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3. oldal 6. oldal4. oldal

folytatás a második oldalon

Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és 

Gimnázium
12.B 

osztályfőnök:
Törökné Skinti 

Gabriella 

Balogh Dániel 
Hadari Barbara Flóra 

Batta Zsolt 
Hadari Petra Karina 
Eszenyiová Enikő 

Kollár Máté 
Fedor Zsófia 
Leskó Kinga 

Gazda Patrícia 
Olasz Orsolya 

Gulya Kitti 
Pausan Bence Adrián
Gyergyói Zsombor 

Szabó Petra 
Varga Csaba Dániel

7. oldal

Önkormányzati tudósítások

Újra a hagyományok szerint - Ballagás Sátoraljaújhely 2022
2022-ben sokak örömére újra a hagyományok szerint ballaghat-
tak azok a végzős diákok, akik a 2021/2022-es tanévet lezárva 
befejezték tanulmányaikat Sátoraljaújhely valamelyik középis-
kolájában. A város egy Emlékkönyvvel köszöntötte a fiatalokat. 
Majd az úgynevezett központi ballagás keretében és saját iskolá-
jukban is búcsúztak a diákok, pedagógusaiktól és diáktársaiktól.
 Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata elsőként köszöntötte a 
négy középiskola diákjait. Azt a 
hagyományt éltette tovább, mi-

szerint egy Emlékkönyvet adtak 
ajándékba a fiataloknak. A Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében 
megtartott ünnepségen Szamos-
völgyi Péter polgármester és Dan-
kó Dénes alpolgármester a Szent 
István Katolikus Technikum 
és Gimnáziumban tanuló közel 
90 ballagó fiatalt fogadta. Sebes 
Péter iskolaigazgató elmond-
ta, hogy ez volt az a korosztály, 
amelyik középiskolásként közvet-
lenül érintett volt a koronavírus 
közösségekre, iskolákra, oktatás-
ra gyakorolt hatásaiban, éppen 
ezért számukra kiemelten fon-
tos volt, hogy most ilyen formá-
ban együtt lehettek diákjaikkal.

 Három osztály végzett a 
2021/2022-es tanévben a Sze-
rencsi Szakképzési Centrum Sá-
toraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképzőiskola 
és Gimnáziumban. A város ve-
zetője kiemelte, a gimnázium az 
egyik legpatinásabb intézmény a 
városban.Kababik Edina igazga-
tó szerint, az utolsó pillanatokig 
mindent megtettek a pedagógu-
sok és a diákok is azért, hogy az 
érettségit eredményesen tudják 
majd teljesíteni a végzősök. Előt-
te azonban ők is ünnepeltek, hi-
szen a város önkormányzatától ők 

is átvehették az Emlékkönyvet. 
Egyre inkább felértékelődik a 
szakmák szerepe, a jó gyakor-
lattal rendelkező mesterek mun-

kája, azaz sok új lehetőség nyílt 
meg a fiatalok számára ezen a 
területen. Éppen ezért nem mind-
egy, hogy az alapokat miként 
sajátították el a diákok, mondta 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter már a Szerencsi Szakképzési 
Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort 
Ágoston Szakképző Iskola di-
ákjainak, akik szintén részesül-
tek a város ajándékában.  Soltész 
Anikó igazgató pedig azt kíván-
ta a gyerekeknek, hogy találják 
meg számításukat az életben.

  Ez a hét igazán mozgalmas lett 
a sátoraljaújhelyi Georgikon Gö-
rögkatolikus Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
diákjai és pedagógusai számára is. 
Az intézmény alapításának 150. 
évfordulóját ünnepelték, majd a  
40 ballagó fiatal is átvehette azt 
az Emlékkönyvet, amellyel Sáto-
raljaújhely jelezni szerette volna 
feléjük, hogy mindig visszavár-
ja a város az egykori diákokat.

 Április 29-én, pénteken az is-
kolák a hagyományoknak meg-
felelően feldíszített tantermek-
kel várták a ballagó diákokat, 
akik a meghitt ünnepségeket  

Aszú Bölcsője Egyesület Trefortosok külföldön A magyar nyelvművelés 

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

A 2021/2022-es tanév 
ballagó diákjainak névsora

12. C  informatika ágazat
osztályfőnök: Suhaj László

Balla Milán Dávid
Bordás Dávid
  Cenki Máté

Csizmadia Gergő István
             Erdei Gábor  

Fűzéri Márk
Gabóczi Ádám

Gyergyószegi Bence
Hadari Dávid

Juhász Richárd
Kaduk István Zalán

Karászi Ferenc
Klubert Bálint
Kovács László
Kurta Martin

Markovics Meliton Ferenc
Nagy Marcell

Obráz Bence Zsolt
Özel Szamira

Pálóczy Dominik
Pálóczi Levente

Petercsák Bendegúz Bence
Sike István

Sólyom László
Szabadka Konrád
Szabó Benjamin

Szabó Sándor Máté
Szalontai Kende Roland

Tán Gergő

Szent István Katolikus 
Technikum és Gimnázium

12. A - gimnázium
osztályfőnök: Mamrus Éva

Aranyosi János
Braun Biri Bori

Dankó Réka
Géczy Kristóf

Gergely Zselyke
          Kemecsey Eszter 

Kis Tamara
Kiss Szonja Nikol

Lénárt Sándor
Naár Boglárka Vera

Nagy Gréta
Nagy Zoltán Milán

Paronai Bálint
Polincsár Dorka
Sebes Richárd

Tóth Bence Péter
Török Ádám
Varga Villő

12. B közgazdasági ágazat
osztályfőnök: Pandák Katalin

Kababik Alitta
Kababik Katinka

Karászi Lili
Kertész Petra

Kocsmárszki Réka
Leskó Zsanett
Móricz Dóra
Papp Noémi

Preszoly Zsófia
Siska Richard

Sütő Dávid
Trikó Márk

Ügyvitel ágazat

Bacsó Zsanett
Bányácski Zsófia

Csendi Vivien
Dudás Nóra

                Espán Rebeka 
Jakab Tibor

Kiss Szonja Rebeka
Makula Daniella
Pásztor Noémi

Sánta Boglárka Beáta
Szabó Krisztofer Sándor

Szabó Virgínia
Zsiga Melissza

A 2021/2022-es tanév 
ballagó diákjainak névsora



12.C 
osztályfőnök: Altenberger Vera 

Aranyos Vanda 
Makula Jázmin

Bártfai Viktor Milán
Novák Réka

Csóka Alexandra 
Seres Máté

Halgas Eszter
Soltész Hanna Róza

Kálmán Vivien
Spekker Márkó
Lőrincz Noémi
Tóth Alexandra
Zagyva Andrea

3/11.D 
rendészeti őr szakképző 

osztályfőnök: Géczi István 

Bodnár Dominik Patrik 
Marosin Zsombor Béla

Dancs Rafael
Silling Gábor

Góré Ákos Richárd
Szabó Ádám

Lakatos Bence
Wéber László Botond

Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és 

Gimnázium

Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium

12.A
Balázs Petra

 László Gábor
 Setét Dóra

    Szvetlik Vanda
  Tomori Petra
  Vajda Milán

12.B           
Habzsánszki László István

Hornyák Attila
 Kácsándi Dominik Gusztáv

  Király Bence
 Langer Géza Bence

   Rácz Márk
  Sárosi Szabolcs

2/13. 
Csonka Gábor

Deák Ádám László
Fodor Zsófia

Gojdics Levente
 Kovács Kitti

 Kovács Krisztina
 Körmöndi József

 Pálóczi Dávid Gyula
 Soltész István
 Szilágyi Zsolt
  Varga Balázs

A sátoraljaújhelyi rendőrök is 
részt vettek a nemzetközi RO-
ADPOL Seatbelt akcióban. A 
gépjárművel közlekedők körében 
elsősorban a biztonsági öv, a gyer-
mekbiztonsági rendszer, valamint 
segédmotorosoknál és motorke-
rékpárosoknál a bukósisak hasz-
nálatát ellenőrizték. Búza Zoltán 

r.alezredes, közlekedésrendészeti 
osztályvezető elmondta, az ak-
ció végén összesen 57 esetben 
intézkedtek a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság munkatársai. 
A biztonsági öv használatának 
elmulasztása miatt 33 gépjármű-
vezetőre és 4 utasra pénzbírsá-
got szabtak ki. A többi esetben 
valamelyik passzív biztonsági 
eszköz használatát mulasztották 
el a gépjárművezetők. Emellett a 
Bodrogközben is fokozott jelen-
léttel ellenőrizték a sebességha-
tárok betartását a sátoraljaújhelyi 
rendőrök. Hetvenkét autós lépte 
át a megengedett sebességhatárt.  

  Borsod Abaúj Zemplén megyé-
ben emelkedett a személyi sérü-
léses balestek száma, aminek az 
oka a gyorshajtás, ezért fokozot-
tan ellenőrizik a sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság munkatársai 
a közutakon a sebesség betartá-
sát. Ezzel együtt a statisztikák-
ból az is kiderült, hogy február 

és március hónapban összesen 
26 közlekedési baleset történt 
a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság illetékességi területén. 
Ebből három esetben személyi 
sérülés történt. Februárban a leg-
főbb baleseti okok között a nem 
megfelelő sebesség megválasz-
tása, a látási és útviszonyokhoz 
képest  nem megfelelő sebes-
ség megválasztása szerepelt, de 
előfordult figyelmetlenségből 
adódó baleset és vadelütés is. A 
továbbiakban is a sofőrök veze-
tőképessége mellett a személy-
gépjárművek műszaki állapo-
tát ellenőrzik majd a rendőrök.

Elballagtatták a sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Középiskolai Pi-
arista Kollégium végzős diákjait. 
Ennek a hagyományos esemény-
nek a piarista templom adott ott-
hont. A fiatalok egy színvonalas 
műsorral készültek, ahol a ne-
velőtanáruk, az igazgató, vala-
mint a szüleik is részt vettek. A 
búcsúztatóban szerepet kapott 
egy fiatalabb társuk, aki humo-
rosan, de meghatóan köszönt el.  
Nagy izgalommal és félve ké-
szülnek az iskola utáni évekre, 
de mindenki jó érzéssel gondol 
vissza majd ezekre az időkre. Se-
bes Péter a kollégium igazgatója 
kiemelte, hogy a diákok és a ne-
velők között nagy az összetartás.

követően a központi ünnepségen 
vehettek részt. Az ünnepi műsor 
keretében Szamosvölgyi Péter 
polgármester beszélt a fiatalok-

nak arról, hogy küldetésük van. 
„Ti vagytok a jövője ennek az 
országnak. Ti vagytok a jövő 
pedagógusai, mérnökei, tanárai, 
orvosai, asztalosai, kőművesei, 
mindazok, akik ebből az ország-
ból és ebből a városból és ebből 
a vidékből nagyot tehetnek. Ez 
egy komoly felelősség.  Né-
hány dologra szükségetek van. 
Legyen célotok az élettel! Le-
gyen akarat bennetek, hogy azt 
megvalósítsátok, legyen szere-
tet a munka felé és szeressétek a 
hazátokat, szeressétek az ottho-
notokat! Ha ez megvan, ez elen-
gedő muníció az életetek további 
részére. Egy fontos, jól döntse-
tek! Osztályfőnökeitek, tanáraitok 
mindent elkövettek, hogy ebben 
a döntésben segítsenek, de a dön-
tés akkor is a tiétek marad. Ez 
egy komoly felelősség, mert a 
következő generációnak mindig 
feladata van. Feladata van a jö-
vőért és feladata van az országért.  
Kedves kollégák! Talán nem is 

tudják, hogy hány diák volt az 
elmúlt egy tíz-húsz évben, aki 
azért lett ember, mert Önök úgy 
nevelték, hogy ember lett. Lehet, 

hogy nem volt zseni, nem kapott 
kitüntetést, és nem lett polgár-
mester ösztöndíjasa, de ember lett 

és megállta a helyét. Az oktatás 
mellett legalább ennyire fontos 
tehát a nevelés is. Büszke vagyok 
arra, hogy a mi középiskoláink 
tanárai, tantestülete, igazgatói 
ezt mindig szem előtt tartották. 

Ennek a városnak, ennek a 
térségnek mostanra bátran 
mondhatom, számtalan lehe-
tősége van arra, hogy egzisz-
tenciát teremtsetek, hogy ne 
hagyjátok el végleg hazátokat, 
hanem visszajöjjetek és építsétek! 

Tisztelt szülők! A gyerek egy fel-
nőtt ember. Most fog érettségizni, 
most fog szakmunkás vizsgát ten-
ni. A döntés az övé. Ne az önö-
két valósítsa meg, az önök célját, 
hanem a saját életét, azt, amit 
szeretne, de mindig maradjon 
meg a bázis, a család, a szeretet, 
a háttér, ahova vissza lehet jönni. 
A háttér, az édesanya, a hát-
tér az édesapa. Használjátok ki, 
hogy fiatalok vagytok, akkor 
is ragaszkodjatok álmaitokhoz 
és céljaitokhoz, ha a megvaló-

sulásuk lehetetlennek látszik!"
A ballagó diákok ezt követően már 
családjaik és barátaik körében ün-
nepelték azt, hogy elérkeztek éle-
tük újabb, jelentős mérföldkövéhez.

A piarista kollégiumból is
 ballagtak

Újra a hagyományok szerint - Ballagás Sátoraljaújhely 2022    (folytatás az előző oldalról)

ROADPOL Seatbelt – ellenőrzés a közutakon
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3/11. Cukrász
  Graholy Balázs
Lakatos Noémi
Pásztor Bianka
Rácz Regina
Sándor Virág

Sárkány Boglárka
Tóth István József

Vámos Edina

3/11. Hegesztő 
Gazda Gergő István

Gulyás Erik
Horéna Nándor
Kovács Dániel

Tóth Ákos Bendegúz

3/11. Mezőgazda
Bajusz Dávid

Balogh Roland
Dupcsák Dávid
Gáspár Roland
Horváth Imre
Jarkó Dávid

Kanalas Kristóf Martin
Kazsimérszky Viktor

Oláh Roland
Péter Viktor

Szemán Péter
Szikszai Krisztofer Zoltán

Vicickó Viktor

Aszú Bölcsője Egyesület: megkezdődött az előkésztő munka
Sátoraljaújhely borászati ha-
gyományainak újjáélesztése és 
ápolása, a jelenleg is borászat-
tal foglalkozók információkkal 
történő ellátása és a történelmi 
borvidék hétköznapjaiban való 
részvétel. Ez is célja a közelmúlt-
ban életre hívott Aszú Bölcső-
je nevet viselő egyesületnek.

 A város önkormányzata kezde-
ményezésére életre hívott civil 
szervezet már meg is kezdte a 
formális és informális működé-
sét, konkrét feladatok meghatá-
rozásával. A közelgő nyári ren-
dezvényeken való megjelenés, 
logótervezés, a településrészi 
pincesorok aktív bevonására vo-
natkozó tervek - ilyen és ehhez 
hasonló feladatok fogalmazódtak 
meg azon az egyeztetésen, ame-
lyet legutóbb az Aszú Bölcső-
je egyesület elnöksége tartott. 
Rák Gergely elnök szerint ötle-
tekből nem volt hiány és azok 

tovább gondolásával számos 
újdonság és érdekesség körvo-
nalazódott, amelyek egyben a 
város életét is színesítik majd. 

 Sátoraljaújhely szőlészeti és 
borászati hagyományainak őr-
zése és újra megismertetése az 
itt élőkkel is kiemelten fontos 
cél lesz. A város ugyanis a tör-
ténelem folyamán mindig fon-
tos szerepet töltött be a régió, 

a történelmi borvidék életében. 
Ez azonban az elmúlt időszak-
ban a feledés homályába veszett.
 Szamosvölgyi Péter polgár-
mester szerint azonban az is cél, 
hogy az önkormányzat kezde-
ményezésére életre hívott egye-
sület be tudja majd tölteni ezt 
a nemes feladatot is. A civil 
szervezet elnöksége a közössé-
gi felületeken történő lehetősé-
gek kiaknázásáról is egyeztetett.

Fontos felhívással él Sátoralja-
újhely Város Önkormányzata a 
jelenleg is zajló szennyvízhá-
lózat fejlesztését eredményező 
beruházás kapcsán. Arra kéri az 
állampolgárokat, hogy kellő kö-
rültekintés mellett engedjenek be 
bárkit a telkükre illetve ezzel a fej-
lesztéssel kapcsolatos munkálato-
kért ne fizessenek senkinek! Az 
ugyanis minden esetben ingyenes 
az érintettek számára. A szeny-

nyvíz-átkötésekkel kapcsolatos 
minden munkát a kivitelező áll. 
Sátoraljaújhelyen most az Aradi 
és a Tokaji Ferenc utcán zajlanak 
olyan munkálatok, amelyek a vá-
ros szennyvízhálózatának fejlesz-
tése érdekében történnek. Bartus 
István, a sátoraljaújhelyi önkor-
mányzat fejlesztési csoportve-
zetője arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az ingatlantulajdonosok 
legyenek körültekintőek azokkal 
szemben, akik ezekre a munkála-

tokra hivatkoznak. Ezeket azért is 
érdemes tudni, mert a munkála-
tok jövő év végéig tartanak majd. 

A szakembereket ez idő alatt bár-
mikor kereshetik azok, akikben ez-
zel kapcsolatban kérdés merül fel. 

A 06/70 501-9069-es 

telefonszámon a fejlesztési cso-
portvezető áll azok rendelkezésére, 
akik kérdést  szeretnének feltenni.

FONTOS!

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében húsz helyszínen – köz-
tük a sátoraljaújhelyi Polgár-
mesteri Hivatalban – adhatták 
le a voksukat a tagok a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) május 20-i választásán. 
A voksolás tétje a gazdatár-
sadalomért és a magyar me-
zőgazdaságért munkálkodó 
köztestület érdekérvényesítő ere-
jének megőrzése, megerősítése.

2013-as megalakulása óta a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara szá-
mos hatékony jogszabály megal-
kotásában vett részt, amelyeknél 
az elsődleges szándék mindig az 
volt, hogy a föld magyar kéz-
ben maradjon. Az érdekképvi-
selet eredményeként az elmúlt 
kilenc évben javultak a gazdál-
kodás feltételei: megerősödött 
a vidéki élet tartóoszlopainak, 
az agrár kis- és középvállalko-
zásoknak a tőkeereje, miközben 
érvényre jutottak a magyar tulaj-
donú nagyvállalatok igényei is.

„A szakpolitikával való együtt-
működésben születhettek meg 
például a növekvő támogatá-
sokról, a gazdaságátadás köny-

nyebbé tételéről, vagy a családi 
gazdaságok egyszerűbb műkö-
déséről és kedvezőbb adózásáról 
szóló fontos agrárpolitikai dön-
tések” – mondta el Taskó József. 

A NAK megyei elnöke hangsú-
lyozta: „A május 20-i választás az 
összetartás és az egység szimbó-
luma. Kiváló alkalom arra, hogy 
bebizonyítsuk, mekkora társadal-
mi erő van az agráriumban, hogy 
milyen nagy és erős tömb a gaz-
dáké. Minél több tagunk él a sza-
vazati jogával, minél többen jön-
nek el választani, annál nagyobb 
erőt tudunk mutatni, annál bizto-
sabb lesz, hogy érdekeik érvényre 
jutnak a NAK által a jövőben is."

Annak érdekében, hogy a ka-
marai tagok minél könnyebben 
élhessenek szavazati jogukkal 
a 2022. május 20-án esedékes 
agrárkamarai választásokon, az 
5 évvel ezelőtti 248-ról közel 
másfélszeresésre, 361-re növelte 
a szavazási központok számát a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 
A szavazáson a NAK párto-
ló és tiszteletbeli tagjain kívül 
valamennyi kamarai tag vok-
solhatott az Országos Kamarai 
Választási Bizottság által nyil-
vántartásba vett megyei küldött-

jelölti listákra, így a jogosultak 
száma mintegy 400 ezerre tehető.
 
A NAK minden választásra jo-
gosult tag számára kijelölte a 
tagnyilvántartásban szereplő la-
kóhelyéhez vagy telephelyéhez 
legközelebbi szavazóközpon-
tot. A választási jogosultság-
ról, illetve a szavazás helyéről 
a tagok a postai úton kapott vá-
lasztási értesítőből és a NAK 
honlapján tá jékozódhatnak.

Agrárkamarai választásra készülnek a gazdák

A Magyar Vöröskereszt Zemp-
lén Területi Szervezete 2022-ben 
is folyamatosan szervez véradá-
sokat. Így volt ez az elmúlt há-
rom hónapban is. A „Zempléni 
Diák vér” mottó jegyében kife-
jezetten a 18. életévüket betöltő 

tanulókat buzdítják az önzetlen 
segítségre, valamint több vá-
rosban, faluban azon belül pe-
dig munkahelyeken szerveznek 
véradásokat. Az elmúlt három 
hónapot nézve a megjelentek 
száma folyamatosan növekszik. 
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Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium

3/11.BPincér/Szakács
osztályfőnök: Váradi Nóra Eszter 

Balázs Noémi Ilona
Batta Viktória

Gulyás Dominika
Lakatos Ágnes

Lakatos Melissza
Szabó Vanessza
Szabó Veronika

3/11.C 
Szerszámkészítő/Járműipari 

fémalkatrész-gyártó
osztályfőnök: Erdei József

Dérai Zsombor
Fényes Kristóf
Grega Dániel

Jónás Bertalan Krisztofer
Kovács Krisztián
Markovics Patrik

Márton Dezső József
Meggyesi Alex

Trefort Ágoston 
Szakképző Iskola 

A 2021/2022-es tanév 
ballagó diákjainak névsora



A jelen tájékoztatás nem teljes körű!
A feltüntetett ár már tartalmazza a Prémium Extra alapcsomag (2 év határozott idejű
szerződéssel) megrendelése mellé járó 20 000 Ft készülék vásárlási támogatást. 
További részletek irodánkban, a pr.hu-n vagy a 1231-es zöldszámon!

Keresztet állítottak

Magyarország Kormánya támo-
gatásával Sátoraljaújhely Város 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zata Károlyfalván egy új útmenti 
keresztet állíttatott.  A településré-
szen élő, magukat a német nemze-
tiséghez tartozónak vallók főként 
a római katolikus felekezethez 
tartozik, így ennek a keresztállí-
tásnak vallási indíttatása is volt.

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár és a Sátoraljaújhelyi Diákok 
Baráti Köre szervezésében "Egy 
barát…, egy kép…, egy vers…, 
és benne a szívem…”címmel 
tartottak irodalmi délutánt a Ma-
gyar Költészet Napja alkalmából. 
Egy újhelyi diák, Kemecsei 
Gyöngyi volt a vendég, aki ön-
magáról mesélt, gondolatairól, 
verseinek hátteréről. Természe-
tesen az ünnepi alkalom kapcsán 
elhangzottak a költő versei, ame-
lyet ő maga olvasott fel a közön-
ségnek. A költő főleg az online 
világban tevékenykedik, de ver-
seivel már találkozhattak a kortárs 
költészet kedvelői antológiákban. 

SDBK újabb vendég

Trefortos diákok külföldi szakmai gyakorlaton
Iskolánk, a Szerencsi SZC Sá-
toraljaújhelyi Trefort Ágoston 
Szakképző Iskola még 2019-
ben nyerte meg a „Modern 
vendéglátási technológiák II.” 
címmel meghirdetett Erasmus+ 
pályázatot, melynek keretében 
egy diákcsoportunk háromhe-
tes külföldi szakmai gyakorla-
ton vett részt Csehországban, 
Prágában. A Covid-19 járvány 
miatt sajnos sokáig késett a 
program megvalósítása, melyre 
végül ezév tavaszán került sor.

2022. március 5-én hét diákunk 
és egy kísérő tanár indult útnak. 

A fiatalok izgatottan várták az 
új élményeket, tapasztalatokat. 
Egy kellemes kis panzióban lak-
tak Prága kertvárosi övezetében, 
munkahelyük pedig három négy-
csillagos szálloda volt, ahol bete-

kintést nyerhettek azok működé-
sébe. Pincérként és szakácsként 
dolgoztak, munkanyelvük az an-
gol volt.  A munka mellett termé-
szetesen lehetőségük nyílt szerve-
zett kulturális programokon való 
részvételre és egyéni városnézés-
re, szabadidős szórakozásra is.
 
„Nagyon érdekes volt látni a Ho-
tel Duo háromszintes konyháját, 
ahol rengeteg modern techni-
kai eszköz állt rendelkezésre az 
ott dolgozóknak a könnyebb és 
gyorsabb munkavégzéshez.Mi 
elsősorban előkészítő munkála-
tokban vettünk részt, de készítet-

tünk leveseket is.” – mesélte Zsi-
ga Szabolcs és Seletye Levente.

„Én is a Hotel Duo-ban voltam” 
– vette át a szót Grabica Eve-
lin. „A vendégtérben fogadtam 

a vendégeket, megterítettem a 
reggeliztetéshez, majd annak 
végén leszedtem az asztalokat. 
Munka után jólesett egy kis séta 
ebben a gyönyörű városban.”

„A Hotel Leonardo volt a mun-
kahelyem, ahová a csapatunkból 
egyedül én kerültem” – folytatta 
Csukárdi Alexandra. „Szakács-
ként és pincérként is dolgoztam, 
és nagyon élveztem a sokszínű 
munkát. A kollégáim nagyon 
kedvesek, segítőkészek voltak, és 
úgy érzem, sokat tanultam kint. 
Leveseket, sajt- és gyümölcstá-
lakat készítettem elsősorban.”

„Mi a Moods Hotel-ben dolgoz-
tunk” – mondta szinte egyszerre 
Csukárdi Gergő, Schull Márió és 
Grabica Kinga. „Büszkeséggel 
töltött el minket, hogy minden 
reggel teljesen önállóan reggeliz-
tettünk, a felterítéstől a büféasz-
tal elkészítésén át a letakarítá-
sig” – mondta Gergő. „Igen, és 
miután a reggeli teendőinkkel 
végeztünk, akkor besegítettünk 
a szobák és a közösségi terek ta-
karításába is” – folytatta Márió. 
„Néha kicsit elfáradtunk, hiszen 
egész nap folyamatosan dolgoz-
tunk, de délután és hétvégén sok 
érdekes programon vehettünk 
részt. Sétahajóztunk a Moldva 
folyón, ellátogattunk a Hradzsin-
ba, és nem győztünk betelni a 
Károly-hídról nyíló kilátással.”

Diákjaink mind jól érezték magu-
kat, és feltöltődve, rengeteg új él-
ménnyel és szakmai tapasztalattal 
tértek haza március 25-én. A mun-
kahelyek bemutatásáról, valamint 
a szállodavezetők értékeléséről, 
tanulóink munkájával kapcsola-
tos tapasztalatairól készült videós 
beszámolóinkat megtekinthe-
tik iskolánk közösségi oldalain.

Takácsné Csontos Tímea
oktató

Az iskola aktuális információiról a 
http://trefort.info/ címen is tájékozód-

hatnak az érdeklődők.
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Polgármester ösztöndíjasa

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata nemcsak a ballagó di-
ákokra fókuszált, hanem ebben 
a hónapban is átadták a Polgár-
mester Ösztöndíját egy arra érde-
mes fiatalnak. Ezúttal a Szerencsi 
Szakképzési Centrum Sátoralja-
újhelyi Trefort Ágoston Szakkép-
ző Iskola diákja, Pummer Beatrix 
részesült ebben a támogatásban. 
Osztályfőnöke, és az iskola igaz-
gatója szerint szerénysége, aktív 
közösségi munkája révén tűnt ki a 
többiek közül. A fiataloknak első-
sorban érzelmi töltetet ad mindez, 
mondta a város polgármestere. 
Szamosvölgyi Péter emellett ki-
emelte, ebben a tanévben is min-
den hónapban sikerült egy-egy fi-
atalt jutalmazni. Ez is bizonytéka 
annak, hogy tehetséges fiatalok 
és jó pedagógusok végzik mun-
kájukat a város középiskoláiban.

A 2021/2022-es tanév 
ballagó diákjainak névsora

Trefort Ágoston 
Szakképző Iskola 

3/11.D Eladó
osztályfőnök: Erdélyiné 

Király Margit

Balázs Dominika
Hidegkuti Borostyán Rózsa

Horváth Éva
Ónodi Elizabet

Paulovics Panna
Petró Zoltán

Pummer Beatrix
Süli-Zakar Gergő

Szabó Emília Mária



A Felvidékről kitelepítettek em-
léknapja alkalmából a Szent Ist-
ván Katolikus Technikum és Gim-
názium 11. évfolyamos tanulói 
egy rendhagyó történelem órán 
vettek részt. Az Országgyűlés 10 
évvel ezelőtt nyilvánította hiva-
talosan emléknappá április 12-ét 
ugyanis 1947-ben ezen a napon 
indult el az első vasúti szerelvény 
a Felvidékről. A kitelepítések 
során összesen 76 ezer embert 
szállítottak át Magyarországra. A 
diákok többek között ezen esemé-
nyek hátterével ismerkedtek meg 
a rendhagyó történelem órán.

Megemlékeztek

Átvette megbízólevelét

Ünnepélyes keretek között ve-
hette át megbízó levelét Dr. Hö-
rcsik Richárd, Abaúj-Zemplén 
újra megválasztott országgyűlési 
képviselője. A Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség és a Keresz-
ténydemokrata Néppárt közös 
jelöltje ezzel együtt nyolcadik 
alkalommal kapott lehetőséget 
a rendszerváltás óta arra, hogy a 
térségben élők érdekeit képvisel-
je az Országgyűlésben. Az ápri-
lis 3-ai országgyűlési képviselő 
választásán leadott szavazatok 
100%-os feldolgozottsága mel-
lett, a választás eredményes és 
immáron jogerős is. 27 335 sza-
vazattal, az érvényesen leadott 
voksok 60.6 tized százalékával 
nyert ismét Dr. Hörcsik Richárd. 
Ennek jegyében ünnepélyes kere-
tek között vehette át a sátoraljaúj-
helyi Polgármesteri Hivatal dísz-
termében azt a megbízó levelet, 
amellyel ismét Abaúj és Zemplén 
érdekeit képviseli majd az Or-
szággyűlésben. A választás ese-
ményeit Dr. Cselei Andrea a vá-
lasztókerületi választási bizottság 
elnöke összegezte, majd gratulált 
az országgyűlési képviselőnek. 
Ezt követően Dr. Hörcsik Ri-
chárd köszönő beszédében az 
összefogás jelentőségéről szólt. 
A választókerület 98 településé-
nek érdekképviselete továbbra is 
kiemelt feladat lesz, mondta  Sza-
mosvölgyi Péter polgármester, 
majd a választókerületi központ 
településeként gratulált a régi-új 
országgyűlési képviselőnek. Az 
Országgyűlésben május 2-án, 
hétfőn tettek esküt a megválasz-
tott országgyűlési képviselők.

Nőtt a jelentkezések száma a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara 
sátoraljaújhelyi képzéseire

Sátoraljaújhely Önkormányza-
ta és a Miskolci Egyetem még 
2016-ban kötött együttműködé-
si megállapodást annak érdeké-
ben, hogy a városban is elérhető 
legyen a felsőoktatási képzés.
 Ennek a közös munkának a 
felülvizsgálata, az eredmények 
áttekintése és a jövőben rejlő 
további lehetőségek számba vé-
tele érdekében ült egy asztalhoz 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter és Dr. Kiss-Tóth Emőke, a 
Miskolci Egyetem Egészségtu-
dományi   Kar   dékánja, akivel 
ennek kapcsán beszélgettünk.

  Hat évnyi tapasztalattal és kö-
zös munkával végzi a felsőokta-
tási képzést Sátoraljaújhelyen a 
Miskolci Egyetem Egészségtudo-
mányi Kara. Jelenleg 53 hallgató 
sajátítja el a különböző szakterüle-
tek elméleti és szakmai ismerete-
it. Az egyetem dékánja ezzel kap-
csolatban elmondta azt is, hogy 
az egyetemi modellváltás folya-
matába a második körben léptek 
be.  Az események hatására 2020. 
augusztus elsejével lett a Mis-
kolci Egyetem államiból magá-
negyetem, közhasznú, államilag 
elismert, de alapítványi egyetem. 

Az első két év elsősorban az-
zal telt, hogy próbáltak alkal-
mazkodni ehhez a helyzethez és 
azokat a lehetséges előnyöket 
megtalálni, amelyeket az állami 
egyetem kötöttségeit félretéve 
egy magánegyetemi státuszból 
eredhetnek. „Újra kellett gondol-
nunk teljes mértékben az intéz-
ményfejlesztési tervünket, egy 
sokkal dinamikusabb, egy sokkal 
rugalmasabb egyetemmé igyek-
szünk válni, de természetesen az 
alaptevékenységünk, a felsőokta-
tás, a kutatás és a harmadik misz-
sziós tevékenység, ez ugyanúgy 
megmaradt a Miskolci Egyetem 
vonatkozásában. Megfogalmaz-
tuk az új intézményfejlesztési 
tervünket, megfogalmaztuk az 
ehhez kapcsolódó horizontális 
stratégiákat, megfogalmaztuk az 
új szervezeti és működési sza-
bályzatunkat, amely tulajdonkép-
pen ezt a fajta új szemléletmódot, 
ezt a fajta rugalmasságot, ezt a 
fajta kicsit piaci irányba muta-
tó szemléletet már tartalmazza”.

- Nem ijedtek meg a hallgatók 
attól, hogy magánegyetemként 
emlegetik most már az intéz-
ményt?

- "Nagyon reális a kérdés. Tény-
leg van egy olyan íze annak, hogy 
magánegyetemen fizetni kell, 
bizonytalanabb a helyzet. Nem, 
mi időben kommunikáltuk, hogy 
minden állami támogatás, ami a 
hallgatókat korábban az állami 
státuszban megillette ugyanúgy 
meg fogja illetni, ez ugyanígy 
van a munkatársak vonatkozásá-
ban is. A hallgatók helyzete sem-
mit nem változott, és az egyetem 
is annak ellenére, hogy magá-
negyetem lett, az állami támoga-
tást ugyanúgy a hallgatók után 
megkapja. A hallgatókat sem-
milyen változás nem érinti eb-
ben a tekintetben, minden olyan 
ösztöndíjat és lehetőséget, ami 
korábban megvolt, továbbra is 
megkaptak.Nem is volt riadalom, 
és a jelentkezési számok sem 

mutatták azt, hogy valamifajta 
csökkenés következett volna be."

- Hogyha az egyetemről van szó, 
akkor a sátoraljaújhelyieknek 
biztos, hogy eszükbe jut több kép-
zés is. Milyen lesz az elkövetke-
zendő időszak együttműködése?

- "A Miskolci Egyetem és a Sáto-
raljaújhelyi Önkormányzat 2016-
ban kötött egy együttműködést. 
Akkor a felsőoktatási törvény 
már lehetővé tette, hogy közös-
ségi felsőoktatási képzési köz-
pontok jöjjenek létre ott, ahol  a 
felsőoktatásban hiányos területek 
vannak. A felsőoktatás elérhe-
tősége jelentősen befolyásolja a 
továbbtanulási vágyat és annak 

megvalósulását, a továbbtanulás 
vállalását. A felsőoktatás jelenlé-
te egy régióban gazdaságélénkítő, 
közösségformáló, illetve népes-
ségmegtartó erővel is bír. Ezt a 
felsőoktatási törvényi lehetőséget 
a sátoraljaújhelyi önkormányzat 
és a Miskolci Egyetem össze-
fogva kihasználta és megkötöt-
ték a szerződést egy kihelyezett 
közösségi felsőoktatási képzési 
központ létrehozására. Eredetileg 
2017-ben indult a képzés, mű-
szaki és egészségügyi területen. 
A jelenlegi, az akkor jelentkező 
munkaerőhiány csökkentésére. 
Azt tényként tapasztaljuk, hogy a 
helybeni képzés biztosítja a leg-
jobban a munkaerő-utánpótlást, 
akik helyben tanulnak, azok jó 
része helyben is marad. 2017-ben 

a kihelyezett képzés az egész-
ségügyi területen alapvetően egy 
szakkal, levelező védőnő szakkal 
indult. Akkor az egy unikális kép-
zés volt Magyarországon, mert vé-
dőnőképzés itthon korábban csak 
nappali munkarendben folyt. Mi 
itt Sátoraljaújhelyre akkreditál-
tattuk a levelező munkarendet és 
elindítottuk nagy sikerrel, 2019-
ben pedig csatlakozott hozzá a 
diplomás ápolóképzés is. Akkor 
akkreditáltattuk az ápolóképzést, 

és most már így az egészségtu-
dományi képzés két szakkal fut
Az együttműködési megállapo-
dásunk szerint időnként felülvizs-
gáljuk, áttekintjük, aktualizáljuk 
azt, figyeljük a munkaerőpiac 
igényeit, a mozgásokat, a lehe-
tőségeket, és mindig ennek meg-
felelően alakítjuk a képzési port-
fóliót. Most úgy látjuk, hogy az 
egészségügyi területre van ér-
deklődés. Megjelentek az új fel-
sőoktatási felvételi számadatok, 
és kiderült, hogy továbbra is van 
érdeklődés ezekre a képzésekre, 
sőt, egy 10%-os emelkedés ta-
pasztalható az előző évihez képest 
a sátoraljaújhelyi jelentkezések 
vonatkozásában. Persze ez még 
nem végleges, mert még június 

7-ig lehet a jelentkezőknek mó-
dosítást is eszközölni, majd  júli-
us 21-én lesz a vonalhúzás, akkor 
fogunk végleges adatokat tudni. 
Úgy látjuk, hogy azok az évfo-
lyamok, amelyek 10-12 fővel in-
dultak és működnek, a következő 
tanévekben is tarthatóak lesznek. 

 Jelenleg 53 hallgatója van a 
Sátoraljaújhelyi Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központnak, 
ez a Miskolci Egyetem Egész-
ségtudományi Karának a kihe-
lyezett képzéseit jelenti. Védő-
nő szakon 33-an, ápoló szakon 
21-en tanulnak jelenleg. Védő-
nők vonatkozásában már tavaly 
végzett évfolyamunk is volt, ők 
14-en végeztek, jó részük pedig 
védőnőként is helyezkedett el.  

Jelenleg nem kívánjuk bővíteni 
a képzési portfóliót. Ezt szeret-
nénk fenntartani, és figyeljük a 
munkaerőpiaci igényeket, an-
nak megfelelően fogunk továb-
bi változtatásokat is bevezetni. 

A Miskolci Egyetem sátoralja-
újhelyi képzéseivel kapcsolat-
ban a  következő címen részlete-
sebb információkat olvashatnak:
https://www.uni-miskolc.hu/

kepzesek
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A magyar nyelvművelés jegyében

Ünnepélyes keretek között 
együttműködési megállapodást 
kötött a Tokaj Hegyalja Egye-
tem és a Petőfi Irodalmi Múze-
um - A Magyar Nyelv Múzeuma. 

Az eseményen elhangzott, hogy 
ez azt is bizonyítja, hogy a felső-
fokú oktatási intézmény eleget kí-
ván tenni azirányú küldetésének, 
hogy a térség szellemi olvasztóté-
gelyévé váljon. A Magyar Nyelv 
Múzeuma ebben pedig kiemelt 
szerepet tölt majd be elsősorban 
a pedagógusképzés területén. 

  Dr. Bolváry-Takács Gábor rek-
tor az eseményen kiemelte, hogy 
a Tokaj Hegyalja Egyetem a 27 

borvidéki település mellett már 
további 20 olyan partnerrel kötött 
együttműködési megállapodást, 
amelyek segíthetik a felsőfokú 
oktatási intézmény törekvéseit és 
természetesen kölcsönös lehető-
ségeket biztosítanak a másik fél 
számára is. A Petőfi Irodalmi Mú-
zeum- A Magyar Nyelv Múze-
uma is ezek közé sorakozott fel. 
  Nyiri Péter, a múzeum igazga-
tója kiemelte, hogy a pedagógus 
képzésben jelentős segítséget 
tudnak nyújtani. A magyar nyelv 

ápolása és tovább öregbítése, an-
nak magas szintű művelése és a 
leendő pedagógusok ezirányú 
képzésében kiemelt szerephez 
juthat a Magyar Nyelv Múzeuma.

A múzeumpedagógiai tapaszta-
latok, módszerek tovább erős-
tik ezt a szándékot. Nem utol-
só sorban ennek eredményét 
a munkatársak, a vendégek és 
hallgatók illetve a majdan okta-
tott fiatalok élvezhetik elsősor-
ban, hangzott el az eseményen.  

Közel félszáz sátoraljaújhelyi 
néptáncos fiatal vett részt Buda-
pesten, a Nádasdi Kálmán Mű-
vészeti Iskolában megrendezett 
országos tanulmányi verseny 
döntőjében. A hagyományos 
tantárgyakhoz hasonlóan a mű-
vészeti oktatásban, így példá-
ul a néptáncosok is tanulmányi 
versenyeken mutathatják meg a 
diákok, hogy mennyit fejlődtek, 
mi mindent sajátítottak el eddig, 
magas szinten. Ezen a területen 
hároméves periódusban a szóló, 
kamara és csoportos versenyeken 
mutatkozhatnak be a fiatalok. A 
pandémia után most nyílik elő-
ször lehetőség arra, hogy úgy-
nevezett személyes jelenléttel 
szervezhessék meg immáron a 
döntőt Budapesten. A sátoralja-
újhelyi Bokréta Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Zubogó és Ördög-
szekér csoportja képviselte ezen 
a kétnapos versenyen a várost. 
Mintegy 40 csoport között kellett 
a legjobb teljesítményt hozniuk.

Bencsik Gábor 
Lavotta János utolsó délutánja

Lavotta János életét mutatja be 
Bencsik Gábor új regénye, amit 
Sátoraljaújhelyben is megismer-
hettek az érdeklődők a XX. alka-
lommal megrendezett „Lavotta 
Napok” keretén belül megtartott 
könyvbemutatón. A verbunkos 
szó szorosan összekapcsolódik 
Lavotta János zeneszerző ne-
vével, hiszen ebben a műfajban 
alkotott maradandót a maga ide-
jében. Életéről egy regény szüle-
tett, mely részletesen mutatja be, 
hogyan és miként élt. A  könyv-
bemutatón Dombóvári János el-
mondta, hogy fontos megemlé-
keznünk a zeneszerzőről, hiszen 
térségünkben élt és alkotott, mű-
velődéstörténetünk szerves részét 
képezi. 30 évvel ezelőtt Bencsik 
Gábor kezébe került egy számá-
ra érdekes könyv Lavotta János 
életéről. Ez volt a mozgatórugója 
annak, hogy regényt írjon a zene-
szerzőről Bencsik Gábor író, aki 
azt is kiemelte, hogy a könyv első-
sorban olyan fikció, mely Lavotta 
János életrajzán keresztül való-
ságtartalommal is rendelkezik. 

Teremtő anyanyelv
 
A Magyar Nyelv Múzeuma Szép-
halmon hagyományosan a "Te-
remtő anyanyelv" szavalóver-
sennyel csatlakozott a Versünnep 
Fesztivál programjához. Az idei 
megmérettetésre három kor-

csoportban várták a nevezőket. 
A versenyző fiataloknak egy-egy 
évfordulós költő műveiből kellett 
felkészülniük. Idén a középisko-
lás korosztály értékelését végző 
zsűri elnöke Újhelyi Kinga, a 
debreceni Csokonai Színház tár-
sulatának színművésze volt. Tóth 

Renáta szervező elmondta, nagy 
öröm számukra, hogy az elmúlt 
két év online versenyeivel ellen-
tétben újra személyes jelenléttel 
lehetett megtartani a versenyt. 

https://nyelvmuzeum.net/

Országos tanulmányi verseny
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Fiona Herbert, Carnarvon grófnéja: 
Lady Almina és a valódi Downton Abbey

A Downton Abbey sorozat ra-
jongói immár nem csupán az 
újabb filmre várhatnak, ha-
nem kézbe vehetnek egy köny-
vet is, amely a valódi Down-
ton Abbey életét mutatja be.

A Könyvmolyképző Arany Pöttyös 
sorozatában érkezett egy regény, 
ami a szériával ellentétben az igazi 
család és a kastély története, melyet 
Lady Fiona Carnarvon, Highclere 
Castle úrnője beszél el, a helyé, ahol a 
sikere televíziós sorozatot forgatták.
Lady Fiona Carnarvon 2001-ben 
lett Highclere Castle úrnője. Az 
azóta eltelt esztendők alatt teljesen 
elbűvölte a kastély gazdag történel-
me, és azok a rendkívüli emberek, 
akik az évszázadok során itt éltek.

A sorozat egy kitalált helyszínen 
játszódik, főszereplői az arisztok-
rata Crawley család és annak szol-
gálói. A sorozat legtöbb jelenetét 
a Highclere kastélyban és annak 
parkjában forgatták. Az első vi-
lágháború előtti brit arisztokrácia 
mindennapjait bemutató sorozat 
hat évadon át futott, bezsebelve 
minden fontos díjat, a filmet is 
imádta a közönség, nagy izgalom-
mal várva a folytatást. A Crawley 
család történetének helyszínét az 
1200 éves Highclere kastély adja, 
amely ma múzeumként működik, 
egyúttal egy igazi grófi család 
otthona. A XVII. században ke-
rült Carnarvon grófjainak tulaj-
donába, két nagy rekonstrukción 
alakult ki mai képe. Az első világ-
háborúban kórházként működött, 
a másodikban pedig Londonból 
kimenekített gyerekeknek adott 

menedéket. A 300 szobás kastélyt 
manapság napi 1500 látogató ke-
resi fel, hogy betekintést nyerhes-
sen a Downton Abbey világába.

A Carnarvon család tagjai közül 
egy személy ragadta meg külö-
nösen a jelenlegi grófné képzele-
tét-Lady Almina, az ötödik gróf-
né. Almina a bankmágnás,  Alfred 
de Rothschild törvénytelen gyer-

mekeként született. Tizenkilenc 
éves korában ment feleségül Car-
narvon ötödik grófjához, hatal-
mas hozományt víve a házasság-
ba.  A vagyonnak hála, a családi 
birtokot felújították, a kastélyt 
modernizálták.  A gróf áldozhatott 
szenvedélyének, és támogathat-
ta Howard Carter egyiptomi ku-
tatásait, még megérve, amikor a 
sok áldozat az évszázad leletéhez 
vezetett. A kitörő világháborúban 
pedig Almina mozgósította a csa-

ládi vagyont, kórházat szervezett,
életek sokaságát mentette meg.
A kötet Lady Almina bemuta-
tásával indul, ahol a fiatal lány 
megismerkedik Lord Carnar-
vonnal, majd egybekelnek. A nő 
társadalmi státusa kifogásolható, 
a lord pénze pedig már igencsak 
a végét járja, így ez a házasság 
egyfajta üzlet is, Almina hozomá-
nya megmenti Highclere-t, míg a 
gróf rangja felemeli Alminát. A 
könyv első része a karakterek be-
mutatása, egymáshoz való viszo
nyuk, továbbá szintén középpont-
ba kerülnek a mindennapi élet és 
a birtok fenntartásának kérdései. 
A második részben az első vi-
lágháború részletes bemutatása 
a téma, valamint Almina ápolói 
munkássága. A kastély életébe 
való betekintéskor nemcsak az 
úr és úrnő, de a szolgálók min-
dennapjairól is szó esik. A törté-
netben szépen kirajzolódik, hogy 
arisztokrácia, pénz ide vagy oda, 
ezeket az embereket is súlytot-
ta gyász, veszteség, betegségek. 
Miközben zajlik körülöttük a tör-
ténelem, megismerhetjük a birtok 
működését, a nemesi családok 
életét a zárt ajtók mögött és a csa-
lád történelmi szerepvállalását.
Carnarvon grófné nemcsak csa-
ládi történetet írt. Az is fordula-
tos és izgalmas, de mellette egy 
korszak rajza is. Highclere és a 
viktoriánus korszak aranykora is 
megjelenik, miközben elhelyezi a 
családot a történelemben. A kötet 
végén a fotók pedig közelebb hoz-
zák, hogy ez egy igaz mese, nem-
csak a fantázia terméke. Ezek az 
emberek éltek, és ez a történetük.



Önkormányzati Tudósítások
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő Tes-
tülete 2022.04.27-én 13 napirendi pontot tárgyalt, me-
lyek leginkább közérdeklődésre számot tartó és a 
lakosságot érintő részeiről számolunk itt be, minél közért-
hetőbben összefoglalva azok tartalmát az olvasók számára.

Gyermekorvosi körzetek

Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló törvény rendelkezik ar-
ról, hogy az egészségügyi alapellá-
tás, az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások helyben bizto-
sítható közfeladatok körében ellátan-
dó helyi önkormányzati feladatok. 

Az önálló orvosi tevékenység-
ről törvény rendelkezik arra vo-
natkozóan, hogy a praxisjoggal 
rendelkező háziorvos és az adott 
praxisjoggal érintett települési 
önkormányzat közötti feladatel-
látási szerződés milyen kötelező 
tartalmi elemekkel rendelkezzen. 
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata a lejáró szerződéseket 
megújította az I. számú házi- gyer-
mekorvosi körzet és a III. és VIII. 
számú háziorvosi körzet esetében. 

Az I. számú gyermek háziorvosi 
körzetben 5 évre Dr. Karika Mar-
gittal köt az önkormányzat szer-
ződést, a körzet  rendelési ideje: 

Hétfő: 09:00-12:30 / preventí
rendelés: 09:00-09:30 

Kedd: 13:00-16:00 
Szerda: 09:00-10:30 

Alsóberecki 10:40:12:40 
Csütörtök: 13:00-16:00, 
Tanácsadás: 08:00-12:00 

preventív rendelés: 15:30-16:00 
Péntek: 09:30-12:30

A III. számú háziorvosi kör-
zetben, Dr. Csomós Kata-
linnal köt az önkormányzat 
szerződést újabb 5 évre aki az 
alábbi rendelési időben végzi a 
praxishoz tartozó betegellátást: 

Hétfő: 12:00-16:00 
Kedd: 08:00-12:00 

Szerda: 12:00-16:00 
Csütörtök: 08:00-12:00 

Péntek: 10:00-14:00

A VIII. számú háziorvosi kör-
zetben Dr. Kemecsei Miklóssal 
köt újabb 5 évre szerződést az 
önkormányzat. A rendelési idő 
a VIII. számú háziorvosi kör-
zetben a következőképp alakul:

Hétfő: 11:00-15:00 
Kedd: 07:00-11:00 

Szerda: 11:00-15:00 
Csütörtök: 07:00-11:00 

Péntek: 07:00-11:00

Mindhárom körzet rendelési he-
lye Sátoraljaújhelyen a Mártírok 

u. 14 szám alatt található, azaz 
az „Egészségházban” mely fel-
szereléssel ellátott rendelő helyi-
ségeket térítés mentesen használ-
hatják a betegellátás érdekében 
a most szerződött háziorvosok.

Csatlakozás a polgármesterek 
szövetségéhez

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata felhatalmazta Szamos-
völgyi Péter polgármestert a Pol-
gármesterek Szövetségéhez való 
csatlakozásra. Mely európai szerve-
zet célkitűzései egybe esnek Sáto-
raljaújhely Város környezetvédel-
mi és klímavédelmi álláspontjával.

 A Polgármesterek Szövetségét 
az Európai Bizottság annak ér-
dekében hozta létre 2008-ban, az 
EU 2020- as éghajlat-változási és 
energiaügyi csomagjának elfoga-
dását követően, hogy elősegítse 
és támogassa a helyi önkormány-
zatok munkáját a fenntartható 
energiapolitikák megvalósításá-
val összefüggésben. 2015-ben a 
kezdeményezés új célkitűzéseket 
alkotott: az eredeti CO2 kibo-
csátás csökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalás mellett az 
éghajlatváltozáshoz történő alkal-
mazkodást is kiemelt ügyként ke-
zeli. A szervezet 2015 októberétől 
már új néven, a Polgármesterek 
Klíma- és Energiaügyi Szövet-
ségeként működik, és a jövőbeni 
csatlakozóknak vállalniuk kell, 
hogy CO2 kibocsátásukat 2030-
ig legalább 55%-al csökkentik, 
valamint azt, hogy növelik az 
éghajlatváltozás hatásaival szem-
beni ellenálló képességüket. A 
Polgármesterek Klíma- és Ener-
giaügyi Szövetsége segítséget 
nyújt a helyi önkormányzatok-
nak az üvegházhatású gáz kibo-
csátásaik csökkentésére vonat-
kozó törekvéseik eléréséhez. A 
szövetség a csatlakozók számára 
Európában egyedi, harmonizált 
adatgyűjtési és jelentéstételi fel-
tételeket biztosít, amely segíti 
a hatóságokat a rendszerszintű 
éghajlatváltozási és energiapoli-
tikai tervezés és ellenőrzés ösz-
szehangolásában helyi szinten. 

A Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetségébe való 
belépés ingyenes, ahhoz az alá-
írók több okból csatlakozhatnak, 
ugyanakkor az egyik legfonto-
sabb ismérv az, hogy nemzetközi 
szinten elismertté, láthatóvá te-

hetik saját klíma- és energiapoli-
tikájukat, továbbá esélyük nyílik 
arra, hogy hozzájáruljanak az Eu-
rópai Unió éghajlat- és energia-
politikájának alakításához, ked-
vezőbb pénzügyi lehetőségeket 
találjanak a saját helyi klíma- és 
energia projektjeik számára. A 
Polgármesterek Klíma- és Ener-
giaügyi Szövetségének jelenleg 
több mint 7500 aláíró tagja van, 
és ez a szám folyamatosan növek-
szik. A csatlakozással további új 
lehetőségek nyílnak a polgármes-
terek számára a nemzetközi klí-
mapolitika és cselekvés területén. 
Az önkormányzatnak a csatlako-
zási nyilatkozat hivatalos aláírását 
követően két éven belül kell be-
nyújtania a Fenntartható Energia- 
és Klíma akciótervét (SECAP). 

Tájékoztató Sátoraljaújhely Vá-
ros Önkormányzata kommuni-
kációs és médiatevékenységéről 

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 
Város polgármestere adott tájékoz-
tatást a város kommunikációs tevé-
kenységéről, melyet a testület elfoga-
dott. A tájékoztató kitért a Zemplén 
Televízió, a Zemplén FM 104,9, az 
Újhelyi Körkép mint a város médi-
umainak kommunikációjára, de ki-
emelte a közösségi média szerepét és 
az egyes intézmények kiemelkedő sa-
ját kommunikációs tevékenységét is.

Sátoraljaújhely városában olyan 
minőségben és mértékben vannak 
jelen a kommunikációs csatornák, 
amely a térségben sehol máshol: 
televízió, rádió, ingyenes önkor-
mányzati nyomtatott sajtó, vál-
lalkozásban lévő újság megbízási 
díjjal nyilvánosságot biztosítva, 
no és persze a legszélesebb, a vi-
lágháló. A helyi kommunikáció 
és a tájékoztatás működik és az itt 
élők kíváncsiak rá. Várják a helyi 
híreket. Nagyon sok a visszajel-
zés azokról az anyagokról, ame-
lyeket az országos csatornákon 
láthatnak Zemplén Fővárosáról. A 
Rákóczi Szövetség jelenléte váro-
sunkban olyan mértékű megjele-
nési lehetőséget ad, amire nem is 
számítottunk, de nagyon örülünk 
neki. Szinte nincs olyan tábor a 
Várhegyen, amelyről ne lenne 
legalább egy rövid hír az M1-en. 
Köszönet érte. Ugyanitt kell em-
lítenem a Zemplén Kalandpar-
kot, ahol a Libegők Éjszakája, a 
síprogramok, a folyamatban lévő 
beruházások – különösen a füg-
gőhíd – ne lenne téma országos 
médiumban. Utóbbi folyamato-
san jelen van és tart számot hatal-
mas érdeklődésre. A Hírtv Paletta 
című műsorában a Bortemplom 
felújításáról beszélgettünk, me-
lyet a délelőtti órákban láthattak 
a nézők. A város rendezvényei a 
szokásos módon a helyi médiu-
mokban megjelennek. A Zemplén 

Televízió, a Zemplén FM 104,9, 
az Újhelyi Körkép állandó hírei 
ezek. A Kossuth Lajos Művelő-
dési Központ intézményi kom-
munikációja kiemelendő, hiszen 
olyan mértékben helyeznek hang-
súlyt a rendezvények reklámozá-
sára, amely példaértékű. Rend-
kívül fontosak a PIM Kazinczy 
Múzeumának, A Magyar Nyelv 
Múzeumának, valamint a Váro-
si Könyvtárnak a rendezvényei, 
nyilvánossága. Szamosvölgyi Pé-
ter polgármester tájékoztatója vé-
gén, arra kérte a képviselőtestület 
tagjait, hogy a városban zajló és 
megvalósítás előtt álló fejlesz-
tések legyenek állandó témáik, 
hogy ezzel is minél szélesebb 
körhöz jussanak el az informá-
ciók, hiszen a fejlesztések az itt 
élő közösség céljait szolgálják.

Az előterjesztések teljes és pon-
tos szövegét, Sátoraljaújhely Vá-

ros honlapján, 
a www.satoraljaujhely.hu –n 
tekinthetik meg az érdeklődők.

A Zempléni Településszövet-
ség is csatlakozott azoknak a 
partnereknek a sorába, ame-
lyekkel az elmúlt éven alapított 
Tokaj-Hegyalja Egyetem kötött 
hosszú távú együttműködést. 

A 70 zempléni települést vala-
mint magán és jogi személye-
ket is magába foglaló szövetség 
mindezt kölcsönösen előnyös-
nek gondolja. Az új egyetem 
célja, hogy az egész térség-
gel élő kapcsolatot ápoljon. 
Ennek fontos részét képzi az in-
formáció áramlás. A térséggel az 
egyetem képzéseinek megismer-
tetése, az egyetemi hallgatókkal 
pedig a térség megismertetése 
a cél tette hozzá Dr. Bolvári-Ta-
kács Gábor, az egyetem rekto-
ra. Az összefogásnak apropója, 
hogy a településszövetség és az 
egyetem egyazon régióban mű-
ködik és gondolkodik, emel-
te ki Dankó Dénes, a Zempléni 
Településszövetség alelnöke. 
A rektor szerint hátra van még a 
szűk régión túlmutató, szakmai 
alapú kapcsolatrendszer kiépí-
tése és erősítése a vonzáskör-
zet négy legnagyobb magyar-
országi egyeteme tekintetében.

A ZTSZ is partner
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Sátoraljaújhely egy régi tartozá-
sát törlesztette azzal, hogy emlé-
ket állított annak a keskenynyom-
távú vasútnak, mely a Hegyköz és 
Bodrogköz kereskedelme szem-
pontjából létfontosságú volt egy-
koron és amelyben Sátoraljaúj-
hely, mint város fontos állomás 
volt. A haladási sebesség ellenére, 
a megfelelő útvonalnak köszön-
hetően, közel száz éve annyi idő 
alatt lehetett eljutni a kisvasúttal 
Nyíregyházára, mint napjainkban 
vasúttal. A kisvasutak rendszerét 
fokozatosan számolták föl, az 
utolsó szakasz sínpárjait 1980-

ban szedték fel. Az egykoron ki-
épült hatalmas rendszer utolsó 
maradványa, a Pálháza és Rostal-
ló között ma is működő vonalsza-
kasz. Szamosvölgyi Péter polgár-
mester kiemelte: a kisvasút fontos 
öröksége a városnak. Az emlék-
mű Karajz Péter, a Zempléni Kis-
vasutak Baráti Társaság tagjának 
fotója alapján készült, amelyet 
1980-ban készített. Ez azt a pil-
lanatot örökítette meg, amikor az 
akkori államhatalom az emberek 
tiltakozása ellenére, nem csupán 
felszedte a síneket, hanem gépek-
kel tépte föl, erejét demonstrálva.

A Kossuth Staféta közel három 
évtizedes történetében egyszer az 
árvíz, az utóbbi két évben a pan-
démia okozott törést. Azonban 
2022-ben végre folytatódhatott 
a hagyomány. Sárospatak és Sá-
toraljaújhely önkormányzatainak 
közös szervezésében idén ismét 
nekivághattak a futók a két város 
közötti mintegy 12 km-es táv-
nak. 63 egyéni és 43 csapat futó-
ja várta a sárospataki rajtot, ahol 
többen visszatérőek, de sokan 
újoncként vállalták a megméret-
tetést. Egyéniben a férfiaknál a 
balmazújvárosi Szögyéni Gábor 
szerezte meg a győzelmet, míg 
a hölgyeknél abszolút harma-
dik idővel a DVTK sportolója 
Behan Anikó érkezett a célba. 

Tavasszal már második alaka-
lommal szervezték meg a Bozsik 
fesztivál labdarugó utánpótlás 
nevelő tornát gyerekeknek. Kö-
zel száz gyerek rúgta a labdát 
ennek köszönhetően.  A meg-
nyitón beszédet mondott Pisont 
István, többszörös magyar baj-
nok labdarugó.  A Bozsik feszti-
vált keretében most a 7 és 9 éves 
korosztályba tartozó tehetséges 
gyerekek  számára biztosították 
a szakedzők, hogy minél több 
tapasztalatot szerezhessenek a 
foci világában. Az utánpótlás 
nevelés programját újraszervez-
ték, így Sátoraljaújhely körzet 

központ lett. Csapatokba szerve-
ződve körmérkőzésket játszottak 
valamint ügyességi feladatok is 
szerepeltek ezen a napon. Szabó 
László, az STK labdarugó szak-
osztályának vezetője kiemelte, 
hogy ebben a korban még nagyon 
fontos a gyerekeknek, hogy minél 
többet foglalkozzanak a játékkal 
és a labdával, valamint, hogy 
egy olyan csapatban legyenek, 
ahol tovább tudnak majd fejlődni.
A fesztiválon részt vett Pisont 
István is, aki többszörös baj-
nok labdarúgó, valamint 1991 
és 1999 között 31 alkalom-
mal játszott a válogatottban. 

Emlékét őrizzük - emlékmű a kisvasútnak Sátoraljaújhelyen

Kossuth Staféta 2022

Bozsik Fesztivál - foci minden mennyiségben 
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