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PM Infó 2022Polgármester ösztöndíjasa

2022-ben immáron másodjára 
ítélték oda a polgármester ösz-
töndíját Sátoraljaújhelyben. Feb-
ruárban a sátoraljaújhelyi Szent 
István Katolikus Technikum és 
Gimnáziumban tanuló 12.-es Er-
dei Gábort érte ez a megtisztel-
tetés. Erdei Gábor informatika 
szakmacsoportos jeles tanulmá-
nyi eredményű ámde, humán be-
állítottságú diák. Aktív sportoló 
és tagja az iskola közösségének. 

Négy éven át je-
les tanulmányi 
eredmény, pél-
dás magatartás,-
versírópályázat, 
természettudo-
mányi és idegen 

nyelvi versenyek első és második 
helyezései, aktív sportélet. Ezek 
mind-mind személyiségének is-
mertetőjegyei. Szamosvölgyi Pé-
ter polgármester szerint annak, 
hogy szinte kifogyhatatlannak 
tűnnek azok a diákok, akik bát-
ran felterjeszthetőek erre az el-
ismerésre annak a bizonyítéka, 
hogy a város oktatási intézmé-
nyeiben minőségi oktatás zaj-
lik és sok a tehetséges fiatal is. 

Sátoraljaújhely és Hegyköz 
Együttműködéséért Egyesület

Megtartotta alakuló ülését Pálhá-
zán a Sátoraljaújhely és Hegyköz 
Együttműködéséért Egyesület. 
Ennek ötletét Szamosvölgyi Péter 
Sátoraljaújhely város polgármes-
tere vetette fel a közös érdekér-
vényesítés, fejlődési lehetőségek 
keresése és megvalósítása érdeké-
ben. A hegyközi települések nagy 
része, Sátoraljaújhely, Alsó- és 
Felsőberecki összefogását tükrö-
zi az egyesület, amelybe tagként 
a térség települései léphetnek be, 
az aktuális polgármesterek által 
képviseltetve. A megjelent alapító 
tagok elfogadták az alapszabályt 
az alakuló gyűlésen, majd meg-
választották az első ciklus tiszt-
ségviselőit is. A legtöbb település 
a turisztikai ágazat fejlesztésében 
látja a jövőt, ezért elsősorban 
olyan lehetőségeket keresnek, 
amelynek keretében ezt megvaló-
síthatják. Így ez a fő irányvonal, 
de emellett minden más jellegű pá-
lyázatot is ki kívánnak használni.
Várják az érintett telelpülések  je-
lentkezését és együttműködését.

Összesen öt témát érintettek a 
soron következő sátoraljaújhelyi 
Polgármester Infó keretében a 
város vezetői. Dankó Dénes al-
polgármester arról beszélt, hogy 
elindult a speciális szűrővizsgála-
ti program Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata szervezésében. 
Ez első alkalommal a hasi ult-
rahangra terjedt ki. További két 
vizsgálatra jelentkezhetnek még 
az állampolgárok. Így belgyógyá-
szati és szájüreget érintő szűrésre.  
Arra is felhívta a figyelmet, hogy 
ez egy megelőző szűrés. Elsősor-
ban a probléma feltárására vonat-
kozik. Az itt kapott információk 
után indulhat el az állampolgár a 
szükséges szakrendelésekre. Sza-
mosvölgyi Péter arról adott tá-
jékoztatást, hogy a covid-okozta 
megbetegedésekből kigyógyultak 
munkatársaik, így ismét a meg-
szokott rendben lehet majd ügye-
ket intézni a Polgármesteri Hi-
vatalban. Téma volt a rendkívüli 
testületi ülés is, amelynek kereté-
ben egy ellenszavazat mellett elfo-
gadta a képviselő testület a város 
2022. évi költségvetését is. Ennek 
nyomán kiderült, hogy a város 
működtetéséhez és feladatellátá-
sához az éves keretösszeg rendel-
kezésre áll. Így jut majd zöldfelü-
letek karbantartására, kátyúzásra, 
még új út építésére is illetve olyan 
fejlesztésekre, amelyek az itt élők 
komfortérzetét növelik majd. Ez-
zel együtt az is elhangzott, hogy 
mindezt pozitív és negatív irányba 
is befolyásolhatja az, hogy a covid 
járvány miként érinti az elkövetke-
zendőkben a várost és az országot. 
Amennyiben ez nem zavarja meg 
a nyári időszakot és befejeződnek 
a beruházások, kiemelten jó év elé 
néz a város. Ha pedig negatív ha-
tások jelentkeznek, akkor az nagy 
valószínűséggel érződik majd itt 
is. Dr. Terdik Sándor, ez esetben 
a helyi választási iroda vezetője-
ként is csatlakozott a PM Infóhoz, 
az ezzel kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat osztotta meg.

Önkormányzati tudósítások

Vadfarm épül Sátoraljaújhelyben. 
Idén szeptemberben kerülnek 
végleges helyükre azok az álla-
tok, amiket egy sátoraljaújhelyi 
vállalkozó szállít Nyíregyházáról 
városunkba. Néhány dámszarvas 
és muflon már látható a telephe-
lyen, de további példányokat is 
hoznak majd. A vadfarmon lévő 
állatokat a későbbiekben látogat-
ni is lehet, mondta Sörös András, 
helyi vállalkozó. Ezzel szeretnék 
a térség turisztikai vonzerejét is 
növelni, elsősorban a kisgyerme-
kes családokra való tekintettel. 

Dámszarvas és muflon

Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Kossuth Lajos Műve-
lődési Központ közös megemlékezésre várta az itt élőket, a Kom-
munista Diktatúra Áldozatainak Emléknapján. Ennek jegyében a 
város vezetői Szamosvölgyi Péter polgármester, Dankó Dénes alpol-
gármester és a jelenlévők előbb a római katolikus Szent István-ki-
rály templomban Ökumenikus imát mondtak az áldozatokért, majd 
elhelyezték a tisztelet virágait Mindszenty József érsek, bíboros, 
Magyarország hercegprímása emléktáblájánál. Ezt követően az ál-
dozatok Kossuth téri táblájához emlékséta keretében érkeztek a 
megemlékezők, ahol a sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum történelem szakos ta-
nára, Bob-Kálmán András emlékezett a történelmi eseményekre.

„Emlékezni jöttünk. Az emlékezés kútja, a múlt iránya azonban lehet 
a jövő is. Ha a kommunizmus bűneiről beszélünk, akkor az emlékezés 
kútja mély. A kommunista diktatúra titkokkal és elhallgatással öve-
zett bűneinek világa valójában a megtöretett és megnyomorított em-
beri sorsoké. A nemzedékeké, amelyeket megfosztottak mindenüktől. 
Nem csupán a szabadságuktól, attól a lehetőségtől, hogy döntsenek 
személyes és közösségi sorsukról, hanem sokszor az élettől is. Emlé-
kezzünk azokra a generációkra, amelyekből rendkívül sokan hiányoz-
nak. Azok, akiket meggyilkoltak, azok, akiket elüldöztek, s azok, aki-
ket kényszermunkatáborokba hurcoltak. 
Emlékezzünk azokra a nemzedékekre, 
amelyeknek megmérgezték az életét, 
büntették hitüket, szétverték közössé-
geiket, szétszakították családjaikat. A 
nemzedékekre, akik előtt lezárták a ha-
tárt, és bezárták az eget, az Illyés-i egy 
mondatba foglalt zsarnokság világába 
kényszerítve őket, amelyen tehetségük 
és munkájuk alig változtathatott. A kom-
munizmus áldozatainak a száma mér-
tékadó becslések szerint világszerte 100 
millió halott. Ez a szám emberi ésszel 
nehezen felmérhető, az emberi szívnek 
felfoghatatlan. Az emberi szíven sokszor egy lélek elvesztése is soha 
be nem gyógyuló sebet ejt. Ha az egyszeres fájdalom is végtelen, ak-
kor százmilliószorosának átérzéséhez kevés az emberi szó, szív és 
elme. Máraival, mondhatjuk, mert ő sem szól már, nem is vádol, néz, 
mint Krisztus a keresztfáról. Nézzük a magyar áldozatok rideg száma-
datait. A szovjet levéltárakban 526 ezer gulágra hurcolt magyar ember-
nek van nyoma, de jól tudjuk, az adminisztráció sosem volt a bolsevik 
rendszer legerősebb oldala, ha emberéletekről volt szó. Mértékadó 
becslések szerint Magyarországról nagyjából 700 ezer embert rabol-

tak el a málenkij robotra hivatkozva, közülük 300 ezren sosem tértek 
vissza. Arról már nem készült statisztika, hogy a hazatérők milyen tes-
tüket és lelküket megnyomorító sérüléseket szenvedtek, hányan rok-
kantak meg, hányan vesztették el az esélyét örökre, hogy teljes életet 
élhessetek. 1945 és '56 között mintegy 700 embert végeztek ki politi-
kai okokból, és 70 ezer ember vándorolt ki Magyarországról. Tisztelt 
emlékezők! Fontos eredmény az emlékezésért vívott küzdelemben, 
hogy Magyarország 2000-ben elsőként hozta létre a kommunizmus 
áldozatainak emléknapját, hogy a magyar nemzet minden közössége 
egyszerre emlékezzen több mint négy évtized kommunista zsarnoksá-
gának áldozataira. Itt Európa ezen felén, ahol a kommunizmus létező 
valóság volt, azt az igazságot mindenképpen szem előtt kell tartanunk. 
Emlékeznünk kell, hogy szabadon választhassunk jó és rossz között, és 
tudjuk, mi a döntésünk tétje. A kommunista diktatúra véget ért, de nem 
csak kommunisták élnek velünk, hanem bűneik is. Ahogyan velünk él  
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Egy szennyvíz-derogációs pá-
lyázat segítségével 10 kilométer 
hosszan újul meg a csapadékvíz 
és szennyvíz elvezetése Sátoral-
jaújhelyben. Ez több mint 7 milli-
árd forintból valósul meg. 130 új 
ingatlant kötnek majd rá a meg-
újult szennyvíz hálózatra. Sza-
mosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 
város polgármestere arra kér min-
denkit, hogy legyenek türelem-
mel a munkálatok végéig, melyek 
előre láthatólag év végéig tarta-
nak majd. A projekt még február-
ban megkezdődik. Az érintett sza-
kaszokon élőket a munkavégzés 
során folyamatosan tájékoztatni 
fogják az aktuális tudnivalókról.

Megkezdődtek a munkálatok

Nemzeti Tárogató Intézetet kíván-
nak létrehozni Sátoraljaújhelyen.
Ennek feladatai közé tartozna a 
hungarikumnak számító hang-
szerek oktatása, a zenetanárok to-
vábbképzése és a tárogató múltjá-
nak bemutatása is. Az ősi magyar 
hangszer a kurucok révén sok-
ban kötődik Zemplénhez. Erdő 
Zoltán Erdélyi Magyar Örökség 
Díjas tárogatóművész küldeté-
sének érzi a hangszer megismer-
tetését, oktatását és méltó helyre 
emelését a magyar köztudatban. 
Ebben pedig szerinte kiemelt 
szerepet játszhat Sátoraljaújhely.

Kiegészítő ösztöndíj
A technikumon tanulók és szak-
képzésben résztvevők számára 
Apáczai ösztöndíjprogram néven 
új lehetőséget kínál a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzé-
si Hivatal. Szaláncziné Tamás 
Ilona, a Szent István Katolikus 
Technikum és Gimnázium álta-
lános igazgatóhelyettese ezzel 
kapcsolatban kiemelte, hogy a 
kilencedik és tizedik évfolyamos 
technikumi hallgatók a második 
félévre már igénybe is vehetik az 
új ösztöndíjat, ami az általános, 
havonta 8 és 16 ezer forintos ösz-
töndíjat egészíti ki. Ennek igény-
bevételéhez 3,5-öt meghaladó 
tanulmányi átlagot és hátrányos 
helyzetet vagy rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatást igazoló 
okmányokra van szükség. Ezt az 
összeget a nyári szünetek idején 
is megkapják a diákok. A juttatás 
összege a tanulmányi eredmény-
hez igazodva havi 16 ezer és 34 
ezer forint között lehet. A részle-
tes pályázati feltételek és doku-
mentáció a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal vagy az 
IKK Innovatív Képzéstámogató 
Központ honlapján érhető el. A 
sátoraljaújhelyi Georgikon Gö-
rögkatolikus Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégiumban 
Papp Zoltán igazgató szerint 20 
fiatalt érint ez a támogatási forma.

hozni kész magyarok példáját, 
akik ma sem feledik a kommu-
nista rémuralommal szembeszál-
ló hőseink velünk élő emlékét, 
Mindszenty Józsefét, Angyal Ist-
vánét, Kovács Béláét, Kéthly An-
náét, Kéri Kálmánét, Bibó Istvá-
nét, Varga Béláét. 

Az őket sokszor legyőzve is 
győzelmet arató haláluk után is 
magyar nemzeti közösségünk-
nek támaszt nyújtó példájukból 
tudjuk, hogy magyarnak lenni 
nagy szent akarat, mely itt resz-
ket a Kárpátok alatt. Ha küsz-
ködőn, ha szenvedőn, ha sírva 
viselni sorsunk, ahogy meg van 
írva, lelkünkbe szív a magyar 
földünk lelkét, vérünkbe oltva 
ősök honszerelmét. Féltőn bo-
rulni minden magyar rögre, s 
hozzátapadni örökkön-örökre.

A megemlékezés a hagyomá-
nyokhoz híven a Szent István 
Katolikus Technikum és Gim-
názium aulájában ért véget, ahol 
a város 1956-os hősére, Józsa 
Györgyre emlékeztek. A fiatal 
fiú bűne az volt, hogy támogatta 
a sátoraljaújhelyi forradalmáro-
kat, és a hegyközi hegyekben az 
utolsó pillanatig hitt a sikerben. 
A kommunista hatalom kivégez-
te. Emlékét hat évtized után is 
őrzik az iskolában és a városban.

Az eseménnyel kapcsolatban 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter kiemelte: 
„Emlékezünk azokra az áldoza-
tokra, akik a kommunista dikta-
túra következtében veszítették 
el életüket. Azokra, akik hosszú 
időre Gulágra vagy börtönbe ke-
rültek, csak azért, mert vállalták 
elveiket. Vállalták önmagukat, 
és azokra a hozzátartozókra is, 
akik úgy élték meg az életük egy 
részét, hogy már nem voltak ve-
lük a szeretteik. Mindezt azért, 
mert nem egyezett az ő világné-
zetük, az ő gondolkodásuk azzal 
a trenddel, ami akkor kötelező 
volt. Minden diktatúra baj, és 
minden baj háborúba torkollik, 
ezért reménykedek és érzek még 
egy dolgot a mai napon, hogy jó 
lenne, hogyha közvetlen környe-
zetünkben, szomszédságunkban 
kitört háború minél hamarabb és 
békés úton rendeződhetne, hiszen 
a diktatúrák háborúból és hábo-
rúba vezetik a világot. Nekünk 
magyaroknak pedig volt elég.”

Nemzeti Tárogató Intézet
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mindenekelőtt, az áldozatok 
után maradt űr. Mansfeld Péter 
82 évesen, több mint hatvan éve 
halott, mert a kommunisták ár-
tatlan tizenéveseket is örömmel 
gyilkoltak. Azok, akik nem íté-
lik el, nem vetik meg a kommu-
nizmus bűneit, akik mentegetni 
akarják a gyilkosokat, kisebbíteni 
a rémtetteket, azok hiába beszél-
nek demokráciáról vagy éppen 
demokráciában diktatúráról sza-
vaik semmivel nem hitelesebbek 
annál a tolvajnál, aki a lopott 
holmi tetején állva hirdeti a ma-
gántulajdon szentségét. A kom-
munizmusnak sajnos nem volt 
nürnbergi pere, a büntető igazság-
szolgáltatás, a rendszerváltoztatás 
komoly morális adósságát fel-
halmozva elmaradt. Ahhoz is két 
évtized kellett, hogy egy új alkot-
mányban egyértelművé tegyük, 
a kommunisták emberiesség el-
leni bűntettei sem évülnek el. 

Tisztelt emlékezők! Huszonket-
tedik alkalommal emlékezzünk 
nemzeti emléknapon a kommu-
nizmus áldozataira. Az életáldo-
zat mindig nehezen érthető, szinte 
felfoghatatlan, hiszen a földi élet 
minden, ami a hit ajándéka nélkül 
látni és felfogni vagyunk képesek, 
ami azon túl van, meggyőződés 
szerint a vég, vagy a végtelenség. 
Földi világunk sokszor nem igaz-
ságos, ezért a nemzethez való hű-
ség a nemzetet tartja meg és nem 
azt, aki hű hozzá. A kommunista 
diktatúrában a nemzethez való 
hűség harcban elesett hősöket, ki-
végzetteket, bebörtönzötteket és 
megnyomorítottakat szült, a nem-
zethez való hűségért a kommu-
nista magyar állam fizikai meg-
semmisítéssel fizetett. Az állam 
azonban földi hatalom, a nemzet 
és a haza viszont a magasban van, 
ahogyan Illyés Gyula találóan 
megfogalmazta, ezért a magyar-
ság közös emlékezetének örök-
ké részesei maradnak mindazok, 
akiknek lelke a nemzet szabadsá-
gáért szállt az égbe. Példájukkal, 

áldozatukkal, keresztútjukkal 
ők jelenítik meg mindazt, amely 
a föld egy határokkal körbe-
zárt területét, a hazánkká teszi, 
és bennük testesül meg mindaz, 
amely határokra való tekintet 
nélkül nemzetté formálja a világ-
ban szétszóródott magyarságot!

Tisztelt emlékezők! Ahogyan ma-
gunkban sem temethetjük el örök-
re az igazságot, úgy a hősök földi 
maradványainak jeltelen sírokba 
zárása is hiábavaló volt, mártírunk 
által emlékük önálló életre kelt. A 
nemzet iránt mindent feláldozni 
kész szeretetük, minden jó szán-
dékú magyarban nem múló sze-
retet és tiszteletet ébreszt irántuk. 
Ahogyan a legőszintébb szeretet 
képes arra, hogy velünk legyenek 
azok is, akik már nincsenek mel-
lettünk, úgy élnek ma is és úgy 
fognak örökké élni a kommuniz-
mus ártatlan áldozatai a hazájukat 
szerető magyarok szívében. Így 
élnek ma velünk határokra való 
tekintet nélkül a Pesti Srácok, a 
Széna tériek, a Corvin-köziek és 
így él velünk Bartis Ferenc, Pong-
rácz Gergely, Mansfeld Péter, Jó-
zsa György. Ma azok a szabadság 
és demokrácia elkötelezett hívei, 
akik fejet hajtanak a kommuniz-
mus áldozatainak emléke előtt, 
akik honfitársaink emlékezetébe 
idézik a hazájukért életáldozatot 



Összefogás a középiskolákkal

A sátoraljaújhelyi középiskolák 
együttműködésére is számít a 
Tokaj-Hegyalja Egyetem.  En-
nek érdekében az érintett oktatási 
intézmények vezetői egy közös 
megbeszélés keretében a lehet-
séges területekről egyeztettek. A 
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, a Georgikon 
Görögkatolikus Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
valamint a Trefort Ágoston Szak-
képző Iskola képzési kínálata 
is összhangban lehet azokkal a 
lehetőségekkel, amelyekkel az 
itt végzett diákoknak továbbta-
nulási lehetőséget tud felkínálni 
az Egyetem. Turizmus, vendég-
látás, borászat, idegenforgalom 
illetve a pedagógiai szakterület 
is mind szóba jöhet ezek között. 
Az intézményvezetők a későb-
biekben egyeztetik azokat a 
konkrét együttműködési lehető-
ségeket, amelyeket ennek nyo-
mán tudnak kiaknázni majd.

vérek vagyunk alapítvány”,hogy 
segítséget nyújtanak nekik. Ak-
kor több mint 8 millió forintot 
gyűjtöttek. Ezen az éven is szer-
veztek egy hasonló témahetet, 
amihez a sátoraljaújhelyi Kossuth 
Lajos Technikum, Szakképző Is-
kola és Gimnázium is csatlako-
zott. Az ismeretszerzés mellett 
adományokat is gyűjtöttek. Min-
den résztvevő iskola egy kihelye-
zett perselyben gyűjtötte azokat, 
amit egy óvoda felépítésére, egy 
iskola tetőszerkezetének megja-
vítására valamint egy templom 
építésére használnak majd fel.

Ismeretszerzés és adományozás

az 1848-49-es szabadságharcban 
a tábori kórházak főápolónője 
volt. A legelső katonai kórháza-
kat ő szervezte meg 1849-ben. Az 
emlékhéten sok színes program-
mal várták az iskola diákjait, az 
egészségügyi képzésen tanulók-
nak ágyazási versenyt szerveztek. 
A tanulók párban indultak, és a 
tanárok pontozták az elkészített 
ágyakat.  Február 19-én, a Ma-
gyar Ápolók Napján szülőházán 
elhelyezett emléktáblát Sátoral-
jaújhely Város Önkormányzata 
nevében Szamosvölgyi Péter pol-
gármester és Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő koszo-
rúzta meg és hívták fel a figyelmet 
az ápolók áldozatos munkájára.

Kossuth Zsuzsanna emlékezete
A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium oktatói és diákjai a 
városban született Kossuth Zsu-
zsannára emlékeztek az „Ápo-
lási hét” keretében. Kossuth 
Zsuzsanna 1817. február 19-én 
született Sátoraljaújhelyben, 

A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnáziumban „Afrika hetet” 
rendeztek. Ennek keretén belül 
a történelem, földrajz, nyelvi és 
biológia órákon külön tananyag 
volt a földrész. Ennek köszön-
hetően jobban megismerhették a 
diákok az Afrikában élőket. Az 
egyházi iskolafenntartók kezde-
ményezésére már tavaly gyűjtést  
egy kongói árvaház megsegíté-
sére. A nagy afrikai háborúnak 4 
millió áldozata volt, sok gyermek 
maradt szülők nélkül. Ezek az 
árván maradt gyerekek éheznek 
és ruhájuk sincsen, ezért dön-
tött úgy a „Mindannyian test- 

Miniszteri látogatás

Zempléni látogatása során a 
Zemplén Televízió és a Zemplén 
FM vendége volt Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisz-
ter.  A régió egyik legnagyobb 
munkáltatójának, a Weinberg’93 
Építő Kft legújabb csarnokának 
avatására érkezett térségünk-
be a szaktárca vezetője. Az élő 
streamen is elérhető beszélgetés 
kapcsán Szijjártó Péter kiemel-
te többek között azt, hogy az 
M30-as autópálya megépítése, a 
szlovák határ közelsége segíti a 
határon átnyúló gazdasági kap-
csolatok erősítését is. Megemlí-
tette a záhonyi átrakó építését is, 
amely tágabb értelemben a keleti 
országrész fejlesztésének egyik 
fontos mérföldköve. Ezzel együtt 
a külgazdasági és külügyminisz-
ter válaszolt az Európai Bíróság 
legutóbbi, Magyarországgal és 
Lengyelországgal szemben meg-
hozott ítéletre, a külügyi kapcso-
latokra épülő gazdaságfejlesztési 
tervekre vonatkozó kérdésekre is. 

Közbiztonság, köztisztaság, az 
önkormányzati bérlakások kap-
csán fizetendő bérleti díjak és 
közműfizetési hajlandóság- töb-
bek között ezek voltak azok a 
témakörök, amelyek szerepeltek 
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata havonta megtartott 
egyezetető fórumán. A Polgár-
mesteri Hivatal vagyongazdálko-
dási és műszaki osztálya, a jegy-
zői iroda mellett ezalkalommal 
is bekapcsolódtak a Rendőrség 
munkatársai valamint a társashá-
zak kezelését végző cég képvi-
selője is. Kiemelt hangsúlyt ka-
pott az illegális szemétlerakások 
ügye, amelyben határozottabb 
fellépést ígér a jövőben is Sza-
mosvölgyi Péter polgármester.

Határozottabb fellépés
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Tudtad-e Sátoraljaújhely,

Energetikai beruházás zajlik a 
sátoraljaújhelyi Lavotta János 
Alapfokú Művészeti Iskola épü-
letén. A korszerűsítés során eddig 
megvalósult a nyílászárók cseré-
je és a külső szigetelés, emellett 
pedig mozgáskorlátozottak szá-
mára egy mosdót alakítottak ki. 
Ami hátra van a munkálatokból, 
az az akadálymentesített parko-
ló és közlekedő. A fejlesztést az 
előző év őszén kezdték meg és 
várhatóan idén tavasszal fejeződ-
nek be. A beruházás közel hatvan 
millió forintból valósul meg. A 
Lavotta János Alapfokú Művé-
szeti Iskola épülete egy meghatá-
rozó intézménye Sátoraljaújhely 
városának. Ide térnek mind azok, 
akik a zenét szeretik és valami-
lyen hangszeren meg szeretnének 
tanulni játszani. Az intézmény 
vezetője Dombóvári János Imre 
kiemelte, hogy nagyon örülnek 
ennek a beruházásnak, hiszen 
ez által több probléma is megol-
dódik az épülettel kapcsolatban. 

Folyamatban a megújulás
Mintegy 150 négyzetméteren 
újul meg a Sátoraljaújhelyi Vá-
rosi Könyvtár. A projekt a foga-
dó teret és az információs pultot 
érinti. Jelenleg a bútorzat besze-
relésénél tartanak a munkálatok. 
A felújítás célja, hogy olyan teret 
alakítsanak ki, mely rugalmasan 
igazítható különböző kulturális 
és közösségi programokhoz. E 
mellett pedig az olvasók igényeit 
is teljes körűen ki tudja szolgálni. 
A munkálatok januárban kezdőd-
tek és várhatóan március második 
felében fejeződnek majd be. Az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma 15 millió forintos támoga-
tásával sikerül megvalósítani a 
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 
felújítását. Nagyné Szentesi Mó-
nika, intézményvezető hozzá tet-
te reméli, a felújított könyvtár el 
fogja nyerni az olvasók tetszését.

hogy a Zemplén megyei főorvos Chyzer Kornél volt 
az egyik legnagyobb polihisztor a 19. században?

„Egyike volt azoknak, a ma már hovatovább ritkább orvosoknak, akik az orvostudományt 
elválaszthatatlannak tartották a természettel magával való beható foglalkozástól. Mint 
orvos, mint a minisztériumi közegészségügyi osztály feje, nagy érdemeket szerzett, de mint 
természetbúvár is maradandó marad emléke. Behatóbban a zoologiával foglalkozott, de 

egész életén át szeretettel művelte a botanikát is.” Nekrológ részlet

Pályaválasztás

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság pályaorientációs előadást 
tartott a Sátoraljaújhelyi Kos-
suth Lajos Technikum Szakkép-
ző Iskola és Gimnázium végzős 
osztályainak. Az előadás célja a 
rendőri hivatás népszerűsítése 
a fiatal felnőttek körében, akik 
most a pályaválasztás előtt álltak. 
Ebben az időszakban az oktatá-
si intézmény is igyekezett minél 
nagyobb segítséget nyújtani a 
továbbtanulási lehetőségek be-
mutatásával. Ezért pályaorien-
tációs előadásokat szervezett az 
iskola, hogy megmutassák, mi-
lyen szakmák, hivatások, szakok 
közül választhatnak a végzősök. 

Megújul az épület

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 5-ös számú országos egyéni vá-
lasztókerülete 98 települése tekintetében, a február 24-ei adatok alapján 73402 állampolgár jogosult arra, 
hogy szavazati jogával éljen majd április 3-án, vasárnap az országgyűlési képviselők választásakor. Az eddig 
beérkezett kérelmek szerint 93 fő átjelentkezéssel, 76 fő pedig külképviseleten szeretne majd voksolni. Ezal-
kalommal is, akik kérték felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe, azok ezzel kapcsolatban is leadhatják vok-
saikat. Április 3-án népszavazást is tartanak majd. A választókerület központja ez esetben is Sátoraljaújhely.

Az 1839-ben Bártfán született, 
Pesten orvosi majd Bécsben ter-
mészetrajz tanári oklevelet szer-
zett Zemplén vármegyei főorvost 
nehéz néhány szóban jellemez-
ni. A 19. századi polihisztorok 
egyik legnagyobbika volt. Or-
vos, botanikus, zoológus, jár-
ványügyi és közegészségügyi 
szakember, balneológus, az első 
(önálló) közegészségügyi jogal-
kotó (testi sértések, dohányáru-
sítás, körülmetélés, kútfúrás) 
és tudománytörténész. 1869-től 
volt Zemplén vármegye tiszti 
főorvosa 1892-ig, amikor a bel-
ügyminisztérium egészségügyi 
osztályának vezetőjévé nevezték 
ki és elhagyta Sátoraljaújhelyt.
Érdemeit már életében akadémi-
ai levelező tagsággal és a legtöbb 
neves egyesület és társulat tag-
ságával ismerték el. Korában az 
elmebetegügy korszerű rendezése  

égető szükséglet volt hazánk-
ban, ezért 1896 őszén Nieder-
mann Gyulával, a Lipótmezei 
Elmegyógyintézet akkori igazga-
tójával külföldi tanulmányúton 
vett részt. A TBC elleni küzde-
lem nemzetközi hivatala 1902-
ben történt megalakulásakor hat 
tagból álló intézőbizottságának 
egyik tagjává választotta. Ő hoz-
ta létre az országos betegápolási 
alapot. Az 1873. évi kolerajár-
vány idején, mely a mi megyénk-
ben különösen pusztító volt, mint 
megyei főorvos úgy kezelte a 
járványt, hogy helytállásáért a 
Ferencz József rend lovagke-
resztjét kapta meg az uralkodótól. 
Az egész ország valamennyi für-
dőhelyét beutazta, hogy forrásait 
megvizsgálja. Az egyes fürdők-
ről készített összefoglalásokat 
általában két nyelven, magya-
rul és németül is megjelentette.

Gyűjtőmunkájának eredménye-
képp herbáriumának anyaga, 
1500-nál több fajt tartalmazott. 
2500 bogárfajt regisztrált a me-
gyében, ami után a megye mé-
heit, darazsait, hangyáit, száz-
lábúit, pókjait és halait is külön 
gyűjtötte. Rendszerezte Európa 
skorpióit is. Abban a korban, 
mikor Herman Ottó „Magyaror-
szág Pókfaunája” c. három kö-
tetes munkája az egész ország-
ból 328 fajt írt le, akkor Chyzer 
332 fajta pókot regisztrált, csak 
Sátoraljaújhely régiójában. De 
a Tokaj-hegyaljai szőlőkben ha-
talmas pusztítást végzett filoxé-
ra vizsgálatával is foglalkozott.
Hivatala a ma „kilencemeletes-
ként” ismert épülete helyén állt, 
ahonnan az egész megye né-
pegészségügyével és kutatásaival 
foglalkozott. 1909-es halála nagy 
tragédia volt a tudománynak.
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Dr. Terdik Sándor, a helyi válasz-
tási iroda vezetője kiemelt néhány 
fontos tudnivalót. Felhívta a figyel-
met elsősorban a külhoni magya-
rokkal kapcsolatos információkra. 
Magyarország alaptörvényének 
23. cikke alapján minden magyar 
állampolgárnak joga van részt 
venni az országgyűlési választá-
sokon függetlenül attól, hogy ma-
gyarországi címmel rendelkezik-e 
vagy sem. Kizárólag az a külhoni 
magyar állampolgár vehet részt a 
választáson, akinek a regisztrációs 
kérelme március 9-én 16 óráig el-
jut a Nemzeti Választási Irodához. 
Ezt az érintett megteheti elektroni-
kusan és levélben is. A választás.hu 
weboldalon tud tájékozódni ezzel 
kapcsolatban. Az a magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező magyar 
állampolgár, aki 2014-es válasz-
tások előtt vagy azóta regisztrált 
ebben a rendszerben, továbbra is 
szerepel a levélben szavazók jegy-
zékében, vagyis nem kell kérnie 
újra a regisztrációt. Ugyanakkor 
a regisztráció óta megváltozott az 
értesítési címe, a családi állapota 
vagy a neve vagy a szavazási le-
vélcsomagot máshová kérte, akkor 
módosítási kérelmet kell benyúj-
tania. Azaz nagyon fontos, hogy 
március 9-én 16 óráig a Nemze-
ti Választási Irodához eljusson a 
regisztrációs kérelme. Akkor tud 
majd levélben szavazni. A másik 
fontos tudnivaló az átjelentkezés-
sel kapcsolatos. Március 25-én 16 
óráig lehet átjelentkezni, hogyha 
valaki nem a lakóhelye szerinti vá-
lasztókörzetben szeretne szavazni. 
Ezt levélben vagy elektronikusan 
tudja megtenni. Ez a benyújtásra, 
a módosításra és a visszavonásra 
is érvényes. Április elsejéig lehet 
visszavonni azt, hogyha valaki 
nem ott szeretne mégsem, ahová 
az átjelentkezés kérte, akkor au-
tomatikusan visszakerül abba a 
névjegyzékbe, ahol a lakóhelye 

szerinti szavazóhelyiség találha-
tó, és ugyanoda kell majd elmen-
nie szavazni ahová eddig, ezt nem 
kell külön kérnie. A mozgóurnák 
kérelme tekintetében fontos tudni, 
hogy március 30-án 16 óráig lehet 
kérni a helyi választási irodákhoz 
intézett kérelemmel levélben vagy 
elektronikusan a mozgóurnát. Áp-
rilis elsején 16 óráig személyesen 
is lehet kérni, illetve hogyha valaki 
április elseje után vagy a válasz-
tás napján kerül olyan helyzetbe, 
hogy mozgóurnára van szüksége, 
akkor azt a helyi szavazatszámláló 
bizottságtól április 3-án 12 óráig 
kérheti. Ez meghatalmazással fog 
történni, tekintettel arra, hogyha 
valaki mozgóurnát kér a válasz-
tás napján valószínűleg nem tud 
elmenni a szavazás helyszínére, 
ezért meghatalmazással fogja tudni 
kérni a szavazatszámláló bizottság-
tól, hogy mozgóurnát szeretne. Na-
gyon fontos tapasztalat az, hogy a 
szavazatszámláló bizottságoknak a 
legtöbb elutasítása a szavazópolgá-
roknál az okmányok miatt történik, 
mert lejárt és érvénytelen okmá-
nyokkal szeretnének szavazni, te-
kintettel arra, hogy általában ilyen-
kor nézik meg a polgárok, hogy 
mikor is van annak a lejárati ideje. 
A veszélyhelyzetre való tekintet-
tel a veszélyhelyzettel összefüggő 
egyes szabályozási kérdésekről 
szóló törvényben meghatározottak 
alapján meghosszabbításra került 
a lejárati okmányok érvényessége 
2022. június 30. napjáig, de csak 
azokra az okmányokra vonatkozik, 
amelyek a jogszabályban megha-
tározott időpont előtt jártak le. Itt 
egy nagyon fontos dátum van. A 
2020. március 11-e előtt lejárt ok-
mányokra vonatkozik az érvényte-
lenség, tehát akinek 2020. március 
11-e előtt járt le az igazolványának 
az érvényessége, nem adhatja le 
a szavazatát.  Arra kérnek min-
den-kit, hogy ellenőrizze le a sze-

mélyi igazolvány lejárati idejét, és 
hogyha 2020. március 11-e előtt 
már lejárt, akkor fáradjon el egy 
okmányirodába, és újíttassa meg 
a személyi igazolványát. Minden 
más esetben a jogszabályban fog-
laltaknak megfelelően az okmány 
érvénytelensége miatt nem fogják 
elutasítani a voksai leadásától. Az 
országgyűlési képviselő-jelöltség-
hez február 25-ig kellett az 500 
érvényes támogató aláírást leadni. 
Az Országos Egyéni Választókerü-
leti Választási Bizottság ezen a na-
pon, 18 órakor tartotta meg soron 
következő ülését. Ennek nyomán 
10 jelöltet vettek nyilvántartásba, 
de ezek jogerőssé válásáig február 
28-án, 16 óráig várni kellett. 

A törvényi feltételeknek eleget 
téve, jogerősen végül 9-en indul-
hatnak jelöltként a választókerület-
ben. Ők sorsolás alapján a követ-
kező sorrendben szerepelnek majd 
a szavazólapokon:
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Isten dicsőségére – megújult énekeskönyv

Betegek kenete

Február 13-án, vasárnap, a délutá-
ni szent mise után nyílt lehetőség 
felvenni a betegek kenetét min-
den 60 év felettinek a Sátoralja-
újhelyi Szent István-király római 
katolikus templomban. A Betegek 
Világnapja alkalmából a római 
katolikus egyház lehetőséget ad 
arra, hogy ezekben a napokban 
ne csak a súlyos betegségtől szen-
vedők kaphassák meg a betegek 
kenetét. A szentség felvételének 
több sajátos hatása is van, töb-
bek között vigasztalás, béke, erő 
a betegség vagy öregség keresz-
tény módon történő elviselésére 
és az egészség helyreállása, ha 
ez a lélek üdvösségének javára 
válik. Lóczi Tamás, római kato-
likus esperes szerint élnek ezzel 
az idősebb hívek, van olyan, aki 
minden évben, mikor lehetősé-
ge van rá, kéri ezt a szentséget.

Szerelem-házasság-család

Hazánkban 2008 óta rendezik 
meg a keresztény egyházak és a 
civil szervezetek, önkormány-
zatok összefogásával a házas-
ság hetét. Ez február 13-án vette 
kezdetét, melynek célja felhívni 
a figyelmet a házasság, a család 
értékeire és fontosságára, vala-
mint segítséget nyújtson a há-
zasságra készülőknek. Sátoral-
jaújhelyben az elmúlt két évben 
közel 100 pár döntött úgy, hogy 
hivatalosan is összekötik életü-
ket. A koronavírus járvány ideje 
alatt megnőtt a házasságra lépő 
párok száma Ujj Ágnes, anya-
könyvvezető szerint. Hozzátet-
te azt is, annyi változás történt a 
ceremóniákban, hogy jelentősen 
csökkent a jelenlévő résztve-
vő barátok és rokonok létszáma.

Két anyagi káros balesetnél is 
intézkedtek a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság illetékesei. 
Mindkét esetben a relatív gyor-
shajtás okozta a balesetet. Emel-
lett 3 ittas járművezetőt állítottak 
meg a rend őrei. A forgalomból 
kiszűrt sofőrök közül ketten már 
voltak előállítva alkohol befo-
lyásoltsága alatt történő gépjár-
művezetésért. A Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság munkatársai 
felhívják a figyelmet arra, hogy 
a sebesség korlátozások betar-
tása mellett figyeljenek az út 
és látási viszonyokra. E mellett 
pedig, ha alkoholt fogyasztot-
tak soha ne üljenek volán mögé, 
hiszen továbbra is érvényben 
van hazánkban az ittas vezetők-
kel szembeni zéró tolerancia.

73 év után új énekeskönyve született a Magyar Református Egy-
háznak, amelyet 1948 óta forgathattak istentiszteleteken és ünnepi 
alkalmakon a hívek. Ennek megújítására már évtizedekkel ezelőtt 
felmerült az igény. A 2010-es évek elején kezdődött meg a szak-
mai munka, amelynek eredményét 2021 végén vehették kézbe a 
reformátusok a már újonnan szerkesztett énekeskönyvet. Kevesen 
tudják, hogy ennek megújításában Dr. Kádár Ferenc, a Sátoralja-
újhelyi Református Egyházközösség lelkipásztora is részt vállalt.
Mi indokolta az énekeskönyv 
újragondolását?
- Három könyvről kell beszél-
nünk, amikor a református egy-
házban a könyvek jelentőségéről 
beszélünk. Bár azt szokták rólunk 
mondani, hogy mi egy könyves 
vallás vagyunk, ez valóban így 
van. A Biblia a mi szent köny-
vünk, a legfontosabb az egész 
kereszténység számára. A protest-
antizmusban, vagy a református 
egyházban meg talán még különö-
sebben is fontos. Emellett pedig 
rendszeresen megjelentek főleg a 
XVIII. századtól kezdve az ima-
könyvek, mint például Szikszai 
György imakönyve. Ez az egyik 
leghíresebb a XVIII. század végé-
ről, ami 20-30 kiadást is megért. 
Rendkívül fontos volt a reformá-
tus családok életében és azóta az 
újhelyi református gyülekezet is 
adott ki imakönyvet. A harmadik 
pedig az énekeskönyv, ami nem 
pusztán az egyéni kegyességet 
segíti, hanem a gyülekezeti, az 
istentiszteleti kegyességet, közös-
séget, ehhez ez nélkülözhetetlen 
könyv. 1948-ban úgy adták ki az 
énekeskönyvet, mint próbaéne-
keskönyvet, egy bizonyos idő-
re tervezték, de aztán tudjuk jól, 
hogy abban az időben nem na-
gyon lehetett az egyházban ilyen 
új dolgokat készíteni, tehát meg-
maradt ez az énekeskönyv. Hála 
Istennek, ez egy nagyon veretes, 
nagyon jó felfogású énekgyűj-
teménye volt az Anyaszentegy-
házunknak, ezért is maradhatott 
meg nemcsak a rendszerváltozá-
sig, hanem a rendszerváltozás óta 
a 2010-es évekig. Úgy éreztük, 
hogy nagyon nehezen lehetne 
valami hasonló értéket létrehoz-
ni, de nagyon régóta, 30-40 éve 
dolgozunk ezen, az utóbbi 10-11 
évben aktívan. Ennek háttérmun-
kálataiban az egyházkerületek ré-
széről többen vettünk részt.

- Milyen új változtatások tör-
téntek ebben az új énekes-
könyvben?
- Az énekanyagnak a nagy része 
ugyanúgy megmaradt, mint aho-
gyan az eddigi énekeskönyvünk-
ben benne volt. Számát tekintve 
mintegy 50-55 ének került ki be-
lőle, amelyekről kiderült a 73 év 
alatt, hogy nem nagyon énekli a 
gyülekezet, azokat az énekeket 
kihagytuk.  210 újnak mondha-
tó ének 20-30-50 évvel ezelőtt 
születtek, tehát ennyi új énekkel 
bővítettük a repertoárt. Így ösz-
szesen 667 énekünk lett most 
ebben az új gyűjteményben, ami 
egy komoly növekedés az előző-
höz képest. A könyv felépítésére 
jellemző a református gondol-
kodás. Az első részében vannak 
természetesen a zsoltárok. A 150 
genfi zsoltár, amit Kálvin Jáno-
sék is használtak francia nyel-
ven, mi pedig magyar nyelven, 
Szenczi Molnár Albert gyönyö-
rű fordításaiban. Annyit hozzá 
kell tennem, hogy a bizottságban 
bizonyos kisebb-nagyobb ar-
chaizmusokat átjavítottunk,amik 
akadályozták a megértést.  

Ilyen nagyon kis változtatásokat 
próbáltunk meg rajta elvégezni. 
A másik nagy csoportja a zsoltá-
ros könyvünknek, vagy az éne-
keskönyvünknek, az úgynevezett 

dicséreteknek a csoportja. Az első 
kereszténység különféle énekeket 
énekelt, a zsoltárokat, a dicsére-
teket, amiket himnuszoknak és 
a lelki énekeket, amiket Ódának 
neveztek. A második nagy cso-
port tehát a dicséreteknek a cso-
portja, ami a gyülekezeti életben 
énekelhető énekeket gyűjti össze. 
Egyrészt az istentisztelet kez-
dőéneke, főéneke, záróének és 
így tovább. Másrészről pedig az 
egyházi évet végig viszi advent-
től kezdve karácsonyon, böjtön, 

nagyhét húsvéton, pünkösdön 
keresztül ennek az énekeit cso-
korba szedve egymás után közli 
az énekeskönyv. Ebben nagyon 
nagy anyagok vannak, haszno-
sak lesznek a gyülekezeti életben 
az énekléshez. A harmadik pe-
dig az úgynevezett lelki énekek, 
amiket mi bibliaköri énekeknek 
neveztünk, amit valóban ilyen in-
formálisabb alkalmakon, nem a 
feszített liturgiájú istentisztelete-
ken, hanem bibliaórákon, rétegal-
kalmakon, ifjúsági órákon, gyer-
mek istentiszteleteken lehet majd 
használni. Ez is egy komoly nagy 
gyűjtemény, és ebben azok a lel-
ki énekek vannak nagyrészt, amit 
már eddig is énekeltünk, de tet-
tünk hozzá azért jó néhány újat is.

-Számozásbeli változások tör-
téntek-e, és hogyha igen, akkor 
ezt hogyan tudják nyomon kö-
vetni a hívek?
- Történtek változások, ez némi 
problémát is okoz. Nem könnyű 
hozzászokni az énekek új számá-
hoz nekünk lelkészeknek sem. 
Az istentiszteleteken a szószékről 
még az ének régi számát is be kell 
mondani, mert van, akinek még 
csak a régi énekeskönyve van 
meg, de az új számot is be kell 
mondani. Nos, hát egy teljesen 
más szerkesztési elvet követ az új 
énekeskönyv, mint a régi, ami a 
Heidelbergi Káténak a tematiká-
ja szerint épült fel. Ez az új éne-
keskönyv pedig átveszi a nyugat-

európai protestáns énekeskönyvi 
hagyományokat, mégpedig úgy, 
hogy az istentiszteletre, illetve az 
egyházi évre építi magát az egész 
énekeskönyvet, és ezt követi. Egy 
kis egyeztető lapocska segíti majd 
az áttérést, hogyha valaki ott a régi 
éneket keresi, akkor abban megta-
lálja, hogy az új ének az új éne-
keskönyvben melyik szám alatt 
szerepel. Ehhez majd hozzá kell 
edződnünk, hozzá kell szoknunk, 
hogy megfelelőképpen, megfelelő 
gyorsasággal ki tudjuk keresni az 
énekeket. A másik pedig az, hogy 
bizony bele-belenyúltunk nem-
csak a zsoltárok, hanem más éne-
kek esetében is olyan helyeken, 
ahol szükségét érezte a bizottság, 
hogy egy kicsit változtassunk, 
mert sokat változott a nyelvünk. 
Nagyon sokszor nem érthetik meg 
a fiatalok, hogy mit is éneklünk.
  
-Mikortól vehetik kézbe a hivek 
az új könyvet?
-Az istentiszteleti rendünkben 
kaptunk egy kis szabadságot a zsi-
nattól, hogy ki mikor vezeti be. A 
tavalyi év advent első vasárnapját 
tűzték ki, hogy attól kezdve ez 
az énekeskönyv a hivatalos.  Mi-
vel a nyomdai szállítások nagyon 
akadoznak, mi is egy néhány 
százhoz tudtunk csak eddig hoz-
zájutni, emiatt egy kicsit később-
re kerül a bevezetése az újhelyi 
gyülekezetben. Március elejétől, 
azaz a böjti időszak kezdetétől 

szeretnénk bevezetni.

- A hívők hogyan fo-
gadták az új énekes-
könyvet és a változta-
tásokat?
- Az a tapasztalat, hogy 
ez a 73 év kellően hosz-
szú idő volt ahhoz, hogy 
már várják az újat. Évti-
zedekkel ezelőtt nagyon 
nehéz lett volna beve-

zetni egy új énekeskönyvet, mert 
nagyon nagy volt az ellenállás. 
Rendkívül nagy volt. Emlékszem, 
fiatal lelkészként lelkészgyűlése-
ken komoly viták folytak ezekről 
és a lelkészek nagy része hozva 
a gyülekezeti tapasztalatokat, azt 
mondta, hogy minek ide új énekes-
könyv, mert ez nagyon jó, ami van. 

Valljuk meg őszintén, 30-40 év 
szokott lenni az élettartama egy-
egy gyülekezeti énekeskönyvnek 
a nyugat-európai, a magyarorszá-
gi más felekezetű történelmi egy-
házak esetében. Úgyhogy én úgy 
érzem, hogy nincsen nagy ellenál-
lás. Rajtunk, lelkészeken sok mú-
lik, hogy vezetjük be, szeretnénk 
tanítani is az új énekeket. Lesznek 
istentiszteletek, amiket úgy kez-
dünk, hogy egy új éneket megta-
nítunk itt a gyülekezettel, és utána 
vetjük be a liturgiába. Fontos, hogy 
nemcsak énekek vannak az éne-
keskönyvben, hanem nagyon sok 
szép imádság és liturgiai leírások 
is, ez nagyon tetszik a híveknek. 

Hagy mondjam álszerénység 
nélkül, hogy nekem személye-
sen is van kötődésem az énekes-
könyvhöz, nem csak azért, mert 
a bizottság tagja voltam, és így 
részt vehettem az összeállításá-
ban, hanem mint versíró, vagy 
énekíró ember néhány énekem 
bekerült ebbe a gyűjtemény-
be, és ezt mindig büszkén éne-
keljük itt a gyülekezetben is. 

Úgyhogy ez nagy öröm számomra!

Balesetekről
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„Magyarország az én hazám”

A Szerencsi Szakképzési Cent-
rum Sátoraljaújhelyi Kossuth 
Lajos Technikum, Szakképző Is-
kola és Gimnázium két csapata 
is bejutott a „Magyarország az 
én hazám” elnevezésű honisme-
reti vetélkedő országos döntő-
jébe. A versenyt, ami évtizedes 
hagyományokra tekint vissza, a 
Szakmai Középiskolásokért Köz-
hasznú Kulturális Egyesület szer-
vezte. Az iskola a korábbi évek-
ben is szép eredményeket szerzett 
ezen a versenyen, így idén is nagy 
reményekkel indultak Budapest-
re, a döntőre. Minden évben más 
tájegységet jelöl ki a szervezőbi-
zottság, melyek köré a feladatok 
szerveződnek. Idén Észak-Ma-
gyarország és az Alföld volt a 
téma. Ezeknek a régióknak a ter-
mészeti kincseit, épített öröksége-
it, irodalmi, történelmi és művé-
szeti adottságait kellett ismerniük 
a versenyzőknek, valamint térké-
pen is el kellett tudniuk helyezni 
a tájakat, vizeket és városokat. 
Minden évben egy előre kiadott 
feladatot is el kell készíteniük

Ellery Lloyd: Képkockák
Milliók követik. Ám az egyikük 
meg akarja ölni. Emmy Jackson 
mindig őszinte az Instagramos 
követőivel. A gyerekeivel töltött 
napjainak minden egyes pillana-
tát megosztja velük, hiszen ő az az 
influenszer, aki mindig azt mond-
ja, ami van. A szkeptikus férje 
azonban tökéletesen tudja, hogy 
a családjuk képkockákba szorított 
élete egy nagy hazugság. Csak-
hogy amíg Emmy a kenyérke-
reső, addig senki sem szólhat bele 
abba, hogyan teszi pénzzé a csa-
ládi életüket. Amelyet Emmynek 
köszönhetően rengetegen követ-
nek nap mint nap. A Képkockák 
egy fordulatos könyv egy influ-
enszer anyukáról, akinek a sikere 
nemcsak a házasságát fenyegeti, 
hanem az életét is. Emmy egy 
momfluenszer, azaz egy influen-
szer, aki igazából a gyerekeit adja 
el a közösségi médiában. Minden 
lehetséges pillanatot dokumentál 
a felületeken, telefonnal a kezé-
ben fekszik és kel. Egymillió em-
ber követi, amivel a világ egyik 
legnépszerűbb anyukájává válik, 
ami nagyon irigylésre méltónak 
tűnik a sok ingyen holmi, reklám 
megkeresés és szereplés miatt, 
de ez azért nem ilyen egyszerű. 
Az a hitvallása, hogy nem kell 
mindennek tökéletesnek lennie, 
hiszen pont ezzel lehet megfogni 
az átlagos anyukákat, ami igaz is, 
hiszen azt érzik, hogy nincsenek 
egyedül a mindennapos bajaik-
kal. Dan, a családapa író-már 
amennyiben egy egykönyves 
szerzőt annak nevezhetünk-és tu-
lajdonképpen Emmy tartja el őt. 
Leginkább ő foglalkozik a gyere-
kekkel, míg felesége megkompo-
nálja az aznapra szóló tartalmat, 
amelyben betekintést nyerhetnek 
követői családi életükbe. A fiatal

édesanya maga és gyermekeinek 
életét posztolja ki az Instagramra, 
tanácsokat ad az anyaságról, előa-
dásokat tart, és bemutatja minda-
zon nehézsége-
ket, amiket az 
anyaság okoz. A 
szülők példaként 
tekintenek Em-
myre, a nőnek 
ugyanis jelszava 
az őszinteség. 
Azt azonban sen-
ki sem tudja, mi-
csoda munka van 
egy Instagram 
profil mögött. 
Nem látják, hogy 
minden egyes 
„random” poszt 
tökéletesen meg
van tervezve, 
előre elgon-
dolt szöveggel. 
Emmy nem kis munkát fektet 
ebbe, akárcsak az üzenetek meg-
válaszolásába, azoknak a köve-
tőknek, akik panaszkodnak, vi-
gaszra vagy tanácsokra várnak.  
Ahogy ebből is látható, a tradi-
cionális szerepek felcserélődtek, 
az anyuka lett a kenyérkereső, 
ami megviseli a férfi lelkivilágát. 
Az már csak hab a tortán, hogy 
Emmy nagyjából eszközként és 
pénzkereseti lehetőségként tekint 
tökéletes kis családja tagjaira. A 
történetet három szemszögből 
ismerjük meg: az első kettő a há-
zaspár, a harmadik a titokzatos 
gyilkos, aki Emmy életére akar 
törni. A zaklató által azt követhet-
jük nyomon, hogy miért szállt rá 
az influenszer édesanyára, miért 
zaklatja őt, miért teszi azt, amit. 
Ez a szál a kötet végén válik iz-
galmassá, ettől függetlenül már 
a kezdetektől borzolja az olvasó

idegeit. Az influenszer jelenség 
egyre elterjedtebb hazánkban is. 
Miértekre keresve a választ mu-
tatja be a véleményvezéreket, mi-

lyen nehézségeik 
lehetnek a sok jó 
dolog mellett, hi-
szen ki ne vágyna 
ingyen holmikra, 
hajvágásokra, uta-
zásokra és rendez-
vényekre? 
Mert bizony van-
nak olyan cégek, 
akik ezeket mind-
mind felajánlják 
az embereknek. De 
vajon milyen árat 
fizetnek ezért? Az 
általa feldolgozott 
téma fontos és ak-
tuális. Mit tesz ve-
lünk a közösségi 
média, mennyire 

egyeztethető össze a való élettel, 
mik az online világ veszélyei, csu-
pa olyan kérdés, amivel egyikünk 
sincs teljesen tisztában, mégis 
nap, mint nap jelen vagyunk eze-
ken a platformokon.

Habár a Képkockák egy elég szél-
sőséges esetet mutat be, ami az 
influenszer lét kockázatait illeti, 
mégis izgalmas kötet, egyszerű 
fogalmazás és rövid fejezetek jel-
lemzik, pörgős olvasási élményt 
ad, így akár egy hétvégi napon is 
elolvasható.

www.bazkonyvtar.hu/sujhely/

Sátoraljaújhely térségében, a leg-
több anyagi káros baleset janu-
árban a csúszóssá vált úttestek 
miatt következett be. Ezekben 
az esetekben az autósok nem jól 
választották meg a személygép-
jármű sebességét. A Sátoraljaúj-
helyi Rendőrkapitányság baleseti 
helyszínelői összesen 21 anyagi 
kárral járó-, és 4 személyi sérü-
léssel járó balesetnél intézkedtek.  
Tájékoztatásuk szerint az év első 
felében ittas sofőr által okozott 
baleset nem történt. Ezzel együtt 
felhívják a gyalogosok figyelmét 
is a körültekintő közlekedésre. 
Szürkületben, ködben, éjszaka a 
nehezített látási viszonyok mi-
att fokozott óvatossággal közle-
kedjenek a kijelölt gyalogos át-
kelőhelyeken. Ha sötét ruházatot 
viselnek, akkor is lehetőségük 
van arra, hogy olyan eszközöket 
használjanak, melyekkel látható-
vá válnak a rossz fényviszonyok 
ellenére is. Búza Zoltán, a közle-
kedésrendészeti osztály vezetője 
elmondta, hogy a legtöbb balese-
tet előző hónapban többek kö-
zött a relatív gyorshajtás okozta.

25 baleset történt februárban

Programkavalkád-idén is
mert a programok nagy részéhez 
a költségvetés mellett pályázati 
forrásokat is igyekszünk felhasz-
nálni. Igy most már összeállít-
hattuk a programtervezetet egész 
december végéig. Átbeszéltük 
a kollégákkal, hogy melyik ren-
dezvény pontosan melyik napra 
esik, ki a felelőse, ennek milyen 
technikai hátterére van szükség.
Innentől kezdve részleteiben ki-
dolgozzák a kollégák az adott 
programokat. Ilyenkor vannak 
már kiemelkedőbb rendezvények, 
mint például a „Családi nap”, 
vagy júniusban a „Vadételfőző 
verseny”. Az augusztusi feszti-
váli programok, vagy a „Város 
hete” programsorozat, amelyek 
tekintetében már januárban az 
előadókat, az ismertebb zenésze-
ket le kell kötnünk szerződésben, 
mert különben nem tudnak jönni 
az utolsó pillanatban. Úgyhogy 
már büszkén mondhatom, hogy 
a „Családi nap” például május 
harmadik hétvégéjén, 21-én lesz 
a Városligetben. Ott délután há-
rom órakor a Neoton Família 
lép majd fel. Ők visszatérő ven-
dégeink, de szerintem, ha éven-
te hívnánk, akkor sem lenne sok 
belőlük, főleg a középkorúak te-
kintetében. Aznap este pedig a 
Punnany Massif koncertje szóra-
koztatja majd az érdeklődőket, ők 
még itt Sátoraljaújhelyben nem 
voltak. Júniusban a „Vadételfő-
ző versenyen” Korda György 
és Balázs Klári lép majd fel.

Kiemelt célunk lesz ebben az év-
ben, hogy országos promócióval 
minél több csapatnak adjunk lehe-
tőséget a nevezésre és részvétel-
re. Szeretnénk, ha határon innen 
és túl is érkeznének versenyzők 
és sok érdekes étellel örvendez-
tetnék meg a szakmai zsűrit és az 
érdeklődőket. Mi pedig 2022-ben 
a legjobban teljesítő csapatokat 
nagyértékű díjakkal jutalmazzuk 
majd. Augusztus 20-án, Szent Ist-
ván napján a városi ünnepséget 
követően este  Keresztes Ildikó és 
zenekarának élő koncertjére kerül 
majd sor. Emellett idén is szerve-
zünk a gyerekeknek programo-
kat, lehetőséget adunk a fellépés-
re a helyi, illetve a környékbeli 
zenekaroknak, művészeti csopor-
toknak. Így áll majd össze a fon-
tosabb rendezvények körvonala. 

2022. március 8. kedd - Latabár 
Színház:

A NŐK DÍCSÉRETE - NŐNAPI 
MŰSOR

Nosztalgia és retro slágerek a 
Csillag Musical Társulat művé-

szei előadásában

Köszöntőt mond: Szamosvölgyi 
Péter Sátoraljaújhely Város pol-

gármestere
A belépés díjtalan, szeretettel és 
meglepetés ajándékkal várjuk vá-

rosunk minden nő lakosát!
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A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Művelődési Központ ebben az 
esztendőben is gazdag program-
kínálattal várja majd a városban 
élőket és az ide érkező vendége-
ket. Az előkészületek már január 
eleje óta tartanak és a kulturális 
intézmény munkatársai bíznak 
abban, hogy a 2022-es év már 
nem tartogat olyan jelentős szigo-
rításokat a pandémai miatt, mint 
amilyenek miatt tavaly több ese-
ményt is le kellett mondaniuk.
 Budainé Bodnár Edit igazgatóval 
beszélgettünk, aki kiemelte, eb-
ben az évben is igyekeznek vala-
mennyi korosztály kedvére tenni.
- A pandémia ellenére tavaly is 
sok színes kulturális esemény 
várta az érdeklődőket, még úgy 
is, hogy jó néhányat le kellett 
mondani az érvénybe lépő szi-
gorítások miatt. Ebben az év-
ben mi mindenre számíthatnak 
majd az érdeklődők? 
- Kéthetente tartunk megbeszélé-
seket a munkatársaimmal. Nyil-
ván kisebb csoportokban, azok-
kal, akiket éppen érint az adott 
feladat. Ez így működött az év 
elejétől is, de az év első összdol-
gozói munkaértekezlete most, 
februárban volt először. Bár már 
januárban el kezdtük tervezni a 
2022-es programokat, de vártunk 
arra is, hogy a képviselőtestület 
elfogadja az idei költségvetést, 
hiszen az meghatározza a lehe-
tőségeinket. Emellett áttekintet-
tük a pályázati lehetőségeket is,

- A koronavírusra tekintettel le-
het előre tervezni?
- Nagyon nehéz. Folyamatosan 
figyeljük a kormányrendeleteket, 
a jogszabályokat, de nyilván 90 
százalékban tervezünk, sőt, le is 
kell szervezni azokat. Aztán, ha 
valami miatt el kell, hogy ma-
radjon, akkor le kell mondanunk. 
Ilyenkor mindig a közönség és 
az érdeklődők megértését kér-
jük, hiszen a legjobb szándékunk 
ellenére is a legfontosabb az ak-
tuális szabá-
lyok betartása 
és az egész-
ség védelme.



Önkormányzati tudósítások

Ne vásárolj, fogadj örökbe! Ez-
zel a mondattal nagyon sok-
szor találkozhatunk, mégis, még 
mindig vannak fenntartások az 
örökbefogadással szemben. Erre 
hívják fel a figyelmet a sátoral-
jaújhelyi Zemplén Gazdátlan Ál-
lataiért Alapítvány tagjai is, akik 
minden nap erő felett dolgoznak 
azon, hogy az ott élő állatokról 
gondoskodjanak. Önkéntesekből 
több kellene a hétköznapi mun-
ka segítése érdekében, de nem ez 
az egyetlen megoldás arra, hogy 
jobbá tegyük egy mentett állat 
hátralevő életét. Az örökbefoga-
dással  sok négylábú sorsát tud-
juk jobbá  tenni, de csak olyan 
gazdák jelentkezését várják, akik 
valóban felelősségteljesen tud-
nak gondoskodni az ebekről. 

Fogadj örökbe!

Antibikotikum-felelősséggel!
A felelős gyógyszerhasználat ér-
dekében 2022. januárban a Nébih 
új elektronikus bejelentő rend-
szert hozott létre az állatorvosok 
és a nagykereskedők számára. 
A rendelkezés célja, hogy az új 
uniós jogszabályokkal és a nem-
zetközi szervezetek ajánlásival 
összhangban segítse az antibio-
tikum felelős alkalmazását. Az 
idei évtől a tájékoztatási kötele-
zettség már a felhasználásra is 
kiterjed, amit az élelmiszerter-
melő állatok esetében havonta 
kell benyújtani az állatorvosnak. 

Lehetőség: 
a Magyar Honvédség

Továbbtanulás, ösztöndíjprog-
ramok, életpályamodell, önkén-
tes vagy éppen szerződéses ál-
lomány. A Magyar Honvédség 
szinte valamennyi fiatal számára 
tud olyan lehetőséget kínálni, 
amelyben megtalálhatják számí-
tásukat, akár, ha felsősokú tanul-
mányokat szeretnének végezni 
vagy ha a már megszerzett isme-
retekkel terveznek elhelyezkedni. 
Ezekről sok részletet megtudhat-
tak a  sátoraljaújhelyi középis-
kolások azon a rendkívüli órán, 
amelyet ezúttal a Kossuth Lajos 
Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában tartottak a 
miskolci és a sátoraljaújhelyi to-
borzóiroda vezetői. Az érintett 
diákok konkrét kérdésekkel ké-
szültek, amiből kiderült, hogy 
valóban nem áll távol tőlük ez 
a szakterület, hiszen az oktatási 
intézmény falai között már mű-
ködik a honvéd kadét program.

Sátoraljaújhely Város Önkormány-
zata februárban két alkalommal is 
asztalhoz ült, hogy a szakbizottságok 
által megtárgyalt napirendi pontok 
kapcsán döntést hozzon. Febru-
ár 15-én, rendkívüli testületi ülés 
keretében meghozta a 2022-évre 
vonatkozó költségvetési rendeletét.

A Képviselő-testület az Önkor-
mányzat 2022. évi költségve-
tésében a költségvetési és fi-
nanszírozási bevételek együttes 
főösszegét 8 614 574 E Ft-ban, a 
költségvetési és finanszírozási ki-
adások együttes főösszegét 8 614 
574 E Ft-ban határozza meg az 
alábbiak szerint:
a) a költségvetési bevételi főösz-
szeg 5 959 057 E Ft, 
b) a költségvetési kiadási főösz-
szeg 8 551 214 E Ft,
c) a költségvetési hiány 2 592 157 
E Ft, amelyből a működési költ-
ségvetési hiány 374 402 E Ft, a 
felhalmozási költségvetési hiány 
2 217 755 E Ft,
d) a finanszírozási kiadás 63 360 
E Ft, 
e) a külső finanszírozás bevétele 
0 Ft, 
f) belső finanszírozási bevétel-
ként tervezett 2 655 517 E Ft, 
amelyen belül a működési marad-
vány igénybevétele 687 484 E Ft, 
felhalmozási maradvány igénybe-
vétele 1 956 684 E Ft.

A Képviselő-testület február 
24-ei ülésén elfogadta Sátoral-
jaújhely város idegenforgalmi 
szezonjára való felkészülésről 
szóló beszámolóját (ennek rö-
vidített változatát adjuk közre)

Az elmúlt két évre visszatekintve 
megállapíthatjuk, hogy akár az 
egyes emberek, a családok, az ön-
kormányzatok, vagy a gazdasági 
élet szereplőire tekintünk, akkor 
a mindennapi életünkben eddig 
soha nem tapasztalt kihívásokkal 

kellet szembe néznünk. A gazda-
ság ágazatai közül leginkább az 
idegenforgalmi szektor volt talán 
az, amelyik a legnagyobb nehéz-
ségekkel szembesült a pandémia 
alatt. Őszintén megállapíthatjuk, 
hogy a legnagyobb veszteséget a 
járvány a gazdasági életben ezen 
a területen okozta legyen szó akár 
magán vagy önkormányzati tulaj-
donosi háttérről. Sokaknak segí-
tettek a talpon maradásban azok 
az állami intézkedések és helyi 
önkormányzati döntések, amik ki-
vétel nélkül a munkahelyek meg-
tartását tekintették legfontosabb 
prioritásnak. A teljesség igénye 
nélkül kiemelhetjük a hitelmo-
ratóriumot, a bérkompenzációs 
programot vagy a bérleti díjak 
befagyasztását, de nem felejthet-
jük el az önkormányzati, polgár-
mesteri döntések alapján nyújtott 
50%-os bérleti díjkedvezményt 
vagy az érintett intézményeink 
tekintetében a költségvetés újra-
gombolása révén a munkahelyek 
megtartását. A város idegenfor-
galmában sok szereplő felelősség-
teljes munkájára van szükség, ah-
hoz, hogy Sátoraljaújhely valóban

ki tudja használni azoknak a milli-
árdos turisztikai fejlesztések által 
nyújtott lehetőségeknek a hasz-
nát, amit később a város működ-
tetésére tudunk majd fordítani. Az 
önkormányzat több intézménye is 
fontos szereplője ennek a munká-
nak, de jelentős szerepet vállalnak 
ebből a városban működő állami, 
civil valamint magán tulajdonosi 
háttérrel rendelkező szervezetek 
is. Sátoraljaújhely idegenforgal-

mi palettáján eddig is, de a jövő-
ben talán még inkább a Zemp-
lén Kalandpark fogja betölteni a 
vezető szerepet. A Kalandpark 
működését az elmúlt időszak-
ban két tényező befolyásolta és 
befolyásolja, mondhatjuk, hogy 
egy előre nem várt és egy előre 
tervezett. Reményeink szerint a 
mostani műszaki lehetőségekhez 
képest az érvényben lévő járvá-
nyügyi szabályozások már nem 
befolyásolják a napi működést, 
mint a korábban – természetesen 
– indokoltak szigorúbb intézke-
dések. Azért, hogy a könnyítések 
időszakához elérkezve zökkenő-
mentes legyen az újraindulás, az 
intézmény vezetésének és az ön-
kormányzatnak rendkívül felelős-
ségteljes döntéseket kellett meg-
hoznia elsősorban az ott dolgozó 
közel 60 munkavállaló munka-
helyének megtartása érdekében. 
Sikeresen elindult a téli szezon, 
amit a sípálya látogató számai 
is jeleznek, valamint az is, hogy 
hosszú évek után sikerült két or-
szágos síversenyt is megrendez-
ni. Teljes kapacitással működik a 
korcsolyapálya és a turistaszállás, 
ami a falmászó pályákkal együtt 
rengeteg érdeklődőt vonz. 
A másik tényező, ami az éven 
még meghatározza az üzemszerű 
működést az a több milliárd forint 
értékű pályázati fejlesztés, ami-
nek a munkálatai jelenleg is foly-
nak. Természetesen ez egy pozitív 
befolyásoló elem, amivel a jövőt 
tudjuk megalapozni. Reményeink 
szerint a nyári szezonra birtokba 
tudják venni a kedves látogatók 
a teljesen új libegőnket és ennek 
kapcsán a Magas-hegy valameny-
nyi attrakcióját (Sólyom, Dongó, 
Kilátó) is használhatják ismét a 
most megépült lombkorona sé-
tánnyal együtt. Az év második fe-
lében a Magas-hegyet a Szárhegy-
gyel összekötő ülőszékes felvonó 
üzembeállításával – a nekünk is 
és – országosan is fontos nemzeti 
emlékhelyet tudunk a szélesebb 
nagyközönségnek is megmutatni, 
másrészt azt várjuk, hogy csök-
kenti majd a várakozási időt a 
fogadóállomásnál és ezáltal adott 
idő alatt nagyobb számban tudják 
a Dongó és a Sólyom élménye-
lemeket igénybe venni. A váro-
sunkba és a térségünkbe látogatók 
számát növelni szeretnénk, és ha 
azt is szeretnénk, hogy emelked-
jenek az itt töltött vendégéjszakák 
számai akkor a kínálatban a ter-
mészeti szépségeink és az épített 
örökségünk valamint a szabadidő 
aktív eltöltését biztosító lehetősé-
gek mellett szükség van a kultu

rális, szellemi kikapcsolódás gyel 
adás, kiadványok értékesítése, 
idegenvezetés, túravezetés) amik 
sok esetben haszbiztosítására is. 
A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Művelődési Központ változatos 
programjai kiemelkedő lehetősé-
geket, élményeket biztosítottak 
eddig is, és reményeink szerint az 
éven is a város lakosságának és 
egyben az ideérkező turistáknak 
egyaránt. Fontos szereplő a Tou-
rinform iroda a város idegenfor-
galmi életében mivel a vendégek 
számára fontos igazodási pontot 
jelent a naprakész, aktuális in-
formációk átadásában és olyan 
szolgáltatások biztosításával (gu-
mikerekes kisvonat, helyi termék-
bolt, jenos tartalommal tölti meg a 
vendégek idejét. Fontos megemlí-
teni azokat a partnereket is, akik 
bár nem önkormányzati fenntar-
tású szereplők, de munkájukkal 
nagyban hozzájárulnak városunk 
jó hírének öregbítéséhez. 

A Magyar Nyelv Múzeumának 
az eddig is magas színvonalú, 
értékőrző és hiánypótló munká-
jának a lenyomatát láthatjuk már 
az ez évi programtervében is, hi-
szen tavasszal nyílik a „Széphal-
mi irodalmi herbárium” időszaki 
majd ősszel a Petőfi-kiállításuk, 
és kiemelt eseményük lesz a Ma-
gyar Nyelv Napja. A Kazinczy 
Ferencz Múzeum vezetője és 
kollektívája amellett, hogy egyik 
legfontosabb motorja Sátoralja-
újhely várának feltárásában és a 
„térképre helyezésében”, mindig 
igyekeznek egyedi és formabon-
tó kiállításokkal és eseményekkel 
megörvendeztetni a látogatókat. 
Önkormányzatunknak a Rákóczi 
Tábor megnyitása és a Rákóczi 
Szövetséggel kialakított baráti 
kapcsolata hatalmas turisztikai je-
lentőséggel és potenciállal is bír, 
ami a jövőben jelentős felhajtó 
erőt is jelenthet számunkra. 
Határozat született az önkor-
mányzat tulajdonában és rendel-
kezésében lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletére vonatkozó szabályokról 
szóló rendeletének módosításáról is.

A lakások béradásánál fizetendő 
óvadék mértéke kéthavi bérleti díj 
összegéről három havira emelke-
dik. A módosítás lényege, hogy a 
lakásokba beköltöző személyeket 
rászorítsa arra, hogy az ingatlan-
ban tartózkodása alatt állagmeg-
óvási munkálatokat folytasson, ne 
hagyja az ingatlant tönkremenni, 
és a bérleti szerződés lejártát kö-
vetően az ingatlan olyan állapot-
ban adja át, hogy azt egy tiszta-
sági festést követően ki lehessen 
adni a következő bérlőnek. http://www.gazdatlankutya.hu

Sátoraljaújhely belterületén 
800 négyszögöl szőlő-és gyü-
mölcsös, felszereléssel együtt 

használatra átadó!

Érdeklődni: 
a 06 30 3272357-es 
telefonszámon lehet!

Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának 

képviselő- testületének említett
ülése napirendi pontjait 

teljes körűen, 
Sátoraljaújhely Város honlapján, 

a www.satoraljaujhely.hu
oldalon ismerhetik meg 

az érdeklődők.

ÚJHELYI           KÖRKÉP    2022. XXXI. évf. 2. szám.    ÚJHELYI           KÖRKÉP 7.



Sátoraljaújhely    Város   közéleti    lapja. 
Felelős szerkesztő:  Seres Péter, Szerkesztők:  Seres Péter, Mezősi-Nagy Mariann, Godzsák  Attila, Hrinkó Fanni    

Tördelőszerkesztő: Mezősi-Nagy Mariann, Mezősi Tamás. Kiadja: Seres Péter, Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felelős Kiadó: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Szerkesztőség: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4. 

Telefon:  0647/322-744. E-mail: zemplentv@zemplentv.hu. Adószám: 24785725-2-44, 
Készült: Mediaworks Hungary Zrt. (Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., Cégjegyzékszám: 01-10-047955)

Ökumenikus imahét

A tokaji történelmi borvidék fontos, hagyományőrző eseményei közé 
tartozik a sátoraljaújhelyi Szent Vince napi borszentelés és a szőlővesz-
szők megáldása. Egy év leforgása alatt jóformán nincs olyan hónap, 
hogy ne igényelnének gondos kezeket a történelmi borvidéken talál-

ható szőlőtőkék. Talán ennek is köszön-
hető, hogy bizony minden fontosabb idő-
szaknak megvannak a maga védőszentjei, 
segítői és ezzel együtt történelmi hagyo-
mányai is. Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata és a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ közös szervezésében a megjelen-
tek hagyományosan idén is Szepsi Laczkó 
Máté református prédikátorra, az aszú bor 
készítőjére emlékeztek a tiszteletére állí-
tott emléktáblánál. Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi 
beszédet. Ezt követően megkoszorúzták 
az emléktáblát. Majd már a helyi Szent 
István király római katolikus templomban 
ünnepi szentmisét tartottak, amelynek ke-
retében a történelmi egyházak képviselői 
megáldották a bort és a szőlővesszőket. 
Tokaj-Hegyalja szőlészeti és borászati 
hagyományai egyedülállóak, hiszen 1737 
óta ez volt a világ első zárt borvidéke.

Megszentelt borvidék

Magyar Vöröskereszt 
Zemplén Területi Szervezete 

2022. március hónap 
            véradónaptára       

Március 8. kedd
Sátoraljaújhely
Trefort Ágoston 

Szakképző Iskola
     /védettségi igazolvánnyal/ 

8:30-12:00

      Március 10. csütörtök
Sátoraljaújhely

Georgikon Görögkatolikus 
  Technikum, Szakképző Iskola 

8:30-12:00

 Március 22. kedd
Sátoraljaújhely

Szent István Katolikus 
Technikum és Gimnázium

    /védettségi igazolvánnyal/ 
8:30-12:00

Magyar Vöröskereszt 
Zemplén Területi Szervezete

Sátoraljaújhely, 
Rákóczi Ferenc u. 28, 3980

(06 47) 322 547
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Egyeztető megbeszélést tartott 
Sátoraljaújhely Város polgármes-
tere és Szabó László, az STK lab-
darugó szakosztályának vezetője. 
Ennek kapcsán kiderült, hogy lesz 
saátoraljaújhelyi felnőtt labdaru-
gó csapat továbbra is, azonban 
ez átgondolt módon folytathatja 
sportbéli munkáját. Elsősorban a 
fiatal korosztályt képviselő játé-
kosokra számítanak, akik meg-
felelő eredmények mellett tudják 
majd képviselni a várost ebben a 
sportágban. Még tavaly decem-
berben a polgármester infó kere-
tében hangzott el, hogy megszű-
nik korábbi felállásában az STK 
felnőtt és ifjúsági csapata is. Az 
azóta eltelt időben kiderült, újra-
gondolással, a vélhetően március 
5-ével induló tavaszi szezonban 
mégis pályára lép majd a felnőtt 
csapat, amelynek játékosai cse-
rélődnek le részben. Illetve a ve-
lük szemben támasztott elvárások 
is nőnek, hiszen a sportolók nem-
csak a várost képviselik, hanem 
példaképként is kell állniuk a fi-
atalok előtt. Sátoraljaújhely Vá-
ros Önkormányzata a továbbiak-
ban is támogatni kívánja a városi 
sportélet ezen szeletét, azonban 
a sportos élet népszerűsítése, a 
példamutatás és a sportszerűség 
kell, hogy meghatározza a sáto-
raljaújhelyi felnőtt csapat játékát, 
tette hozzá Szamosvölgyi Péter 
polgármester. Innen lehet építkez-
ni. Szabó László szerint az U16-
os csapat nem lép pályára, ők a 
következő szezonban, kiemelt 
bajnokságban indulnak majd leg-
közelebb. Ezzel bővítve az után-
pótlás korosztályainak számát.

Sátoraljaújhelyen is Ökumenikus Imahétre várták a történelmi egy-
házak híveit. Ennek nyitó eseményeként az első közös imádság-
nak a Piarista templom adott otthont. A Krisztus-hívők egységéért 
tartott egyetemes imahét egy héten át, esténként megtartott alkal-
mak keretében adott lehetőséget erre. A hét anyagát a Közel-Kele-
ti Egyházak Tanácsa állította össze, amelynek a „Láttuk az ő csil-
lagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” központi igét 
választották. Emellett a református, a görögkatolikus, az evangé-
likus és a katolikus templom is otthont adott a hét eseményeinek. 

Országszerte több mint 40 hely-
színen rendezték meg a jégpá-
lyák éjszakáját, ahová a korcso-
lya szerelmeseit várták. A korizás 
mellett több helyszínen további, 
változatos programokkal is ké-
szültek a szervezők, hosszabb 
nyitvatartás mellett. Idén a sáto-
raljaújhelyi Zemplén Kalandpark 
is csatlakozott a rendezvényso-
rozathoz, melynek sikerét iga-
zolta, hogy sokan látogattak ki a 
jégcsarnokba. A Jégpályák Éjsza-
kájára legközelebb a következő 
télen lehet készülni, de addig is 
szeretettel várják a korcsolyáz-
ni vágyókat Sátoraljaújhelyen 
is. Emellett a Magas-hegyen két 
sípályával is várták a sport sze-
relmeseit. Tóth Csaba igazgató 
elmondta, hogy január utolsó hét-
végéjén a jégcsarnokban mintegy 
300, a sípályán közel 500 vendé-
get fogadtak. Az események sorát 
színesítette, hogy a jégcsarnoká-
ban bemutatót tartott a Zempléni 
Angyalok jégtáncos csapata is. A 
lányok csillogó ruhában és széles 
mosollyal várták az oda érkező-
ket. Ezzel együtt az is kiderült, 
hogy az Angyalok nem csak ha-
zai pályán, hanem a versenyeken 
is nagyon jól teljesítenek. Leg-
utóbb a miskolci vidéki bajnok-
ságon Juhász Panna II., Vartnal 
Hanna III., Durányik Eliza IV. és 
Cigány Eszter V. helyezést ért el.

Téli varázs Felnőtt focicsapat


