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Anyanyelvi játékokÓvodapedagógusok tábora Önkormányzati tudósítások

Közösségeket Támogató 
Önkormányzat

A Nemzeti Művelődési Intézet 
lakiteleki székházában immár 
második alkalommal adták át 
azokat a szakmai elismeréséket, 
amelyekkel a szervezet szakmai 
megbecsülését kívánta kifejezni 
azoknak a személyeknek, szer-
vezeteknek, közösségeknek, akik 
magas szakmai színvonalú közös-
ségépítő, értékfeltáró tevékenysé-
get végeztek. A Közösségeket Tá-
mogató Önkormányzati díjat idén 
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata nevében Szamosvölgyi 

Péter polgármester vehette át. A 
Nemzeti Művelődési Intézet a kö-
zösségi művelődés állami közfel-
adatot ellátó, országos módszerta-
ni háttérszervezeteként kiemelten 
fontosnak tartja a közművelődési 
szakemberek, intézmények minél 
szélesebb körű elismerését. Ezért 
2019-ben több szakmai díj alapí-
tásával csatlakozott a közműve-
lődési kitüntetések rendszeréhez. 
Az újonnan alapított díjakat a kö-
zösségi művelődés alapjait meg-
teremtő szakemberekről – többek 
között Illyés Gyuláról, Beke Pál-
ról-, nevezte el az Intézet. Olyan 
személyekről, akik életművükkel 
kulturális szakemberek generáci-
óinak mutattak utat, és tevékeny-
ségükkel hozzájárultak a szakma 

fejlődéséhez. A Közösségeket 
Támogató Önkormányzati díjat 
azoknak az önkormányzatoknak 
adományozzák, amelyek jelentős 
mértékben támogatják a telepü-
lésükön működő közösségeket, 
valamint példaértékű szerepet 
vállalnak a közösségeik meg-
erősítésében, a közösségeikkel 
történő együttműködésben és új 
közösségek létrehozásában. Sza-
mosvölgyi Péter polgármester 
elmondta, mindig is fontos volt a 
város számára, hogy a különböző 
közösségeket, szervezeteket mű-
ködésükben támogassák. A város 
ilyen irányú életében azonban ki-
emelt szerepe van a Kossuth Lajos 
Művelődési Központnak, amely 
ezek közül többet is folyamatosan 
koordinál és segít. Éppen ezért ez 
a siker az összefogásnak köszön-
hető, tette hozzá a város vezetője.

képforrás: Nemzeti Művelődési Intézet

Elindult a távhőszolgáltatás Sáto-
raljaújhelyen. A törvény által elő-
írtaknak megfelelően szeptember 
15-én kezdődött meg a fűtési sze-
zon. Ez több mint 1100 háztartást, 
és több mint száz társasházat je-
lent a városban. Szabadka Sándor, 
az Engie Magyarország Kft. üzlet-
ágvezetője elmondta, hogy miután 
sikerült eredményesen elvégezni 
a Dózsa György utca és Vasvári 
Pál utca kereszteződésében meg-
hibásodott távhővezeték cseréjét, 
máris elindult a hivatalos fűtési 
szezon. Azonban hiába indult el 
a fűtés, újabb probléma merült fel 
azzal, hogy a szolgáltatást igénybe 
vevők lakásaikban nem nyitották 
meg időben a radiátorokat, ami 
lényeges a rendszer légtelenítése 
szempontjából. Az üzletág vezető 
hozzátette, hogy a legtöbb intéz-
ményben és társasházban a felme-
rülő problémákkal főként a társas-
házak kezelőjéhez kell fordulni. 

PM Infó-újra

Ismét Polgármester Infót tartott 
Sátoraljaújhely Város polgármes-
tere és alpolgármestere. Ennek 
keretében Szamosvölgyi Péter 
és Dankó Dénes az elmúlt hetek 
eseményeit idézték fel, amelyek 
egy színes képet festettek a vá-
rosban kulturális és szabadidős 
eseményeiről. Szeptember else-
jétől ugyanis több mint 13 olyan 
program zajlott Sátoraljaújhelyen, 
amelyek kulturális, szabadidős és 
az az élet számos területét érintően 
zajlottak a városban. A szeptembe-
ri tanévkezdés, fejlesztések, nem-
zetiségi ünnepek további témakö-
rök voltak a PM Infó keretében.

Őszi-téli nyitvatartás
A sátoraljaújhelyi Városi Uszoda 
immáron téliesített formában várja 
a helyieket és mindazokat, akik az 
aktív pihenés szerelmesei. A me-
dencék megkapták a sátorfedést. 
Így már a hideg időjárás beköszön-
tétől függetlenül is lehet élvezni 
az úszómedence és a tanmedence 
vagy gyermekmedence nyújtotta 
előnyöket. A sátoraljaújhelyiek és 
a 70 év felettiek számára tovább-
ra is érvényben van a korábbiak-
ban megállapított kedvezmény.

Ebben az esztendőben is gazdag programkínálat várta a városban és 
a régióban élőket. Idén 760 éve annak, hogy Sátoraljaújhely városi 
rangot kapott V. István királytól. A hagyományokat folytatva azonban 
2021-ben már nem egy hét, hanem egy egész hónap szólt erről a jeles 
történelmi eseményről. Ennek jegyében szervezte a különböző esemé-
nyeket a Város Önkormányzata, a Kossuth Lajos Művelődési Központ 
és számos, közreműködő szervezet. 
          A Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott díszünnepség kere-
tében Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd 
kiemelte: ez a kiváltság sok mindenre feljogosította a várost, ugyanakkor 
felelősséget is ró a mindenkori városvezetésre, hogy a mindenkori lehe-
tőségeket kihasználva annak fejlődését szolgálják az itt élők javára. Erdő 
Zoltán tárogatóművész előadásával színesítette az eseményt, amelynek 
keretében ezt követően idén is két díjat adtak át az arra érdemeseknek. 

Sátoraljaújhely városban kifejtett több évtizedes kiemelkedő szakmai 
tevékenysége,példaértékű vállalkozói munkája elismeréseként Sáto-
raljaújhely Város Önkormányzata Labbancz Gyulának adomá-
nyozta a Közmegbecsülési Díját. 

Labbancz Gyula Vencsellőn szü-
letett, középiskolai tanulmányait 
Nyíregyházán folytatta élelmi-
szeripari szakon, melyből mes-
tervizsgát is tett. 1976-ban kö-
tött házasságot feleségével, egy 
gyermekük született. Sátoralja-
újhelyben 1981-ben kezdett el 
dolgozni, ahol a zöldségpiacon 
már vállalkozóként árusított. Ké-
sőbb a Kossuth téren, a „sarkon” 
egy asztalon kezdte az árusítást. 

A vevők nagyon megszerették a friss, gyönyörű zöldséget, gyümölcsöt, 
ezért egy pavilonra kért engedélyt. A rendezvénytér kialakítását köve-
tően kb. 14 éve a Mártírok útján kapott engedélyt, ahol azóta is itt dol-
gozik. Szorgalma példamutató lehet mások számára is. Nagy alázattal 
végzi mindmáig munkáját, a vásárlók kérésének, igényeinek igyekszik 
eleget tenni. Rendszeresen megajándékozza az időseket, elesetteket. 
Évtizedeken keresztül támogatta a városi futballcsapatot. Mindenkihez 
van egy kedves szava, vicces, humoros ember. Nincs olyan újhelyi, aki 
őt nem ismerné. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a dr. Boda Pál Sport Díjat 
idén Erdei Jánosvízilabda szakedzőnek adományozta.
Erdei János Budapesten született, 6 éves 
korában szeretett bele a vizilabdába. 
Országos első osztályú ifjúsági bajnoki 
címet szerzett a Tungsram csapatával, 
majd OBI-es játékos pályafutását már a 
Budapesti Spartacusban kezdte. Sporto-
lói karrierje egy sajnálatos fülsérülés mi-
att ért véget, ezért már fiatalon az edzői 
pálya felé fordult. Edzői pályafutását 
1990-ben a Budapesti Vasutas Sport Clubban kezdte. Az ott eltöltött 
tíz év alatt előbb Faragó Tamás, majd Gerendás György vezetőedzők 
irányítása mellett dolgozott az utánpótlásképzésben. Fiatal kora elle-
nére Gerendás György meghívására a felnőtt OB I-es csapat mellett 
dolgozó edzői team tagja lett, akikkel négyszeres Magyar Bajnoki és 
kétszeres Magyar Kupa győzelmet szerezett. 2000-ben Sárospatakon 
telepedett le és alapított családot. A sportág iránti szeretet arra ösz-
tönözte, hogy Zemplénben is keresse meg a lehetőséget a vízilabda 
népszerűsítésére, oktatására. Kemény Ferenc mottóját követte, misze-
rint „elsősorban embereket nevelünk, akik mellesleg vízilabdáznak is”. 

Sátoraljaújhely 760 éve kapott városi rangot

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA



A Rákóczi Szövetség „Kár-
pát-medencei Óvodapedagógus 
Találkozót” szervezett a Rákóczi 
Tábor és Rendezvényközpontban 
Sátoraljaújhelyen. Közel 100 fel-
vidéki, kárpátaljai és magyaror-
szági óvodapedagógus vett részt 
a három napos eseményen. A 
résztvevők az érkezés napján egy 
előadást és egy Petőfi Sándor éle-
téről szóló monodrámát nézhet-
tek meg. A második napon foly-
tatódtak az előadások- "Óvodai 
nevelés digitális környezetben", 
"Roma integráció/felzárkózás 
esélyei, lehetőségei a koragyer-
mekkorban" és "A sokszínű mon-
dóka" címmel-, majd a Magyar 
Nyelv Múzeumába látogattak. 
Az esemény a személyes kapcso-
latépítésekre is kiváló lehetőséget 
nyújtott a különböző települések-
ről érkezett résztvevők számá-
ra. Ennek egyik példája volt az, 
hogy az egyik sátoraljaújhelyi 
óvoda munkatársai megkeresték 
Szili Katalint, a határon túli au-
tonómia ügyekért felelős minisz-
terelnöki megbízottat, aki jelen 
volt az eseményen, hogy segítsen 
nekik kapcsolatokat teremteni 
határon túli magyar óvodákkal. 
A miniszterelnöki megbízott ezt 
kiváló kezdeményezésnek tar-
totta, nyilvánosan is felhívást in-
tézett az eseményen jelenlevők 
számára egy mozgalom elindítá-
sára, mely a testvérvárosihoz ha-
sonlatosan testvéróvodai kapcso-
latok kiépítését tenné lehetővé.

Újabb hagyatékkal 
gazdagodott

Lőrincze Lajos egy újabb hagya-
tékrésze került a Magyar Nyelv 
Múzeumához. A nyelvész hagya-
téka volt, ami megalapozta az in-
tézmény gyűjteményét. Így külö-
nösen öröm az Múzeum számára, 
hogy újabb tárgyak, könyvek, kéz-
iratok kerülnek be ebbe, melyek 
kutathatóak lesznek a szakembe-
rek számára az anyag feldolgo-
zása után és kerülhetnek belőlük 
darabok kiállításra is. A most 
érkezett dokumentumok között 
vannak például az 1950-es évek-
ből hallgatói levelek a Lőrincze 
által vezetett „Édes anyanyel-
vünk” nyelvművelő rádióműsor-
hoz címezve, melyekben a szleng 
terjedése ellen szólalnak fel. A 
múzeum gyűjteményében jelen-
tős részt képeznek a nyelvművelő 
műsorok anyagai, mint a „Beszél-
ni nehéz” és a „Szóról szóval” 
műsorok, melyeknek csak a leve-
lezése kapcsán több, mint száz-
ezer dokumentumot őriznek itt. 
Ezt gazdagítják, az Édes anya-
nyelvünk műsorhoz kapcsolódó 
most érkezett dokumentumok.

Óvodapedagógusok 
a középpontban

CODE VDIC PROJEKT
Katasztrófavédelemben használt eszközök használatának elméleti és 

gyakorlati oktatása Pálházán
SAJTÓKÖZLEMÉNY

17.09.2021.
A két napos felkészítés során, elméleti és gyakorlati képzésben 
részesültek a katasztrófavédelem területén ténykedő helyi önkéntesek.
A képzés első napján, a projekt keretében előzetesen felkészített 
képzők, a Határon Átnyúló, Önkéntes Hálózat Képzés három 

modulját (1. modul: Nemzetközi humanitárius alkalmazás határmenti segítségnyújtás.
2. modul: Határmenti önkéntes fejlesztés, humán kapacitás építés alapelvei, helyi képzés követelményei. 
3. modul: Kockázat és fejlesztés felmérésére épülő humán erőforrás képzés, tervezés, szervezés, 
és végrehajtásának módszertana) oktatták, illetve ismertették a résztvevőkkel. Ezt követően a 

résztvevők alapfokú katasztrófavédelmi, illetve elsősegélynyújtó 
alapoktatásban részesültek, majd elméleti felkészítést kaptak a projekt 
keretében beszerzett, speciális szaktudást igénylő eszközök, kisgépek 
(motorfűrészek, aggregátorok, zagyszivattyúk, ózongenerátor) használatáról, 
hogy a szakszerű és balesetmentes üzemeltetés mellett, éles bevetés 
esetén minél hatékonyabban tudjanak beavatkozni a határmenti térségben.
A második napon a balesetvédelmi oktatást követően, a projekt keretében 
beszerzett eszközök, kisgépek balesetmentes és szakszerű használatának 
gyakorlati oktatására került sor négy „kárhelyszínen”. 
Az első kárhelyszínen, beszerzett áramfejlesztők használatának, működtetésének 

és karbantartásának gyakorlati oktatása valósult meg. Ugyanezen a kárhelyszínen gépjármű belső terének 
fertőtlenítését valósították meg az önkéntesek, a beszerzett ózongenerátor gyakorlati használatának 
elsajátítását követően. 
Második kárhelyszínen, a projekt keretében beszerzett motorfűrészek szakszerű használatának, 
karbantartásának gyakorlati oktatására került sor. A gyakorlati oktatás során feladat volt, a kárhelyszínen 
lévő elszáradt fa kidöntése, gallyazása, darabolása. Harmadik kárhelyszínen, a térségünkre inkább 
jellemző árvíz elleni védekezéshez és a szivattyúzási munkálatokhoz kapcsolódó homokzsákolás, illetve 
gátépítés, majd a negyedik kárhelyszínen a beszerzett szivattyúk használatának gyakorlati oktatása valósult 
meg. A projekt egyik legfontosabb tevékenysége a határokon átnyúló önkéntes szervezetek hálózatának 
létrehozása, amelynek keretében a partnerek a projekt befejezése után is ápolják a kapcsolatot, és új utakat 
találnak a jövőbeni együttműködésre.

A projektet a HUSKROUA MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA-ROMÁNIA-UKRAJNA  ENI CBC 
2014-2020 Program társfinanszírozza (https://huskroua-cbc.eu/).

A projekt fő célkitűzései a Kárpátok-Eurorégió térségében új önkéntes kapacitások létrehozása, 
eljárásmódok közös fejlesztése, a veszélyhelyzetek esetén a beavatkozó erőforrások összehangolása 

egy négyoldalú határmenti együttműködés keretében. 

A helyi képzés tananyaga és további információ a projektről itt érhető el:
    • http://codevdic.polgvedsujhely.hu/
    • https://www.facebook.com/codevdic/
ÖTE Pálháza részéről a kapcsolattartó: Nagy József, elnök

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK:
    • Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség (vezető partner)
    • Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza (Magyarország)
    • Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) Város Önkormányzata (Szlovákia)
    • Szinérváralja (Seini) Önkormányzata (Románia)
    • Babeș–Bolyai Tudományegyetem (Románia)
    • Kárpátaljai Református Egyházkerület (Ukrajna)
A megvalósítás időszaka: 2019. szeptember 1. – 2021. november 30. (27 hónap) 
A támogatás összege: 847 630,69 € 
A projekt teljes költségvetése: 941 811,90 €.

További fotók, rádióinterjú és televíziós riport a záróeseményről, valamint a promóciós anyagok (közös 
kiadvány, szórólap, projekt brosúra) elérhetők lesznek a projekt honlapján és a közösségi oldalán:
http://codevdic.polgvedsujhely.hu/ 
https://www.facebook.com/codevdic/

Ez a sajtóközlemény az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. Tartalma kizárólag a CODE VDIC 
projekt felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.                               

2002-ben az új sátoraljaújhelyi uszodában a Kazinczy-DSE szervezeti keretei között indította el az 
első, 1990-1992-es születésű sportolókból álló csoport képzését. Ebből született 2005-ben a Zemplé-
ni Vízilabda Klub Egyesület, amely Pálházától Királyhelmecig és Tolcsváig jelenleg is aktív szereplő-
je a térség sportjának. Erdei János meggyőződése, hogy a zempléni gyerekek – kimagasló tehetségük 
és játékintelligenciájuk révén – képesek elérni a legmagasabb szintű sporteredményeket. Ennek élő 
bizonyítéka Zajácz Hanna háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa győztes, a váloga-
tottban pedig Universiade 2. helyezettként Széphalomból jutott el a dobogóra, jelenleg pedig vízilab-
da edzőként dolgozik. Büszkék lehetünk Máté Zsuzsára is, aki Kiskövesdről indulva lett Európa baj-
noki bronzérmes és olimpiai kerettag, valamint számos magyar bajnoki és kupadöntő résztvevője, 
napjainkban a Ferencváros aktív játékosa. Rajtuk kívül még több tucat fiatal került az országos vízi-
labdasport vérkeringésébe, így játszottak játékosai Miskolcon, Egerben, Debrecenben, Nyíregyházán, 
de Budapesten a KSI-ben, az Újpestben és a Ferencvárosban is. Erdei János a Magyar Vízilabda Szö-
vetség elnöksége mellett működő utánpótlás szakmai testület és a Régió Liga elnökségi tagja, 2006. 
óta a Magyar Vízilabda Szövetség észak-keleti területi szakmai vezetője, 2014. óta területi igazgatója. 
A Város Hete rendezvénysorozat keretében Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a köz- és oktatási in-
tézmények vezetői másnap megkoszorúzták V. István szobrát. 
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Óvatosabban!

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KOR-
SZERŰSÍTÉSE A
SÁTORALJAÚJHELYI TREFORT ÁGOSTON ISKOLÁBAN

Nyílászáró cseréket, homlokzatszigetelést, fűtőberendezések cseréjét, il-
letve napelemes rendszer telepítését és projektarányos akadálymentesítést 
tartalmaz az „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsí-
tése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában” című projekt. A beruházás célja az épületek költ-
séghatékonyabb működtetése. Az elnyert támogatás összege 198.693.000.- Ft. 
A Trefort Ágoston Szakképző Iskola energetikai korszerűsítését foglalja magába Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Tre-
fort Ágoston Iskolában” című projektje. A beruházás eredményeként az épület energiatakarékosabban és 
költséghatékonyabban működtethető. A fejlesztésnek köszönhetően hőszigetelés, nyílászáró csere, nape-
lemes rendszer telepítése; fűtéskorszerűsítés; akadálymentesítés: valósul meg.
A projekt befejezése: 2022. június 30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projekt száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143
További információ kérhető:
Fejlesztési Csoport
47/525 - 100
fejlesztes@satoraljaujhely.hu

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság illetékességi területén 
összesen 23 közlekedési baleset 
történt. Ebből összesen 8 sze-
mélyi sérüléssel járt. Ez az éves 
baleseti statisztika egynegyedét 
jelenti. Ez az arány az előző év-
hez képest nőtt. Túlnyomó több-
ségben a sebesség korlátozások és 
a követési távolság be nem tartása 
vezetett balesethez. A balesetek 
elkerülése érdekében a Sátoralja-
újhelyi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti osztálya arra 
kér minden autóval közlekedőt, 
hogy tartsák be a közlekedési 
szabályokat, a megváltozott útvi-
szonyokat mindig vegyék figye-
lembe, és vezessenek óvatosan! 

A Holdfény Magyar-Lengyel Kulturális 
Egyesület egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA 
2020-01250 projekt keretében hét prog-
ramot valósított meg az elmúlt 2 évben, 
melynek főszereplői a sátoraljaújhelyi 
mazsorettek voltak. Ennek köszönhetően 
tanulmányi utazások és kulturális prog-
ramok valósultak meg. Így volt alkalmuk 
a lányoknak kétszer Budapestre utazni, 
ahol a zuglói táncfesztiválon nagyon si-
keresen szerepeltek, és ötször kulturális 
programot valósítottak meg a városban. 
2019-ben karácsony váró ünnepi előadás 
2020-ban nyári mazsorett est, 2021-ben 
mazsorett tábor, mazsorett fesztivál és ju-
bileumi gála volt a program. A pályázat 
utazási, nevezési, étkezési, eszközbeszer-
zési  költséget biztosított a lányok részére.

A Holdfény Magyar-Lengyel Kulturális 
Egyesület sikeres projektje

Ujjné Schneider Hedvig

Német Nemzetiségi Fesztivál
Idén Károlyfalván rendezték meg a XIII. 
Német Nemzetiségi Fesztivált. A rendez-
vény célja, hogy a megyében és környékén 
élő nemzetiségi önkormányzatok tagjait 
összehozza. A résztvevők arról számoltak 
be, hogy ez az esemény segít jobban meg-
élni a nemzetiségüket és hagyományaikat. 

Szakmai anyagok turizmus
fejlesztéshez

„A Tokaj- Felső Tisza - Nyírség 
kiemelt turisztikai térség fejlesz-
tése és pozícionálása” címmel 
több száz oldalas tanulmányok 
készültek el, amelyek Sátoraljaúj-
hely és ezáltal a térség turisztikai 
fejlesztését segítik. Elsősorban a 
tartalmas időtöltést lehetővé tévő 
programok kidolgozásával illet-
ve egy kedvezménykártya beve-
zetésével. A Magyar Turisztikai 
Ügynökség, melynek egyik tagja 
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata, konzorcium vezető-
ként valósította meg ezt a komp-
lex pályázatot. A tanulmányok 
több száz oldalon kidolgozva 
mutatják be azokat a tematikus 
sétákat, amelyek turisztikai szem-
pontból érdekesek lehetnek az ide 
érkezők számára és sokszínűvé te-
szik a kínálatot illetve előrevetítik 
egy kedvezménykártya bevezeté-
sét is. Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata a Tourinform Iroda 
szakembereivel és a Sátoraljaúj-
hely-Hegyköz Turizmusárt Egye-
sülettel együttműködve valósítot-
ta meg ezt. A cél összességében 
pedig az, hogy a turizmus erősöd-
jön ebben a desztinációban, több 
legyen a vendégéjszakák száma. 
Az ugyanis a helyben működő kis 
és közepes vállalkozások számá-
ra hosszú távú munkahelymeg-
tartást is jelent. Emellett pedig 
a Magyarország-Szlovákia-Ro-
mánia-Ukrajna Határon Átnyúló 
Együttműködési Program kere-
tében a „Through Art we Ruin 
Borders” c. pályázat segítségével, 
Nagymihály város Konzorcium 
vezetésével és magyarországi 
kedvezményezettjével, mely Sá-
toraljaújhely Város Önkormány-
zata, jöhetett létre az a négy nyel-
vű brossúra, ami szintén az ide 
érkezők tájékoztatást segíti. Az 
angol, szlovák, ukrán és magyar 
nyelvű kiadványok, nyelvenként 
1000 példányban érhetőek el.

Képforrás: B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitányság

ACCESS2HEALTH – EGÉSZSÉGÜGYI BEAVAT-
KOZÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
 JAVÍTÁSA A HATÁR KÉT OLDALÁN

PROJEKT SZÁMA: SKHU/1902/4.1/049
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1902 számú felhívás keretében 
az „Access2Health – Egészségügyi beavatkozásokhoz való hozzáférés javítása a határ két oldalán” című, 
SKHU/1902/4.1/049 számú projekt keretén belül a CSPmed Kft (3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 45. fsz. 
3.) 2021. május 13-án multifunkciós sebészeti lézerrendszert szerzett be.A projekt célja egészségügyi in-
tézmények határon átnyúló együttműködének kialakítása közös betegellátás érdekében. A lézerrendszer 
beszerzési értéke 112.856 Euro. Az együttműködésben magyar részről a miskolci székhelyű CSPmed Kft, 
szlovák részről pedig a nagykaposi Poliklinika vesz részt.A nagykaposi intézmény digitális röntgenkészü-
léket és betegágyakat szerez be a projekt által biztosított forrásból.Az együttműködés során a nagykaposi 
Poliklinikán diagnosztizált szlovákiai betegek magyarországi kezelése, a CSPmed Kft. által beszerzett lé-
zerrendszerrel valósul meg.A lézerrendszer bemutatója Workshop keretén belül 2021. szeptember 29-én 
lesz. Ezen a szakmai napon az eszközt forgalmazó cég bemutatja a lézer technikát, annak előnyeit és a 
résztvevőket betanítja az eszköz használatára. 
Projektadatok:
Projekt címe: „Access2Health - Facilitating access to health interventions on both sides of the border” 
(SKHU/1902/4.1/049)
Vezető kedvezményezett: CSPmed Kft
Kedvezményezett: Vel’ké Kapusany – Poliklinika
Megvalósítás időszaka: 2020.10.01-2022.01.31
ERFA támogatás összege: 288 150 Euro
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.
További információ megtalálható a CSPmed Kft. honlapján: http://www.cspmed.hu/palyazat

Partnerséget építünk

ÚJHELYI           KÖRKÉP    2021. XXX. évf. 9. szám.    3.



Miniszteri elismerés

Közös pihenés
Családi napot szervezett a sátoral-
jaújhelyi Deák úti EGYMI. Ennek 
köszönhetően a gyerekek és szü-
leik egy tartalmas napot tölthettek 
el együtt annak érdekében, hogy 
a szülők és pedagógusok közötti 
kapcsolat is még szorosabbá vál-
jon. Az ugyanis jelentősen segíti 
a gyermekekkel történő foglal-
kozást. A koronavírus idején je-
lentős kihívást hozott az érintett 
családok számára a szakszerű el-
látás hiányából fakadó problémák 
megoldása. A gyerekek többsé-
gének pedig lelkileg és fizikailag 
is hiányoztak a fejlesztésükben, 
oktatásukban jelentős szerepet 
játszó szakemberek és pedagógu-
sok. Idén többek között a Zemp-
lén Kalandpark adott arra lehető-
séget arra, hogy a családok színes 
élményekhez jussanak és egy ki-
csit pótolják az elmaradt idősza-
kot. Emellett kipróbálhatták az itt 
újonnan kialakított játszóteret is. 

A Szlovák Köztársaság Kül-
ügyi-és Európai Ügyekért fele-
lős minisztere által adományo-
zott Ezüst plakett-díjat vehetett 
át Kuczik Júlia, a sátoraljaújhe-
lyi Magyar-Szlovák Két Tanítási 
Nyelvű Nemzetiségi Általános 
Iskola és Kollégium igazgatója. 
Ezt ünnepélyes keretek között 
Emil Kuchár főkonzul adta át. 
Egy évvel ezelőtt az intézmény, a 
sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák 
Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi 
Általános Iskola és Kollégium ré-
szesült az ezüst plakett elismerés-
ben. Most pedig annak igazgatója, 
Kuczik Júlia. Az oktatási intéz-
mény vezetője elmondta, fontos 
számára ez az elismerés, hiszen 
több évtizede igyekszik szakmai 
munkájával segíteni az iskola mű-
ködését, a gyerekek fejlődését. 

150 éves az intézmény

Különleges módon ünnepelték 
a tanévkezdést a sátoraljaúj-
helyi Georgikon Görögkatoli-
kus Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Technikumban. 
Az oktatási intézmény a 
2021/2022-es tanévben ünnepli 
fennállásának 150. évfordulóját. 
Ennek kapcsán a meghívott ven-
dégek az intézmény jelenlegi és 
volt pedagógusai, a környező is-
kolák tanárai, a duális képzésben 
résztvevő partnerei egy ünnepi 
előadás keretében tekinthették 
meg az Aranyember című musi-
cal feldolgozását. Ez az évforduló 
egyben az egész tanév programját 
is meghatározza majd diákoknak 
és pedagógusoknak egyaránt.

CODE VDIC PROJEKT
Zárórendezvény, Zárógyakorlat és Lakossági Kampány a Biztonság Napja 2021 keretében

SAJTÓKÖZLEMÉNY
28.09.2021.

Több mint 200 résztvevő (projektpartnerek, szakemberek és ön-
kéntesek) gyűlt össze a „CODE VDIC - Önkéntes Katasztrófa-
védelmi Beavatkozó Kapacitás Együttes Fejlesztése” (HUSK-
ROUA/1702/8.1/0035) elnevezésű projekt Záróeseményére és 
Zárógyakorlatára 2021. szeptember 15-én Sátoraljaújhelyen és kör-
nyékén.
A Biztonság Napja - amelyet minden évben szeptemberben ren-
deznek meg, Sátoraljaújhely város, a bűnüldöző szervek, a polgári 

védelmi és katasztrófavédelmi szervezetek, az iskolák és óvodák szoros együttműködésével - remek lehető-
séget nyújtott arra, hogy a CODE VDIC projektpartnerek ugyanazon a napon közösen szervezzék meg Zá-
róeseményüket és Zárógyakorlatukat, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb résztvevővel oszthassák  meg 
a projekt eredményeit, és végre személyesen is találkoz-
zanak egy hosszú világjárvány után. Neves előadók, mint 
például Dr. Jackovics Péter tűzoltó ezredes, a Belügymi-
nisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Polgári Védelmi Főfelügyelőség Veszélyhelyzet-kezelési 
Főosztályának vezetője, Dr. habil Endrődi István nyugál-
lományú tűzoltó ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szö-
vetség elnöke, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Reformá-
tus Egyház püspöke és Leskó György, a Magyar Polgári 
Védelmi Szövetség Nemzetközi Kapcsolatokért felelős 
alelnöke, a CODE VDIC projekt vezető szakmai koordi-
nátora mind kiemelték a helyi önkéntes kapacitások fej-
lesztésének fontosságát – többek között olyan nemzetközi 
együttműködések révén is, mint a CODE VDIC projekt 
-, amelyek ezáltal jobb felkészülést biztosítanak az önkénteseknek a hatékony beavatkozásra a határokon 
átnyúló katasztrófák, káresemények idején is. Ezek a humán- és technikai önkéntes képességek egyre ér-
tékesebbé válnak, mivel a természeti és az ember okozta katasztrófák száma napjainkban úgy tűnik, hogy 
egyre csak növekszik. A projekt egyik legfontosabb tevékenysége a határokon átnyúló önkéntes szervezetek 
hálózatának létrehozása volt, amelynek keretében a partnerek a projekt befejezése után is ápolják a kapcso-

latot, és új utakat találnak a jövőbeni együttműködésre. Ezért a Zá-
rórendezvény szakmai ülését követően ezt a hálózatot hivatalosan 
is kibővítették és új magyar szervezeteket üdvözölhettek, amelyek 
képviselői aláírták a CODE VDIC önkéntes határokon átnyúló há-
lózati együttműködési megállapodást, mert elkötelezettek aziránt, 
hogy részesévé válhassanak egy hosszútávú határmenti önkéntes 
beavatkozási együttműködésnek. A Záróesemény utolsó szakmai 
szekciójára, a Zárógyakorlatra 5 „kárhelyszínen” került sor Sáto-
raljaújhelyen és környékén, amelyek között a CODE VDIC projekt 
résztvevőit egy gumikerekes kisvasút vitte körbe, hogy megtekint-

hessék a helyi képzésen részt vett önkéntesek bemutatóját az árvízvédelemre összpontosítva, amelyet szintén 
a projekt keretében a nyár folyamán szerveztek Pálházán.

Délután a projektpartnerek részt vettek az 5. Projekttalálkozón és Irányító Bizottsá
gi ülésen is, hogy megvitassák az aktuális és a közelgő feladatokat november vé-
géig, amikor a projekt hivatalosan lezárul. A magyar partnerek promóciós anyago-
kat is készíttettek a Lakossági Kampányhoz - főként a fiatalokat célozva -, ösztö-
nözve őket arra, hogy felnőve ők is önkéntesekké váljanak. A CODE VDIC 
projektet és annak eredményeit bemutató kampánysátorban promóciós anyagokat 
osztottak szét, és megosztották a projekttel kapcsolatos információkat is. Ezenkí-
vül a szabadtéri katasztrófavédelmi-, katonai-, rendőrségi-, egészségügyi statikai- 
és mentési demonstrációk is emlékezetessé tették ezt az eseményt a résztvevők 
számára.

A projektet a HUSKROUA MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA-ROMÁNIA-UKRAJNA ENI CBC 2014-
2020 Program társfinanszírozza (https://huskroua-cbc.eu/).

A projekt fő célkitűzései a Kárpátok-Eurorégió térségében új önkéntes kapacitások létrehozása, eljárásmó-
dok közös fejlesztése, a veszélyhelyzetek esetén a beavatkozó erőforrások összehangolása egy négyoldalú 
határmenti együttműködés keretében. 

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK:
    • Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség (vezető partner)

    • Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza (Magyarország)
    • Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) Város Önkormányzata (Szlovákia)

    • Szinérváralja (Seini) Önkormányzata (Románia)
    • Babeș–Bolyai Tudományegyetem (Románia)

    • Kárpátaljai Református Egyházkerület (Ukrajna)
A megvalósítás időszaka: 2019. szeptember 1. – 2021. november 30. (27 hónap) 

A támogatás összege: 847 630,69 € 
A projekt teljes költségvetése: 941 811,90 €.

További fotók, rádióinterjú és televíziós riport a záróeseményről, valamint a promóciós anyagok (közös kiad-
vány, szórólap, projekt brosúra) elérhetők lesznek a projekt honlapján és a közösségi oldalán:
http://codevdic.polgvedsujhely.hu/ 
https://www.facebook.com/codevdic/

Ez a sajtóközlemény az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. Tartalma kizárólag a CODE VDIC 
projekt felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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Honvédelmi sportnapot rendez-
tek a sátoraljaújhelyi Petőfi Sán-
dor Református Általános Iskola 
diákjai számára. Ennek kereté-
ben a gyerekeknek négy állomá-
son kellett bizonyítaniuk sokré-
tű tudásukat, ezzel együtt pedig 
tanultak is. Előbb lövészet várt 
rájuk, majd, tájékozódási feladat 
is szerepelt a nap programjában. 
Itt nem csak   kérdéseket kellett 
a diákoknak megválaszolniuk, 
hanem megtanulhatták, hogy le-
het térképről olvasni és termé-
szetesen elsősegély ismereteikről 
is beszámoltak. A helyszín pedig 
méltó körülményeket és kihí-
vást tartogatott, hiszen a Magyar 
Kálvária több pontján találhatták 
ezeket a próbatételeket a diákok.

25. alkalommal rendezték meg Sátoraljaújhelyen a „Fényes Újhely-Fé-
nyes Zemplén” idegenforgalmi vetélkedőt. A Városvédő és Szépítő 
Egyesület és a Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimná-
zium közös szervezésében megvalósuló programon határon túli iskolák 
is képviseltették magukat. Összesen hat csapat mérte össze tudását. A 
résztvevők szerint a legfontosabb eredmény, hogy valamennyien több-
rétű ismeretet szerezhettek saját környezetük történelméből, értékeiből. 
Kababik Edina a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke kiemelte, több 
értéket is magában hordoz ez a megmérettetés. A versenyt végül az Ár-
pád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola egyik csapata nyerte.

Biztonságos internet
A biztonságos internetes vásár-
lás szabályaival ismerkedtek 
meg a sátoraljaújhelyi Árpád-há-
zi Szent Margit Általános Isko-
la felső tagozatos diákjai. Dr. 
Baracsi Katalin internetjogász 
tartott ezzel kapcsolatban előa-
dást számukra, hiszen többek-
nek már saját bankkártyájuk van.

Egész napos kihívás

Fényes Újhely-Fényes Zemplén

2021. szeptember 08.
Lavotta János Kamarazenekar 

Alapítvány
 Sajtóközlemény

A SÁTORALJAÚJHELYÉRT HELYI AKCIÓCSOPORTHOZ
BENYÚJTOTTTT PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-018-5
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01175

A projekt címe: A zenei élet fejlesztése és hagyományápolás Sátoraljaújhelyen
              A projekt célja: A 30 éves Lavotta János Kamarazenekar jubileuma, valamint a

                                      200 éve elhunyt Lavotta János emlékezete
Teljesített programok:
    1. Lavotta János Kamarazenekar és a Munkácsi Kórus hangversenye: 2019. 09.19-21.
    2. Lavotta János Kamarazenekar jubileumi adventi hangversenye: 2019. december 21.
    3. Lavotta János 200 – Jubileumi hangverseny és zenetudományi konferencia: 
2020. október 01-04.
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Mária-napi Kórustalálkozó

Újra Kórustalálkozót szervez-
tek Rudabányácskán. Múltéven 
a koronavírus járvány miatt ezt 
a hagyományos eseményt sem 
tarthatták meg a településrészen. 
Azonban idén erre újra lehető-
ség nyílt és összesen 4 helyi kó-
rus lépett fel a helyi görögkato-
likus templomban. A szervezők 
egy meglepetéssel készültek a 
résztvevők számára, méghozzá 
egy Pilisszentkeresztről szárma-
zó kvartett örvendeztette meg 
a jelenlévőket szlovák, egyházi 
énekekkel. Rudabányácskán az 
idősek még beszélik a szlovák 
nyelvet és tartják a görögkatoli-
kus hitet. Számukra fontos, hogy 
a nyelv, az énekek és hagyomá-
nyok fennmaradhassanak. Ki-
rály Katalin, a Magyarországi 
Szlovákok Kulturális Intézeté-
nek igazgatója az esemény kap-
csán kiemelte, büszke arra, hogy 
vannak még Magyarországon 
olyan helyek, ahol ennyire büsz-
kén őrzik a hagyományokat.

Kétségtelenül ő a magyar klinikai 
pszichológia legjelentősebb al-
kotó személyisége. Fantasztikus 
szakember és nő, akinek a ne-
vét és munkásságát kevés ember 
nem ismeri hazánkban. Elhivatott 
pszichológus, pszichoterapeuta és 
pedagógus. Mintegy 2500 előa-
dást tartott tudományos 
fórumokon, továbbkép-
zéseken. Szakkönyvei, 
népszerű tudományos 
kötetei, tanulmányai, 
publikációi több százra 
tehetők. Megszámlál-
hatatlan recenzió, pá-
lyázat, előadás, média 
szereplés kötődik a ne-
véhez. A pszichológiát 
népszerűsítő munkái 
és előadásai egyaránt 
közkedveltek. Könyvei 
a pszichológia hazai 
elfogadtatásában jelen-
tős szerepet játszanak. 
Bagdy Emőke szüle-
tett pedagógus. Ok-
tató, képző, fejlesztő 
ember. Titka a munka, 
a szorgalom. Kutató 
munkája a pszichodi-
agnosztikától a pszichoterápiákon 
át széles spektrumban mozog. 
Könyvei pszichológiai üzenetei 
éppen ma rendkívül fontosak. 
Kötetei segítenek örülni az élet-
nek, tudatosítani, mit tehetünk 
önmagunk és szeretteink életmi-
nőségének jobbítása érdekében. 
Ha könyvei olvasásakor utána-
gondolunk, vajon érvényesek-e 
az életünkben ezek a tanítások, 
akkor máris előbbre léptünk az 

önismeretben és kapcsolataink 
minőségének tökéletesítésében. 

A Pszichofitness: kacagás, koco-
gás, lazítás című könyv például a 
kíváncsiak és vállalkozó kedvűek 
számára született. Azoknak, akik 
szeretnék megismerni saját lelki 
működéseik titokzatos világát. 
De nem öncélúan. Szeretnének e 

Prof. Dr. Bagdy Emőke munkássága és művei
tudás által olyan lehetőségekhez 
és készségekhez jutni, amellyel 
elősegítik testi-lelki egészségük 
megőrzését, jó közérzetük, fizi-
kai fittségük, lelki egyensúlyuk 
fenntartását. Azokhoz is szól 
ez a könyv, akik hajszoltak, fá-
radtak, kimerültek, szomorúak, 

kisebb-nagyobb „ideges tüne-
tekkel” bajlódnak, esetleg vala-
milyen testi működészavar már 
előállott náluk. A személyiség 
titkai: család, nevelés, önérté-
kelés című könyve az „emberré 
nevelés" társas meghatározottsá-
gú folyamatával, a gyermekkori 
szocializáció családon belül zajló 
legfontosabb történéseivel, ered-
ményeivel és következményeivel 
foglalkozik. Az emberformálás 
társas folyamatában nyomon kö-
vetjük azokat a jelentősebb idő-
szakokat, amelyekben a gyermek 
útravalót gyűjt a felnőtti élethez, 
megtanul szeretni, örülni, ragasz-

kodni, együttérezni, beletanul az 
emberi viselkedés következmé-
nyeibe, szabályaiba és kitöröl-
hetetlenül bevési szülei, családja 
és személyes környezete által 

A Magyar Nyelv Múzeuma célja 
a kezdetektől az, hogy közösségi 
tér, a magyar nyelv iránt érdek-
lődők találkozási helye: az anya-
nyelvi ismeretterjesztés, nyelv-
művelés hazai központja legyen. 

E küldetést teljesítve több nagy 
anyanyelvi rendezvénynek is 
otthont ad a nyelvmúzeum. Az 
Országos Ifjúsági Anyanyel-
vi tábor, az Édes Anyanyelvünk 
Kárpát-medencei nyelvhaszná-
lati verseny és a magyartanárok 
tábora (a Beszélni nehéz! kö-
rök vezetői) résztvevői is visz-
szatérő vendégek Széphalmon. 
Bő fél évtizeddel ezelőtt, Brézai 

Zoltán kezdeményezésére szer-
veztük meg első alkalommal az 
Anyanyelvi játékok, játékos 
anyanyelv című vetélkedőnket, 
az utóbbi esztendőkben a 2018-
ban elhunyt Wacha Imre nyelvész 
emlékére. Négyfős csapatok ver-
senyeznek két korcsoportban (ál-
talános iskolások és középiskolá-
sok), írásbeli selejtező után szóbeli 
középdöntőben  és döntőben. 
 
A verseny célja, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és a He-
ves megyében, valamint a Fel-
vidéken, a Kárpátalján és a 
Muravidéken tanuló általános és 
középiskolás korosztály körében 
népszerűsítse a magyar nyelvet, 
az anyanyelvápolást; hogy játsz-
va ismertesse meg a fiatalokkal 
nyelvünk szépségeit, sokszínű-
ségét. Nyelvi rejtvények, az ol-
vasottságot-műveltséget mozga-
tó feladatok, szituációs játékok 
várják a tanulókat: játék a nyelv-
vel, olykor a nyelvi humor által, 
belemerülés anyanyelvünk cso

nyújtott viselkedési mintákat. A 
társkapcsolat működése és mű-
ködtetése során alapvető emberi 
élmények és képességek birtoko-
saivá válunk. A könyv ismereti és 
szemléleti alapokat nyújt a szü-
lőknek és a nevelőknek egyaránt. 
Hogyan lehetnénk boldogabbak 

című műve segít örülni az 
életnek, tudatosítani, hogy 
a szeretet, az egymásra 
figyelő segítőkészség, a 
megköszönni tudás és a 
megbocsátás megannyi 
erő, amelyek által meg-
újulhat az életérzésünk, 
javulhat az egészségünk. 
Relaxáció, megnyugvás, 
belső béke kötete bevezet 
a relaxáció és a meditá-
ció alapjaiba. Segítség az 
elfáradás, a feszültség, a 
koncentráció képtelenség, 
idegesség leküzdéséhez. 
Hosszan lehetne még foly-
tatni a sort Bagdy Emőke 
könyveinek, tanulmánya-
inak, hangoskönyveinek, 
közreműködésével létrejött 
köteteknek a felsorolásá-
val, hiszen szakmai tevé-

kenységét ma is intenzív alkotói 
aktivitás jellemzi. Könyveiben 
számos életkérdés, élet-problé-
ma kerül fókuszba, amelyek a 
megsegítésről szólnak. Éppen 
ezért is övezte élénk érdeklődés 
az „Optimistán az egészségért - A 
lelki egészség elérhető” projekt 
keretében az Egészség, boldog-
ság, lelkierő, megküzdés című 
előadását a Sátoraljaújhelyi Vá-
rosi Könyvtár és a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ szervezésé-
ben, a Latabár Színházban, mely 
után a résztvevők önmaguk és 
szeretteik életminőségének javí-
tására szolgáló útmutatásokkal 
feltöltekezve indulhattak haza.

dálatos világába – ez az igazi ju-
talom ezen a vetélkedőn. Hiány-
pótló ez a nagyszabású, a ha-
táron túli magyar fiatalokat is 
érintő, nagyszabású nyelvijá-
ték-verseny, mely a diákok anya-
nyelvi otthonosságérzetét erősíti, 
miközben közösségi élményt ad. 

Alapvető fontosságú ugyanis az 
anyanyelv iránti kötődés és büsz-
keség, a nyelvi öntudat erősítése, 
az, hogy a fiatalok közel kerülje-
nek anyanyelvükhöz, hogy ked-
veljék, hogy otthonosan érezzék 
magukat a használatakor. A nyel-
vi játékok kétségtelenül közel vi-
szik a fiatalokat az anyanyelvhez, 
felhívják figyelmüket nyelvünk 
színességére, játékosságára. Ez 
a legfőbb cél, mert ez a kiindu-
lópontja annak, hogy ezután rá-
vegyük őket: éljenek is a nyelv 
csodálatos gazdagságával, bő-
vítsék nyelvi eszközkészletüket. 
Az idei verseny döntőjét 2021. 
szeptember 10-én rendeztük meg 
A Magyar Nyelv Múzeumában. 

A két végváros

Segíteni másoknak
Prof. Dr. Bagdy Emőke „Egész-
ség, boldogság, lelkierő, meg-
küzdés” című előadásán vehettek 
részt a sátoraljaújhelyi lakosok 
a Latabár Árpád Színházban. Az 
elismert pszichológus szerint a 
téma adott volt. A pandémiás idő-
szak után sokaknak van szüksége 
tanácsra. Számára fontos, hogy a 
maga módján segíteni tudjon má-
soknak. Prof. Dr. Bagdy Emőke 
elmondta, hogy a sok éves kuta-
tás, tanulás számára azért fontos, 
mert szeretne segíteni az előa-
dásaival. Célul tűzte ki, hogy a 
maga módján igyekszik egy kicsit 
jobbá tenni más emberek életet. 
Ebben a könyvei is nagy szere-
pet játszanak, hiszen ezek sok 
emberhez eljuthatnak. A színház-
teremben nem lehetett üres szé-
ket találni, az előadás nagy sikert 
aratott. Az előadást a Sátoraljaúj-
helyi Városi Könyvtár szervezte.

A Széchenyi Társaság és a Szövet-
ség a Közös Célokért szervezésé-
ben eddig felvidéki településeken 
tartottak előadásokat a 100 ével 
ezelőtti trianoni békediktátum 
témájában. Természetesen régi-
ónk tekintetében a Magyar Nyelv 
Múzeuma is helyet adott  a már 
soron következő előadásuknak. 
Az utolsó helyszín pedig Sopron 
volt. Sátoraljaújhely városa sok-
szempontból kicsiben megélte 
ugyan azt, amit Magyarország, 
hangzott el az esemény kapcsán. 
Megélte a megszállást, a megyé-
jének jelentős részét elcsatolták 
és ezzel gazdasági potenciáljának 
nagy részétől is megfosztották. 
A dualizmus korában töretlenül 
fejlődő város számára azóta is 
kiheverhetetlen sebeket okozott 
az új határ.  Ezekről is szó volt az 
érdekfeszítő előadás keretében, 
amelyet nagy érdeklődés kísért.  

Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv
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Önkormányzati tudósítások
Sátoraljaújhely Város Képvise-
lő Testülete, 2021. szeptember 
23-án 13 órától tartotta soron 
következő ülését. A Városháza 
Dísztermében tizenhárom na-
pirendet tárgyaltak, valamint 
zárt ülésen a Díszpolgári Cím, 
a Pro Urbe Díj és a Közszol-
gálati Díj odaítéléséről döntött 
a testület. A napirendek közül 
kiemelkedő jelentőséggel bírt a 
lakásrendelet módosítása, mely 
több ponton változott, kiegé-
szült. A módosítás egyszerűbbé 
teszi az eljárást és szigorúbb 
szűrőket vezet be a pályázók 
körére vonatkozóan. A rendelet 
az önkormányzat tulajdonában 
álló lakás és nem lakás céljára 
szolgáló ingatlanok bérbeadá-
sának szabályait tartalmazza.

Vegyük sorra az úgynevezett 
„lakásrendelet” aktuális tartal-
mát: 

A bérlő a bérleti jogviszony fenn-
állása alatt köteles a bérbe vett 
ingatlant tisztán tartani, a kelet-
kező hulladék elszállításáról gon-
dosodni. Amikor lejár a bérleti 
jogviszony, a bérlő köteles tisz-
tán, kiürített, beköltözhető álla-
potban az ingatlant vissza adni a 
bérbeadó Önkormányzat részére. 
Egyébként az ingatlan bérbeadá-
sakor és visszavételekor, leltárt és 
fotó dokumentációt kell készíteni. 
A nem rendeltetésszerű haszná-
lat szerződésszegésnek minősül. 
Ezek köre bővült, kiegészült. 
Nem rendeltetésszerű használat, 
ha a bérlő, a bérelt ingatlan és a 
közvetlen környezetének tisztán 
tartásáról, és gyommentesítésé-
ről nem gondoskodik, vagy a bé-
relt ingatlanban kábítószert vagy 
pszichoaktív anyagnak minősülő 
szert fogyaszt, kínál, átad, forga-
lomba hoz, tárol, illetve az is, ha a 
társasházi bérlakásban olyan ma-
gatartást tanúsít, mely ellentétes a 
társasház házirendjével vagy a la-
kóközösség által elvárt magártási 
szabályokkal. Az Önkormányzat 
mindezt negyedévente, vagy be-
jelentés alapján ellenőrizheti. A 
bérlőnek a befizetett közüzemi 
számlák bemutatásával félévente 
igazolnia kell az Önkormányzat 
felé, hogy nincs díjtartozása. To-
vábbá a bérlőnek 30 nappal a bér-
leti szerződése lejárata előtt je-
leznie kell hosszabbítási igényét.
  Új eleme a rendeletnek, 
hogy a bérlő és az Önkormány-
zat (bérbe adó) megállapodást 
köthet arra vonatkozóan, hogy a 
bérlő saját maga újítja fel a bérelt 
ingatlant, melynek költsége bele 
számít a bérleti díjba. Természe-
tesen itt csak számlával igazolt és 
műszakilag engedélyezett tevé-
kenységeket lehet végezni, elő-
zetes egyeztetés és engedélyezés 
után. Ilyen megállapodás megkö-
tése után, ha a bérlő nem végzi 
el a tervezett munkálatokat, az 
szerződésszegésnek minősül. A 
piaci alapon bérbe adott Önkor-
mányzati ingatlan bérleti díjai a 
következőek: összkomfortos la-
kás esetén 450.- Ft/négyzetméter, 
komfortos ingatlan esetén 350.- 
Ft/négyzetméter. Ez az összeg 
növekedhet 8-15%-kal attól füg-
gően, hogy a sétálóutcán találha-
tó-e az ingatlan, hogy szigetelt-e, 
illetve, hogy tartozik-e hozzá 
kert. A rendelet óvadékot is ki-
köt, azaz a bérlőnek lakás céljára 
szolgáló ingatlan esetén kéthavi 

ra szolgáló ingatlan esetén kéthavi 
bérleti díjnak-, nem lakás céljára 
szolgáló ingatlan esetén egy havi 
bérleti díjnak megfelelő összeget 
kell fizetnie a szerződés megkö-
tésekor, mely összeg visszajár a 
bérleti szerződés megszűnésekor. 
Természetesen a nem rendelte-
tésszerű használatból eredő károk. 
megtérítésénél az óvadék össze-
gét meghaladó kár esetén a felette 
lévő összeg is a bérlőre terhelhető. 
 Kibővül a „Városérdek-
ből történő bérbeadás” fogal-
ma, amelynek értelmében már 
nem csupán a városban műkö-
dő költségvetési szerveknél, 
gazdasági társaságoknál hiány-
szakmában, jogviszonyban álló, 
ilyen jogviszonyt létesítő, vagy 
ilyen munkakörökből nyugdíj-
ba vonult személyek részére, 
hanem  a Vagyongazdálkodá-
si Bizottság által megállapított 
egyéb, különösen méltányolha-
tó egyedi esetekben is bérbe ad-
ható városérdekből az ingatlan. 

Döntöttek a Bursa Hungarica pá
lyázat kiírásához való csatlako-
zásról. Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő 
megbízásából 2021. szeptember 
1-jén meghirdette a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2022. 
évi pályázati felhívásait BUR-
SA-2022. „A” és „B” néven. 
BURSA 2022. A-t a felsőoktatási 
hallgatók számára, akik 10 hóna-
pon keresztül, két egymást követő 
tanulmányi félévben a 2021/2022. 
tanév második és a 2022/2023. 
tanév első félévére vonatkozó-
an részesülnek az ösztöndíjban. 

Valamint a BURSA-2022. B-t 
a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számá-
ra. Az ő esetükben 3x10 hónap, 
azaz hat egymást követő tanulmá-
nyi félév az ösztöndíj időtartama 
2022/2023. tanévtől kezdődően. 

Az ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hát-
rányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. 
A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködé-
si Rendszerben (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: htt-
ps://bursa.emet.hu/paly/palybe-
lep.aspx a regisztrációt követő-
en a pályázati űrlapot kitöltve 
és kinyomtatva (aláírva) kell az 
Önkormányzathoz benyújtani.
A kérelmeket 2021. de-
cember 6-ig bírálják el.

Fontos tudni, hogy csak az 
nyújthat be pályázatot, aki Sáto-
raljaújhelyen él, (állandó beje-
lentett lakcímmel rendelkezik) 
és hátrányos szociális helyzetű. 
(Az ösztöndíjra való jogosult-
ság megállapítása szempontjából 
szociálisan rászorulónak kell te-
kinteni azt a pályázót, akinél az 
egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 300%-át (85.500.-Ft). 

Amennyiben a gyermeket egye-
dülálló szülő, vagy más törvé-
nyes képviselő gondozza, vagy, 
ha a pályázóval egy háztartásban 
igazoltan tartósan beteg, illet-
ve súlyosan fogyatékos személy 
van, a szociális rászorultság ak-
kor állapítható meg, ha a ház-
tartás egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-
át (114.000.-Ft).) "A" típusú 
ösztöndíj pályázat esetében to-
vábbi feltétel a felsőoktatási in-
tézmény által kibocsátott hall-
gatói jogviszony-igazolás vagy 
annak másolatának csatolása; 
 
Nem részesülhet támogatás-
ban, a Magyar Honvédség és a 
rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos és szerződé-
ses állományú hallgatója, vagy 
aki doktori (PhD) képzésben 
vesz részt, illetve aki kizárólag 
külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy 
vendéghallgatói képzésben vesz 
részt. Az ösztöndíjra a pályá-
zati feltételek részletesen Sá-
toraljaújhely Város honlapján, 
illetve a már említett pályázatke-
zelő felületen ismerhetőek meg. 

A Képviselő Testület beszá-
molókat fogadott el (Magashe-
gyi Turisztikai Sportközpont 
és Városellátó Szervezet), a 
költségvetés előírt negyed-
éves felülvizsgálatával össze-
függő módosításáról döntött. 

A Testületi ülés teljes, részle-
tes meghívóját, napirendjeit 
Sátoraljaújhely Város hon-
lapján, a www.satoraljauj-
hely.hu oldalon ismerhetik 
meg az érdeklődők, azok tel-
jes és részletes tartalmával.

Ars Sacra fesztivál

15. alkalommal rendezték meg 
országszerte az Ars Sacra fesz-
tivált, mely során 10 napon át 
több száz ingyenes művészeti 
programmal várták az érdeklődő-
ket. Kiállítások, irodalmi estek, 
koncertek, filmvetítések és sé-
ták alkották a programsorozatot. 
Ehhez csatlakozva a Sátoraljaúj-
helyi Fegyház és Börtön temp-
lomlátogató körutat szervezett a 
Zempléni Futrinkával. Tíz szak-
rális helyszínt tekinthettek meg 
az érdeklődők belülről és ismer-
kedhettek meg a történetükkel, 
melyek között a nagyközönség 
előtt általában zárt helyszínek is 
voltak. Így a börtön kápolna, az 
evangélikus imaház vagy Teitel-
baum Mózes csodarabbi sírhelye.

Színház diákoknak
Hedry Mária író és Kulcsár Edit 
dramaturg monodrámát alkotott 
Zrínyi Ilona sokarcú és izgalmas 
alakjáról „Szenvedély és Hűség” 
címmel, melyet Árkosi Árpád Já-
szai Mari-díjas rendező rendezett. 
A dráma gerincét második férjé-
hez, Thököly Imréhez és fiához, a 
majdani II. Rákóczi Ferenchez kö-
tődő viszonya adja. A darab tömö-
ren ragadta meg életének fontos 
pontjait, s ezekből fonta meg egy 
rendkívüli személyiség portréját 
a dráma lehetőségeit kihasználva. 
A darabot Majzik Edit Jászai Ma-
ri-díjas színművész, a debreceni 
Csokonai Nemzeti Színház tagja 
adta elő diákok számára, a Város 
Hete rendezvénysorozat kereté-
ben a Latabár Árpád Színházban.

„Leszállás Párizsban”
A 2019/20-s színházi bérletsoro-
zati idény elmaradt előadásaként 
láthatta a közönség a „Leszál-
lás Párizsban” című színdarabot 
a Latabár Árpád Színházban. A 
vígjáték a hatvanas évek óta tö-
retlen sikernek örvend, melyből 
Tony Curtis főszereplésével még 
filmet is készítettek. Most a Sen-
sum Arts Színházi Társulat hozta 
el a művet Sátoraljaújhelybe, Fo-
dor Zsóka, Köllő Babett, Deutsch 
Anita, Mádi Piroska, Bozsó Péter 
és Suhajda Dániel főszereplésé-
vel Korcsmáros György rende-
zésében. A színmű egy örökifjú 
nőcsábászról szól, akinek három 
menyasszonya van és hogy ez ki-
vitelezhető legyen a számára, ab-
ban szerepet játszik a tény, hogy 
mindhárman légiutaskísérők. 
Azonban épp fiatalkori jóbarátja 
érkezésekor a Párizs fölötti ked-
vezőtlen légköri viszonyok meg-
bonyolítják a helyzetet, bizony 
fennáll az esélye, hogy a három 
menyasszony összetalálkozik.
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Az STK Körzetközpont szervezésében Bozsik 
Fesztiválra várták az utánpótlás csapatokat a 
Pázsit úti sportpályára. Tíz településről érkez-
tek gyerekek, akik a 7 és 9 éves korosztályt 
képviselték most. Körforgásos rendszerben, 
egyszerre több helyszínen mérkőzésekkel, vo-
nalfocival töltötték a játékidőt a gyerekek. Sze-
rencstől-Hidasnémetiig 10 csapat vett részt a 
délelőtti programon. Szabó László szakmai ve-
zető elmondta, sokrétű lett az a kínálat, amit a 
fiataloknak nyújtani tudnak ebben a sportágban. 
Azt is kiemelte, hogy amennyiben a pandémia 
nem okoz ismét hátrányt a sport területén, akkor 
december elejéig több mint 15 esemény is szí-
nesíti majd az utánpótlás nevelés mindennapjait.

A Kyrusaurus, a Vibrator és a B-project Band zenekarok léptek színpadra idén az ötödik újhelyi zenészek rocktalálkozóján. A zenekarok bár 
mind rock és metál zenét játszanak, mégis eltérő stílust képviselnek, egy dolog azonban közös bennük, mind a három zenekarnak van sátoral-
jaújhelyi tagja.  

Az idei koncert alapötlete pont ez volt, hogy ne helyi zenekarok lépjenek fel, hanem olyan bandák, amelyekben legalább egy tag a vá-
ros szülöttje, vagy életének meghatározó része a városhoz köti. Így nem csak a helyiek ismerhetik meg a bandákat, hanem a csa-
pattagok is egyik társuk ifjúságának meghatározó színhelyét. Az első fellépő a Kyrusaurus volt. Az énekes Radovics László „Kyru” 
a P. Boxban énekelt. Szűcs Kálmán basszusgitáros a Pardon zenekarban játszott a P. Mobilos Tunyogi Péterrel. A gitáros Magas-
vári Viktor pedig a Beatrice zenekart erősítette másfél évtizeden keresztül. A Vibrator zenekar megyebeli tagokból tevődik ösz-
sze és heavy metál slágereket játszik a műfaj hőskorából a ’80-as ’90-es évekből. A fellépők sorát a B-project Band zárta, ők klasz-
szikus hard rock számokkal örvendeztették meg az érdeklődőket. AC/DC, a Deep Purple, vagy akár a ZZ Top slágerei is elhangzottak.

Zsólyomkai Nyitott Pincék és Hungaricumok

Újhelyi zenészek rocktalálkozója

Bozsik Fesztivál 

A Hungaricumok népszerűsítésére országszerte olyan rendezvénysorozatok indultak 
útjukra, amelyek az újrafelfedezést és a hagyományápolást is szolgálták. Térségünk 
több ilyen értékkel és eseménnyel is rendelkezik. Újdonságként került erre a palettára, 
hogy a sátoraljaújhelyi Zsólyomkai Nyitott Pincék Napján a nemzetközileg is méltán 
híressé vált magyar libamáj is szerephez jutott. A tavalyi kedvező tapasztalatok alapján 
az idei programsorozathoz kibővített érdekességekkel csatlakozott a Magyar Libamáj 
Szövetség Klaszter. Ökrös Mariann elnök kiemelte: örömmel jönnek a zempléni város-
ba, hiszen a Zsólyomkai pincesor egyedi hangulatot kölcsönöz az eseménynek. Emellé 
ugyancsak hungaricumnak számító hangszereket is hoztak úgy, mint például a tároga-
tót. Így igazi hungaricumok találkozója lett idén a Zsólyomkai Nyitott Pincék Napja.

Borisz-Szendrei Renáta és Szendrei Gábor házasságkötése
Gratulálunk!
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