 
Táncszínház műsora
Rendezvénytér

Elérhetőségek, információ:
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Művelődési Központ

Cím: 
 
Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3.
Tel: 06-47/321-727
E-mail: kossuthmk@gmail.com
Web: www.klmk.hu
www.satoraljaujhely.hu
www.zemplenkalandpark.hu
www.facebook.com/
SzamosvolgyiPeter

Új szolgálatvállalási lehetőség a honvédségnél
Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Honvédelmi Minisztérium és a 
Magyar Honvédség. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer legújabb elemével elsősorban a 
fiatalokat szeretnék megszólítani, de nemtől és kortól függetlenül bárki jelentkezhet. 

A kiképzés a speciális önkéntes 
területvédelmi tartalékos szolgá-
lathoz hasonlóan 6 hónapig tart. 
Az első két hónapban a jelentke-
zők alapkiképzést kapnak, majd 
eldönthetik, hogy maradnak a 
képzési helyszínen, vagy más 
helyőrségben,speciális területen 
próbálják ki magukat. Elsősor-
ban olyan fiatalok érdeklődését 
várják, akik idén nem kerülhet-
tek be a felsőoktatásba. A jelent-
kezők az önkéntes katonai szol-
gálat révén lehetőséget kapnak, 
hogy a honvédség kötelékében 
helyezkedjenek el és katonai 
felkészítésen vegyenek részt.  

Minden olyan magyar állam-
polgár jelentkezését is várják, 
aki legalább 18 és legfeljebb 65 
éves, van bejelentett belföldi la-
kóhelye, rendelkezik erkölcsi 
bizonyítvánnyal és minimum ál-
talános iskolai végzettséggel. A 
szerződéskötést egészségügyi és 
pszichológiai vizsgálat előzi meg.

A kiképzések szeptember 15-én 
kezdődnek, ehhez a tervek sze-
rint az ország minden megyéjé-
ben és Budapesten is biztosíta-
nak helyszínt. A résztvevők az 
MH 2. vitéz Vattay Antal Terü-
letvédelmi Ezred és az MH 6. 
Sipos Gyula Területvédelmi Ez-
red katonáitól sajátíthatják el a 
legfontosabb ismereteket. A má-
sodik hónap után az önkéntesek 
ugyanott folytathatják az általá-
nos kiképzést, vagy specializá-
lódhatnak egy szakterületre, így 
akár ejtőernyős vagy búvárkép-
zést is kaphatnak, de megtanul-
hatnak harcjárművet kezelni is.

A hat hónap alatt (és utána is) 
bárki választhat más szolgálati 
formát: dönthet úgy, hogy szer-
ződéses katona lesz, pályáját mű-
veleti tartalékosként vagy terület-

védelmi tartalékosként folytatja.

A képzés első két hónapjában 
a fizetés a mindenkori mini-
málbérnek megfelelő összeg, 
jelenleg bruttó 167 ezer Ft. 

Aki a program második részé-
benspeciális területet választ, 
már a garantált bérminimumot 
kapja havi fizetésként, amely je-
lenleg bruttó 219 ezer Ft. Ruhá-
zati ellátás, napi egyszeri meleg 
étkezés, utazási költségtérítés, 
valamint szükség esetén szociális 
támogatás is jár a résztvevőknek.

Jelentkezni legkésőbb augusz-
tus 31-ig lehet a megyeszékhe-
lyek toborzóirodáiban, vagy a 
Magyar Honvédség Központi 
Online Toborzó Irodájában, az 
onlinetoborzo@mil.hu címen..

Ügyfélfogadás:
Hadkiegészítő és Toborzó Iroda

3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 2
Tel: 0646/327-245

Email: borsod.toborzo@mil.hu
H-Cs: 08:00- 15:30

P: 08:00 – 12:00

Papp Diána: Most élsz

Papp Diána magyar író, újságíró. A Népszavánál kezdte karrierjét, ké-
sőbb több női magazin munkatársa is volt, dolgozott televíziónál is. 
2008-tól a Nők Lapja vezető szerkesztője.Bodza Bisztró, Kerek pe-
rec, Szerdán habcsók, Téli fagyi…könyvei elgondolkodtató regények 
a hétköznapokból vett sztorikkal és emberekkel, akikkel hamar azo-
nosulni tudunk. A szereplőknek ugyanolyan problémái vannak, mint 
nekünk, olyan élethelyzetekkel találják szembe magukat, mint mi a 
hétköznapokban. Legújabb regénye, a Most élsz, eddigi legszemé-
lyesebb írása, melyben az írónő saját útkeresését  tárja az olvasó elé. 

A helyszín egy vidéki kisváros, központi szereplője Zoli, aki kitartóan 
vezeti a nem túl sikeres, de sokak számára romantikus emlékeket idéző 
mozit,mígnem egy ágy alá rejtett doboz mélyéről előbukkannak azok az 
elfeledett levelek, amelyek újra megidézik a múltat.

A történet két szálon és hat szereplő életének útján fut, több idősíkon 
ugrál, a mozaikdarabkák csupán a könyv végén állnak össze. Zoli a 15 
évvel ezelőtti érettségi banketten íródott gimnáziumi osztálytársainak 
leveleit találja meg, melyeket a fiatalok későbbi önmaguknak szántak. 
Elhatározza, hogy segít jobbá tenni annak az öt embernek az életét, akik-

kel 2003-ban töltötte a nyarat a Balatonnál. Így tűnik fel előttünk Zoli, Viki, Tibike, Kati, Iza és Helga 
élete, egy csodás balatoni nyár és a mostoha jelen, s míg Iza az osztálytalálkozót szervezi, addig Zoli 
igyekszik felgöngyölíteni eltűnt barátai életét. A regényben mindenki megtalálhatja a számára kedves sze-
replőt akivel azonosulni tud, hiszen az írónő rendkívül színes személyiségekkel teli társaságot alkotott.

Lassú folyású, mégis könnyed regény a Most élsz, amiben nem igazán a cselekmények a fontosak, hanem 
a szereplők és az ő küzdelmeik az életben. A történet aktuális kérdéseket feszeget: Hogyan találjuk meg 
önmagunkat? Mik azok az értékek, melyek fontosak az életben? Hogyan tudunk újra és újra talpra állni? 
Hogyan változunk és dolgozzuk fel a múltat?

A történethez igazán passzol a cím. 

A mondanivaló világos -  nem szabad mindig csak várni, ideje élnünk 
a mának, mert ki tudja lesz-e olyan, hogy jövőre, éljünk, és legyünk 
azokkal akik boldoggá tesznek minket.

folytatás a 4. oldalról
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Kazinczy Ferenc-emlékkiállítás Széphalmon

A sátoraljaújhelyi Bokréta Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény is csatlakozott egy orszá-
gos kezdeményezéhez, melynek 
keretében július 1-je és 4-e kö-
zött táncháztalálkozókat tartottak 
több helyszínen. Eger, Szeged, 
Veszprém, Zalaegerszeg mellett 
további 8 település vett részt a 
kezdeményezésben, közöttük a 
néptánchagyományok ápolásá-
ról is méltán híres zempléni vá-
ros. Az egész estés programnak a 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont színházterme adott otthont. 
A cél az volt, hogy ezzel az ese-
ménnyel - a pandémiát követően - 
újra teret engedjenek a résztevők 
a néptáncnak és a hagyományok-
nak. Ezzel együtt pedig megmu-
tathatták a szülőknek azt is, hogy 
a digitális oktatás ellenére, majd 
már a jelenléti oktatással mi min-
dent tudtak elsajátítani. Az est 
keretében elhangzottak azok az 
eredmények is, amelyeket a fia-
talok elértek ebben a tanévben. A 
színes műsor keretében a Bokréta 
Művészeti Iskola Dobogó, Csi-
pogó, Zubogó, Ördögszekér és 
a Zemplén tánccsoportja lépett 
színpadra. Az esten közreműkö-
dött a Flaska Banda, valamint 
a Debreceni Népi Együttes is.

Nyelvészekre emlékeztek

Immáron hagyományosan, új 
névvel, ám szellemiségében vál-
tozatlanul a tizenegyedik „Ma-
gyaróra-tábort” szervezték meg 
Sátoraljaújhelyen, ahol a részt-
vevők ellátogattak Széphalomba, 
A Magyar Nyelv Múzeumába is. 
A táborozók itt egy előadás ré-
szesei lehettek „Emlékezés év-
fordulós nyelvészekre” címmel. 
Balázs Géza egyetemi tanár sze-
mélyes élményeit is felvonultatva 
Benkő Loránd, Bencédy József, 
Deme László nyelvészekről em-
lékezett meg. Azokról, akiknek 
munkássága nagy hatást gyako-
rolt a jelenleg is tevékenykedő 
nyelvkutatókra. Ezt követően 
Nyiri Péter igazgató kísérte végig 
a résztvevőket a Kazinczy-ker-
ten, és mesélt a múzeum és a 
múzeumkert történetéről. A Ma-
gyaróra-tábor nevében az első, 
azonban számában a 11., mondta 
Balázs Géza, a tábor szervezője.

Zempléni Népfőiskola 
A Zemplén a Magyarságért Ala-
pítvány Zempléni népfőiskolai 
programsorozatot indított, mely-
nek első előadását július 3-án tar-
totta a Zempléni Magyar Házban 
Mati Márton. A történész a Károli 
Gáspár Egyetemen végzett, ked-
venc kutatási területe a hadtör-
ténet köré csoportosul. Jelenleg 
doktori disszertációján dolgozik, 
melynek témája „Az első világhá-
borús hadifogság a Távol- Kele-
ten” - ezen belül is a Monarchia 
színeiben harcoló magyar kato-
nák sorsát követi nyomon. Fontos 
ismeretként emelte ki a témában, 
hogy attól függően, ki milyen ha-
difogolytáborba került, más-más 
bánásmódban részesült. A szibé-
riai hadifogság magyarok százez-
reinek volt sorsa és halálos ágyig 
kísérő emléke. A kutatásai során 
jött rá, hogy személyes érintettsé-
ge is van a témával kapcsolatban.

2021. június 21-én nyílt meg A 
Magyar Nyelv Múzeumában az 
új, állandó kiállítás „Szokott ös-
vényen szokatlanul” címmel, 
mely Kazinczy Ferencnek állít 
emléket, bemutatva gazdag élet-
útját, kiemelve közéleti szerepét, 
valamint a nyelvújítás terén vég-
zett munkásságát, fordítói tevé-
kenységét. 
Sátoraljaújhely múltjához, tör-
ténelméhez is szorosan kapcso-
lódik Kazinczy, ezért is szólunk 
kiemelt helyen széphalmi éve-
iről, hiszen itt élt huszonöt éven 
keresztül, innen irányította az 
irodalmi életet, s mintegy szelle-
mi központtá alakította azt a 19. 
században. A Széphalom nevet 
is ő adta, valamint évekig volt a 
református gyülekezet gondnoka, 
részt vett az újhelyi közös iskola 
alapításában, majd élete utolsó 
esztendőiben napi béresként dol-
gozott a levéltárban. 
A Kazinczy-kiállítással teljesebbé 
válik a Kazinczy Ferenchez fűző-
dő kultusz itt, Széphalmon, s így 
lehetőségünk van arra, hogy meg-
ismertessük életét, munkásságát; 

kiemelve olyan motívumokat, 
melyek egész emberi és alkotói 
pályáját átszövik, mint például a 
művelődés iránti igénye, a társa-
ságkötés gesztusa, a folyamatos 
alkotás, valamint a család iránti 
szeretete. 
Az emlékkiállítás több nagyobb 
egységből tevődik össze, így az 
érdeklődők az időrendet követ-
ve tapasztalhatják meg a Kazin-
czy-életutat. 
Eredeti műtárgyakkal és műtárgy-
másolatokkal érdekes installációt 
kínálunk, melyben a mai kor el-
várásainak megfelelve multimé-
diás eszközök is helyet kaptak. 
Így például a tárlatban a látoga-
tó megtapasztalhatja a Kazinczy 
Ferenc által átélt élményeket, 
meghallgathatja Mozart: Figaro 
házassága című operájának nyitá-
nyát, vagy egy vetítés során meg-
tekintheti azokat a festményeket, 
melyeket az író a bécsi útjai során 
láthatott. Érintőképernyőkön ol-
vasnivalót kínálunk, szemléltetjük 
Kazinczy rabságban töltött évei-
nek utazásait, valamint kiterjedt 
levelezéshálózatát is, bemutatva 

legjelentősebb levelezőpartnere-
it. Hanganyag formájában több 
Kazinczy-műből lehet meghall-
gatni részleteket, például a Pá-
lyám emlékezetéből, a Fogságom 
naplójából, illetve Kazinczyról 
írt alkotásokból vagy akár Kazin-
czy-versekből. Az egykori szép-
halmi kúriáról készített animáció 
megtekintésével jobban el tudja 
képzelni a látogató azt a környe-
zetet, melyben az író élt, alkotott. 
Az írás mellett Kazinczy szeretett 
rajzolni is, árnyképeket is szíve-
sen készített, ezt a kiállítás ven-
dégei is kipróbálhatják, árnykép-
készítési lehetőséget is kínálunk 
a tárlat előterében. Ugyanitt nyel-
vújítási szavakkal is játszhatnak. 
     A célzott korosztály a középis-
kolások, valamint a felnőttek, de 
a kisebbek számára is érthetővé 
válik a múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokon keresztül. 
Ezzel az emlékkiállítással (is-
mét) a „hálás utókor” állít mél-
tó emléket Kazinczy Ferencnek, 
a széphalmi mesternek, mely-
lyel egy teljesebb, árnyaltabb 
képet adunk életpályájáról. 

Sátoraljaújhely idén is több prog-
ramnak ad majd otthont a jubilá-
ló, 30. Zemplén Fesztivál keretén 
belül. A térség meghatározó, mi-
nőségi kultúrát közvetítő idei es -
eménysorozatának keretében több 
mint félszáz program kínál komo-
lyzenei hangversenyt, színházi és 
irodalmi esteket, jazzkoncerteket 
és gasztronómiai programokat. 
Többek között a sétálóutca sz-
abadtéri színpada, a Városháza, a 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont mellett a katolikus és görög-
katolikus templomok egyedi han-
gulatával járulnak majd hozzá a 
különleges fesztiválhangulathoz. 
Emellett Széphalmon, A Magyar 
Nyelv Múzeumában is kikapc-
solódási lehetőséget kínálnak a 
szervezők az érdeklődő közönség 
számára. Sátoraljaújhelyen auh-
gusztus 14-én, szombaton 14 óra-
kor, a Kazinczy Ferenc Múzeum-
ban kiállításmegnyitóra várják az 

érdeklődőket. Bordy Margit fes-
tőművész alkotásait tekinthetik 
majd meg az érdeklődők. Ugyan-
csak ezen a napon, 17 órától a Bé-
csi Kávéuzsonnára várják a műfaj 
kedvelőit a Városháza dísztermé-
ben. Augusztus 16-án, hétfőn 20 
órától a katolikus templomban a 
Szent Efrém Férfikar már meg-
szokottan felejthetetlen koncer-
télményben részesíti az érdeklő-
dőket. 17-én 19 órától A Magyar 
Nyelv Múzeumában, Széphal-
mon Lackfi János estje, a „Jóéjt-
puszi” gazdagítja a programok 
sorát. Augusztus 19-én, csütörtö-
kön a Városközpontban gyermek-
programokat kínál a Fesztivál a 
családosoknak. A Bonbon Ma-
tiné programján szórakozhatnak 
közösen a gyermekes családok. 
Este pedig 20 órakor, a Városhá-
za udvarán a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar koncertjét élvezhetik 
az érdeklődők. Augusztus 21-én, 

szombaton 20 órától ugyancsak a 
sátoraljaújhelyi városközpontban 
Ferenczi György és a Rackajam 
szórakoztatja majd a közönséget. 
17 órakor a görögkatolikus temp-
lomban pedig a Svetilen Éneke-
gyüttes koncertjét tekinthetik meg.

A részletekről a Zempléni Feszt-
tivál közösségi oldalán is tájé-
kozódhatnak a programok iránt 

érdeklődők.

Zempléni Fesztivál - újra

Újhelyiek is csatlakoztak
A MAGYAR NYELV MÚZEUMA
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A belterületen való állattartás 
szabályozása.

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata állattartási rendeletet 
alkotott, a város belterületén tar-
tott állattartást szabályozva ezzel. 
A Polgármesteri Hivatalhoz érke-
zett bejelentések nyomán helyszí-
ni ellenőrzést tartottak, melyből 
kiderült, hogy a szabályozatlan 
belterületi állattartás élhetetlenné 
teszi azoknak a lakóknak az éle-
tét, akik az állattartó szomszéd-
ságában és tágabb környezetében 
élnek, valamint az állattartási te-
vékenység szabályozatlansága in-
dokolatlanul nagy egészségügyi 
kockázatot jelent az ott élőkre.A 
nem szabályozott állattartás so-
rán keletkező bűz és zajhatások, 
a rágcsálók elszaporodása, az 
egészségügyi kockázat ellehe-
tetlenítik az állattartó környeze-
tében élők életét. A társadalmi 
együttélés szabályainak betartása 
érdekében a rendelet szabályozza 
az állatok ellátásának, tisztántar-
tásának módját is. E szerint az 
állattartó köteles gondoskodni 
az általa tartott állatok kedve-
ző életfeltételeinek biztosításá-
ról, a létesítmények tisztaságáról 
és folyamatos fertőtlenítéséről, 
szagtalanításáról, a kártékony 
rovarok, az élősködők és rágcsá-
lók rendszeres irtásáról, az általa 
tartott állatok által okozott zajok 
kibocsátásának mérsékléséről. 
Valamint köteles az állatok fo-
lyamatos állatorvosi ellátását is 
biztosítani. Az állatok tartására 
szolgáló helyet, pl. baromfiudvart 
úgy kell kialakítani, hogy az ne 
legyen közvetlen határos a szom-
széd telekkel, attól minimum két 
méteres távolságban szabad csak 
ilyet létesíteni. Aki állattartásba 
kezd, ezek után be kell azt jelen-
tenie a jegyzőnek is.A rendelet 
hatálya nem terjed ki Sátoralja-
újhely Város Önkormányzatának 
közigazgatási területéhez tartozó 
belterületen a falusias lakóövezet 
besorolású ingatlanokra. Az állat-
tartó szomszédjai birtokvédelmi 
eljárással élhetnek, amennyiben 
az állattartó megsérti a felelős 
állattartási szabályokat. Mivel 
bírság (150.000 Ft – 500.000 Ft) 
többször is kiszabható, remél-
hetőleg komoly kényszerítő és 
visszatartó ereje lesz a rendelet-
nek. A rendelet 2021. augusz-
tus 2. napjától hatályba lépett. 

Felülvizsgálták a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát 

A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működé-
si Szabályzatát, Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2020-ban egy éve-
módosította legutoljára. Az újabb 
módosítást több – a közelmúlt-
ban – bekövetkezett változás is 
indokolja. A hivatal feladatainak 
racionalizálása miatt megszűnt 

Önkormányzati tudósítások

a Hatósági és Közterület-fel-
ügyeleti Osztály, ezért az osz-
tály feladatait el kellett osztani 
a meglévő társ osztályok között. 
Az osztályok meglévő feladata-
inak elosztásában is következtek 
be változások, valamint a jegyző 
közvetlen felügyelete alá került 
több munkakör. A változtatások 
megtartják a korábbi SZMSZ 
már megszokott szerkezetét, a 
strukturális változtatások és tö-
mörítések az új szabályzatot át-
tekinthetőbbéteszik. Segítve a 
képviselő-testület döntéshozata-
lát, az áttekinthetőség érdekében. 

Módosították az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek kiala-
kításáról és működéséről szóló 
önkormányzati rendeletet

Sátoraljaújhelyen a Képvise-
lő-testület rendeletben állapítja 
meg és alakítja ki az egészség-
ügyi alapellátások körzeteit. Ezt a 
rendeletet, legutóbb 2019. június 
26-án módosították. A mostani 
módosítás a védőnői körzeteket, 
valamint az iskola-egészségügyi 
körzeteket érinti. A Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkeze-
lő (a továbbiakban: NEAK) felé 
évente küldenek adatszolgálta-
tást. Az adatok többek között a 
nevelési-oktatási intézmények-
be járó gyermekek létszámáról 
szólnak. A védőnői körzetek, 
valamint az iskola-egészségügyi 
körzetek NEAK általi finan-
szírozása ezen létszámadatok 
alapján kerül megállapítására. 
Sátoraljaújhely városban össze-
sen 8 védőnői körzet van, ebből 

hat körzet vegyes védőnői és 
kettő körzet iskolai védőnői kör-
zet. Az iskola védőnői körzetben 
már legalább három éve folya-
matosan probléma a csökkenő 
tanulói létszám, amely magával 
vonja a finanszírozás csökkenté-
sét is. A legutóbbi adatszolgálta-
tásból kiderült, hogy a védőnői 
körzetekbe, valamint az isko-
la-egészségügyi körzetekbe tarto-
zó intézmények vonatkozásában 
szükséges a felülvizsgálat az el-
látandók létszámának optimalizá-
lása érdekében. Az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek kiala-
kítása során ki kell kérni az alap-

ellátásért felelős országos mód-
szertani intézet - védőnői ellátás 
esetén az országos tisztifőorvos 
-, valamint a működési engedély 
kiadására hatáskörrel rendelke-
ző egészségügyi államigazgatási 
szerv véleményét is. A körzetek 
felülvizsgálata során folyamatos 
egyeztetés történt ezen szervek-
kel, akik támogató véleményüket 
adták a változtatásokhoz.A módo-
sítást a védőnői körzetek arányos 
felosztása indokolja.

A Testület döntött többek között 
a közterületen történő maszkvise-
lés helyi, önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, köz-
területek névváltozásáról, önkor-
mányzati vagyon hasznosításá-
ról is. A Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, 
a bizottsági anyagokat a város 
honlapján, a www.satoraljauj-
hely.hu oldalon ismerheti meg 
szöveghűen és részletesebben 
bárki aki tájékozódni szeretne 
az önkormányzat munkájáról.

Tisztelt Olvasó! A rovat címe kicsit összecseng Kossuth Lajos Országgyűlési Tudósítások című idő-
szaki lapjának címével. Semmiképp nem mérve magunkat Kossuthhoz, de mégis a hasonló címvá-
lasztás oka lehet, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete épp azok között a 
falak között ülésezik, ahol Kossuth első ismert beszédét mondta el Zemplén megye közgyűlésén, ak-
kor még a Megyeházán. Tudósításaink igyekeznek közérthetően, a lakosságot leginkább érintő dön-
téseket összefoglalni. Az anyagok teljes körűen, Sátoraljaújhely honlapján ismerhetők meg. Első tu-
dósításunk Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2021. július 29-i üléséről szól.

Már kiválthatóak a sátoraljaújhe-
lyi Polgármesteri Hivatalban azok 
a kártyák, amelyek segítségé-
vel kikölcsönözhetővé válnak az 
e-bikeok. Így a városban élők már 
élvezhetik a környezetkímélő, 
ám kényelmes közlekedési esz-
közök adta lehetőségeket. A 
kártyák kiváltásához személyi 
igazolványra és lakcímkártyára 
van szükség. www.cross-bike.hu

95 éves lett a sátoraljaújhe-
lyi Dohánygyári Fúvószenekar, 
mely 1926-ban alakult. Ennek 
örömére a rendezvénytéren ad-
tak koncertet, melyet most is kü-
lönösen nagy érdeklődés kísért. 
Sátoraljaújhely kulturális életé-
nek egyik meghatározó zenekara. 
Nemcsak városunkban, hanem 
külföldön is sikerrel szerepelnek. 
Zenész generációk nőttek fel mű-
ködésük alatt. A Holdfény mazso-
rettcsoport és a néptáncfesztivá-
lok kísérőiként is találkozhatnak 
velük. Szívesen szerepeltetnek 
fellépéseiken kórusokat és tehet-
séges fiatalokat. A város zenei 
életének és nagy rendezvényei-
nek szerves része már a zenekar. 
A lakosság örömmel hallgatja a 
zenés köszöntőjüket, a térzenéket 
és a hagyományos telt házas újévi 
koncertjeiket. Ezen a rendezvé-
nyen számos műfajt felsorakoz-
tatva játszottak zenei darabokat.

Közel a 100

Távhővezeték cseréje várható a 
fűtési szezon előtt

Sátoraljaújhelyen, a tavasz folya-
mán komoly problémát tapasz-
taltak a távhőszolgáltató egyik 
gerincvezetékén a Vasvári Pál 
és Dózsa György utca kereszte-
ződésénél. Akkor ideiglenesen 
megoldották a problémát, de a 28 
méteres csőszakasz cseréje elke-
rülhetetlen, amely így már hosz-
szútávon garantálja majd a táv-
hőszolgáltatás zavartalanságát. A 
feladat rendkívül összetett, hiszen 
a Vasvári Pál és Dózsa György ut-
cák kereszteződését át kell vágni 
az új csővezeték lefektetéséhez. 
A forgalmi rend változáson túl, 
a föld felszíne alatt található más 
közműszolgáltatók különféle ve-
zetékei is nehezítik a műveletet. 
A tervek szerint az útburkolatot 
két szakaszban vágják át, mert 
így minimális lesz a forgalomban 
a fennakadás, mindössze félsávra 
korlátozódik a munkálatok befe-
jezéséig. A buszforgalom útvo-
nala változik meg ideiglenesen, 
mert valószínűleg nem fog tudni 
a Dózsa György utcára felkanya-
rodni. A melegvízszolgáltatás 
várhatóan 48 órára szünetel majd.

A sátoraljaújhelyieknek már 
elérhető
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Kiemelkedő EB eredmény
A hegyikerékpározás komoly 
készségeket és képességeket igé-
nyel. A meredek emelkedők és 
lejtők esetében nem csupán a 
nyers erő és a gravitáció függ-
vénye egy-egy jó eredmény el-
érése. Ám ennek is megvan a 
maga tudománya, amivel a ma-
ximumot hozhatja ki magából 
a versenyző. A sátoraljaújhelyi 
Horváth Ádám ennek a sport-
ágnak a szerelmese és fiatal ko-
ra ellenére már számos ver-
senyen megmérettette magát. 
Ádám szinte minden napját edzés-
sel tölti, melyhez szorosan hoz-
zátartozik a megfelelő mentális 
és fizikai állapot megteremtése. 
Zemplén adottságai tökéletes te-
repet biztosítanak a különféle 
nehézségek legyőzésére. Leg-
utóbb a 2021-es salzkammergut 

Déryné Fesztivál képekben

Sátoraljaújhely sétálóutcáján újra szerephez jut a lézershow, amely több mint egy évtizede színesíti a város estéit. A közönség idén 
többször láthatja majd ezt az elkápráztató lézerjátékot. Igaz, ez csak sötétben látható, vízfüggönyt, és jó időt igényel. A rendezvénytér 
indulása óta kisebb nagyobb megszakításokkal működik a fényjáték Sátoraljaújhelyen. Így a lézerjátékban a város jelképepei, illetve 
a Zemplénre jellemző formák is megjelennek majd. Idén a lézershow még látható lesz augusztus 13-án, 21-én és szeptember 24-
én az esti órákban, mely nem tart tovább 8-10 percnél. Ezért minél több érdeklődőt várnak a sétálóutcára, ezekben az időpontokban.

Káprázatos

trophy, Már az érkezésnél zuho-
gó esőbe érkeztek meg, mesél-
te Ádám, és mint kiderült, akkor 
már 3 napja esett, ami csak egy-
re fokozódott a hét során. A ver-
seny is szakadó esőben rajtolt és 
zajlott le. Ennek ellenére biza-
kodóan rajtolt Bad Goisern-ből 
ahonnan egy háború vette kez-
detét a teljesítőképesség hatá-
rán és az idővel, az Alpokban 22 
km-en keresztül. Röviden me-
sélt a pályáról is: ködben, sár-
ban hóban tekertek, szinte ext-
rém körülmények között, nagy-
részt felfelé (950m szintkülönb-
ség mellett). A pálya 1000m át-
lagmagasságban volt kijelölve, 
viszont a lejtők is ugyan olyan 
gyilkosak voltak, akárcsak a 
kaptatók. Végig sziklás, gyöke-
res, sáros, lefelé 25% -os me-

Képet készítette: Kossuth Lajos Művelődési Központ

redekséggel, de szerencsére na-
gyon jó tempót sikerült menni 
egy hihetetlenül erős mezőny-
ben, amiben a világ minden pont-
járól érkeztek versenyzők. Telje-
sen átázva érkezett meg a célba, 
összetett 14. helyen a kategóriá-
jámban induló 178 ember közül, 
tette hozzá. A kupáról érdemes 
tudni, hogy ez egy Európa Kupa 
futam, ami alsó Ausztriában ke-
rül megrendezésre minden éven 
a salzburgi tavak környékén. 
A versenyt a legnehezebb marato-
nok közé sorolják a világ számos 
versenye közül. Nagyon sok fajta 
távot teljesíthetnek a versenyzők. 
Az 5km-től az extrém, 210 
km-ig. Ádám kategóriája pe-
dig egy all mountain pálya 
22km volt, ami híres a pörgős-
ségéről és a változatosságáról.

ÚJHELYI           KÖRKÉP   2021. XXX. évf. 7. szám.    8.


