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Államalapító Szent István király ünnepe
 Sátoraljaújhelyen

Kormánymegbízotti dicsérettel 
jutalmazták

Épül a csarnok

Már elkészült az új üzemcsarnok 
alapozása a sátoraljaújhelyi ipari 
parkban. Dankó Dénes alpolgár-
mester elmondta, jó ütemben ha-
lad. Egyben ez egy új irány lesz a 
helyi fejlesztések kapcsán, hiszen 
magát a befogadó létesítményt a 
város önkormányzata építteti, az 
arra igényt tartó vállalkozás pe-
dig bérli majd azt. Ez egyben a 
gazdasági szereplő kockázatát is 
csökkenti, így reményeik szerint 
több vállalkozás kap majd ked-
vet ahhoz, hogy ide települjön. 
Jelenleg egy 450 millió forintos 
beruházás zajlik a sátoraljaújhe-
lyi ipari parkban, amelynek ered-
ménye már egyre inkább kézzel 
foghatóvá válik. Jövő év tava-
szára elkészül az első csarnok itt, 
a 37-es számú főút mellett. Ezt 
követően veheti majd igénybe azt 
egy vállalkozás, amely bérlőként 
működteti majd tovább. Ez várha-
tóan 50 és 100 fő közötti munka-
helyfejlesztést is jelenthet majd. 

Szakképzési díj

A szakképzésben nyújtott magas 
színvonalú munkájuk elismerése-
ként az ezen a területen oktatók 
számára minden évben átadják a 
szakképzési díjat. Idén Bekéné 
Zelencz Katalin a Szerencsi Szak-
képzési Centrum Sátoraljaújhe-
lyi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium 
egészségügyi szakoktatója része-
sült az elismerésben, dr.  Palko-
vics László, innovációs és tech-
nológiai miniszter jóvoltából. 
Bekéné Zelenc Katalin 2006-ban 
kezdte meg egészségügyi szakok-
tatói munkáját a Sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Gimnáziumban, 
ahol azóta folyamatosan szervezi 
a különböző egészségügyi témájú 
versenyeket. A "Csodálatos embe-
ri test" című vetélkedője bekerült 
az Európai Szakképzési Hét prog-
ramjai közé is.  Bekéné Zelenc 
Katalin 15 éve dolgozik pedagó-
gusként, ezt megelőzően a sebé-
szeti intenzíven, illetve a központi 
intenzív osztályon dolgozott dip-
lomás ápolóként. A tanítás mellett 
a helyi és környékbeli iskolákban, 
intézményekben rendszeresen tart 
tanulásmódszertani és egészség-
ügyi előadásokat is. A szakképzési 
díjat augusztus 25-én, ünnepélyes 
keretek között Vácott vehette át.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal idén is a 
miskolci Nemzeti Színházba in-
vitálta a térség polgármestereit, 
együttműködő partnerintézmé-
nyeinek vezetőit, az országgyűlé-
si képviselőket és a Hivatal mun-
katársait. Ünnepi megemlékezés 
keretében Dr. Alakszai Zoltán 
kormánymegbízott köszöntötte a 
jelenlévőket, aki beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy Szent István 
öröksége nem veszett el a törté-
nelmi viszontagságok közepette 
sem. Dr. György István területi 
közigazgatásért felelős államtit-
kár szerint idén már 10 éve annak, 
hogy megkezdődött a területi köz-
igazgatás átalakítása. Ezzel együtt 
a már jól működő rendszer biztos 
alapokon nyugszik. Az ünnepség 
részeként idén közel 30, a megye 
különböző pontjain dolgozó mun-
katársat jutalmaztak. Éva József, 
a sátoraljaújhelyi Földhivatali 
Osztály vezetője a teljes hivatali 
ranglétrát végigjárva 52 település 
118 ezer hektár földterülettel, 115 
ezer ingatlannal kapcsolatos föld-
hivatali feladatait irányítja Sáto-
raljaújhelyen. Szakmai munkáját, 
kitartását idén kormánymegbízot-
ti dicsérettel ismerték el. Mellette 
további 24 szakember munkáját is 
díjazták az ünnepség keretében. 

Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Széphalmi sírkeresztE-bike rendszer Önkormányzati tudósítások

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

Megújul a Kossuth-kert is

Megújul a Széphalmon található 
Kossuth-kert. Sátoraljaújhely vá-
ros Önkormányzata egy határon 
átnyúló programnak köszönhe-
tően működik együtt a felvidéki 
Nagymihály településsel. Ennek 
keretében szépülhet meg a Szép-
halomban található Kossuth –kert, 
melynek rendbetétele régi vágya 
az önkormányzatnak és a telepü-
lésen élőknek is. 567 ezer eurós 
pályázati támogatásból valósul-
hat meg a fejlesztés, mely nem 
100%-os intenzitású. Ezért Ma-
gyarország kormánya 10%-kal 
egészítette ki ezt az összeget. Az 
önkormányzatra így csupán 5% 
önerő maradt, mondta Dankó Dé-
nes alpolgármester. Jelenleg az 
alapinfrastruktúra kiépítése zajlik, 
a víz és elektromos hálózat kiala-
kításával. A projekt befejezésének 
határideje, jövő év május vége.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Kossuth Lajos Művelő-
dési Központ közös szervezésében idén is egész napos programso-
rozatra várták az érdeklődőket augusztus 20-án, államalapító Szent 
István király ünnepén. Az események sora hagyományosan a Szent 
István király plébániatemplomban ünnepi szentmisével vette kezdetét.
Kora délután már a Zemplén a Magyarságért Alapítvány szervezé-
sében a Szent István parkban tartottak megemlékező ünnepséget. 
Godzsák Attila elnök köszöntötte a jelenlévőket, majd Balogh János, 
kovácsvágási református lelkipásztor ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy a keresztény értékrend ma is alapja annak, hogy magyar álla-
miságról beszélhetünk. Az ünnepség keretében Pokróczos Zsuzsan-
na vehette át idén azt az elismerő oklevelet, amelyet az Alapítvány 
a tagjai számára ítél oda, olyanoknak, akik szívvel-lélekkel segítik 
a civil szervezet munkáját. Meglepetésként idén Véghsőné Fazekas 
Aranka is ebben az elismerésben részesült. Ezt követően a város ve-
zetői, illetve a megjelentek elhelyezték koszorúikat az emlékműnél. 
Az ünnepség ezt követően már hagyományosan a rendezvénytéren 
folytatódott. Ünnepi beszédet mondott Dankó Dénes alpolgármes-
ter, aki kiemelte, Szent István király büszke lehet arra, hogy az ál-
tala képviselt értékrend ma is meghatározó a magyarság számára.

„Ah hol vagy, magyarok
Tündöklő csillaga!

Ki voltál valaha
Országunk istápja!

Hol vagy István király?”

Tisztelt Polgármester Úr, Kedves 
Újhelyiek!

Ezen sorokkal kezdődik az „Ének 
Szent István Királyhoz” című dal, 
mely visszasírja a szent királyt, aki 
„virágos kertté” tette híres Pannó-
niát. Játsszunk el hát a gondolattal, 
hogy István meghallja a hívó szót 
és eljön közénk. Megjelenik a XXI. 
század Magyarországán és meg-
vizsgálja az általa alapított államot. 

Bizony szomorúan venné első látásra tudomásul, hogy az egykor a tel-
jes Kárpát-medencét uraló ország összezsugorodott. De megismerve a 
mennybe menetele óta eltelt 983 év történelmét, biztos vagyok benne, 
hogy elégedettség érzése fogná el. Mert az általa alkotott törvények és 
Imre herceghez írt intelmei tovább élnek a mai Magyarországban. A 
Kárpátok ölelésében hazát talált nemzet létezik. Nem tudta kiirtani a 
tatár, nem foglalta el végérvényesen a török. A Habsburg uralom alatt 
sem vesztette el identitását és nyelvét, s túlélte a XX. század legször-
nyűbb diktatúráit is. És ma, még jobban visszaköszönnek intelmei a 
napi politikában, országunk helyzetében. Zajlik ugyanis egy vita Euró-
pa jövőjéről és ebben a vitában Magyarország álláspontja tartalmazza 
az általa megfogalmazottakat: keresztény ország vagyunk, mely tisz-

teletben tartja a szomszédokat, de megvédi a saját érdekeit, melyekhez 
vitézekre és bölcsekre is szüksége van. Vitézekre, akik ma reggel tettek 
esküt Budapesten a Kossuth téren és bölcsekre, vagyis a legkiválóbb 
tudós szakemberekre akik öregbítik országunk hírnevét és gyarapítják 
az országot. És természetesen olyan vezetőkre, akik a mindenkori nem-
zetközi politikai vizek viharaiban biztos kézzel kormányozzák nemze-
tünk hajóját és nem mások érdekeinek engednek, hanem a magyarokét 
tartják szem előtt.Mert ma erről szól a vita: lehet-e valóban egyenrangú 
mindenki a 27 tagúra fogyott Európai Unióban? Valóban ugyanolyan 
jogaink vannak-e mint az egykori gyarmatosító országoknak? Kap-e 
annyi figyelmet egy kis közép-kelet-európai ország véleménye, mint 
mondjuk egy nagy Franciaországé? Kell-e minden körülmények kö-
zött beengedni olyan irányzatokat az országba, melyekkel mi nem fel-
tétlenül értünk egyet? Egy normális világban őszintén lehet ezekről a



Bortemplom felújítása

Hamarosan régi fényében tün-
dökölhet az 1913-ban épült, 
Thoroczkai Wigand Ede tervei 
alapján épült sátoraljaújhelyi Bor-
templom. Homlokzatát a hegyal-
jai mezővárosok címerei díszítik. 
Korábban a felső szinteken fel-
ügyelői és pincemesteri lakások, 
irodák, árverezési és borkóstoló 
termek épültek, itt működött a 
szőlőtermelést is ellenőrző Sző-
lészeti és Borászati Felügyelő-
ség. Az alsó szint hordógőzölő-
vel, palackmosóval, 400 ezer 
darabos palacktárral, csomagoló-
val szolgálta a borkereskedelmet. 
Az elmúlt időszakban azonban az 
épület állaga jelentősen leromlott 
és a kihasználatlanság sem tett 
jót neki. Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata több éve dolgo-
zik azon, hogy forrást találjon a 
felújítására. A Tokaj-Zemplén 
Térség fejlesztési program hozott 
erre megoldást. Az épület felújí-
tásáról a napokban született meg 
a döntés. Az ezzel kapcsolatos 
fejlesztési program forrásainak 
elosztásáért felelős Tokaj Bor-
vidék Fejlesztési Tanácsa által.

Településarculati elvárások

Az otthonfelújítási támogatások-
nak köszönhetően Sátoraljaújhe-
lyen is megnőtt azoknak a csalá-
doknak a száma, akik szeretnék 
felújítani lakásukat, otthonukat. 
Az elképzelések azonban nem 
mindig egyeznek a Településké-
pi Rendeletben rögzítettekkel. 
Ezért az engedélyköteles és a 
nem engedélyköteles felújítások 
esetében egyaránt arra kéri az ön-
kormányzat a lakosságot, hogy 
tájékozódjanak és egyeztessenek 
a műszaki osztály kollégáival. 
Bartus István főépítész elmondta, 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
több esetben a rendelettel ellen-
tétes műszaki tartalommal való-
sulnak meg ezek a felújítások. 
Ezekben az esetekben nem tehet 
mást az önkormányzat, minthogy 
érvényt szerez a rendeletében 
foglaltaknak és az azzal össz-
hangban való megvalósítást fog-
ja kérni a tulajdonosoktól. Mind 
a település arculati kézikönyv, 
mind a településképi rendelet 
Sátoraljaújhely Város honlap-
ján elérhető. Ebben egyértelmű 
utalások, utasítások vannak az 
anyaghasználat és a megjelenés 
tekintetében egyaránt, mi az, ami 
Sátoraljaújhely  közigazgatási terü-
letén elfogadott és megvalósítható.

kérdésekről vitázni. De most egyre inkább úgy látszik, a puszta kérdésfeltevés is bűn, és sokan egyből 
szankciókkal fenyegetnek. Szent István királyunk mindezek láttán büszkén mondhatná: jó látni, ahogy 
kiállunk érdekeink mellet. Hogy nemzetben gondolkodunk, odafigyelünk a határainkon kívül rekedt honfi-
társainkra. Amikor zűrzavaros idők jönnek, vagy keresi helyét egy ország, érdemes röviden összeszedni 
melyek azok az alapkövek, amelyekhez ragaszkodnunk kell. Ezek adnak igazodási pontokat életünkhöz, 
mindennapjainkhoz. S ezek mentén lehet egy országot építeni, hogy polgárai biztonságban, jólétben, szaba-
don élhessenek. Szent István királyunk Imre herceghez írott intelmeiben fogalmazta meg ezeket. De a mai 
kor is megkívánja, hogy bizonyos gondolatokat hangosan kimondva, egyfajta iránymutatásul szolgáljanak 
a most élő embereknek. Miniszterelnök úr a trianoni döntés 100. évfordulóján a Nemzeti Összetartozás em-
lékhelyének avatásán a következőket mondta:„Miként a természetnek és a csillagok járásának, úgy a meg-
maradásnak és a túlélésnek is törvényei vannak. S miután megértettük, fel kell véssük őket Magyarország 
tartóoszlopaira oly’ élesen, hogy többé egyet-
len nemzedék se tudja levenni róla a szemét.”

S ezek a felvésett törvények így hangzanak:
„Haza csak addig van, amíg van, aki szeres-

se!
Minden magyar gyermek újabb őrhely!

Az igazság erő nélkül keveset ér!
Csak az a miénk, amit meg tudunk védeni!

Minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem 
nyerjük!

Határa csak az országnak van, a nemzetnek 
nincs!

Egyetlen magyar sincs egyedül!”

Úgy gondolom mindannyian egyet tu-
dunk érteni az elhangzottakkal. Mert meg-
maradásunk záloga, hogy magyar gyermekek szülessenek, hogy meg tudjuk védeni az élért eredmé-
nyeinket, hogy küzdjünk a céljainkért minden erővel, s hazában gondolkozzunk ne csupán országban.

„Kilencszáz esztendeje, hogy az Úr magához szólította Magyarország első királyát, Szent Ist-
vánt. A magyar nemzet az elmúlt évszázadok alatt - a viszontagságok és a megpróbáltatások leg-
súlyosabb idejében is - változatlan, hálás kegyelettel őrízte meg a dicső uralkodó el nem múló 
emlékezetét. Halálának kilencszázadik évfordulóján a magyar törvényhozás az isteni Gondvise-
lés iránt érzett bensőséges hálával kíván hódolni a magyar királyságot megalapozó s a magyarsá-
got az európai küldetés útjára elvezető nagy magyar fejedelem és apostol halhatatlan szellemének.” 
Írja az 1938. augusztus 18-i székesfehérvári országgyűlés határozata. Mely határozat augusztus hó 20. 
napját Szent István király emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánította. A világon minden nemzet büszke 
a hőseire, büszke a nagy formátumú királyaira, szabadságharcosaira. Történeteik mondákban, elbeszélé-
sekben, műalkotásokban élnek tovább, s válnak a nemzeti identitás részeivé. Azok a nemzetek, népek, akik 
hagyják magukat teljesen uniformizálni, elvesznek. Akik valami nagy közös olvasztótégelyben látják a jövő 
Európáját, tévúton járnak. Vagy nagyon is tudatosak, ha az a cél, hogy mesterségesen kreált világ jöjjön lét-
re, egy meg nem fogható nyílt társadalom, melyben nem a teljesítmény számít, hanem az önmegvalósítás. 
Így pedig nagyon könnyen irányítható csoportok közösségévé válhatnak a nemzetek. A történelem azon-
ban bebizonyította, hogy ezek a kísérletek kudarcra vannak ítélve. A XX. század több olyan próbálkozást is 
hozott, melyek működtek egy darabig, de a nagy olvasztótégely mindig kilyukadt. Legyen szó a nagy Né-
met Birodalomról, vagy a Szovjetunióról mindegyik megbukott, mert a nemzetállamokat nem lehet erőből 
egyformává hajlítani. S hogy miért idéztem a székesfehérvári országgyűlés határozatából? Mert fontos volt 
nemzeti ünneppé emelni szent királyunk napját. És hiába próbálta a szocializmus a népköztársaság, majd az 
alkotmány ünnepévé változtatni, nem járt sikerrel. Mert egy nemzet identitását nem lehet erőből módosí-
tani. Európa a modern világ bölcsője. Európát a benne lévő nemzetek tették naggyá. S Európa jövőjét csak 
az erős identitással bíró, de egymással jól együttműködő nemzetállamok tudják újra felemelni, s garantálni 
azt, hogy az utánunk következő nemzedékek is egy olyan Európában éljenek, amilyet mi is ismerünk.
Szent István királyunk mielőtt visszaindul a mennyországba, megelégedve állapíthatja meg: 
nem volt hiábavaló az az óriási igyekezet, az a hatalmas munka, melyet államalapításával vég-
zett. És ma Magyarország az alapkő, Magyarország az igazodási pont az útját kereső Európának!

„Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!
De főkképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!

Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!”

Az új kenyeret ezt követően Lóczi Tamás esperes áldotta meg, majd a korábbi pandémiai helyzet miatt 
csak most vehette át a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által adományozott Közművelődési díjat a 
Zemplén Tánceggyüttes. 
Az ünnepi programban Szent Martin szaxofon és pánsípművész működött közre, aki ezt követően egy 
koncerttel is megörvendeztette a közönséget. Ezalatt is folyamatosan érkeztek az érdeklődők, hiszen az 
ünnepi nagykoncertet már Kowalsky meg a Vega adta, akikre több ezren voltak kíváncsiak a nagyszínpa-
don. Ők pedig felejthetetlen hangulatú koncerttel viszonozták azt a közönségnek. Idén sem maradhatott el 
a tüzijáték, amely a térségben egyedülálló fény és színpompával zárta az egész napos rendezvénysorozatot.

A kép illusztráció

Kowalsky meg a Vega Zemplén Tánceggyütes
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A sátoraljaújhelyi távhőszolgáltató szakemberei közel egy éve keresték 
azt a hibás csőszakaszt, amely komoly vízveszteséget okozott a rend-
szerükben. A csőtörés egyik legbiztosabb jele, ha csökken a rendszer-
ben lévő víz mennyisége. Ez nem mindig fedezhető fel külszíni nyo-
mokban (vizesedés). Így történt ez a most elhárított hiba esetében is. 
Sokáig tartott a sérült szakasz meghatározása, és mivel egy rendkívül 
nehezen megközelíthető helyen – a Dózsa-Vasvári nagy forgalmú keresz-
teződésében, pontosabban alatta - kellett elhárítani, csak hosszasan, több 
lépésben lehetett megoldani. Már a tavaszi azonnali, -ideiglenes- megol-
dás is előrevetítette a helyzet bonyolultságát. Ugyanis a nagy mélységben 
fekvő vezeték megközelítésekor a munkagép elvágott egy gázvezetéket. 
Amint a munkagödrök (a kereszteződés két oldalán) készen álltak, ki-
derült, hogy nagyon sok közműszolgáltató vezetéke és csőhálózata alatt 
található a kérdéses csőszakasz. A szennyvíz, csapadékvíz elvezetők, erő-

sáramú kábelek között voltak, nem pontos nyomvonalon dokumentált szakaszok is. Mindemellet meg kel-
lett találni a megfelelő kivitelezőt is aki el tudja végezni a munkát. Tudniillik az ideiglenes megoldás során 
egy szűkebb keresztmetszetű csövet húztak a régi sérült egységbe, 
ezzel mintegy „áthidalva” a problémás szakaszt. A megnyugtató 
megoldáshoz az első elképzelés a hibás szakasz kihúzása és egy ép, 
korszerűen szigetelt cső visszatolása volt. Ez egy bevett megoldási 
forma. Viszont a fent említett körülmények ezt nem tették lehetővé 
így maradt a „hagyományos” megoldás, a kereszteződés felásása.
A forgalmi rend minél kisebb megzavarása volt az egyik szempont, 
így két szakaszban vágták át a kereszteződést, mely leginkább a 
buszközlekedést nehezítette meg, mert nem tudtak felkanyarodni a 
Dózsa György utcára. Így a Posta közre terelték a buszforgalmat az 
útburkolat helyreállításáig, mely néhány nap kellemetlenséget oko-
zott az ott lakóknak. Ugyancsak probléma volt a távhő meleg víz 
szolgáltatását igénybevevőknek az a kiesés amíg a rákötést elvégez-
ték. Mindenesetre a komoly szervezést és még nagyobb munkát igénylő feladatot a fűtési szezon kezdetére 
megnyugtatóan sikerült megoldani. Így remélhetően nem kell újabb szolgáltatás kieséssel számolni az 
említett szakaszon. A távhővezeték rendszerét a városban sok helyen korszerű csövekre cserélték már. De 
tudni kell azt is, hogy a több évtizede működő hálózatban még vannak olyan szakaszok melyek a régi tech-
nológiával készültek és problémák forrásai lehetnek. A teljes rendszer felújítása a lehetőségekhez mérten 
történik, de ez se nem olcsó, se nem egyszerű feladat. Amíg ez nincs meg, addig marad a hibaelhárítás.

Támfal megerősítés

Sátoraljaújhelyen a Május-patak 
Kertész utcai hídjának támfalán 
dolgoznak a szakemberek. A ja-
vításra azért van szükség, mert 
nagyobb esőzések alakalmával 
olyan mennyiségű víz zúdult le a 
Május-patakon, mely jelentősen 
megrongálta a támfalat. Sátoral-
jaújhely város Önkormányzata 
egy pályázatnak köszönhetően a 
rendelkezésére álló 22 millió fo-
rintos támogatásból erősíti meg 
azt. A 40 méter hosszú támfal fel-
újításával párhuzamosan megtör-
ténik a Május-patak kimérése is, 
így az ott élők telkeinek pontos 
határait és a kerítések helyét is 
meghatározzák majd. A pályázat 
határideje ez év októbere, azon-
ban a szakemberek előrébb járnak 
a munkálatokkal, így ha az időjá-
rás is megengedi, hamarabb elké-
szülhet a támfal, mondta Palicz 
István önkormányzati képviselő. 

Jogi segítség

Az „Észak-Magyarországi JOG-
pontok" elnevezéssel jogász na-
pot tartottak Sátoraljaújhelyen. 
A kitelepült információs rendez-
vénysorozat keretein belül min-
den állampolgárnak lehetősége 
nyílt térítésmentes jogi segítség-
nyújtást igénybe venni. A ren-
dezvény témája a munkajog, a 
cégjog, valamint az adójog köré 
csoportosult, követve az aktua-
litásokat. Így a segítséget kérők 
nem csupán a jogi tájékozottságu-
kat növelhették, hanem azonnali 
válaszokat is kaphattak a felme-
rülő kérdésekre. Az esemény kap-
csán az is elhangzott, hogy a Jog-
pontok projekt országosan 138 
településen érhető el. Hoffmann 
Attila rendezvényszervező el-
mondta: ez a lehetőség még 2019-
ben indult el és ez év végéig tart. 
A program teljesen anonim, sem-
milyen személyes adat megadása 
nem szükséges illetve online is 
igénybe vehető a www.jogpon-
tok.hu oldalon chates és email-es 
jogsegélyszolgálat formájában.

A Zemplén Kalandpark Tu-
ristaszállóját szinte valameny-
nyi évszakban igénybe veszik a 
vendégek, csoportok. Az ő ké-
nyelmüket is szolgálja az újon-
nan átadott mini wellness részleg 
is. Az egyik helyiségben szauna, 
pezsgőfürdő és egy merülő me-
dence található, zuhanyzókkal. 
A másik részlegben pedig egy 
billiárd és egy csocsóasztal. A 
későbbiekben pedig egy léghoki 
is színesíti majd a kínálatot. Így 
mindenki megtalálhatja a számá-
ra vonzó kikapcsolódási formát. 

Wellness-fejlesztés

Elkészült Sátoraljaújhelyen, valamint a partnerségi együttműkö-
désnek köszönhetően a határ másik oldalán található Zemplénben 
és Szőlőskén az e-bike rendszer. Ezt sajtótájékoztató keretében 
jelentette be Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere. Így 
már bárki számára használható az országban is egyedülállónak 
számító elektromos rásegítésű kerékpáros rendszer. Főként a he-
lyiek aktivitására számolnak a városban, de természetesen az ide 
látogató turisták számára is nyitott a lehetőség. Dankó Dénes al-
polgármester ennek kapcsán kiemelte, régi tervük valósult meg 
ezzel a projekttel, amelynek korszerűségét nemcsak az adja, hogy 
a techikai berendezések a legmodernebb technológiát foglalják 
magukba, hanem az országban 
is mindösszesen egy települé-

sen található hasonló e-bike rendszer. Így tulajdonképpen példaértékű 
a sátoraljaújhelyi fejlesztés. Takács Miklós, Zemplén polgármestere az 
esemény kapcsán  kiemelte, hogy itt a földvár, az egykori vármegyeháza, 
a Bodrog folyó adta természeti környezet az, amelyért érdemes elláto-
gatni a településre. Ehhez pedig jó lehetőség a kerékpáros turizmust is 
segítő fejlesztés. Takács Mihály, Szőlőske polgármester pedig a borvi-
déki jellegben, illetve a 17 hektáron elterülő halastóban látja azt a lehe-
tőséget, amelyet az ide érkezők sokszínűen használhatnak ki pihenésük 
céljából. Az e-bikeok használatára elsősorban a helyben élőket buzdítja a város vezetése. De természe-
tesen a turisták is igénybe vehetik a QR-kóddal ellátott rendszert. Az e-bikeok használatához érdemes a 
megfelelő védőfelszereléseket is használni, így például a kerékpáros bukósisakot. Vörös Ferenc műszaki 
igazgató azt is hozzátette, hogy a rendszer kiépítése kapcsán arra is odafigyeltek, hogy a beépített gps-szel 
bármikor nyomon tudják követni azt, hogy egy-egy kerékpár hol is található. Így a dokkolóállomások 
kihasználtsága mellett azt is jelzi a rendszer, ha a kerékpárok valamelyike a hatósugarán kívülre kerül.

Megvalósult az e-bike rendszer kiépítése Sátoraljaújhelyen, valamint Szőlőskén és Zemplénben 

Kulcsfontosságú távhővezetéket cseréltek ki a Dózsa és Vasvári utcák kereszteződésében

Közel 10 milliós segítség a koraszülöttmentéshez
Nagy sikerrel zárult a 30. Zempléni Fesztivál! Tokaj-Hegyalja és Zemp-
lén legnagyobb kulturális rendezvénysorozatának 70 programja 40 hely-
színen, több mint 15 ezer nézőt vonzott. A magas színvonalú komolyzenei 
hangversenyek, színházi és táncszínházi előadások, irodalmi estek, jazz- és 
folkkoncertek túlnyomó része telt ház előtt zajlott, de a kiállítások és bo-
rászatokhoz köthető rendezvények is rendkívül népszerűnek bizonyultak.
A fesztivál a korábbiakhoz hasonlóan a jubileumi esztendőben is egy nemes 
ügy mellé állt: a Nyitóhangversenyen elhangzott jótékonysági felajánlás 
szerint jegybevételének 50 százalékával a térségi koraszülöttmentés terén te-
vékenykedő Segíts Élni Alapítványt szerette volna új koraszülött-mentőau-
tó megvásárlásában segíteni. Egy ilyen vadonatúj Mercedes Benz Sprinter 
419 CDI típusú koraszülött-mentőautó a szükséges felszerelésekkel közel 
50 millió forintba kerül. A tíz napos 30. Zempléni Fesztivál teljes jegybe-

vétele 19.054.000 forint lett. Így ennek az összegnek a 
felével, valamint az ingyenes programoknál kihelyezett 
adománygyűjtő ládákban összegyűlt 433.000 forinttal, 
azaz összesen 9.960.000 forinttal tudtak a beszerzés-
hez hozzájárulni. Az ezt tanúsító adományozó levelet a 
Zempléni Fesztivál igazgatója, Turjányi Miklós a sáros-
pataki Rákóczi-vár udvarában rendezett vasárnap esti 
zárókoncert előtt adta át Dr. Szűcs Ildikónak, az Alapít-
vány elnök asszonyának a közönség vastapsa közepette. 

Fotó: Zempléni Fesztivál
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Tudtad-e Sátoraljaújhely,
hogy gróf Széchenyi István többször járt Sátoraljaújhelyen?

„E bennem helyezett bizodalomnak úgy gondolok legjobban megfelelni, ha mindenek előtt azon tájra 
fordítom figyelmemet, s oda pontosítom össze csekély, de ernyedetlen tehetségem jobb részét, hol anyagi 
tekintetben, főképp a gyakori vízáradások miatt, leginkább sínylik a hon, s hová ekképpen legelsőben 
vinni segítséget kötelesség. E táj pedig, fájdalom fájdalom nem más, mint a Tisza völgye, hol legna-
gyobb számban üté fel lakhelyét a magyar vér, s melly völgy célszerű kézfogás és vállvetés által való-
di paradicsommá emelkedhetné, holott ma köztudomás szerint mindinkább sorvadásnak indult eleibe.” 

Gróf Széchenyi István a folyószabályozások országos elnökeként így indokolta útjának szükségességét. 
A folyószabályozások lényegében azt a célt szolgálták, hogy a tavaszi nagy esőzések során megduzzadt 
folyók kiöntése, ne okozzon anyagi kárt a mezőgazdaságban dolgozóknak és a folyók mentén élőknek. 
Térségünkben ilyen folyó a Bodrog és a Tisza. Ennek kapcsán indult útnak 1845 őszén Széchenyi Ist-
ván, hogy személyesen is szemügyre vegye a térség településeit. Ezeket az adatokat levéltári dokumen-

tumok alapján ismerjük. Fennmaradt útiprogramja szerint 1845. szeptember 29-én érkez-
hetett meg Miskolcról Sátoraljaújhelyre, az érintett hatóságok küldötteivel a megyeházára. 
Majd október első napján indult tovább Perbenyikre két kocsival, egy hat és négylovas 
utazószekérrel. A Tiszát érintő munkálatok következő évben, 1846-ban kezdődtek meg, 
melyekkel úgy gondolták, hogy a pusztító árvizeket is megakadályozhatják. Ugyan eb-
ben az évben Széchenyi, akit már ekkor a legnagyobb magyar jelzővel illettek, tett még 
egy látogatást Sátoraljaújhelyen. 1846. július 30-án a Zempléni Casino tiszteletbeli tag-
jává fogadta és a „nagyfényű hazánkfia” jelzővel tüntették ki. Az 1800-as évek második 
fele óta Újhelyben egy tér is viseli Széchenyi István nevét. A főtér részeként a plébánia-
templom közvetlen környékét nevezték Széchenyi térnek, ami a mai sétáló utca teljes te-

rületét lefedte. Az 1869-es népszámláláson összesen 24 házat írtak össze. A történelem és város változá-
sai során ez a tér is változásokon ment keresztül. Területéből választották le a mai Kossuth Lajos teret, 
mely egy időben Horthy Miklós nevét is viselte, továbbá a Hősök terét. Ez a terület már a 19. század 
második fele óta, úgy mint ma, központi szerepet tölt és töltött be Sátoraljaújhely lakosainak életében.

Első találkozás

Immár hagyományosan a Sáto-
raljaújhelyi Piarista Kollégium-
ba újonnan érkező kilencedikes 
diákok ismerkedtek egymással, 
a kollégium oktatóival, nevelő-
ivel egy kötetlen beszélgetés és 
csapatépítés formájában. A cél, 
hogy a fiatalok már úgy kezdjék 
az új tanévet, hogy közösségként 
segítik egymást a tanulásban, a 
hétköznapokban. A diákok az V. 
István Katolikus Szakgimnázium 
és Gimnázium valamint a Kos-
suth Lajos Technikum Szakkép-
ző Iskola és Gimnázium tanulói. 
Sebes Péter igazgató szerint a 
csapatépítés elsősorban abban se-
gít, hogy könnyebben teljesítsék 
majd a hétköznapok kihívásait.

Piarista templom búcsúmiséje

Nagyboldogasszony napján kö-
zös búcsúi szentmisére várták a 
híveket a sátoraljaújhelyi piaris-
ta templomba. Ekkor ünnepelte 
ugyanis a katolikus egyház a leg-
fontosabb Mária-ünnepet, Nagy-
boldogasszony napját, vagyis 
Szűz Mária halálát és mennybe-
vételét. Jeruzsálemben az 5. szá-
zadban már megemlékeztek az 
ünnepről, amelyet „a Szentséges 
Szűz elszenderülésének" nevez-
tek. A 6. században egész Keleten 
elterjedt az ünnep. Róma a 7. szá-
zadban vette át, és a 8. századtól 
kezdve megemlékeztek a Boldog-
ságos Szűz mennybevételéről. 
XII. Piusz pápa 1950. novem-
ber 1-jén hirdette ki hittételként, 
hogy a „Boldogságos Szűz Mária 
földi életpályája befejezése után 
testével és lelkével együtt felvé-
tetett a mennyei dicsőségbe". Az 
ünnepet Szent István király olyan 
fontosnak tartotta, hogy ezen a 
napon ajánlotta Magyarorszá-
got a Szűzanya oltalmába. Ezért 
nevezik Szűz Máriát Magyar-
ország égi pártfogójának. Szent 
István 1038-ban éppen Nagy-
boldogasszony napján hunyt el. 
Nagyboldogasszony napja kö-
telező ünnep, vagyis a katolikus 
hívőknek ezen a napon kötelező 
szentmisén részt venniük. A sá-
toraljaújhelyi piarista templom 
közössége is így tett. Szabó Lász-
ló piarista atya homíliájában ki-
emelte, Szűz Mária ma is segítő 
szándékkal van jelen életünkben.

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a sátoraljaújhelyi Hold-
fény Mazsorett csoport. Az elmúlt több mint két évtizedben sok fiatal 
lány találta meg helyét ebben a közösségben és sajátította el ennek a 
mozgásformának minden csínját-bínját. Sőt mi több, azóta már több 
korosztályban is tanulhatnak mazsorettezni a lányok. Azaz kinőtte 
magát az első, alapító csoport. A jeles évforduló jegyében augusztus 
végén az egykori és jelenlegi tagok együtt ünnepeltek egy gálaműsor 
keretében, ahova természetesen a szülőket, barátokat is várták. Az iga-
zán kicsike gyermekek és azok is, akik még most tanulják a mazsorett 
fortélyait valamint a már meglett édesanyák, akik hasonlóan, egészen 
fiatalon kezdték elsajátítani a mazsorettet, még ma is probléma nélkül 
tudtak kiállni a közönség elé. Valamennyien felléptek ugyanis azon az 
ünnepi gálaműsoron, amelyet az első mazsorettcsoport megalakulásá-
nak 25. évfordulója alkalmából szerveztek a sátoraljaújhelyi rendez-

vénytéren. Ujjné Schneider Hedvig köszöntötte a jelenlévőket, majd az alapításban is segédkezet nyújtó 
Rónay Ferenc mesélt arról, miként emlékezik a városban újdonságként megjelenő mazsorett csoport tevé-
kenységére. Ezt követően már a lányoké volt a főszerep, akik színes programmal köszöntötték a jubileumot. 
Az elmúlt évek munkájának köszönhetően közel 400 fiatal ismerhette meg a mazsorettesek világát. Közü-
lük több mint 100-an, tíz évet is meghaladóan, kitartóan tanultak, táncoltak, versenyeztek. Természetesen 
voltak mérföldkövet jelentő események is. Ujjné Schneider Hedvig, a mazsorettcsoport vezetője elmesélte, 
hogy az első fontos lépés az volt az újhelyi mazsorettcsoport életében, amikor Vavrek Attiláné átadta neki 
annak vezetését. 25 évvel ezelőtt a Petőfi Sándor Általános Iskola keretei között indult útjára. Kezdetben 
sem ruhájuk, sem felszerelésük nem volt a lányoknak. Fokozatosan megkezdték az építkezést. Ahogy fo-
lyamatosan fejlődött nemcsak a technikai 
felszereltség, hanem a lányok tudása is, 
egyre több versenyen, eseményen léptek 
fel és nem egyszer díjakkal tértek haza. 
Az egyik legfontosabb mérföldkő ebben a 
tekintetben a ribniki fesztivál volt, amely 
sok eredményt hozott a lányoknak, hiszen 
ott európai színvonalú csapatokkal léphet-
tek fel, akiktől ezáltal tanulni is tudtak. Itt 
kétszer különdíjasok voltak, egyszer má-
sodik és egyszer harmadik helyezettnek 
járó díjjal is hazatérhettek. A budapesti, 
zuglói fesztiválon pedig országos bajno-
kok lettek. Most pedig már a fennállásuk 
25. évfordulóját ünnepelhetik. A lányok 
az elmúlt években barátságokat kötöttek, 
mozgásukban, állóképességükben is fej-
lődtek. A jövő pedig a további építkezés-
ről szól, mondta Ujjné Schneider Hedvig. 
Várnak mindenkit soraik közé, hiszen a 
mazsorettet nem lehet elég korán  kezdeni.

Gálával ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját a sátoraljaújhelyi Holdfény Mazsorettcsoport
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Az emberek ritkán érnek el sikereket abban, amit nem élvezettel csinálnak

A Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléjaként először 2016-ban kaptunk szakmai visszajelzést múzeu-
mi munkánkról az Év Múzeuma díj formájában; és a következő kitüntetésre sem kellett sokat vár-
ni. Idén, 2021-ben – mindössze öt évvel később – ismét elhoztuk ugyanennek a díjnak a réztáblá-
ját kis múzeum kategóriában.  A díj történetében másodszor fordult csak elő, hogy egy intézmény 
ismételjen, ’s olyan, hogy valamely ilyen rövid idő alatt kétszer is fődíjas legyen, még sosem.  
De ez az idei most más jellegű érdem, mint az előző. 2016-ban egy klasszikus értelemben vett múze-
umszakmai díjat vehetünk át. Ez alkalommal azonban egy olyan elvárásnak feleltünk meg, amelyről 
másfél évvel ezelőtt nem is sejtettük, hogy a múzeumokkal szemben valaha is megfogalmazódik krité-
riumként: egyazon időben egyszerre kellett nyitva és zárva tartani közgyűjteményi tereinket a közönsé-
günk számára – a veszélyhelyzet miatt. Az elismerés azt bizonyítja, hogy a másik fődíjassal, a Magyar 
Nemzeti Múzeummal együtt úttörők lettük ezen a területen online megoldásainkkal és tartalmainkkal, 
amelyeknek legnagyobb sikere abban rejlik, hogy szenvedélyből és nem kényszerből készítettük el őket.
Kezdetben saját igényünk kerestette velünk a kö-
zönséggel való kapcsolattartás online lehetőségeit, 
hiszen a járvány éppen akkor tört ránk, amikor a leg-
aktívabb volt a viszonyunk a látogatóinkkal, a baráta-
inkkal. Aztán persze megéreztük a szakma elvárását 
is. De, azt hiszem, addigra a mi múzeumunk már bele 
is rázódott ebbe a kurta-furcsa helyzetbe: élvezettel 
gyártottuk a vlogokat, a blogokat és a posztokat. Be-
leástuk magunkat a gyűjteménytárolók bugyraiba, és 
igyekeztünk olyan tárgyakat és témákat előszedni on-
nan, amelyek sokszor még minket is meglepetéssel és 
kíváncsisággal töltöttek el. Kutattunk képeslapok, fo-
tográfiák, néprajzi tárgyegyüttesek, vagy egykorvolt 
híres és hírhedt zempléni emberek történetei után. Kamerával másztuk meg a hegytetőt az újhelyi vár múlt-
jának nyomába eredve, ahol Ringer István és csapata a pandémia ellenére is folytatta a régészeti feltárást, sőt 
végezték a leletek restaurálását és gyűjteményezését. De, ha úgy éreztük, hogy egy személyes történet hoz-
za közelebb a múltat, akkor otthonainkban néztünk szét a saját családi hagyatékainkban. A múzeum már is-
mert kiállításait pedig igyekeztünk más perspektívából is vizsgálni, hogy megmutassuk, mennyi új gondolat 
rejlik a felszín alatt.  Bármire jutottunk, mindig megosztottuk Önökkel, Veletek, a múzeum közösségével!
Az alkotási folyamat pedig a mi esetünkben sem volt egyszerű. Volt, hogy nevettünk, és volt, hogy sír-
tunk; sőt, olyan is volt, hogy vitáztunk (olykor hevesen). De talán ez mind-mind a közös és az egyéni 
fejlődésünk része kellett, hogy legyen. Ami még önmagában nem hozta volna meg a gyümölcseit, az Év 
Múzeuma 2021. díjat és az igazgatónk, Dr. Ringer István MúzeumCafé díját – amelyet szintén a napok-
ban adott át személyesen a szakmai folyóirat szerkesztőbizottsága –, ha nem vagytok Ti / ha nincsenek 
Önök, kedves Látogatók – vagy a közösségi média nyelvén: kedves Követők. Számított minden kom-
ment, „like”, megosztás, kattintás, és az írásainkra, videóinkra szánt idő, sőt az olvasói szenvedély is. 
Hiszen éppen ezek, az online és offline közösségünknek a visszajelzései tartottak minket azon az úton, 
amely most példaként állítja a PIM – Kazinczy Ferenc Múzeumát más vidéki kis múzeumok elé! Ez pe-
dig felelőséggel, feladattal, kihívással és a fejlődés kötelességével jár! Mi pedig igyekszünk ugyanezzel 
a szenvedéllyel folytatni, hogy bebizonyítsuk: kicsi a bors, de erős, avagy a szakma iránti szenvedéllyel 
és alázattal, valamint közösségi támogatással egy kisvárosi múzeum is nőhet nagyra mások szemében.

Köszönjük a támogatást minden múzeumbarátnak!     Szathmáry-Király Ágnes 

Elsősorban az összefogásnak volt 
köszönhető, hogy Sátoraljaújhe-
lyen gazdag programkínálatból 
válogathattak az itt élők és a vá-
rosba érkezők. Így fogalmazott 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter, amikor megköszönte minda-
zok munkáját, akik hozzájárultak 
a város kulturális programjainak 
megszervezéséhez és megvalósí-
tásához. A város vezetője kiemel-
te, több, nagyszabású esemény 
is zajlott párhuzamosan egymás 
mellett, augusztus utolsó két he-
tében, amelynek összehangolásá-
ban kiemelt szerepe volt a Kossuth 
Lajos Művelődési Központnak. 
Komolyzenei koncertek, gyer-
mekprogramok, államalapító 
Szent István király ünnepe, és 
könnyűzenei koncertek. Ezek 
várták a sátoraljaújhelyieket és 
a környéken élőket. A Zempléni 
Fesztivál, a Fesztiváli Hangula-
tok és a Város Önkormányzata 
által szervezett események iga-
zi kulturális kavalkádot hoztak, 
amelyben mindenki megtalálta a 
maga ízlésének megfelelőt. Ezek 
koordinálásában kiemelkedő sze-
repe volt a Kossuth Lajos Műve-
lődési Központnak, mondta Sza-
mosvölgyi Péter polgármester. 

Összefogás

Kelet Brass Band

Hagyományőrzők Napja 
A Szépbánya Egyesület idén is 
megrendezte a Hagyományőr-
zők Napját Rudabányácskán. A 
gasztronómia a település életé-
ben nagyon fontos, ezért ebben 
a tekintetben is széles kínálattal 
várták az érdeklődőket. Tavaly a 
pandémia miatt sok, nagy hagyo-
mányokkal bíró rendezvény ma-
radt el. Idén a Szépbánya Egyesü-
letnek Rudabányácskán azonban 
ezt sikerült bepótolnia, hiszen 13. 
alkalommal rendezték meg a Ha-
gyományőrzők Napját. Ilyenkor 
visszatérnek azok, akik elszár-
maztak innen, de ebből az alka-
lomból a családdal, barátokkal 
együtt ünnepelnek. Az érdeklő-
dőket lapcsánkával, gőzönfőttel, 
sztrapacskával, gulyáslevessel és 
vadpörkölttel várták. A rendez-
vényt Szamosvölgyi Péter, Sáto-
raljaújhely polgármestere nyitotta 
meg, majd a település plébánosa 
megáldotta az új kenyeret. Ger-
gely István, az egyesület elnöke 
arra is rávilágított, hogy a rendez-
vény miatt ilyenkor sokan térnek 
vissza Rudabányácskára. Igazi, 
közösségerősítő és építő program 
ez, amelyben a hagyományápo-
lás is szerephez jut, emelte ki. 
Idén több százan vettek részt az 
augusztusi,  hétvégi eseményen. 

HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS KI-
ALAKÍTÁSA SÁTORALJAÚJHELY KÖZPONTTAL  TOP-
5.1.2-15-BO1-2016-00008

Befejezéséhez közeledik a Foglalkoztatási Pak-
tum program, melyet Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal konzorciumi partnerségével valósít meg.

A vezető kedvezményezett gesztorságával megvalósuló foglalkoztatási fejlesztés 434 millió forint fel-
használását tette lehetővé 100%-os támogatottság mellett, Sátoraljaújhely, Gönc és Encs járások által 

ellátott összesen 44 településre kiterjedően. A gazdaságfejlesztésre rendelke-
zésre álló pénzügyi forrás segítségével helyi vállalkozások és munkavállalók 
jutottak támogatáshoz.  A cégek esetében jelentősen hozzájárult a munkahe-
lyek megtartásához, a dolgozók pedig munkalehetőséghez jutottak. A pandé-
mia után folytatódik a munkaerőpiaci képzés, mely az alacsony kompetenciá-
val bíró személyek munkához jutását segíti, valamint az egyéni képességek 
fejlesztéséhez nyújt lehetőséget. A program hatékonyságát segítik a Pénzügy-
minisztérium, a Magyar Államkincstár és a Megyei Paktumszervezet irányítá-
sával magvalósított továbbképzések, valamint tájékoztatók. Ezen irányelvek 
figyelembevételével a tervezett stratégia mentén valósítja meg a programot Sá-
toraljaújhely Város Önkormányzata, valamint a konzorciumi partner Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. Az operatív munkát a helyi Pak-

tum Szervezet irányítja, melynek tagjai az ellátási terület több önkormányzata, a Megyei Iparkamara, 
valamint a munkaadói, civil és érdekvédelmi szervezetek képviselői. A programban egy térinformatikai 
rendszer kialakítása is folyamatban van, mely web-alapú felhasználással térképen (ortofotón) jelení-
ti meg a különböző információkat. A szabad hozzáférésű elektronikus felület a munkaadói és munka-
vállalói lehetőségeken túl számtalan más információ feltöltésére is lehetőséget nyújt a jövőben. A 2021. 
október 31-ig tartó TOP Paktum program célkitűzéseinek teljesítést a paktumiroda koordinálásával szo-
ciális és jogi képzettséggel rendelkező szakemberek, valamint a Járási Hivatalok munkatársai segítik.

Egy olyan ember gondolata ez, akinek, bár származása miatt minden esélye megvolt a sikeres életre, 
mégis a szenvedélye tette a világirodalom egyik legnagyobb alakjává. Nem más ő, mint Johann Wol-
fgang von Goethe, aki remekművek sorát alkotta a líra, a dráma és az epika műnemében egyaránt; és 
akinek a siker és a szenvedély összefüggéséről alkotott véleményével mi, itt a Kazinczy Ferenc Múze-
umban, csakis egyetérteni tudunk.
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A széphalmi sírkereszt
190 éve hunyt el Kazinczy Ferenc, a széphalmi mester. A nagy 
zempléni kolerajárvány áldozata lett, 1831. augusztus 23-án hunyt 
el. 20-án még írni kezdte levelét (az utolsót), de befejezni már 
nem tudta, lánya, Eugénia folytatta édesapja írását. A széphalmi 
kertbe temették el, de nemcsak ő, hanem Fizsinek becézett első-
szülött lánya, Iphigenia (1806-ban halt meg) és felesége, Török 
Sophie (1842-ben hunyt el) is itt nyugszik. Kazinczy református 
volt, Sophie és Fizsi római katolikusok. Egy fehér kőkereszt je-
lezte ezt, de az eredeti menthetetlenül megsérült, helyére 1983-
ban másikat helyeztek. Sem formájában, sem anyagában nem 
volt ez megnyugtató megoldás, ezért 2021. augusztus 24-én új 
kereszt került az eddigi helyére. Jura mészkőből készült, s for-
májában megfelel az egykorinak. Jakobey Károly 1859-es, Ka-
zinczy széphalmi háza és sírja című festményén látható a kereszt 
(ezen a képen egyébként a síremlék még a sírhalom északi vé-
gén van, most a délin), ezt az ábrázolást vette mintául Lukács 
István szobrász. Ő készítette a Kazinczy-kert tér két térplaszti-
káját a Kazinczy-kúriáról, illetve az Emlékcsarnokról. Kazin-
czy negyedszázadon át élt Széphalmon, s művelődéstörténe-
ti jelentőségű közszolgálatának részese, ihletője volt családja. 
„Ugyan, édes barátom, mi volna az életemből, ha feleségem, ha 
ez a sok szeretett gyermek s könyv, tinta és papiros nem volna.” 
– vallotta a nagy nyelvújító, kinek haláláról egész évben meg-
emlékezünk, talán méltóképpen, hiszen idén újult meg a Kazinczy-kert, elkészült új, állandó Kazin-
czy-kiállításunk („Szokott ösvényen szokatlanul”), és megjelent Kováts Dániel Közelebb Kazinczyhoz 
című kötete. A legjobb emlékezés az, ha életéről mesélünk tárlatban, kiadványokban, rendezvénye-
ken és múzeumpedagógiai foglalkozásokon. És mesélünk családjáról is. A széphalmi kert középpont-
jában egy kereszt áll – Kazinczy szeretett feleségének és lányának emlékére állította a hálás utókor.

Papírszínház és kézműveskedés

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár a nyári hónapokban, minden 
héten kedden mesedélelőttel egy-
bekötött kézműves foglalkozáso-
kat tart óvodás és kisiskolás gye-
rekek részére. Ennek keretében 
a klasszikus mesék elevenednek 
meg, modern feldolgozásban. 
Az előadások közül legnagyobb 
siker a papírszínházat övezi, a 
rendelkezésre álló készletet a 
könyvtár folyamatosan bővíti 
egy-egy könyvvásárlás alkalmá-
val. A mesélést követően a kéz-
műves foglalkozásokon papír 
alapú figurákat készítenek a gye-
rekek, de kipróbálhatták már a 
zsenília drótot, mint alapanyagot 
és a gipszöntés rejtelmeibe is be-
tekintést nyerhettek. Az így elké-
szült alkotásokat természetesen 
mindenki hazaviheti magával.

Kazinczy Társaság közgyűlése

A Kazinczy Ferenc Társaság idén 
is megtartotta éves közgyűlését, 
melynek a Magyar Nyelv Múze-
uma adott otthont. Az éves be-
számolót követően, bemutatták a 
társaság által, a 2020-ban és 2021-
ben megjelent köteteket. A 2020-
as koronavírus- járvány a Kazin-
czy Ferenc Társaság munkáját is 
megnehezítette. A korlátozások 
idején a személyes találkozások 
elmaradtak, a tagok az online fe-
lületeken keresztül tartották egy-
mással a kapcsolatot. Nyiri Péter  
elnök elmondta: bár a személyes 
jelenléttel járó események elma-
radtak a tavalyi évben, a könyvki-
adás nagyon termékenynek bizo-
nyult, hiszen több mint tíz kötetet 
tudott a Társaság kiadni az elmúlt 
két évben. A Társaság, melynek 
fő céljai többek között Kazin-
czy Ferenc emlékének ápolása, 
életművének feltárása és meg-
ismertetése. Bízik benne, hogy 
az elkövetkezendő időszakban 
személyes vagy online módon, 
de tovább folytathatja munkáját. 

Netversfeszt
A Sátoraljaújhely- Hegyköz Tu-
rizmusáért Egyesület tagjai arra 
vállalkoztak, hogy egy olyan 
kezdeményezést indítanak útjára 
térségünkben, mely a költészetet 
és a zenét párosítja, népszerűsíti. 
A versek megzenésítése nem a 
legnépszerűbb műfaj hazánkban. 
A Netversfeszt célja, hogy ezt a 
perifériára szorult műfajt, többek-
kel megismertesse. A művészek 
a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Fe-
renc Múzeum kertjében találkoz-
hattak. Olyan előadók léptek fel, 
akiket a sátoraljaújhelyi művé-
szekből álló szakértő zsűri kivá-
lasztott. A kétnapos rendezvényen 
több fellépő is megcsillogtatta te-
hetségét. Köztük a Hangraforgó 
együttes, akiket a műfaj koroná-
zatlan királyaiként emlegetnek. 

Beck Andrea életét a könyvek és a gyermekek 
szeretete - csakúgy, mint az írásé - egészen fia-
tal kora óta végigkíséri. Anyaként, íróként és 
hétköznapi emberként egyaránt vallja a „Soha 
ne add fel!” elvet, mely saját élete során szám-
talanszor segítette át egy-egy nehéz helyzeten. 
Írásainak célja, hogy az optimista életszemléle-
tet, magabiztosságot, hitet és bizalmat a jóban és 
önmagunkban, már gyermekkorban elsajátítható-
vá és fejleszthetővé tegye a meséi segítségével.

Az 5-12 éves korosztálynak szól a Titoktündér 
nyolc részből álló sorozata. Ezeknek a kedves 
kis meséknek az üzenete egy életre szóló irány-
mutatást ad a kicsiknek és nemutolsó sorban 
nekünk, felnőtteknek is: segít emlékezni arra, 
hogy a jót meglátva boldogabb életet élhessünk. 
A lelki egészséget támogató könyvek lapjain 
varázslatos mesevilág tárul elénk, amely szóra-
koztat és egyúttal hasznos segítséget, tanácsokat 
kínál a különböző élethelyzetek megoldására. 

A sorozat köteteiben – többek között - szó 
esik a szülők válásáról, a különköltözést követő problémákról, a csúfolódásról, a tanulásról, a test-
véri szeretetről, a hisztiről. A könyveket olvasva önbizalom növelő trükkökkel gazdagodhat az olvasó. 
A Misu és Cili kockás című kötetben vidám és tanulságos történetekkel ismerkedhetnek meg a legkiseb-
bek, hogy „minden egy kicsit könnyebb legyen.” Nagyobbaknak szól a Be+ Be positive! felvilágosító 
regény. Nyíltan, őszintén, szókimondó formában jeleníti meg a tinik életét, talál megoldást a gondjaikra, 
ad egyenes választ a kérdéseikre. Az igazán kényesekre is, mellébeszélés nélkül, szakértő bevonásával. 
A szülők szintén okulhatnak, megtanulhatják a könyvből azt a nyelvezetet, melyen álszemérem nélkül, 
nyíltan kommunikálhatnak serdülő gyermekükkel. Sőt annak a felnőttnek is érdemes elolvasnia, aki csak 
ismereteket szeretne gyűjteni a fiatalok világáról a megértés szándékával.

Legújabb könyve 2020-ban jelent meg a Gémer, a vlogger és a sztár címmel, amely bizalomról, kiközösí-
tésről és az internetről szól, amit mindenki használ, de nem mindenki okosan.
A gyerekek csodálatos módon átélik és feldolgozzák a hallott meséket. Ellazulnak, beleképzelik magukat 
az adott szituációba, azonosulnak kedvenc hőseikkel és saját képet teremtenek a hallottak alapján. Ez az 
állapot teszi lehetővé, hogy könnyebben befogadjanak és megértsenek olyan dolgokat, amelyekről már 
szüleik is beszéltek, mégsem értek célt vele.

Beck Andrea írásait olvasva a mai gyerekek életvidám, magabiztos, a problémákat megfelelően kezelni 
és feldolgozni tudó, pozitív gondolkodású felnőttekké válhatnak, hiszen minden gyermek és felnőtt tar-
solyában ott vannak a varázskellékek és titkok, csak szükség esetén elő kell venni és használni kell őket.
Beck Andreával 2021. június 3-án az „Optimistán az egészségért – A lelki egész-
ség elérhető” című projektnek köszönhetően egy tanulságos, pozitív gondola-

tokkal átszőtt, vidám délutáni foglalkozás kere-
tében találkozhattak a sátoraljaújhelyi kisdiákok.

Beck Andrea gyermekkönyvei
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Önkormányzati tudósítások

A pénzben és természetben nyújtható támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról dön-
tött rendkívüli testületi ülésen Sátoraljaújhely Város Önkormányzata augusztus 26-án. Ehhez a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály- Törvényességi Felügyeleti Osz-
tálya nyújtott szakmai segítséget, mely a rendelet több pontjára vonatkozóan tett megállapításokat.  
Az említett 3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a változó 
életviszonyok (pl.: jövedelemhelyzet) okán rendszeresen felülvizsgált és szükség szerint módosított. A 
rendelet szeptember 1-től lépett hatályba.

A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén 
e rendeletben meghatározott feltételek szerint az 
alábbi pénzbeli ellátásokat állapítja meg: 
a) települési támogatás, 
b) rendkívüli települési támogatás, 
c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj támogatás. 
(2) A Képviselő-testület szociális rászorultság ese-
tén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a 
jogosult számára az alábbi természetbeni ellátáso-
kat állapít meg: 
a) települési támogatás, 
b) rendkívüli települési támogatás, 
c) köztemetés.

A pénzbeli települési támogatás, a szociálisan rászoruló háztartások részére, felhasználható a la-
kás fenntartásához, azaz pl. a rezsi kiadásaihoz. Ez a támogatás akkor adható, ha az egy háztartás-
ban élők egy főre jutó jövedelme, nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
dupláját, (57.000,- Ft-ot) (egyedül élők esetében háromszorosát azaz 85.500,- Ft-ot) valamint, ha 
az egyedül élő nyugdíjas, tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy esetében az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (azaz 114.000,- Ft-ot). Jogosult lehet továbbá, 
ha a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 15%-át meghaladja, vagy a ház-
tartás egyik tagja sem rendelkezik vagyonnal. Ugyanakkor igazolni szükséges, hogy a lakásfenntar-
táshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokat befizették a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban.

A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással ösz-
szefüggő olyan rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérel-
mező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti. Ezt a természetbeni juttatást egy lakásra vo-
natkozóan, csak egy személy veheti igénybe, függetlenül az ott élők és esetleg kialakított háztartások 
számától. Erre a támogatásra nem jogosult, aki szívességi lakáshasználó, vagy hivatalos bérleti szerző-
déssel nem rendelkező albérlőként él a lakásban, továbbá a közüzemi számlák nem a nevére szólnak.

A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
települési támogatást állapít meg lakhatási kiadásokhoz kap-
csolódó, legalább 6 hónapot meghaladó, 30.000 Ft-ot elé-
rő díjhátralékot felhalmozó kérelmezőnek, akinek háztartá-
sában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfél-
szeresét (42.750,- Ft-ot), egyedül élő esetében kétszeresét 
(57.000,- Ft-ot), valamint nyugdíjas egyedül élő és tartósan 
beteg, vagy súlyosan fogyatékos személy esetében három-
szorosát (85.500,- Ft-ot), amennyiben a háztartás tagjai egyi-
kének sincs vagyona, továbbá, ha a kérelem benyújtását 
megelőzően legalább két éve megszakítás nélkül életvitelsze-
rűen, állandó jelleggel a díjhátralékkal érintett lakásban lakik. 
A támogatáshoz vállalnia kell a bevont díjhát-
ralék 50%-os önrészének befizetését és a köz-
üzemi díjak a támogatás odaítélésétől kez-

dődően történő folyamatos és határidőben történő megfizetését, valamint együtt kell 
működnie a továbbiakban a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálatával.
 A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága települési támogatást állapít meg az 
Arany János Tehetséggondozó Programba felvételt nyert Sátoraljaújhelyben életvitelszerűen lakó és ott la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló számára, akinek e rendelet szabályai szerint szociális 
rászorultsága megállapítható. 
 A Képviselő-testület „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
öszt öndíjat állapít meg, annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Sátoraljaúj-
helyben életvitelszerűen lakó és ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező pályázónak, aki meg-
felel a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerző-
dési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága fennáll. 
 A polgármester kérelemre, a nehéz szociális helyzetben lévő eltemettetésre kötelezett személy ré-
szére a teljes összeg visszafizetésére részletfizetést engedélyezhet, vagy felét elengedheti amennyiben a 
kötelezett, vagyonnal nem rendelkezik és egyedül élőként a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyug-
díj kétszeresét, vagy az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj másfélszeresét.  
Ugyancsak a polgármester kérelemre elengedheti a temetkezési költségek felét és a fennmaradó rész-
re részletfizetést engedélyezhet az eltemettetésre kötelezett esetében, ha vagyonnal nem rendelkezik 
és egyedülállóként havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj másfélszeresét, vagy a kö-
zös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 
A rendelet továbbá előírja a települési támogatást kérelmező személy részére, hogy az köteles házának, 
kertjének, társasházi, lakótelepi lakásának és ingatlana környezetének rendben tartására, az ingatlanhoz 
tartozó kert gyom és parlagfű mentesítésére. Az eljárás során felhasználható más hatóság, család- és gyer-
mekvédelemmel foglalkozó más szerv, vagy személy által egy hónapon belül készített környezettanul-
mány is. 
A rendeletből ajánlásra kikerült a „Települési támogatás karácsonyi többletkiadások fedezésére” illetve a 
„Települési támogatás fűtőanyag elszállítás költségéhez” alfejezet. Ezek biztosításáról az önkormányzat 
más módon gondoskodik. A  rendelet  részletes  és teljes szövege megismerhető:

                                                                     Sátoraljaújhely Város Honlapján, a www.satoraljaujhely.hu-n.

Zempléni Népfőiskola

Anyanyelvi tábor
erdélyi gyerekekkel

A Rákóczi Szövetség szervezé-
sében több mint 400 általános 
iskolás diák érkezett az anya-
nyelvi táborba az erdélyi szór-
ványvidékekről. Valamennyien 
magyar iskolában tanulnak szülő-
földjükön és régóta kapcsolatban 
állnak a Rákóczi Szövetséggel a 
Magyar Iskolaválasztási Progra-
mon keresztül. A sátoraljaújhelyi 
Rákóczi Táborba érkező fiatalok 
az itt eltöltött egy hét során gaz-
dag programokon vehetnek részt, 
amelyben a Magyar Nyelv Mú-
zeuma is kiemelt helyen szerepel 
és amely természetesen nemcsak 
most, hanem egész nyáron hívta 
és várta a táborba érkező diáko-
kat. A Rákóczi Szövetség a nyári 
időszakban összesen négy anya-
nyelvi tábort szervezett Sátoral-
jaújhelyre. Minden alkalommal 
színes múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon vehettek részt a fiata-
lok. A Magyar Nyelv Múzeumá-
nak az egyik kiemelt célja, hogy 
ezt a korosztályt is megszólítsa 
és élményszerűen tanítsa őket. 

A sátoraljaújhelyi Szent István 
Katolikus Technikum és Gimná-
zium nyári informatikai tábort 
tartott felső tagozatos diákok-
nak. A program során igyekez-
tek játékos formában bevezetni 
a fiatalokat az informatika vilá-
gába, átfogó képet adni számos 
részterületét érintve. Továbbá 
nyári programokkal segíteni a 
kikapcsolódásukat. Robotprog-
ramozás, játékprogramozás, szá-
mítógép összeszerelés mindeze-
ket - sajátíthatták el ezen a héten 
azok a gyerekek, akik a Szent 
István Katolikus Keri informatika 
táborában vettek részt, melynek 
célcsoportja most az általános is-
kolás korosztály. A háromnapos 
tábor során az informatikai és 
távközlési foglalkozások mellett, 
a diákoknak lehetőségük lesz más 
szabadtéri programot is kipró-
bálniuk, így például az íjászatot. 
Siposné Majtényi Andrea infor-
matikatanár elmondta a tábor 
kiválóan alkalmas arra, hogy a 
diákok kiválaszthassák a számuk-
ra szimpatikus részterületeteket, 
és egyben segítséget is kapjanak 
a közelgő pályaválasztásukhoz.

Informatika a középpontban

A Zemplén a Magyarságért Ala-
pítvány szervezésében szeptem-
ber 11-én, szombaton rendezte 
meg soron következő, egyben 
utolsó előadását. Az aktuális téma 
" 500 év egy órában- epizódok a 
Sárospataki Református  Kollé-
gium történetéből" címet visel-
te, amelyről Pogácsásné Kusnyír 
Éva, a Sárospataki Református 
Kollégium Múzeumának munka-
társa tartott egy érdekes előadást. 
Az esemény helyszíne a Zemplé-
ni Magyar Ház ( Sátoraljaújhely, 
Kossuth utca 1.) volt, ahova sze-
retettel várt mindenkit az Alapít-
vány. A belépés díjtalan volt és a 
rendezvényre a hatályos egész-
ségügyi szabályok vonatkoztak.
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Éjszaka bobozhattak
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A Zemplén Kalandpark az elmúlt hétvégéghez hasonlóan ismét 
éjszakai bobozásra     várta az érdeklődőket. A különböző fénytechnikai 
megoldásoknak köszönhetően még izgalmasabb és látványosabb 
kalandban lehetett részük azoknak, aki kilátogattak augusztus 
elején a Kalandparkba. 2275 méteres kanyargós száguldás, 37 km/ 
órás sebességgel, mindez éjszakai sötétségben. Az eddig a bobokra 
szerelt lámpák helyett, most a pálya fényei biztosították a hangulatos 
megvilágítást. Tóth Csaba a Zemplén Kalandpark igazgatója elmondta, 
ez a programjuk is nagy népszerűségnek örvendett. Akárcsak az 
egyébként hagyományos módon igénybe vehető bobozási lehetőségek. 
Ennek kapcsán kiemelte, hogy volt olyan hétvége, amikor hosszú 
sorokban álltak a vendégek a jegypénztár előtt. Néha ez jelentősebb 
várakozási időt is magával hozott. Arra kérik az ide látogatókat és 
a helyieket is, hogy mielőtt útnak indulnak, informálódjanak, amit 
telefonon, de akár a webkamerán keresztül is megtehetnek.

Drónos segítség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság egy drónnal segítet-
te a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságot a forgalomban résztvevő szabálysze-
gők kiszűrésében. A májusban történt vonatbaleset után a rendőrök nagyobb figyel-
met fordítottak arra, hogy ellenőrizzék a személygépkocsikat, hogy betartják-e a 
megengedett sebességet, használják-e az aktív és passzív biztonságtechnikai esz-
közöket. Fontosnak tartották a megelőzést, ezért a továbbiakban is gyakrabban tar-
tanak közúti méréseket, ellenőrzéseket. A megengedett sebességhatár lakott terüle-
ten belül 50 km/h, aki átlépi a sebességhatárt, az akár helyszíni bírságra is számíthat.Zempléni Gombafesztivál - idén is

2021-ben XIII. alkalommal rendezte meg a Zempléni Gombász Egyesület a Zempléni Gombafesztivált. Az országos hírű rendezvény-
nek a rudabányácskai Smaragdvölgy adott otthont, ahol a szakma legjobbjai minden évben megválasztják az év gombáját is. Az idei ese-
mény érdekessége volt továbbá a „Gombák Zemplénből” című könyv bemutatója, mely a Zempléni Gombász Egyesület szerkesztésében 
júliusban jelent meg. A három napos rendezvényen vezetett gombagyűjtő túrákon is részt vehettek a gombászok, valamint szakmai előa-
dások által szerezhettek újabb információkat. Az évek óta megszokott, hagyományos programok mellett, az idén új elemekkel is bő-
vült a fesztivál. A környező településekre ellátogatva, a helyi jellegzetességekkel ismerkedhettek meg a látogatók. A gyerekek részé-
re pedig játékos foglalkozásokkal készültek. A Fesztiválon a Magyar Mikológiai Társaság által meghirdetett az „Év Gombája 2022„ 
választásának első fordulója is lezajlott, melynek keretein belül a jelölésre bocsájtott 12 gombafajjal is megismerkedhettek a résztvevők.

Kállai Krisztián és Kállai Krisztina 
a BSI futónagyköveteinek esküvője. Sok boldogságot!


