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Nemzeti Összetartozás Napja Sátoraljaújhelyen 2022: köztársasági elnöki látogatás és városi megemlékezések
Az első világháborút lezáró Párizs-környéki békeszerződések részeként aláírt trianoni békediktátum az Osztrák-Magyar Monarchia, 
benne az egykori Zemplén vármegye székhelyének, Sátoraljaújhelynek a jövőjét is megpecsételte. 102 éve írták alá azt a dokumentu-
mot, amely végül két részre szakította a zempléni várost. Sátoraljaújhely jelentős veszteségeket szenvedett el gazdaságát, társadalmát 
tekintve egyaránt. 

Erre emlékeztek mindazok, akik 
június 3-án, pénteken délelőtt, a 
kishatár-átkelőhelynél található 
emlékkőnél részt vettek Sátoral-
jaújhely Város Önkormányzata 
és a Zempléni Fiatalok Hatá-
rok Nélküli Együttműködéséért 
Egyesület közös szervezésében, 
a Nemzeti Összetartozás jegyé-
ben megtartott rendhagyó törté-
nelemórán. Ringer István a Petőfi 
Irodalmi Múzeum-Kazinczy Fe-
renc Múzeum főosztályvezetője, 
régész muzeológus mondott em-
lékbeszédet, aki kiemelte, hogy 
a történelem ismerete egyben 
lehetőség arra, hogy építkezve 
tekintsünk a jövő felé. Ezt köve-
tően a Petőfi Sándor Református 
Általános Iskola diákjainak mű-
sorát tekinthették meg a megje-
lentek, majd koszorúkat helyez-
tek el a trianoni emléktáblánál. 
A hagyományoknak megfelelően 
a város diákjai újra papírcsóna-
kokat engedtek a Ronyvába, a 
felnőttek pedig nemzeti színű 
szalagot kötöttek a híd korlátjára, 
ezzel is jelezve azt, hogy Sáto-
raljaújhely túlélte a szétszakítást, 
de nem felejti a trianoni sebeket.
  
Délután már a református temp-
lomba várta Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata és a Zemplén a 
Magyarságért Alapítvány azokat, 
akik ilyen formában is szerettek 
volna megemlékezni a trianoni 
évfordulóról. Igei köszöntőt mon-
dott Dr. Kádár Ferenc református 
lelkipásztor, majd Szamosvölgyi 
Péter polgármester kiemelte, a 

búslakodás helyett fontos az újra-
kezdés és a jövőbe tekintés.  Em-
lékbeszédet mondott Furik Csaba, 
a felvidéki Kisgéres polgármeste-
re, Kassa megye képviselője. Sze-
rinte elsősorban a fejekben és a lel-
kekben kell lebontani a határokat. 
 A megemlékezésen közremű-
ködtek a Petőfi Sándor Refor-
mátus Általános Iskola tanu-
lói, Pappné Rjaskó Natália és 
Dr. Petricska Miklósné tanár-
nők és az Intervox Női Kar.

 A Rákóczi Szövetséget és ezzel 
együtt Sátoraljaújhely városát az a 
megtiszteltetés érte, hogy a Nem-
zeti Összetartozás Napján  No-
vák Katalin köztársasági elnök 
is részt vett a Rákóczi Táborban 
megtartott megemlékezésen. Be-
szédét változtatás nélkül közöljük:

„Mit jelent Önnek a magyarsá-
ga? Mintha halat faggatnának 
arról, mit jelent neki a víz? Erre 
a kérdésre ezzel a válasszal vá-
laszolt Csíkszentmihályi Mihály 
professzor úr. Tisztelt ünnep-
lők,! Kedves fiatalok Erdélyből, 
Felvidékről, a Délvidékről, Kár-
pátaljáról és Magyarországról!

 Sokan válaszolnánk, sokan vá-
laszolnátok talán ti is így erre 
a kérdésre. Mit jelent nektek, 
mit jelent Önnek a magyarsága? 
Mintha halat faggatnának, mit 
jelent neki a víz. Hiszen milyen 
szavakba önteni mi is a magyar-
ság számunkra? Hogyan lehet a 
magától értetődőséget szavakkal 
kifejezni? Ma a nemzeti összetar-
tozás napján nem a vesztesége-
inket siratjuk, a gazdagságunkat 
ünnepeljük. Akkor is így van ez, 
hogyha nem mindenki számára 

olyan egyértelmű, mint nektek, 
mint nekünk, nincs különbség 
határon túl és határon innen élő 
magyarok között a magyar, az 
magyar, s pont. Azért jöttem ma 
ide Sátoraljaújhelyre, a Rákóczi 
Szövetség táborába, hogy közö-
sen tegyük fel a kérdést, mit je-
lent ma nekünk a nemzeti össze-
tartozás? Mit jelent nekünk ma a 
magyarságunk? Tulajdonképpen 
én a mindennapjaimat köztetek, 
veletek, középiskolás fiatalokkal 
élem, hiszen három gyermekünk 
közül kettő középiskolás. A har-
madik is most lesz az, tinédzser 
gyerekekkel vagyunk otthon kö-
rülvéve, ezért engedjétek meg 
nekem ezt a közvetlen hangot. 
Mi tulajdonképpen minden nap 
találkozunk egymással. Amikor 
20 évvel ezelőtt a házasságkö-
tésünkkor kimondtam az igent, 
akkor még nem tudtam azt, hogy 
ezt az igent nem egyszer kell ki-
mondani az életben. Bizony nap 
mint nap ki kell mondani az igent 
egymásra egy házasságban. Azt 
is elárulom, hogy néha kimon-
dani ezt az igent, nem is annyira 
egyszerű. Nem a férjemnek nem 
egyszerű természetesen, hanem 

nekem nem egyszerű. De kimon-
dani az igent nem egyszer kell az 
életünkben, hanem nap mint nap.
Magyarságunkkal is így vagyunk. 
Magyarnak lenni döntés is. Az, 
hogy magyar vagyok, az, hogy 
magyarok vagyunk, az több an-
nál, mint hogy magyarnak szü-
lettünk. Nap mint nap igent kell 
mondanunk a magyarságra. Sze-
retnénk azt, hogyha Magyaror-
szágon egyre több fiatal merne 
igent mondani a másikra. Hogy-
ha egyre több fiatal érezné úgy, 
hogy elég bátor ahhoz, hogy igent 
mondjon a közös életre, hogyha 
egyre többen mernének házas-
ságot kötni és családot alapítani. 
Örömteli, hogy ez ma már így is 
van, hiszen ma már kétszer any-
nyian kötnek házasságot Magyar-
országon, mint tíz évvel ezt meg-
előzően. Szeretnénk, ha így lenne 
ez a magyarsággal is, nemcsak 
a házasságkötéssel. Szeretnénk, 
hogyha egyre több fiatal merne 
igent mondani a magyarságra. 
Szeretnénk, hogyha egyre töb-
ben lennének, akik igent mernek 
mondani a magyarságukra nap 
mint nap. Azt szeretnénk, hogy 
egyre többen legyenek olyanok, 
akik akarnak magyarok lenni. 
Ehhez pedig, ahogy a házasság-
ban az igen kimondásához bátor-
ság kell. Bátorság kell Nagydob-
ronyban, Gyergyószentmiklóson, 
Bátorság kell Kassán vagy To-
polyán, de bizony bátorság kell 
Sárospatakon, Debrecenben és 
Budapesten is. Én ezt a bátorsá-
got láttam, amikor két hete Er-
délyben jártam. Ezt a bátorságot 
tapasztaltam meg, amikor ott vol-
tunk Gyulafehérváron a frissen 
felavatott Bethlen-szobor mellett, 
és aztán az ünnepségen, a refor-
mátus egység napján háromezer 
magyar énekelte közösen a Him-
nuszt. Gyergyószentmiklóson, 
Gyulafehérváron, a szórványban 
a román polgármester jelenlété-
ben és támogatásával. De ezt a 

bátorságot láttam Magyarlapádon 
is, amikor a magyarlapádi temp-
lomnak a szentelésén, amikor tíz 
templomot szenteltünk Erdély-
ben, egyazon időpontban, akkor 
a magyarlapádi templomban a 
legkisebbektől az idősebbekig 
a lapádi viseletet úgy hordták, 
hogy ők tényleg viselték büsz-
kén, természetesen. Természetes 
nekik a tánc, az ének, természe-
tes a vendégfogadás, természetes, 
hogy egy ilyen alkalomból disz-
nót ölnek és nagy fogadást tarta-
nak. Nem nekünk, nem a kame-
ráknak, hanem maguknak. Azért, 
mert tartoznak ezzel őseiknek, az 
őseik tiszteletéről és az unokáik 
iránti felelősségvállalásról szól 
ez. De ugyanezt a bátorságot ta-
pasztaltam magyar Valkón is, 
amikor a fiatal lelkész házaspár-
ral és három pici gyermekükkel 
találkoztam, akik egy pici gyüle-
kezetet gondoznak, és nemcsak 
gondoznak és összetartanak, ha-
nem bizony gyarapítanak is. Ahol 
még az ötéves kislány is fejből 

énekelte a református énekeknek 
a második, harmadik versszakát 
is. Ezt a bátorságot tanulom tő-
letek. Ezt a bátorságot tanulhat-
juk közösen tőlük, azért, hogy 
most, amikor 102 év elteltével 
megkérdezik tőlünk, márpedig 
megkérdezik, hogy mi is most a 
dolgunk, hogyan is tudjuk őriz-
ni a magyarságunkat, mit kell 
tennünk, akkor azt válaszoljuk 
rá, hogy a dolgunk az, hogy is-
merjük, őrizzük és gyarapítsuk. "

folytatás a második oldalon



"Erről szól a skanzen is, a szent-
endrei skanzen, ahol éppen a 
közelmúltban avattuk fel azt az 
erdélyi tájegységet, amely több 
mint egy múzeum, ami nem 
arról szól, hogy Erdélyből át-
mentettük, idehoztuk, és itt be-
mutatjuk Magyarországon, a 
Dunakanyarban, Szentendrén 
az erdélyi kultúra kincseit, ha-
nem egy oltványozásról, hiszen 
gyarapítani szeretnénk, mint egy 
magyarság neveldében, a szent-
endrei Skanzenben is tovább gya-
rapítjuk a magyar kultúra kincseit. 
Erről a feladatról, erről a bátor-
ságról és erről az őrzésről, a gya-

rapításról és az ismeretről szól az 
a munka is, amelyet a Rákóczi 
Szövetség végez immár három 
évtizede. Nemcsak azzal, hogy 
táborokat szervez, és a számos 
fiataloknak szóló programjával, 
vagy azzal, hogy ez a létesít-
mény, ez a csodálatos találko-
zási hely itt most összejöhetett, 
hanem azzal, hogy nem felejti 
el, hogy ezekből a találkozások-
ból lesz a valódi gyarapodás.
 
  Itt szeretnék megemlékezni Hal-
zl Józsefről, Halzl Józsi bácsiról, 
akinek az emlékét senki sem fe-
ledheti, és akinek köszönettel tar-
tozunk azért, hogy olyan sokáig 
gondozta a Rákóczi Szövetség 
munkáját. Mi déd- és nagyszüle-
ink harcait nem vívhatjuk meg, 
ahogy nem vívhatjuk meg gye-
rekeink, unokáink harcait sem. A 
dolgunk nem más, mint ismerni, 
őrizni és gyarapítani. Ebben se-
gít az, hogyha sokat találkozunk. 
Minél többet találkozunk, mi-
nél többet látjuk egymást, minél 
többet tudunk egymás szemébe 
nézni, annál jobban ismerjük és 
annál jobban meg is értjük egy-
mást. Ha már mi magyarok kö-
zelebb jutunk egymás megisme-
réséhez és megértéséhez, akkor 
jó az, hogyha mások is jobban 
értenek minket. Én ezért utaztam 
már el Varsóba, ezért voltam teg-
nap Berlinben, és ezért megyek a 
jövő héten Prágába, majd Buka-
restbe is segíteni abban, hogy a 
magyarokat értsék és megértsék. 

  Ma ünnep van, a nemzeti össze-
tartozás napját ünnepeljük. Ünne-
peljük a nemzetünk gazdagságát, 
mégis hiába ünnep a mai nap, ezt 
beárnyékolja, hogy a szomszé-
dunkban háború dúl. Ez a háború 
a délszláv válságot a délszláv há-
borút követően most Ukrajnában 
is bebizonyítja, hogyha a szom-
szédunkban háború van, akkor ott 
magyarok is érintettek lehetnek. 
Az ott élő magyarok is veszély-
ben vannak. Ez ránk többletfele-
lősséget ró. Ezért kell segítenünk, 
ezért kell erőt adnunk, ezért kell 
vigyáznunk rájuk, és ezért kell 
mindent megtennünk annak érde-
kében, hogy mielőbb béke legyen 
Ukrajnában is. Külön köszöntöm 
azokat a fiatalokat, akik Kárpát-
aljáról érkeztek most hozzánk. 
Köszönöm, hogy itt vagytok, kö-
szönöm, hogy együtt lehetünk, 

sok erőt kívánunk nektek! Tisztelt 
ünneplők! Ígérjük, hogy megőriz-
zük az elmúlt évszázad viharai-
ban részekre szakadt nemzetünk 
szellemi és lelki egységét. Így 
szól nemzeti hitvallásunk egyik 
mondata Ez az ígéret mindany-
nyiunkat kötelez. Kötelez minket, 
kötelez engem, kötelez minket és 
kötelezi az utánunk jövőket, gyer-
mekeinket és unokáinkat is. Vált-
suk valóra ezt az ígéretet, tegyünk 
eleget ennek az ígéretnek, őrizzük 
meg az elmúlt évszázad viharai-
ban részekre szakadt nemzetünk 
szellemi és lelki egységét ez a fel-
adatunk. Most, hogy egy Rákóczi 
birtokon vagyunk, emlékezhe-
tünk a fejedelemre, akinek a zász-
laján ott állt a mondat, Cum Deo, 
Pro Pátria Et libertate. Én ebből 
a Cum Deo-t szeretném kiemelni, 
hiszen az Úristen jelenlétére és 
támogatására mindenkor szüksé-
günk van így ma is, mert övé az 
ország, a hatalom és a dicsőség!” 

A megemlékezésen Csáky Cson-
gor, a Rákóczi Szövetség el-
nöke már arról beszélt, hogy 
Sátoraljaújhely több szempont-
ból kiemelt jelentőséggel bír. 
"A Sátoraljaújhely fölött maga-
sodó Várhegy nyergében, itt a 

Rákóczi Táborban a magyar fi-
atalok egyik meghatározó talál-
kozási helyszínén ma több mint 
ezer középiskolás diák gyűlt ösz-
sze, akik a Kárpát-medence 68 
iskoláját képviselik, és valameny-
nyien a Rákóczi Szövetség tag-
ságát és közösségét is erősítik.
Ma a Kárpát-medencei nemzeti 
összetartozásunkat ünnepeljük, 
emlékezve 102 évvel ezelőtti 
nemzeti tragédiánkra. A Rákó-
czi Szövetség számára a mai nap 
különösképpen meghatározó. 
Elsősorban azért, mert kifejezi 
küldetésünk lényegét. Másrészt 
a nemzeti összetartozás napja 
szimbolikus e hely történetében. 
Három évvel ezelőtt elkezdődött 
itt egy álom, ami ma beteljesül. 
A Rákóczi Szövetség tulajdonába 
került táborhely 2019. június 4-én 
nyithatta meg kapuit, amikor a 
mostanihoz hasonló számú fiatal-
lal és miniszterelnök úrral együtt 
örülhettünk szövetségünk gaz-
dagodásának. Tavaly a Nemzeti 
Összetartozás Napjára teljes egé-
szében megújult a Rákóczi Hotel 
Tábor és Rendezvényközpont. 
Idén március 27-én, II. Rákóczi 
Ferenc születésnapján ünnepélye-
sen átadtuk az örökös tiszteletbeli 
elnökünk nevét viselő Halzl József 
sportcsarnokot. A Rákóczi Tábor 
a mai napon kiegészül a megépült 
sportkomplexummal, és birtok-
ba vehetik a magyar fiatalok.

Ma a nemzeti összetartozásunk 
mondhatni kézzelfogható. Hi-
szen kedves fiatalok, itt vagytok 
a Felvidékről közel kétszázan, de 
Kárpátaljáról is több mint 100-
an. Itt vannak az erdélyi és a par-
tiumi diákok több mint 250-en, a 
vajdaságiak 50-en és természe-
tesen Magyarországról is érkez-
tetek közel négyszázan. Itt van 
a szomszéd hegytetőn a Magyar 
Kálvária. Itt, ezen a vidéken sű-
rűsödik a magyar történelemnek 
és kultúrának megannyi emlék-
helye, meghatározó eseménye 
és személyisége. Itt találkozik 
az Alföld a hegyvidékkel, itt ta-
lálkoznak a Kárpát-medencei 
nyelvek, itt újult meg a magyar-

nyelv, ide futnak a lengyel boru-
tak, és ez a vidék Rákóczi és a 
szabadságharcos kurucok földje. 
Kedves fiatalok! Megmaradá-
sunknak van jövője, amelynek ti 
vagytok a reményei. Köszönöm, 
hogy ma együtt lehetünk veletek, 
hogy nemzeti összetartozásunk-
nak veletek együtt örülhetünk és 
bízhatunk abban, hogy a követ-
kező években, évtizedekben is 
nagyon sok fiatalnak ugyanezt 
az érzést, élményt és emléket je-
lenti majd ez a hely. Az előttünk 
álló nyáron ötezernél is több Kár-
pát-medencei és nagyvilágban 
élő magyar fiatal táborozhat itt. 
Reméljük, közületek is számosan.
Idén ezen a hétvégén ünnepeljük 
a pünkösdöt is, a Szentlélek kiára-
dását. Azt kívánom, legyen ez az 
ünnep megerősítő kegyelem a mi 
egyéni és közösségi életünkben.” 

Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter szerint a trianoni megemlé-
kezések egyben fájdalmasak és 
motiválóak. ”500 határon túli és 
500 határon belüli fiatal van itt. 
Ez szimbolikus, hiszen a Rákó-
czi Tábor Sátoraljaújhelyben van. 
Sátoraljaújhely pedig a legna-
gyobb vérveszteséget szenvedte 
el a most magyar földön lévő te-
lepülések közül, különösen azért, 
mert közel 200 évig Zemplén 
vármegye megyeszékhelyeként 
kellett elszenvedni azt, hogy a 
megye kicsúszott alóla. A mai 
napig is érezzük ennek a negatív 
hatásait, de ugyanakkor mindent 
elkövetünk, hogy ezt a negatív 
hatást pozitívra tudjuk fordítani. 
Szimbolikus az is, hogy fiatalok 
vannak itt, mert hiszen Magyaror-
szág és Sátoraljaújhely is belőlük 
tud majd építkezni a jövőben.”

Dr. Hörcsik Richárd, országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy ön-
magában véve ez a nap főként az 
összetartozásról szól.  „Szimbo-
likus jelentősége van a mai nap-
nak, hogy ezer diák itt találkozik, 
nemcsak barátságok, nemcsak 
kapcsolatok szövődnek, hanem 
a nemzeti érzés, hogy mi együ-
vé tartozunk. Bárhol éljenek, de 
ugyanaz a szív magyar szív dobog 
a lelkükben, mint ami itt a határ 
innenső oldalán. Nagyon fontos, 
hogy ezt tudatosítsuk a fiatalok-
ban, hogy mi összetartozunk. 
Hogy ez a kapocs megmaradjon 
akkor is, amikor a világ bárme-
lyik részére veti a sors őket, hogy 
ezzel kifejezésre kerül az, hogy 
magyarok vagyunk, nekünk fe-
lelősségünk van minden magya-
rért, bárhol is éljen a világban.”
   
A Rákóczi Táborban ezt követően 
színes programok részesei lehet-
tek a diákok,  majd ünnepélyes 
keretek között adták át a Rákóczi 
Szövetség alelnöke és alapítójá-
nak nevét viselő Kun Ferenc sport-
pályát is. Ezzel útjára is indult 
a nyári szezon, amikor is közel 
5000 fiatalt fogad majd Sátoral-
jaújhelyen a Rákóczi Szövetség.

https://rakocziszovetseg.org
Rákóczi Hotel, Tábor és Rendez-

vényközpont Sátoraljaújhely 
V. István király útja 123

folytatás az első oldalról 
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Új bevásárlóközpont épül 

Ünnepélyes keretek között he-
lyezték el annak a 2000 négyzet-
méteres új bevásárlóközpontnak 
az alapkövét, amely kettő milli-
árd forintból épül Sátoraljaújhe-
lyen. Ehhez további 8000 négy-
zetméteren parkoló is épül majd. 
A teljes beruházás várhatóan ez 
év novemberére valósul meg. 
Három új üzlet kap majd itt helyet, 
ennek köszönhetően 40 fő foglal-
koztatására lesz lehetőség. A ma-
gánbefektetéssel megvalósuló fej-
lesztés Sátoraljaújhely gazdasági 
versenyképességét és ezzel együtt 
kereskedelmi központ szerepét is 
erősíti a térségben. A történelem 
folyamán ez utóbbi kapcsán je-

lentős örökséget hordoz a város 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter szerint. Ez éledhet újjá ezzel a 
fejlesztéssel, mondta az esemény-
kapcsán. Kiemelte azt is, hogy ez 
a beruházás nemcsak a városnak, 
hanem a térségnek is szól. Dá-
nyi Gábor, a kivitelezést végző 
D-Gesztor Kft tulajdonos-ügyve-
zetője szerint minden a megfelelő 
ütemben halad annak érdekében, 
hogy novemberben, még a ka-
rácsonyt megelőző előkészületi 
időszakban megnyithassanak az 
üzletek. Jelen pillanatban az sem 
hátráltatja a munkálatokat, hogy 
az építőiparban munkaerő és 
sokszor alapanyag hiány van. A 
20 éves cég ugyanis rendelkezik 
minden olyan erőforrással, ami a 
kivitelezés biztonságát garantál-
ni tudja, tette hozzá. Dr. Hörcsik 
Richárd, országgyűlési képviselő 
szerint a sátoraljaújhelyi beruhá-
zás is bizonyítja, hogy a zemplé-
ni régió gazdaságilag erős és sok 
lehetőséget tartogat a befektetni 
szándékozóknak. A bevásárló 

központ CCC, Pepco és ECO-
Family üzlettel nyílik majd meg.
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Töretlen a fejlődés - egyre több beruházás áll az ünnepélyes átadás előtt
Sátoraljaújhelyen már ezen a nyáron is számos fejlesztés eredményét élvezhetik az itt élők és az ide érke-
zők egyaránt. Ez elsősorban az idegenforgalom és a turizmus területén lesz látványos, de a lakók kom-
fortérzetének növelését is több beruházás  segíti majd. Ami pedig a legfontosabb, ez munkahelyeket őriz 
meg és teremt újakat is, illetve az itt eltöltött vendégéjszakák száma is növekedni fog. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a város és az itt működő vállalkozások bevétele is nőni fog Dankó Dénes alpolgármester szerint.

Az elmúlt napokban többször is 
látni lehetett, amint a megújított 
libegőn hordókat szállítottak. Ez 
is része volt annak a terheléses 
próbának, amely normál és szél-
sőséges körülmények között teszi 
próbára a kötélpályát és a felvo-
nó szerkezetét. „Gyakorlatilag 
a beruházás utolsó fázisához ér-
tünk, hiszen maga a létesítmény 
elkészült. A kivitelező most ért 
oda, hogy a terheléses vizsgála-

tot megkezdhette. Ennek alapján 
meg fog születni a rendszer TÜV 
minősítése, ami igazolja majd, 
hogy alkalmas arra, hogy embe-
reket szállítson.” Dankó Dénes 
ennek kapcsán azt is hozzátette, 
hogy ezt követi majd a magyar 
hatóságok által előírt próbaüzem. 
Ennek végén lehet beadni a hasz-
nálatbavételi engedélykérelmet.  
„Az elkövetkező egy-két hét arról 
fog szólni, hogy lefut a tesztü-
zem, és valamennyi szakhatóság 
megállapítja, hogy biztonságos a 
szerkezet, majd megtörténik az 
úgynevezett használatbavételi 
engedélyezési eljárás is, aminek 
a végeredményével átadhatjuk a 
megújult libegőt a nagyközönség-
nek. Nagyon várjuk ezt a pillana-
tot, mert gyakorlatilag a Zemplén 
Kalandpark ütőere a magashegyi 
libegő” Ezzel közelíthető meg a 
legegyszerűbben a hegyen talál-
ható valamennyi élményelem. 

A régi-új libegő számos újdon-
ságot is rejt majd magában a 
nagyobb élmény érdekében. Az 
előzőhöz képest közel háromszor 
annyi széket szállít, mint a koráb-
biakban, azaz 920 fő/óra kapaci-
tással rendelkezik. Ezzel együtt 
ez egy fontos részévé válik annak 
a komplex fejlesztésnek, ami már 
a Szár-heggyel is összefügg, ahol 
szintén zajlanak a kivitelezési 
munkálatok. Az alpolgármester 
hozzátette azt is, hogy ezzel pár-
huzamosan zajlik a nagy építke-
zés a középső állomás és a Szár-
hegy között is, hiszen ahogy ez a 
munkafolyamat a végéhez ért, a 
kivitelező átvonul és készíti elő 
majd a kötél kifeszítésére a szár-
hegyi libegőt. Annak egy hónap-
pal később telik le a kivitelezési 
határideje. Bár az még egy esz-
tendő legalább mire elkészül, de 
egy rendszerben gondolkodtunk 
és nagyon fontos, hogy a Szár-
hegy és a Magas-hegy között ha-
tékonyabb legyen a turisták szál-
lítása. Ennek köszönhetően az is 
előfordulhat, hogy valaki átszál-

lójegyet vesz és fölmegy a Ma-
gas-hegy középső állomásáig. Ott 
kiszáll, átsétál egy másik libegőre 
és átmegy a Szárhegyre. Ráadá-
sul ismerve ez utóbbi nyomvona-
lát, nagyon izgalmas és érdekes 
lesz, hiszen az teljesen lemegy a 
Zsólyomka-völgybe, onnan in-
dul el fölfelé a Szárhegyre. Ott 
van egy szikla, ami lentről nem 
igazán látszik. Annak az aljánál, 
és a tetején is van egy oszlop, és 

ezáltal egy nagyon impozáns lát-
vány lesz ott átlibegni. „Ráadásul 
megnyílik a lehetőség, hogy azok 
is feljussanak a Magyar Kálvári-
ára, a századik országzászlóhoz, 
a Szent István kápolnához, akik 
amúgy nem tudnának fölsétálni” 
Az alpolgármester azt is kiemel-
te, hogy 2019-ben volt az utolsó 
teljes turisztikai év. Akkor 273 
ezer fizető vendége volt a Zemp-
lén Kalandparknak. Most abban 
bíznak, hogy nagyon rövid időn 
belül ez meg is duplázódik majd. 
„Az előzetes jelek azt mutatják, 
hogy nagyon-nagyon szeretnének 
jönni az emberek. Szeretnénk, 
ha a kivitelező minél hamarabb 
átadná a megújult libegőt. Ak-
kor teljes egészében kinyílik a 
Zemplén Kalandpark, és a kö-
vetkező lépés valóban újdonság-
ként a szárhegyi libegő lesz, majd 
pedig a gyalogos kötélhídnak az 
elkészülte, de már a vár is az idei 
nyáron biztosan látogatható lesz.”

Egy másik területen is látványos 
munkálatok zajlanak. A Rákóczi 
Tábor sportkomplexumának fej-
lesztése befejeződött. Ennek kö-
szönhetően pedig megkezdődött 
az Oremus út felújítása. „A felső 
szakasz felmarása már megtör-
tént, az úgynevezett CKT (szá-

razbeton) alapot már a kivitelező 
leöntötte. Most van egy technoló-
giai várakozási idő, majd erre jön 
rá a kötőréteg, és kétszer két centi 
kopóréteg. A vár látogatóköz-
ponthoz bevezető útszakaszon 
ez már elkészült. Az Oremus út, 
Erzsébet királyné útja, szerpentin 
szakasz nagyon keskeny, renge-
teg víkendház, szőlő, gyümölcsös 
van itt. Éppen ezért szakaszokra 

bontva tudnak csak haladni a ki-
vitelezők. Az év végére kell elké-
szülnie a kivitelezőnek. Mi abban 
bízunk, hogy szeptember-októ-
ber környékén, legkésőbb annak 
végére kész lesz. Egy speciális 
módot választottunk, hiszen most 
a Május-kút utca felől, az úgyne-
vezett szervizúton el lehet jönni 
az egykori majális parkba, onnan 
a Rákóczi Tábor is megközelíthe-
tő. Ahogy halad lefele az útépítés, 
egyre több telket tudnak majd a 
tulajdonosok újra kényelmesen 
megközelíteni. Ezúton szeretném 
kérni a türelmüket, a megértésü-
ket, merthogy meglehetősen ne-
héz körülmények között kell az 
utat megépíteni a kivitelezőnek. 
Azt kértük, hogy folyamatosan 
informálja a telektulajdonosokat, 
hogy mikor, honnantól meddig, 
melyik útszakasz lesz lezárva. Ha 
kiböjtöljük ezt a kis kellemetlen-
séget, akkor mindenki örülhet, 
hiszen egy teljesen megújult, au-
tópálya minőségű úton közleked-
hetünk majd. Ráadásul nekünk 
üzemeltetőnek ez egy nagyon 
nagy segítség, mert legalább öt-
ven évig ehhez az útszakaszhoz 
nem kell majd hozzányúlnunk.”    
Arra a kérdésre, hogy mekkora 
összegbe kerül ez útfelújítás, az 
alpolgármester elmondta, hogy 
mintegy 100 millió forintot jelent. 
Ezt azonban egy korábban elnyert 

komplex pályázat fedezi. Még-
pedig a zempléni-abaúji várak 
fejlesztésére elnyert forrás egy 
részét képezi. „Ez tartalmazza 
többek között a boldogkőváraljai 
vár palotaszárnyának fejlesztését, 
a látogatóközpont kiépítését, par-
koló építését. Ennek a projektnek 
a része az Újhelyi Várfejlesztés, 
a látogatóközpont a parkoló fej-
lesztése, és ez az út. Azért tűnik 
úgy, mintha ez egy különálló be-
ruházás lenne, mert amikor meg-
kaptuk az örömhírt a Rákóczi 
Szövetség elnökétől, a Rákóczi 
Tábor a sportkomplexum fejlesz-
tésébe belekezd, akkor kezdemé-
nyeztünk a közreműködő szerve-
zettel, az irányító hatósággal egy 
módosítást. Felesleges lett volna 
ezt az utat megépíteni úgy, hogy 
az építés forgaloma erre terhelő-
dik rá. Így arrébb tudtuk tenni a 
kivitelezési időpontot.  Másrészt 
a projektnek alapból nem volt ré-
sze a Rákóczi Tábor bejárata és 
a Majális park felé vezető út kö-
zötti szakasz. Amikor a pályáza-
tot beadtuk, még közel sem volt 
ilyen fejlesztés alatt a Rákóczi 
Tábor. Erre is külön engedélyt 
kellett kérnünk, és egy úgyneve-
zett többletforrás igényt. Ezt is 
megkaptuk az irányító hatóságtól. 
Így ez összességében egy 3 milli-
árdos projekt, amiből a 100 millió 
forintot meghaladja az útépítés.”



Magyarországon elsőként 
1952-ben tartottak hivatalo-
san Pedagógus Napot. Mint 
minden évben, úgy idén is 
június első vasárnapján az ő 
munkájukat méltatták. En-
nek jegyében Sátor-aljaújhely 
Város Önkormányzata május 
31-én a városban oktató, ne-
velő, fejlesztő munkát végző 
pedagógusokat köszöntötte. 

A Kossuth Lajos Művelődési 
Központ színháztermében meg-
tartott ünnepség keretében Sza-
mosvölgyi Péter polgármester 
beszélt a pedagógus hivatásról és 
arról, hogy sokrétű feladatuk és 
felelősségük van azoknak, akik  
ezt a szakmát választják: „Változ-
tak az igények a gyerekek, a szü-
lők, a társadalom részéről. Azt, 
hogy milyen a társadalmi megíté-
lése ennek a hivatásnak? Változó. 
Mondjuk azt, hogy hektikus és 
nem Önök tehetnek róla. A jogok, 
a lehetőségek, az öntudat bur-
jánzása és erősödése kihat a pe-
dagógus hivatására. A konklúzió 
számomra az, hogy ma már nem 
tudnék tanítani. Nem tudnék taní-
tani, mert ez a 25 év, ez a negyed-
század, ami elmúlt a hivatásom és 
a mostani hivatásom között, any-
nyira módosította mindazt, amit 
én fontosnak és jónak tartottam, 

hogy csak a nagyrabecsülésemet 
tudom kifejezni Önök felé, hogy 
ilyen körülmények között is áll-
ják a sarat. Óriási fejlődés indult 
a világban. Persze ez jó hír. A 
számítástechnika, a tudományos 
lehetőségek tárháza egyre és egy-
re bővül, aminek meg kell felel-
ni. Újabb és újabb elképzelések, 
programok, tantervek, tanmene-
tek változtak, jöttek-mentek, ami-
nek szintén meg kellett felelni. 
Egy dolog maradt, ami biztos, az 
a gyerek. A gyerek, aki nem tud-
ja és nem is akarja kivonni magát 
fiatalként, gyerekként sem a vál-
tozásokból és a virtuális világba 
menekül a valódi két lábon járó 
élet elől. Innen kell kirángatni 
sokszor az iskolában is és otthon 
is. Ezek a kiváló jövőt jelentő fia-
taljaink. A világ ettől függetlenül 
is változik. Gondolták volna azt 
néhány évvel ezelőtt, hogy egy 
világjárványnak leszünk szenve-
dő alanyai, hogy most annak vé-
geztével éppen háború dúl Euró-
pában, éppen a szomszédunkban. 
És ki tudja, mi jöhet még? Erre 
semmilyen szakmában, semmi-
lyen társadalomban nem lehet 
felkészülni. Erre csak felvértezni 
tudjuk magunkat. Begyűrűznek a 
problémák a családunkba, a mun-
kahelyünkre, így begyűrűznek 

ezek a problémák a gyermekekhez 
is, hiszen nem tudják megoldani, 
nem tudják feldolgozni a tőlük 
független problémákat. A család-
ban nem mindig érnek rá vagy 
nem tudnak foglalkozni a gyere-
kekkel kellőképpen a szülők. Így 
ez a munka, ez a feladat is Önökre 
marad. Ahogy Önök és az összes 
többi kolléga neveli a gyerekeket, 
és nem csak oktatja, nem véletle-
nül a neveléssel kezdtem, olyan 
lesz a jövő. A mai napon engedjék 
meg, hogy külön köszöntsek egy 
csoportot Önök közül. Azokat a 
pedagógusokat, akik nehéz körül-
mények között felnövő gyerme-
kekkel, fiatalokkal foglalkoznak, 
hátrányos helyzetűekkel, halmo-
zottan hátrányos helyzetűekkel 
és sok esetben egyéb problémá-
val küzdő gyerekekkel is, pél-
dául a nevelési tanácsadóban, az 
EGYMI-ben, a Kazinczy iskola 
tagintézményeiben, de mondhat-
nám a Trefortban és a Georgi-
konban dolgozókat is. Ott meg 
kell küzdeni néha minden percért 
és a fegyelemért is. Ott nem az 
ötösért küzd a diákok jó része, 
hanem a bennmaradásért. Szük-
ségünk van a munkájukra, mert 
ezekből az emberekből is ki kell 
nevelni a társadalom hasznos tag-
ját, mert mindenkire szükségünk 
van, rájuk is. Ezért van szükség 
az Önök munkájára! Önöknek is 
és mindenkinek feltöltődést, erőt, 
egészséget és kitartást kívánok 
a pedagógusnap alkalmából!” 

Ezt követően a Tánc-Ért Kulturá-
lis és Sport Egyesület Dance Art 
Team, Schweitzer Tamás vezeté-
sével és koreoráfiájával táncok-
kal színesítette az ünnepséget, 
majd átadták Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzata Neve-
lői Díját. Ezt Pálinkásné Sza-
lánczi Gyöngyi, a Borsod-Aba-
új Zemplén Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat tagintézményé-
nek igazgatója   vehette  át.  

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi 
szakvizsgás gyógypedagógus, 
aki több évtizede elhivatott kép-
viselője az oktató-nevelő munká-
nak. 1986-tól gyógypedagógus-
ként dolgozott a sátoraljaújhelyi 
Kisegítő Iskolában, majd 1995-
től a Nevelési Tanácsadó csapatát 
erősítette gyógypedagógusi-fej-
lesztőpedagógusi szaktudásával.
1995-től 2013-ig igazgatóhe-
lyettesként a Pedagógiai Szak-
szolgálat szakmai munkájának 
szervezésében, a vidéki ellátás 
lebonyolításában, pályázatok ké-
szítésében vállalt jelentős felada-
tokat. 2014-től lett az tagintéz-
mény igazgatója. Vezetése alatt 
teljesedett ki a szakszolgálati 
feladatellátás, ahol is a nevelési 
tanácsadás, a logopédiai ellátás, a 
szakértői bizottsági tevékenység, 
a gyógytestnevelés mellett meg-
szervezte a korai fejlesztést is. A 
szakszolgálat a rászoruló gyerme-
kek ellátásán túl jelentős szakmai 
segítséget nyújt a nevelő-oktató 
munkát végző szakemberek szá-
mára. Ebben a munkában mindvé-
gig élen járt. Előadásokkal, edu-
kációs tevékenységgel támogatja 
a családok, szülők gyermekne-
velését, valamint a pedagógusok 
nevelő és oktató tevékenységét. 
Elhivatottságát bizonyítja, hogy 
folyamatosan módszer spe-
cifikus képzéseken sajátít-

ja el a szakma legújabb ismereteit.
 Prevenciós, korrekciós tevé-
kenysége, empatikus hozzáállása, 
gyógypedagógusi attitűdje szá-
mos gyermek fejlődését, nevelé-
sét, iskolai előmenetelét segítette. 
Sok-sok fiatalt támogatott, erő-
sített a tehetséggondozás során, 
másokat elindított a pályaválasz-
tás útján. Különösen hatékony 
a tanulás tanításában, aminek 
köszönhetően a hozzá forduló 
gyermekek képességeiknek meg-
felelően tudnak teljesíteni az is-
kolában. A szakszolgálat felada-
tai mellett a gyógypedagógusi 
munkához szorosan kapcsolódó-
an egyéb feladatokat is vállal. A 
szakmát segítendően publikációi 
jelentek meg, melyeket megyei 
és országos szinten hasznosíta-
ni tudnak a szakmabeliek. Óra-
adó tanárként közreműködött 
az EKE Sárospataki Comenius 
Campusán a gyógypedagógia 
szakos hallgatók képzésében.
   Magas színvonalú, kiemelkedő 
munkáját több ízben jutalmaz-
ták. 2008-ban Pedagógiai Díjban 
részesült a B-A-Z Megyei Köz-
oktatásért Közalapítvány által. 
2019-ben Főigazgatói oklevelet 
kapott az intézményvezetői mun-
kája elismeréseként.  2020-ban az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Miniszteri Elismerő Okleve-
let adományozott a tagintézmény 
részére, kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréseként.
Mindezek mellett elhivatottan 
részt vesz városunk közéleté-
ben. Ötlete és kezdeményezé-
se nyomán vált hagyomány-
nyá a sóváradi testvértelepülés 
javára évente megrendezésre 
kerülő színvonalas jótékony-
sági est. Külsős bizottsági tag-
ként rendszeresen segíti a város 
önkor-mányzatának munkáját.

Két év szünet után újra átadták 
a díszokleveleket is a nyugdíjas 
pedagógusoknak. 50 éven át ki-
fejtett szakmai tevékenysége elis-
meréséül arany díszoklevélben 
részesült: Gál Sándorné, Kovács 
Csabáné és Pusztai Lászlóné, akik 
a sárospataki Tanítóképző Inté-
zetben végeztek valamint Kons-
tantin Józsefné, Légrádi Istvánné, 
akik a nyíregyházi Tanárképző 
Főiskolán végeztek. 60 éven át 
kifejtett szakmai tevékenysége el-
ismeréséül gyémánt díszoklevél-
ben részesült Hamkó Gyuláné és 
dr. Mészáros Péter Pálné, akik a 
sárospataki Tanítóképző Intézet-
ben végeztek. 65 éven át kifejtett 
szakmai tevékenysége elismeré-
séül vas díszoklevélben része-

sült Brogli Vendelné, aki a sáros-
pataki Tanítóképző Intézetben, 
Palicz Endréné, aki az egri Álla-
mi Pedagógiai Főiskolán és Varga 
Ferencné, aki az egri Tanárképző 
Főiskolán valamint  Wojnárovits 

Ágnes Erzsébet, aki a kaposvári 
Állami Gárdonyi Géza Tanító-
képző Intézetben végzett. 70 éven 
át kifejtett szakmai tevékenysége 
elismeréséül rubin díszokle-
vélben részesült Felegyi Pálné, 
aki a miskolci Állami Tanító – 
Óvónőképző Intézetben végzett. 
Ezt követően színpadra szólí-
tották Zelina Zoltánnét, a Sáto-
raljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 
Szlovák és Német Nemzetiségi 
Óvoda, Bölcsőde intézményve-
zetőjét, mesterpedagógusát, aki 
a Borsod – Abaúj- Zemplén Me-

gyei Közgyűlés által adományo-
zott Comenius díjat vehette át.  
Ezt azon pedagógusok kaphatták 
meg, akik oktató- nevelő munká-
juk során jelentős eredményeket 
értek el a jövő generációjának 
nevelése, oktatása terén, illetve 
pedagógiai gyakorlatot támogató 
tevékenységet végeznek. Több, 
mint 40 éves óvodapedagógusi 
pályafutását mindig is végigkí-
sérte a gyermekek érdekeinek 
mindenek feletti tiszteletben tar-
tása, a tehetségígéretek gondo-
zása, mely örök érték számára. 
   
A program keretében átadták a 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tere által adományozott Peda-
gógus Szolgálati Emlékéremet, 
amelyet Gál Györgyné óvoda-
pedagógus, Bajzáthné Szenczy 
Judit óvodapedagógus, Kosláb 
Zoltánné és Veleczki Lászlóné 
óvodapedagógusok vehettek át.
Ezt követően közös beszélge-
tésre várták a pedagógusokat.

Pedagógus nap- kihívások, elismerések, hivatás
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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!

Újra fogadja a vendégeket

Megújult a sátoraljaújhelyi Ha-
lászcsárda, amelynek működteté-
se ez év januárjától a Kossuth La-
jos Művelődési Központ feladata 
lett. A teljes mértékben önerőből 
megvalósított fejlesztéssel ez a 
vendéglátóipari egység számos 
funkciót tölt majd be a város éle-
tében. Budainé Bodnár Edit, a 
közművelődési intézmény igaz-
gatója kiemelte, ezzel a turizmus 
és a kulturális események minő-
ségibb szolgáltatását szeretnék 
megvalósítani. Hangulatában a 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
ponttal valamint a Latabár Ár-
pád kávéházzal hasonlatos stílus 
fogadja az ide betérőket. Ezzel 
együtt a munkahelymegtartás és 
teremtés is fontos szempont volt. 
Az igazgató hozzátette, még szá-
mos újítást szeretnének megva-
lósítani annak érdekében, hogy a 
turizmust és a kulturális életet is 
ilyen formában erősíteni tudják.

Közbiztonság, köztisztaság, az 
önkormányzati bérlakások álla-
potának megőrzése és a bérlők 
fizetéselmaradásai. Ezek a legy-
gyakoribb témakörök, amelyek 
szerepelnek Sátoraljaújhely Vá-
ros Önkormányzata által rend-
szeresen tartott közbiztonsági 
egyeztetéseken. Ennek a Polgár-
mesteri Hivatal érintett osztály-
vezetői, a közterületfelügyelet 
és a rendőrség is állandó meghí-
volt résztvevője. Kiemelt téma 
az illegális szemétlerakók el-
leni fellépések szükségessége.

Határozottabb fellépéssel

A Magyar Honvédség parancsnoka tett látogatást városunkban
Május 21-e, a Magyar Honvéde-
lem napja kiváló alkalom arra, 
hogy emlékezzünk a hősökre, 
a magyar katonákra, akik na-
gyon sokat tettek egykoron és 
tesznek mind a mai napig azért, 
hogy az állampolgárok nyugod-
tan és biztonságban élhessenek.

 Többek között erről is beszélt 
Dr. Ruszin-Szendi Romulusz al-
tábornagy, a Magyar Honvédség 
parancsnoka Sátoraljaújhely-
ben tett látogatása alkalmával. 
Előbb a Zemplén Televízió stú-
diójában kiemelte, hogy itthon 
és külföldön egyaránt elismert 
a magyar katonák felkészült-
sége, szakmai elhivatottsága. 

„A NATO-tagjai vagyunk már egy 
jó ideje és ennek a szárazföldi mű-
veletének egy magyar tábornok a 
parancsnoka Koszovóban. Én azt 
gondolom, hogy ez hűen tükrözi 
azt, hogy – persze  mi mondhat-
juk azt magunkról, hogy jobbak 
vagyunk mindenkinél és elismer 
mindenki minket-, de a külső 
visszacsatolás is fontos.  Az, hogy 
megengedi a Szövetség, hogy egy 
magyar tábornok vezesse ezt a 

műveletet, az szerintem önma-
gáért beszél. Ugyanakkor az EU-
FOR-ban, Szarajevóban az euró-
pai uniós misszióban egy magyar 
a parancsnok-helyettes törzsfőnö-
ke. Ott van egy NATO-misszió 
is egyébként. Annak helyettese, 
törzsfőnöke szintén egy magyar 
ezredes. Ezek olyan példák, ame-
lyeket nem nagyon kell magya-
rázni, önmagukért beszélnek. Az 
elismertségünk ebből a szem-

pontból úgy gondolom, hogy ké-
zenfekvő a Szövetségen belül is. 
Sokat dolgoztunk ezért és igyek-
szünk megfelelni ennek a jövőben 
is, hogy valóban azt mondhassuk, 
hogy értékes partnerek vagyunk.”
    A Magyar Honvédség parancsno-
ka arról is beszélt, hogy a haderő-
fejlesztés ma kézzel fogható több 
területen is. A jövőre vonatkozóan 
is hosszú távú tervek szerepelnek: 
„Nem csak ígérgetések vannak, 
hanem bizonyítékok is. Itt van-
nak a helikopterek, a harcko-
csik, idén érkeznek a lövegek, itt 
vannak a Gidrán harcjárművek, 
a kézi fegyverek, az új egyenru-
ha. Számtalan újdonság van és 
mindig elmondom, hogy ennek a 
hadreőfejlesztésnek nemcsak az 
a csodája, előnye, hogy elmen-
tünk vasat venni a katonáknak, 
hogy hatékonyabban végezzék 
feladatukat, hanem bizony az is, 
hogy a hadiipar is újra megjele-
nik Magyarországon. Üzemek 
létesülnek, a legújabb technoló-
gia érkezik az országba, ami a 
haditechnikán belül van. Hama-
rosan  érkezik az Airbus gyár, a 
harckocsi gyár, a lőszergyár,  a 
kézifegyver gyárunk már műkö-
dik. Így a függőségünk is csök-
ken. Ugyanakkor a fiatalok, akik 
azt gondolják, hogy szeretnék 
szolgálni a hazát, nem feltétlenül 
egyenruhában, hanem az iparban 
mérnökként, a legújabb techno-
lógiának köszönhetően részesévé 
válhatnak ennek a fejlesztésnek."
 Emellett a Magyar Honvédség 
komplex életpálya modellt tud 
kínálni a fiatalok számára. Eb-
ben kiemelt szerepe van a honvéd 
kadét képzésnek is, ami példá-
ul Sátoraljaújhelyben a Kossuth 
Lajos Technikum, Szakképző 
Iskola és Gimnáziumban is el-
érhető a diákok számára, tette 
hozzá a parancsnok. Ezt köve-
tően már erről  is részleteseb-
ben beszélt a középiskola által 
szervezett program keretében. 

Szamosvölgyi Péter polgármester 
és Dankó Dénes alpolgármester 
fogadta az altábornagyot, majd 
az oktatási intézményben is nagy 
érdeklődés övezte a parancsnoki 
látogatást és az általa tartott előa-
dást. A kadét diákok köszöntését 
követően már az intézmény falai 
között tekintette meg mindazt, 
amivel a pedagógusok a diákokat 
a történelem szeretetére és em-
lékezetére tanítják a fiatalokat. 
Majd már a tornateremben mesélt 
a katonai hivatásról, a Magyar 
Honvédség által nyújtott lehetősé-
gekről és a külföldi missziókról is.
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Polgármester ösztöndíja

Folytatva a hagyományt, május-
ban is átadta Szamosvölgyi Péter 
polgármester a tanulmányaiban 
eredményes és közösségében ak-
tív diák számára a „Polgármes-
ter ösztöndíját”. Kuhár Kristóf, a 
Georgikon Görögkatolikus Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 11. b osztályos tanu-
lója részesült ebben az iskola és a 
pedagógusok véleménye alapján. 
Segítőkész, empatikus, ünnepsé-
gek résztvevője, a szakmai kom-
petenciákat elsajátító, szolgal-
mas fiatal, aki még verseket is ír. 
Többek között ezeket a tulajdon-
ságait emelte ki Bocsor István-
né osztályfőnök és Papp Zoltán 
igazgató az ünnepi alkalom kap-
csán. Ezzel együtt a „Polgármes-
ter ösztöndíja” arra is kiválóan 
alkalmas arra, hogy a többi diák-
ban is erősíteni lehessen a tettvá-
gyat és motivációt. Kuhár Kristóf 
az iskola elvégzése után egye-
temen szeretne tovább tanulni. 



James Hamer-Morton: Szabadulószobás fejtörők 

Ha vonzanak a rejtélyek, 
szívesen gondolkodsz ösz-
szetett logikai feladványok 
megoldásán, ennek a könyv-
nek a lapjain átélheted a 
szabadulószobák izgalmát! 

A szabadulószobák pillanatok 
alatt robbantak be a köztudat-
ba, az irántuk való érdeklődés 
pedig egyre csak növekszik. A 
különböző tematikák alapján fel-
épített nyomozások kiváló szó-
rakozást nyújtanak gyereknek, 
felnőttnek egyaránt. Ez a szó-
rakozási forma egyedi élményt 
nyújt, amihez általában szükség 
van logikára, ügyességre, szem-
fülességre is. Ki ne szeretne, 
hacsak egy kis időre is, de be-
lebújni egy nyomozó bőrébe?  

A szerző, James Hamer-Mor-
ton  népszerű szabadulószobákat 
üzemeltet. Kihívásként tekintett 
arra, amikor egy kiadó megbíz-
ta, hogy valós kulcsok és zárak 

nélküli szabadulókalandot al-
kosson meg könyv formában. 
Végül elkészült Szabadulószo-
bás fejtörők című könyve, mely 
rejtvények, fejtörők láncolatá-
val nyújt több órás szórakozást. 

Napjainkban nagyon sok gyerek 
rengeteg időt tölt a számítógé-
pével, okostelefonjával. Ezért 
különösen fontos, hogy a szülők 
tudjanak olyan élvezetes időtöl-
tést találni, kínálni gyermekeik 
számára, amelyek ellensúlyozás-
képpen épp az együttműködési 
és kommunikációs készsége-
ket fejleszti úgy, hogy azonna-
li pozitív visszajelzést, sikerél-
ményt nyújt a gyerekek számára.

A Szabadulószobás fejtörők című 
könyv tíz egymásra épülő szaba-
dulószobát tartalmaz, amelyek 
végig járásával és megoldásával 
folyamatosan haladunk előre egy 
izgalmas történetben. Egy beve-
zető szobával indul a könyv, ami 
még könnyen megoldható, utána 
viszont kifejezetten nehéz fel-
adatokra számíthatunk. Mindig 
van egy kis történet, ami keretet 

ad a nyomozásnak, közben pe-
dig a szövegben elrejtve találjuk 
meg a nyomokat és a feladatra 
fordítható időt is. Ha elakadunk 
egy feladattal, nem kell kétség-
be esni, igénybe vehetünk kis 
segítségeket, de ha még mindig 
nem jutottunk túl egy rejtvényen, 
akkor végső elkeseredésünkben 
a könyv végén található megol-
dásból is lehet lesni. Ráadásul 
minimális eszközkészlet kell csu-
pán hozzá, ami általában kéznél 
is van: toll,ceruza, papír és olló.

Ebben a kötetben Adam Par-
kinson oknyomozó újságíró bő-
rébe bújva göngyölíthetjük fel 
a Wexell Corporation mögött 
álló titokzatos összeesküvést.

 Önt és csapattársait bezárják 
egy szobába, ahonnan nem olyan 
egyszerű kijutni. A szabadulás-
hoz vezető út, logikai és ügyes-
ségi feladatokon keresztül vezet. 
Ezek megoldásához csapatként 
kell együtt dolgozni. A szobáról 
szobára vezető történet lényege, 
hogy meg kell találni a különböző 
rejtvények megoldásának módját.

A nyomozás jó kis családi prog-
ram lehet, akár kamasz gye-
rekekkel, de felnőttként is.
  Mindenkinek ajánljuk a köny-
vet aki kedveli a rejtélyeket, ka-
landokat, a felderítés izgalmát 
és nem utolsósorban értékes időt 
szeretne tölteni családtagjaival 
vagy barátaival, de akár egye-
dül is, miközben jól szórakozik.

http://www.bazkonyvtar.hu/sujhely/

Connecting Heritages- összekötő örökség
A széphalmi A Magyar Nyelv 
Múzeuma és a Kazinczy Em-
lékcsarnok mellett egy határon 
átnyúló pályázatnak köszönhe-
tően megújult az épületeket is 
körülvevő kert. Így már nem-
csak az épületben, hanem annak 
környezetében is magunkba 
szívhatjuk a magyar nyelvújí-
tás szellemét. Ezzel együtt a 
kert páratlan szépségét minden 
évszakban megcsodálhatjuk.

2008-ban nyitották meg A Magyar 
Nyelv Múzeumát Széphalmon, a 
Kazinczy-emlékhelyen, a magyar 
nyelvújítás vezéralakjának sí-
remléke és emlékcsarnoka köze-
lében. Mára egy határon átnyúló 
pályázatnak köszönhetően a fás-
ligetes emlékkert is megszépült, 
megújult és új funkciót kapott. 
A Kazinczy Ferenc Emlékkert 
rekonstrukciójáról Nyiri Péter, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum - A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma igazgatója 
elmondta, hogy bár a múzeum az 
egykori gyümölcsöskert területén 
épült, amelyet annak idején szé-
pen rendbe tettek, azonban a fás 
kerthez akkor nem nyúltak. Most 
ezt részt is sikerül megújítani, és 
a látogatók előtt megnyitni.  Tör-
ténelmi kertről van szó, amely a 
valamikori kúria és a gazdasági 
udvar körül terült el, és az 1930-
as években élte a virágkorát.       
Mindezt egy Interreg – határon 
átnyúló pályázat tette lehetővé. 
Ebben főpartner a múzeum, míg 
a szlovákiai partner Királyhelmec 
volt, ahol amfiteátrumot építettek 
a projektnek köszönhetően. Szép-

halmon rendbe tették az úthálóza-
tot, megtörtént a beteg, korhadt 
fák kiemelése, helyükre újakat 
ültettek. Bokrokat, virágokat te-
lepítettek, és rendezték a kert 
környezetét is. Kívül-belül resta-
urálták a Kazinczy-emlékcsarno-
kot, mely új berendezést is kap. A 
szakembereknek sikerült kijelöl-
niük az egykori Kazinczy-kúria 
helyét, annak nyomvonalát most 
már a látogatóknak is meg tud-
ják mutatni, akik láthatják, hol 
állt egykor az épület, milyen volt 
annak tájolása, mérete, alaprajza.  
A kertben a látássérültek számá-
ra elhelyeztek két térplasztikát is, 
az egyik az emlékcsarnokot ábrá-
zolja, a másik az egykori kúriát. 
A régi medencét is újjáépítették, 
amiből szökőkút lett. Az érdek-
lődők táblákról ismerhetik meg 
a kert történetét. Mindemellett 
a kert déli területén új úton sé-
tálhatnak a látogatók. Úgyne-
vezett látványtengelyek nyíltak 
meg a területen: a látogatók a 
kert minden pontjáról láthatják 
az emlékcsarnokot, de a főúton 
autózók is gyönyörködhetnek 
benne. A mostani rekonstrukci-
óval tulajdonképpen visszakapta 
a hely régi látványát, hangulatát. 

Ezzel együtt nemcsak az volt a 
cél, hogy legyen egy szép ker-
tünk, ahol sétálni lehet, hanem 
mindez kulturális fejlesztésnek 
is tekinthető, tette hozzá az igaz-
gató. A Magyar Nyelv Múzeuma 
továbbra is végzi a küldetését, 
az anyanyelvvel kapcsolatos is-
meretterjesztést, a megújult kert 

pedig abban segít, hogy ezt a kül-
detést az intézmény még hatéko-
nyabban tudja folytatni.  Ennek 
köszönhetően így már a kertben 
különböző rendezvényeket lehet 
szervezni. Erre amúgy több al-
kalommal már volt is példa. Di-
ákcsere- és tanárcsereprogramok 
zajlottak, határon túli magyar 
pedagógusok és magyarorszá-
gi magyar pedagógusok vettek 
részt képzésen. Ennek lényege, 
hogy megtalálják a szakemberek 
annak a módját, hogy a közös 
kulturális örökséget be tudják 
ágyazni a közoktatásba. Mód-
szertani anyagokat és segédanya-
gokat kaptak ehhez. Egyben arra 
biztattuk őket, hogy erősítsék a 
helyi öntudatot, a nemzeti azo-
nosságtudatot és a hazaszeretetet 
– emelte ki Nyiri Péter. Az is a pá-
lyázat része volt, hogy kulturális 
turisztikai utakat állítanak össze, 
melyek egy telefonos applikáció 
segítségével válnak elérhetővé. 
Nyiri Péter arról is beszámolt, 
hogy A Magyar Nyelv Múzeu-
ma egyre népszerűbb és egyre 
ismertebb. Folyamatosan dol-
goznak azon, hogy minél több 
fórumon, felületen adjanak hírt 
az intézmény rendezvényeiről, 
újdonságairól.   Szívesen tesznek 
látogatást Széphalmon a turisták, 
az osztálykiránduláson résztvevő 
diákok, a táborozó gyerekek és 

fiatalok. Számukra múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokat is tartanak 
a munkatársak, de a fiatalok pá-
lyázatokon, versenyeken is részt 
vehetnek. A megújult kert új le-
hetőségeket is kínál. A pályázati 
program július végén fejeződik be, 
de a látogatók már most birtokba 
vehetik a Kazinczy Emlékkertet. 

A projektről

A program kódja, neve: 
SKHU/1601/1.1/063 
Connecting Heritages

Támogató: az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap

Partnerek: Petőfi Irodalmi Múze-
um (főpartner) és Királyhelmec 

Önkormányzata
A megvalósulási helyszín: A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma, Kazinczy 
Ferenc Emlékkert, 3988 Sátoral-
jaújhely-Széphalom, Kazinczy 

utca 275.
A projektrész támogatási összege: 

1 037 071,85 euró
Projekt kezdete: 2017.12.01.

Projekt vége: 2022.07.31.
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Önkormányzati Tudósítások
Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzat Képviselőtestü-
lete 2022.05.25-én ülésezett, 
mely ülésen főként, az év ezen 
időszakában szokásosnak 
mondható beszámolókat is-
merhették meg a képviselők 
és vitatták meg azokat. Az 
alábbiakban ezekről adunk 
közre röviden összefoglalót.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrka-
pitányság beszámolt a 2021-es 
év közbiztonsági helyzetéről. 
A regisztrált bűncselekmények 
számának alakulása. 2020. év-
ben 215, míg 2021. évben 198 
regisztrált bűncselekmény történt 
Sátoraljaújhely városában, amely 
az előző évhez viszonyítva 7,9%-
os csökkenést mutat. A városban 
nem történt életellenes bűncse-
lekmény és rablás sem. 2020. 
évhez képest a közterületen el-
követett bűncselekmények száma 
74-ről 70-re, 5,4%-kal csökkent. 
2021. évben személygépkocsit 
nem tulajdonítottak el, jármű ön-
kényes elvétele miatt nyomozás 
elrendelésére 1 esetben került sor. 
Rongálás 7 esetben történt. Az 
elmúlt évhez viszonyítva jelen-
tősen – 17-ről 9-re – csökkent a 
lakásbetörések száma, melyben 
nagy szerepet játszik a közterü-
leti rendőri jelenlét növekedése. 

   A tavalyi évben is fokozott fi-
gyelemmel kísérték a városban 
lakó, új pszichoaktív anyagot, ká-
bítószert árusító és fogyasztó sze-
mélyeket, melynek köszönhetően 
6 esetben új pszichoaktív anyag-
gal visszaélés, 9 esetben kábító-
szerrel visszaélés miatt fejeztek 
be eljárást vádemelési javaslattal. 
  
A lakosság szempontjából a leg-
fontosabb vagyon elleni bűn-
cselekmény - a lopás - vonat-
kozásában 65 bűncselekmény 
történt, szemben a 2020. évben 
elkövetett 86 cselekménnyel. 
2021. év folyamán a Sátoraljaúj-
helyi Rendőrkapitányság bűnül-
döző szerveinek nyomozásered-
ményességi mutatója 83,3%, 
amely az országos átlag feletti.
  
A közterületen elkövetett bűn-
cselekmények nyomozáseredmé-
nyességi mutatója 2021. évben 
88,3% volt. Ezen cselekmények 
egyrészt a sértettek által közte-
rületen elveszített értéktárgyak, 
pl. mobiltelefonok, tárcák kész-
pénzzel, okmányokkal, amiket 
a megtaláló személy nem szol-
gáltat vissza és ezzel lopást, jog-
talan elsajátítást követ el. Egy 
része garázdaság. Az eredmé-
nyességet pozitívan befolyásol-

ja, hogy a városban sok helyen 
üzemel térfigyelő kamera, illet-
ve egyre több magánszemély 
használ ilyen fajta technikai be-
rendezéseket, melynek köszön-
hetően az elkövetett jogellenes 
cselekményről objektív bizonyí-
ték kerül a rendőrség birtokába.

A  közlekedésbiztonsági   helyzet, az  
abban bekövetkezett változások. 
Sátoraljaújhely város közigaz-
gatási területén 2021. évben 112 
olyan közúti közlekedési baleset 
következett be, mely rendőri in-
tézkedést igényelt (2020. évben 
88). A bekövetkezett balesetek-
ből 17 személyi sérüléssel járó 
baleset volt (2020. évben 11), 
1 halálos kimenetelű, 9 súlyos, 
7 könnyű sérüléssel járó és 95 
anyagi kárral járó. Sátoraljaúj-
hely vonzáskörzetében 2021. év-
ben 241 olyan közúti közlekedési 
baleset következett be, melyben 
intézkedniük kellett a rendőrök-
nek.  A bekövetkezett balesetek-
ből 39 járt személyi sérüléssel, 
mely a 2020. évben bekövetke-
zett 30 balesethez képest 30%-
os emelkedést jelent. Az elmúlt 
esztendőben halálos sérüléssel 
járó közlekedési baleset 1 esetben 
következett be, így 2020. évhez 
képest nem történt változás.  Az 
ittas okozók száma 2-ről 5-re 
emelkedett, ami a bekövetkezett 
balesetek 12,8%-a. Az 5 ittas 
okozóból 3 személygépkocsi ve-
zető 1 motorkerékpár vezető és 1 
kerékpáros volt. Az adatokból lát-
ható, hogy a rendőri ellenőrzések 
szigorítását a gyorshajtók és ittas 
vezetők forgalomból történő ki-
emelésére is összpontosítani kell.
 
   Az illegális migráció helyzete. 
Sátoraljaújhely város Szlovákiá-
val határos határszakasza 13 km 
hosszú, ez a terület nem esik bele 
a fő migrációs útvonalakba, ilyen 
jellegű elfogások nem történtek. 
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság épületében funkcionáló 
magyar-szlovák Kapcsolattartási 
Szolgálati Helyen 2021. évben 
nem került sor a Szlovák Köz-
társaság területén elfogott kül-
földi idegenrendészeti eljárásra. 
A kapitányság munkatársai-
nak reagálási ideje folyama-
tosan csökken, segélykérés 
esetén maximum 10 perc idő-
tartam alatt a helyszínre érnek. 

 2021. évben a helyi közterü-
let felügyelettől nem érkezett 
szabálysértési feljelentés sza-
bálytalan parkolás miatt. A Sá-
toraljaújhelyen elkövetett 636 
szabálysértésből 97 közrend, köz-
biztonság elleni, 214 közlekedési, 

251 veszélyhelyzeti, 64 iskola- és 
óvodalátogatással kapcsolatos és 
10 új pszichoaktív anyag fogyasz-
tásával, tartásával kapcsolatos 
szabálysértés volt. Pénzbírsággal 
sújtott személyek száma: 951 fő, 
egy főre jutó átlaga: 74 395 Ft. 
A pénzbírság átlaga 24,6%-kal 
emelkedett az előző évi 59 708 
Ft-ról. Az emelkedést a veszély-
helyzeti szabálysértések tárgyi 
súlya miatt kiszabott bírságok 
okozták ugyanis ezen cselekmé-
nyeknél 500 000 Ft-ra emelkedett 
a bírságmaximum. A tárgyévben 
70 750 000 Ft bírságot szab-
tak ki a szabálysértési előadók. 

 A bűnmegelőzési tartalmak 
médiában történő megjelené-
se nagyon fontos, havonta több 
alkalommal adnak ilyen típusú 
tájékoztatást a Zemplén Televízi-
óban illetve a Zemplén FM 104,9, 
helyi rádióban a rendőrség mun-
katársai. A rendőrkapitányság jó 
kapcsolatot ápol a város önkor-
mányzatával. Sátoraljaújhely vá-
ros polgármesterével havonta 1-2 
alkalommal személyes vezetői 
találkozó zajlik, ahol megvitatják 
a város közbiztonsági, rendészeti 
problémáit, valamint a turisztiká-
val összefüggő közös feladatokat. 

  A Képviselő-testület döntött, a II. 
számú házi gyermekorvosi kör-
zet feladat ellátási szerződésé-
nek megkötésérőlis. Sátoraljaúj-
hely Város Önkormányzata 2017. 
július 10. napján területi ellátási 
kötelezettséggel végzett önálló 
orvosi tevékenységre vonatkozó 
feladat ellátási szerződést kötött 
Dr. Hegedűs Jolán házi gyer-
mekorvossal. A szerződés idő-
tartama 5 évre szólt, mely 2022. 
július 9-én lejár. Hegedűs dok-
tornő csatolta a szerződéskötés-
hez szükséges dokumentumokat, 

azaz 
- működési nyilvántartásba vétel 

tárgyában hozott határozatot, 
- orvosi alkalmassági vizsgálatról 

szóló igazolást, 
- folyamatos felelősségbiztosítá-

sát bizonyító okiratot.

 Az Országos Kórházi Főigazga-
tóság publikus adatbázisa tartal-
mazza az alapellátásban prakti-
záló orvosok alap nyilvántartási, 
működési nyilvántartási adatait, 
amely szerint Dr. Hegedűs Jolán 
esetében a működési nyilvántar-
tás érvényessége 2025.05.15-ig 
tart. Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
Szociális és Egészségügyi Bizott-
sága 2022. április 26-án megtar-
tott ülésén tárgyalta és elfogadta 
a II. számú házi gyermekorvosi 
körzet 5 éves munkájáról szóló 

beszámolót. A benyújtott iratok, 
valamint a működési nyilván-
tartásból letöltött adatok alapján 
megállapítható, hogy a házi gyer-
mekorvosi tevékenység ellátására 
a feladat ellátási szerződés meg-
kötését javasolták a képviselők.

  A Testület a többi között tár-
gyalta és elfogadta az Újhelyi 
Gazdálkodási Kft, az Ipari Park 
Kft, a Zemplén Televízió Köz-
hasznú Nonprofit Kft, a Zemplén 
Vízmű Kft, a Védőnői Szolgálat, 
és a Sátoraljaújhelyi Városfej-
lesztő és Gazdasági Kft. 2021 
évi beszámolóját. Valamint 
megvitatta és elfogadta a 2021 
évi zárszámadási rendeletet is. 

A testületi ülés anyaga a 
www.satoraljaujhely.hu 
weboldalon található.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányságon állománygyűlés kere-
tében jutalmaztak négy rendőrt. 
Dsupin Róbert r. alezredes, kapi-
tányságvezető azt is bejelentette, 
személyi változások is történtek 
az egyes osztályok élén. Mind-
ezt azzal indokolta, hogy újabb 
és újabb feladatok várnak a kapi-
tányságra, amelyek kihívásokat is 
tartogatnak. Így a lehető legjobb 
szakmai hátteret szerette volna eh-
hez megteremteni. Ezek közül is 
kiemelte azt, hogy a város még fo-
lyamatban lévő beruházásai illet-
ve a térség iránt egyre inkább nö-
vekvő turisztikai érdeklődés egyre 
több látogatót vonz a városba. Ez-
zel együtt erősebb közbiztonság-
ra, hatékonyabb közlekedésre van 
szükség, amelyek megteremtésé-
ben kiemelt szerepe van a Sátoral-
jaújhelyi Rendőrkapitányságnak. 
Hozzátette, hogy Bárány Péter r. 
századost, az igazgatásrendészeti 
osztály kiemelt főelőadóját elő-
léptették r. őrnaggyá. Sóstói Pé-
ter címzetes r.főtörzszászlóst, a 
cigándi rendőrőrs körzeti megbí-
zottja pénzjutalmat kapott. Rákóci 
Gabriella r.őrmester, a közrend-
védelmi és határrendészeti osz-
tály járőre pénzjutalmat kapott. 
Gamauf Miklós r.zászlóst vizs-
gálót, a vizsgálati osztály vizsgá-
lóját törzszászlóssá léptették elő.

A Rákóczi Szövetség itthon és a 
határon túl települési, egyetemi 
és középiskolai szervezeti keretek 
között ad lehetőséget tagjainak 
arra, hogy részt vegyenek a nagy 
múltú szervezet életében. Ez előb-
biek vezetőit és képviselőit látta 
vendégül sátoraljaújhelyi táborá-
ban. Az elmúlt időszak fejleszté-
seit tekinthették meg a vendégek.  

Átszervezés és jutalmazások

Vendégségben
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Immáron 17. alkalommal ren-
dezték meg a Zemplén Társas-
tánc Fesztivált és Koreográfus 
Versenyt. A kétnapos program-
sorozat keretében 8 szervezet 24 
tánccsoportja és 6 koreográfusa 
kitartó munkájának eredményét 
láthatta az érdeklődő közönség. 
A szervezők és résztvevők egya-
ránt kiemelték: a már nagy hagyo-
mánnyal rendelkező verseny prog-
ramja most, két év pandémia után 
örömünnep volt számukra. Első 
napon a koreográfusok versenye, 

majd szombaton délelőtt a stan-
dard nap, kora délután a menet-
szamba és végül a táncosok latin 
napja szerepelt a programban. A 
Sátoraljaújhelyen, a Városi Sport-
csarnokban megtartott rendez-
vény egy dologban mindenképp 
eltért a korábbiakban megszerve-
zett találkozóktól: két év után nem 
a minősítés volt a legfontosabb a 
fellépő táncosok és a szervezők 
számára sem, hanem az örömtánc 
és az újratalálkozás volt az, ami 
meghatározta annak hangulatát. 

Fesztiváli hangulat és örömünnep

A Holdfény Mazsorett csoport 
és a Sátoraljaújhelyi Kossuth 
Lajos Művelődési Központ két 
év szünet után újra megrendez-
te a hagyományos Mazsorett 
Fesztivált. Erre az eseményre 
több táncos csoport is érkezett, 
így egész délután csodálhatták 
az érdeklődők a mazsorettes lá-
nyokat. Voltak anyukák és vol-
tak olyan kislányok is, akik csak 
egy- két éve vagy pár hónapja 
tagjai a csapatoknak. A zenét a 
sátoraljaújhelyi Lavotta Művé-
szeti Iskola dobcsoportja és az 
Emődi fúvós zenekar szolgál-
tatta. Hagyományos Mazsorett 
szépe választás is helyett ka-
pott a fesztivál programjában. 

Mazsorettfesztivál

Nyitott tűzoltóságok
A Sátoraljaújhelyi Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság is nyitott 
kapukkal várta a gyermeknap 
alkalmából a munkájuk iránt ér-
deklődő családokat, elsősorban 
a kicsiket és kicsit nagyobbakat. 
Az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság szervezésé-
ben országszerte kapcsolódtak 

a tűzoltók ehhez a kezdeménye-
zéshez. Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 16 hivatásos tűzoltó-
ság mellett hét önkéntes tűzoltó 
egyesület is betekintést engedett 
munkájába. Városunkban a gye-
rekekből a legnagyobb izgalmat 
természetesen a szebbnél-szebb 
tűzoltó autók váltották ki.
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