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„Egy eltűnt vár nyomában” - a feltárt örökségünk 
Ünnepélyes keretek között adták át a Várhegyen található régé-
szeti feltárás eddigi eredményeit, azaz most már bárki számára 
látogatható az a terület, ahol a sátoraljaújhelyi vár falmaradvá-
nyai tanúskodnak az egykori vár méretéről, az ott zajló életről. 
A generációkon átívelő legenda, miszerint ezen a helyen törté-
nelmi örökséget őriz a hegytető, végre igazolást nyert. Emel-
lett a szintén átadott kilátó új élményszerzésre ad lehetőséget.

Ha valaki letekint a Várhegyről, 
páratlan kilátás nyílik meg előtte. 
A Bodrogköz felé elterülő síkság 
még a másik oldalon a környe-
ző hegyek ölelése teszi egyedivé 
ezt a látványt. Azonban most már 
nemcsak ezért érdemes felsétálni 
ide, hanem azért is, mert bejár-
hatjuk azt a területet, amelyet az 
egykori várfalak szegélyeznek és 

mesélnek arról, hogy hogyan is 
nézhetett ki Újhely vára. Sátoral-
jaújhely Város Önkormányzata 
valamint a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum Kazinczy Ferenc Múzeu-
ma közösen dolgozott azért, hogy 
mindez az utókor számára is „kéz-
zel foghatóvá” váljon. A régészeti 
feltárások és az új kilátó szerkeze-
tének építése miatt eddig munka-
terület volt a hegyplató, a Város 
Hete rendezvénysorozat kereté-
ben megtartott ünnepélyes átadó 
nyomán azonban újra az itt élők 
és az ide látogató vendégek újabb 
élményszerzésének forrása lett. 
Az eseményen köszöntőt mondott 

Szamosvölgyi Péter polgármester, 
aki kiemelte, a vár maradványai a 
település legrégebbi, Árpád-kori 
öröksége. Ezért is szerették volna 
azt megtalálni, feltárni és bemu-
tatni az utókornak. Ebben a mun-
kában kiemelkedő szakemberre 
leltek Ringer István régész, mú-
zeumigazgató személyében, aki 
lelkiismeretesen, elhivatottsággal 
végezte munkáját az elmúlt több 

mint egy évtizedben. „Az igazi 
eredmény, azok a bástyamaradvá-
nyok, falrészletek, ablakok, boltí-
vek, amelyek az 1200-as évek 
építészetének remekművei voltak. 
Ez egy komoly vár volt, méreté-
nél fogva meglehetősen nagy. Azt 
hiszem, hogy hozzátartozik a je-
lenünkhöz a múltnak ismerete és 
az abból való töltekezés, ráadásul 

közösségformáló ereje is van. Én 
azt szeretném elérni, hogy min-
den újhelyi diák, mindenki, aki 
megteheti, jöjjenek föl lassacs-
kán, beszélgetősen, töltsenek itt 
egy-két fél órát, Óriási dolog ez!”

  Az is elhangzott az ünnepség 
kapcsán, hogy itt nem ért véget a 
munka. Mivel a vár közel fele lett 
eddig feltárva, az is részlegesen, 
további forrásokat keres az önkor-
mányzat arra, hogy ez a munka 
folytatódhasson. Ezt követően pe-
dig az is feladat lesz, hogy egyedi 
arculatot is kapjon a látványosság. 
„Az Árpád-kornak az utolsó, 

IV. Béla előtti és IV. Béla utáni 
időszakát szeretnénk megmu-
tatni mind építészetében, mind 
történelmében, mert az is egy 
nagyon komoly időszak volt, hi-
szen a tatárjárás előtti és a tatár-
járás utáni időszakról beszélünk.  
Környékünkön nem sok ilyen régi 
vár van, de mi ebbe a kevésbe 

folytatás a második  oldalon

Továbbra is tilos a dohányzás!

Tilos a dohányzás a sátoraljaúj-
helyi sétálóutcán! Erre hívja fel a 
figyelmet Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata. Ennek jegyében 
szervezték meg azt az akciót is, 
amelyben a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai személyes pél-
damutatással szerettek volna elöl 
járni mások számára. Az érintett 
belvárosi területen ugyanis az 
önkormányzat munkatársai ösz-
szeszedték a cigaretta csikkeket és 
újonnan kihelyezett táblákkal hív-
ták fel az arra közlekedők figyel-
mét a dohányzás tilalmára. Most 
türelmi időszak van, a későbbiek-
ben azonban a bírságolás is életbe 
léphet. Dr. Terdik Sándor jegyző 
kiemelte, hogy reggelenként sok 
olyan, elsősorban fiatallal találko-
zott, akik a Sétálóutcán áthaladva 
cigarettáztak vagy ott dobták el 
a csikkeket, de a kapualjakban is 
sokan megálltak dohányzás céljá-
ból. Ez azonban szabálytalan, tette 
hozzá. Ugyanis a teljes területen, 
így a Borsos-sétányon is tiltott 
mindez. Egy kivétel van, az pedig 
az itt található éttermi egységek 
teraszai. Még ez év elején indí-

tott dohányzásellenes kampányt 
a város önkormányzata. Most en-
nek erősítése a cél, emlékeztett a 
jegyző. Most nemcsak a szemé-
lyes példamutatással kívánták ezt 
elősegíteni, hanem azzal is, hogy 
a Sétálóutcán található boltok ki-
rakataiba, a szemeteskukákra fel-
hívó matricákat helyeztek ki. Ezt 
követően a Közterület Felügyelet 
nagyobb hangsúlyt fektet majd 
ennek ellenőrzésére is. Az önkor-
mányzati rendelet szerint pedig 
akár 50 ezer forintra is büntethe-
tő az, aki ezt a szabályt megsze-
gi a türelmi időszakot követően!

A sátoraljaújhelyi Zemplén Ka-
landparkban újabb felújítási mun-
kálatok zajlottak. A Mászófal 
Központ külső falát kezdték el 
felújítani, mivel már az idő vasfo-
ga úgymond megette azt. Mindez 
szakszerű munkát igényel, hiszen 
több méter magasban kell dolgoz-
niuk a szakembereknek. Emellett 
folyamatosan frissítik az útvona-
lat is, hogy az minél élvezhetőbb 
legyen a vendégek számára. Egy 
meglepetéssel is készülnek a fel-
újítás kapcsán, hiszen a Zemp-
lén Kalandpark logója színesíti 
majd az elkészített mászófalat.

Falra lehet mászni

Pálházán tartott ülést a Sátoraljaúj-
hely és Hegyköz Együttműködé-
séért Egyesület. A civil szervezet 
még februárban alakult meg azzal 
a céllal, hogy a tagok közös erővel 
tegyenek a térségünkért, így pá-
lyázati lehetőségekkel is éljenek. 
A legutóbbi ülésnek két főbb pont-
ja volt. Az egyik a kerékpárháló-
zat fejlesztése Hegyköz irányá-
ban, valamint azt is számbavették, 
hogy mely településeket érintheti 
ez a fajta beruházás egy sikeres 
pályázat esetén. Második pontban 
pedig az áram-, és a gáz árának 
nagymértékű emelkedésével, ha-
tásával foglalkoztak. Szamosvöl-
gyi Péter elnök kiemelte, hogy 
nemcsak az önkormányzatok, ha-
nem a vállalkozók is nehéz hely-
zetben vannak. A megemelkedett 
energiaárak mellett a bérleti díjat 
és az alkalmazottat is fizetniük 
kell, így minden lehetőséggel élni 
kell, hogy a már működő vállalko-
zások életben tudjanak maradni.

Megkezdődött a 
Népszámlálás2022

Október 1-je és 16-a között az ada-
tok internetes kitöltésére van lehe-
tőség. A háztartások ehhez belé-
pési kódot kapnak. Ezt követően a 
kiküldött számlálóbiztosok segít-
ségével a KSH által biztosított biz-
tonságos tableteken válaszolhat-
nak a kérdésekre. Aki valamilyen 
okból kimaradt, november utolsó 
hetében a polgármesteri hivatal-
ban veszik fel a szükséges adato-
kat, aminek megadása kötelező!



Jó ütemben halad a sátoraljaújhe-
lyi járóbeteg szakellátó központ, 
azaz a Rendelőintézet épületének 
felújítása. Ezt pályázati forrás 
teszi lehetővé. A munkálatoktól 
függetlenül azonban továbbra 
is zavartalanul igénybe vehetik 
a szakellátásokat a páciensek. 
Amennyiben egy-egy rendelés 
időpontjában ideiglenes változás 
áll be, - akár egy nyílászáró csere 
miatt -, arról a kórház vezetősége 
a honlapon értesíti a betegeket. 
Dr. Kovács Lajos mb. főigazgató 
elmondta, hogy előbb az épület 
külseje újul meg, egyben hőszige-
telést is kap. Ezt követően kezdőd-
nek el a belső munkálatok, főként 
a vizesblokkok, a várók és a köz-
lekedési terek megújítása. Továb-
bá kialakítanak két új műtőegysé-
get a kisebb beavatkozásokhoz, 
de 80 milliós műszerbeszerzést 
is tartalmaz a projekt, aminek kö-
szönhetően többek között fiziko-
terápiás eszközöket és ultrahang 
készülékeket is beszereznek majd.

A szakellátások elérhetőek

Mozgalmas kilenc hónap áll a 
Magyar Vöröskereszt Zemplén 
Területi Szervezete mögött. Vé-
radások, versenyek és persze a 
háború elől menekülők segítése 
is a főbb feladataik közé tarto-
zott az elmúlt időszakban. Az 
idei évre visszatekintve a véradók 
száma ismét megnőtt az előző, 
pandémiás évekhez képest, így 
eddig több mint ezerhétszázan 
segítették a Magyar Vöröskereszt 
munkáját. Ezt tovább erősítheti 
majd az is, hogy a munkahelyi, 
a városi és kistelepülési véradá-
sok mellett szeptembertől ismét 
visszatérhetnek majd az iskolák-
ba is.  A „Zempléni Diák Vér” 
véradóprogramban minden olyan 
tanuló részt vehet, aki már betöl-
tötte a 18. életévét. Ez még több 
segítőt jelent a Vöröskeresztnek. 
Ha valaki szeretne véradással se-
gíteni, akkor a következő esemé-
nyekről, helyszínekről a Magyar 
Vöröskereszt Zemplén Területi 
Szervezete közösségi oldaláról 
további információkhoz juthat, 
mondta el Repeiné Bodnár Zsófia 
kistérségi véradás szervező. 

Nő a véradók száma

október 11. kedd
 Tűzoltóság (7.30-11.30)
október 20. csütörtök 

Georgikon Görögkatolikus Szak-
képző Iskola (8.30-12.00)

október 25. kedd
 Szent István Katolikus 

Technikum és Gimnázium 
(8.30-12.00)
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beletartozunk, legyünk büszkék 
rá és mondjuk el, mindenhol bár-
hol járunk az országban, vagy 
világon, hogy Sátoraljaújhely-
ben egy Árpád-kori vár nem volt, 
hanem van.”-tette hozzá a város 
vezetője. Ringer István régész 
számára is kihívás volt az elmúlt 
időszak. Az ünnepség kapcsán 
úgy fogalmazott, hogy a vár tör-
ténetét viszonylag régóta és vi-
szonylag pontosan ismerték. Az 
1960-as években Décsi Mihály 
kiváló levéltáros, polihisztor, 
földolgozta annak történeti for-
rásokból ismerhető birtoklástör-

téneti eseménytörténetét. Egy 
tatárjárás után királyi parancsra 
felépült várról van szó, amit vagy 

V. István, vagy IV. Béla építtetett, 
és királyi birtok volt egészen az 
Anjou-kor elejéig. Azt követően 
került eladományozták. Kiváló 
és ismert magánföldesúri birto-
kosok, családok tulajdonában 
volt. A sorsa nagyon hasonlóan 
alakult Sárospatak várával, hi-
szen az egész birtok, uradalom 
valójában egy kézben volt. Va-
lamikor a XVI. század derekán 
pusztult el, az 1540-es években. 
Ez az az időszak, amikor a szom-
szédos Sárospatakon felépült 
egy korszerű, akkor korszerűnek 
számító modern vár Perényi Pé-
ter irányításával. az ő parancsára 
valójában, és egész egyszerűen 
elavulttá vált ez a vár is szükség-
telenné, és valószínűleg a korábbi 
ostromoknak köszönhetően eleve 
romosan állt. Perényi Péter pedig 
nem látott abban fantáziát, hogy 
két várat tartson fönt, finanszí-
rozzon. Így hát valójában ez a 
vár picit elfelejtődött, és hosszú 
évszázadok alatt az erózió kö-
vetkeztében teljesen eltűnt a föld 

színéről, emlékeztetett a régész. 
 Arra is örömmel emlékezett, 
hogy 15 éve kezdődött el a ré-
gészeti feltárás. „Ennek eredmé-
nyeként  a vár északi egyharmada 
került feltárásra. Itt már több ré-
gészeti munkára nincsen szükség, 
ez teljesen feltárt dokumentált 
része a várnak. A középső rész 
még kutatatlan terület, illetve a 
déli résznek is csak egy bizonyos 
szakasza van feltárva. A sziklaá-
rok, a palotaszárny, de a délnyu-
gati sarka a Várhegy platójának, 
ahol egy nagy torony lehetett, az 
még kutatatlan. A nyugati részen 
lévő kaputorony  a plató peremén 
futó várfalaknak is jelentős ré-
sze még föld alatt van, úgyhogy 
bőven van még mit kutatni. Az 
látszik így is, hogy ami eddig 
fel lett tárva, helyre lett állítva, 
az is nagyon jelentős alapterü-

letét tekintve.  Bízunk benne, 
hogy ez a munkaterület majd 
egyszer egy olyan képet nyújt 
majd, mint az északi harmad.
   
  Az átadó ünnepség keretében a 
történelmi egyházak megáldották 
az újhelyi várat, majd a jelenlévők 
elsőként sétálhattak végig az egy-
kori falak között és próbálhatták 
ki az új kilátó nyújtotta élményt is.

folytatás az előző oldalról

Biztonság Napja 2022: fontos a biztonságérzet

Rendőrség, Honvédség, Ka-
tasztrófavédelem, Mentők, 
Magyar Vöröskereszt, Fegy-
ház-és Börtön és még megany-
nyi rendvédelmi, rendészeti 
társszerv sorakozott fel idén 
is a VIII. alkalommal meg-
rendezett „Biztonság Napja” 
elnevezésű rendezvényen.
 
   A Zemplén Térségi Katasztró-
fa és Polgári Védelmi Szövetség 
valamint Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata közös szervezé-
sében zajló események keretében 
adott lehetőséget arra, hogy ki-
emelten a gyerekek és a fiatalok 
megismerjék mindazt a sokszínű 
munkát, amelyet ezek a szerve-
zetek végeznek. Az esemény ün-
nepi felszólalói kivétel nélkül a 
biztonságérzet megőrzésének je-
lentőségét emelték ki, utalva a kö-
zelünkben zajló háborús konflik-
tusra és gazdasági nehézségekre. 
Szamosvölgyi Péter polgármester 
kiemelte, hogy a város szeren-
csés helyzetben van, mert szinte 
valamennyi olyan szervezet meg-
található itt, amelyek segítséget 
tudnak nyújtani bármilyen hely-
zetben az itt élőknek. „Gyerekek-
nek érdekes, nekünk felnőtteknek 
megnyugtató, hogy ezek az egy-
ségek, emberek az életüket tették 
föl arra, hogy mások életét meg-

mentsék vagy védjék az orszá-
got, a várost. Ezt a rendezvényt 
is abból a szempontból tartom a 
legfontosabbnak, hogy a bizton-
ságra, a honvédelemre nevelés, a 
másokért való tenni akarás hatja 
át és fontos, hogy a gyerekekben 
ez maradjon meg, hogy nem egy 
öncélú kiállításon vesznek részt, 
hanem azokkal az emberekkel ta-
lálkozhatnak, akiknek az emberi 
életek, értékek mentése a felada-
tuk. Ha ezt elérjük ma, akkor azt 

gondolom, hogy sikeres volt.”-tet-
te hozzá. Kiss István nyugalma-
zott polgári védelmi alezredes 
a Zemplén Térségi Katasztrófa 
és Polgári Védelmi Szövetség, 
mint az esemény ötletgazdája és 
szervezője kiemelte: „A fiatalság 
felkészítése kiemelt jelentőséggel 
bír, hiszen ők azok, akik nagyon 
fogékonyak erre.” Szerinte fontos 
újdonság volt, hogy a honvédelmi 
nevelés, tájékoztatás kiemelt sze-
repet kapott idén is. Nagy Géza 
őrnagy, a miskolci toborzóiroda 
vezetője ezzel összhangban arról 
beszélt, hogy „Egyre több állam-
polgár érdeklődik a Magyar Hon-
védség iránt. A térség állampolgá-
rai felfedezték azt a lehetőséget, 
amit a Magyar Honvédség kínál 
mind munkavállalás, hivatás, il-

letve továbbtanulási lehetősége-
ként. A Biztonság Napján ötödik 
alkalommal vagyunk jelen. Jelzi 
ez az elkötelezettségünket, hogy 
fontosnak tartjuk az ilyen jellegű 
rendezvényeket.” A Biztonság 
Napja keretében látványos be-
mutatók és egy vadászrepülőgép 
szimulátor, a honvéd kadétok 
jelenléte is színesítette az egész 
délelőttön át tartó programsoro-
zatot.  Az is elhangzott, hogy az 
itt felsorakozó szervezetek közös 
munkája elengedhetetlen. Kovács 
Sándor tűzoltó ezredes, a B-A-Z 
Megyei Katasztrófavédelem En-
csi Kirendeltség vezetője szerint 
ennek erősítését is szolgálja az, 
hogy kötetlen formában találkoz-
hatnak. „Bármilyen káresemény-
hez, tűzesethez vagy balesethez 
együtt vonulunk. Ennek a koordi-
nálását a "112"-es vészhívó vég-
zi. Hogyha valaki felhívja, akkor 
automatikusan azokhoz a szerve-
zetekhez küldik tovább a riasz-
tást, akiknek a különböző ese-
ményhez ki kell vonulniuk. Csak 
együtt tudunk káreseményeket 
felszámolni." A gyerekek termé-

szetesen örömmel vettek részt a 
különböző foglalkozásokon, ahol 
jobban megismerhették a techni-
kai berendezéseket és azt, hogy 
naponta miként vigyáznak rájuk.



761. születésnap-közös ünneplés egy héten át
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata ebben az esztendő-
ben is gazdag programokkal 
ünnepelte egy héten át, a „Vá-
ros hete” rendezvénysorozat 
keretében azt, hogy V. István 
király 1261-ben városi kiváltsá-
got adományozott a település-
nek. Így a 761 éves évfordulón 
kulturális és szórakoztató prog-
ramok egyaránt szerepeltek a 
kínálatban, amelyre nem csak 
az itt élőket is várták. Ennek 
egyik kiemelt eseménye volt a 
Városháza dísztermében meg-
tartott ünnepség, ahol díjakat 
adtak át az arra érdemeseknek.

  Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter a város születésnapja alkalmá-
ból ünnepi köszönőjében meg-
idézte a történelmet, de beszélt 
annak jövőjéről is. Kiemelte, hogy 
„célból volt bőven, eredményből, 
annál kevésbé. Mégis ez a város 

több évszázadot élt meg, mint vá-
ros, és mint település, szerintem a 
honfoglaláskorig nyúlik vissza a 
múltja. Azt gondoltam, hogy egy-
két célt én is meg tudok határozni 
a mai napon. Például azt, hogy 
Sátoraljaújhely városa a múltjá-
hoz képest, mint megyeszékhely, 
történelmi alapon mindenképpen 
érje el azt, hogy minden fiatal, aki
ebben a városban él, tanul és szü-
letik, úgy érezze, hogy vissza kell 
jönni ebbe a térségbe, vissza kell 
jönnie ebbe a városba. És nekünk, 
felelős politikusoknak, vezetők-
nek, városvezetőknek, országy-
gyűlési képviselőknek pedig az a 
dolgunk, hogy önökkel együtt ezt 
a célt elérjük és megvalósítsuk.

  Ezt követően huszadik alka-
lommal adták át a „Közmegbe-
csülés Díját”, amit Sátoraljaúj-
hely Város Képviselő-testülete 
annak a személynek, illetve kö-
zösségnek adományoz, aki az 
ipar, a mezőgazdaság, a keres-
kedelem, a vendéglátás terü-
letén végzett munkájával köz-
megbecsülést, köztiszteletet 
érdemelt ki. Szamosvölgyi Pé-
ter polgármestertől idén ketten 
vehették át ezt az elismerést: 
Szigeti Sándor fotós és Teplicz-
ky Balázs méhész-vállalkozó.
  
  Szigeti Sándor Öcsödön szüle-
tett, iskoláit Szolnokon végez-

te. Dolgozott műszerészként, a 
Szolnoki Szigligeti Színház vilá-
gosítójaként, majd hat éven át a 
füzérradványi szanatórium kul-
túrfelelőse, számos szabadidő-
program szervezője volt. Ezu-

tán a Kazinczy Ferenc Múzeum 
fotósa lett: feladata a városi és 
múzeumi fotódokumentálás és a 
fotólabor-munka volt. Fotósként 
és több alkalommal cikkek író-
jaként bekapcsolódott az Újhelyi 
Körkép, Sátoraljaújhely önkor-
mányzati havilapja munkájába. 
A Lavotta János Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában is a fotó - és 
videó dokumentálás volt a fela-
data, mely később a Lavotta-ház 
Galériában kiállítás rendezéssel 
és a Művésztanodai hírmondó 
szerkesztésével egészült ki. 2008 
májusától A Magyar Nyelv Mú-
zeuma tárlatvezetője lett. Már 
az intézmény megnyitása előtt 
segédkezett: részt vett az előké-
szítési tevékenységben, a Kazin-
czy Ferenc Társaság tagjaként a 
koncepció kialakításában, fotós-
ként pedig az események doku-
mentálásában. A nyelvmúzeum 
megnyitása után teremőrként és 
tárlatvezetőként dolgozott, de 
emellett tevékenyen részt vállalt 
szerkesztési és kiállítás rendezési 
munkálatokban. Több kamaraki-
állítás fűződik nevéhez és a mú-
zeumi kiadványoknak is lelkes 
szerkesztője volt. Nagyon gazdag 
fényképgyűjteménye van a mú-
zeumról. Szigeti Sándor sokrétű 
munkájával és elkötelezettségé-
vel nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy A Magyar Nyelv Múzeuma 
folyamatosan fejlődjön és új in-
tézményként tartalmi kínálata, a 
nyelvészeti muzeológia, illetve a 
múzeumi anyanyelvi ismeretter-
jesztés gyakorlata kialakuljon. A 
Kazinczy Ferenc Társaság tag-
ja és fotós krónikása, a társasági 
Hírlevél technikai szerkesztője, 
a rendezvények állandó részt-
vevője. Több fotókiállítása is 
volt, bemutatta alkotásait Sá-
toraljaújhelyen, Sárospatakon, 
Miskolcon. Sok évtizede Sá-
toraljaújhelyen él, elkötelezet-
ten dolgozik szeretett városáért, 
melynek elismeréseként adomá-
nyozza Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata Szigeti Sándor-
nak a Közmegbecsülés Díjat.
 
  Tepliczky Balázs Sátoraljaúj-
helyben született. Meghatározó 
hely az életében a nagyszülői ház 

a Várhegyen, ahova 2013-ban 
költözött és alakította ki saját kis 
birodalmát. Itt töltötte gyerekko-
ra nagy részét, ez a hely terelte a 
természet és az állatok felé. Az 
érettségit követően rajz-és vizu-
ális kommunikáció tanári szakon 
végzett 2009-ben a Nyíregyházi 
Főiskolán. Bár tanárként sosem 
dolgozott, de a művészet és az 
alkotás folyamatosan része lett a 
mindennapjainak. A méhek vilá-
gával 2005-ben találkozott elő-
ször, ekkor még csak segédkezett 
egy gyakorlott méhész mellett, 
majd szakképesítést szerezve fo-
lyamatosan arra törekedett, hogy 
elindíthassa saját vállalkozását. 
Kezdetben öt méhcsaláddal vá-
gott bele a méhészet rejtelmeibe, 
majd 2011-ben elkészültek a cím-

kék és egy olyan termékpaletta, 
amivel bátran elkezdhetett pia-
cot keresni exkluzív megjelenésű 
termékeinek. 2014-ben adódott 
egy lehetőség, melynek kapcsán 

kijutott a svájci montreux-i ka-
rácsonyi vásárba és azóta is fo-
lyamatos az ottani siker. Az első 
vásár után sikerült megvalósítani 
egy nagyobb építkezést, ahol el-
készült a mézes műhely. Egy ki-
helyezési program kapcsán meg-
ismerkedett a Kárpáti Borzderes 
Szarvasmarhával is. 2014-ben 
került hozzá az első tehén. 2018-
ban elkészült a mézes műhelye is 
a sajtműhely mellett. Mára csa-
ládi gazdasággá nőtte ki magát 
a két vállalkozás, ami munkát ad 
édesanyjának, kisebbik húgának 
és egy másik család megélhetését 
is a méhek és a tehenek értékei 
biztosítják. Vallja, hogy amíg mi-
nőséget készít becsülettel, addig 
mindig lesz kereslet termékei-
re. Ezt az életfelfogást, s kiváló 
munkáját ismeri el Sátoraljaúj-
hely Város Önkormányzata Tep-
liczky Balázs úrnak a Közmeg-
becsülés Díj adományozásával.

  Átadták a „dr. Boda Pál Sport 
Díjat” is, amit szintén ketten ve-
hettek át idén: Halász Tibor ko-
sárlabda edző és játékos valamint 
Móré Csaba edző, testnevelőtanár.
    Móré Csaba Vásárosnamény-
ban született, általános iskolai 
tanulmányait Pácinban végezte. 
1976 és 1980 között a miskol-

ci Gépipari Szakközépiskolá-
ban folytatta tanulmányait, majd 
az érettségit követően felvételt 
nyert a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola 
földrajz-testnevelés szakára. A 
diploma megszerzését követően, 
1989-ben Sátoraljaújhelyben te-
lepedett le, családjával jelenleg 
is itt él. Első és egyben jelenlegi 
munkahelye a Magyar-Szlovák 
Kéttanítási Nyelvű Általános Is-
kola. Folyamatosan képezi ma-
gát: 1999-ben gyógytestnevelő 
képesítést szerzett, ezen kivül 
köznevelési szakértő is. Már ál-
talános és középiskolai tanulmá-
nyai idején is aktív sporttevé-
kenységet folytatott a labdarúgás, 
a kézilabda és az atlétika terén. 
Igazolt labdarúgója volt Sátoral-
jaújhelynek, a főiskolai években 
Kisvárdának, majd Karcsa tele-
püléseknek. Sorkatonai szolgála-
ta során is minden egyes sportág-
ban részt vett a különböző szintű 
versenyeken. Kétszer szerepelt a 
legmagasabb szinten, háromtusá-
ban hadsereg bajnokságon. Több 
mint 30 éve szervezi az iskolai sí-
táborokat a Magas- hegyre vagy 
a szlovákiai síterepekre. Évekig 
szervezte a kerékpáros vándor-

táborokat Zemplénbe, a kosaras 
és iskolai természeti táborokat. 
20 éve alapította a Fürge Gyík 
DSE-t. Rendszeresen részt vett 
csapataival a városi diákolimpiai 
versenyeken, képviselte a várost 
megyei, regionális és országos 
döntőn kosárlabda sportágban. 
Legeredményesebb sportága a 
kosárlabda, melyben a diákolim-
pia III. korcsoportban, az orszá-
gos döntőn képviselte a megyét. 
Itt játszott Mohay Péter, aki kor-
osztályos válogatottakban, egye-
temi válogatottban, B 33-ban is 
részt vett. Az ekkor ifjú kosara-
sok közül sokan játszanak a város 
kosárlabda csapatában. 2012-től 
a DVTK kosárlabda utánpótlás 
helyi edzője. Országos döntőbe 
jutott a Tini csapatával, az U 12 
csapatával. Az utóbbi években 
rendszeresen képviselik a vá-
rost a zempléni lányok a DVTK 
Akadémia utánpótlás csapata-
iban, akik közül többen a kor-
osztályos országos válogatottak 
bővebb keretének voltak a tagjai. 
Az idén az U16 és U17  Európa 
bajnokságon, a válogatottban is 
játszott egykori zempléni játé-
kos is. A sport szeretetére, mások 
tiszteletére tanítja tanítványait, 
melynek elismeréséül adomá-
nyozta Móré Csaba részére Sá-
toraljaújhely Város Önkormány-
zata a dr. Boda Pál Sport Díjat.
   
  Halász Tibor Sárospatakon 
született, általános iskolai ta-
nulmányait is itt végezte, majd 

Diósgyőrben a Vasgyári Szak-
középiskolában tanult tovább. 
Gyermekkora óta a labdajáté-
kok szerelmese, a kosárlabda 
áll hozzá a legközelebb, melyet 
már kiskora óta profi szinten űz. 
Így nem meglepő, hogy Szege-
den a B-Form Kft-nél elvégezte 
a sportedzői képzést. Sárospata-
kon a Zempléni Vízmű Kft-nél 
dolgozik. Bár munkahelye nem 
a sportokhoz köthető, mellékál-
lásban a sport iránti szerelmének 
hódol. A gyerekek nagyon szere-
tik, hiszen modern felfogásban 
tartja az edzéseket, a legújabb 
trendek szerint. Az interneten 
keres új módszereket és gyakor-
latokat. Nem csak tanítja, edzi a 
gyerekeket. Ő maga is profi szin-
ten űzi a kosárlabdajátékot. Az 
STK SE kosárlabdacsapat tag-
ja több mint 20 éve. Ez idő alatt 
számos díjat nyertek el. Fontos 
számára a fejlődés, ezért folya-
matosan képzéseken vesz részt. 
Úgy gondolja a jó edző titka nem 
csak az, hogy valaki jól tudjon 
játszani, hanem szívvel lélekkel 
csinálja munkáját. Halász Tibor-
nak a város érdekében kifejtett, a 
kosárlabda sportág terén kiemel-
kedő sporttevékenységét kívánta 
elismerni Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata a „Dr. Boda Pál 
Sport Díj” adományozásával.
 
 Az ünnepség zárásaként kö-
zös beszélgetésre várták a 
díjazottakat és a vendégeket.
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Hagyomány, hogy minden ne-
velési év kezdetekor "Mocorgó" 
misére várják a legkisebbeket. 
Mindez nemcsak a sátoraljaújhe-
lyi Árpád- házi Szent Margit Óvo-
dásoknak volt új élmény, hanem 
az augusztusban városunkba 
érkező Michele Gervasoninak, 
azaz Misi atyának is, aki meg-
mutatta a Szent István Király 
templom minden egyes szegletét 
a kicsiknek. Ilyenkor nem csak 
önmagukat, de a szívüket is szép 
ruhába öltöztetik a gyerekek és a 
nevelők. A templom felfedezése 
után a gyerekek egy közös ének-
kel készültek a szülők számá-
ra, amit Misi atya gitáron kísért. 

A Cisco világméretű cég a háló-
zati piacon egy meghatározó cég. 
Létrehoztak egy olyan akadémiai 
rendszert, amivel a tanulást segí-
tik a saját eszközeik felhasználá-
sával. Ez több mint tíz éves múltra 
tekint vissza. A sátoraljaújhelyi 
Szent István Katolikus Techni-
kum és Gimnázium két éve tagja 
ennek az akadémiának. Ennek kö-
szönhetően pedig már megfelelő 
berendezéssel, eszközökkel tud-
ják a pedagógusok megmutatni a 
fiataloknak azt a hálózati kommu-
nikációs rendszert, ami eddig csak 
szimulációs programmal volt le-
hetséges. Ezt a képzési formát már 
a kilencedikes diákok is választ-
hatják, akik öt év alatt szerezhetik 
meg a technikumi végzettséget, 
vagy érettségi után két év alatt.

Szent Gellért 1030-tól egészen 
haláláig az első csanádi püspök 
a Magyar Királyságban. Életéről 
a legtöbb információt legendái 
őrizték meg, amelyek a szentek 
középkori életrajzának legtöbb 
hagyományos elemét tartalmaz-
zák. Szeptember 24-én ország-
szerte emlékeztek rá főként az 
egyházi fenntartásban lévő ok-
tatási intézmények, hiszen a pe-
dagógusok védőszentje is. A sá-
toraljaújhelyi Árpád-házi Szent 
Margit Katolikus Általános Iskola 
ennek jegyében szervezett a je-
lenlegi és egykori pedagógusai 
számára imádsággal teli napot, 
amely jól illeszkedett a 30 éves 
évforduló programsorozatába is. 
Fábrikné Király Klára igazgató 
szerint az ilyen programok erő-
sítik a közösség összetartását is.

Pedagógusok védőszentje

Sikeres fiatalok

Mocorgó mise

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata képviselő-testülete 
legutóbbi ülésén számos napi-
rend között, külön témakör-
ként foglalkozott a közterü-
let-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról szóló 
önkormányzati rendelet meg-
alkotásával. Ennek célja, hogy 
egységes, kategorizált, a köz-
terület használat engedélyezé-
sével kapcsolatos átláthatóbb 
szabályozást hozzon létre. 
Sátoraljaújhely városa nem-
csak világörökségi helyszín, 
hanem a belföldi turizmus 
egyik sarokköve, ezért szigo-
rú szabályok vonatkoznak a 
város külső megjelenésére. 

 A Sátoraljaújhely Város tele-
pülésképének védelméről szóló 
önkormányzati rendelettel való 
összhang megteremtése releváns 
szempont volt annak a rendelet-
nek az elfogadása során, amely-
nek részleteit legutóbbi ülésén 
tárgyalta a képviselő-testület. Te-
kintettel arra, hogy a jelenleg ha-
tályban lévő, a közterület-haszná-
lat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról szóló önkormányzati 
rendelet a 2014-ben történt meg-
alkotása óta eltelt időszak során 
elavult. Indokolttá vált a városban 
bekövetkezett változások nyomán 
az új szabályozás. Jelen állás sze-
rint mindenre kiható folyamatok 
zajlanak a gazdaság egész terü-
letén, ezért Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának is alkalmaz-
kodnia kell a kialakult helyzethez. 
  A rendelet ésszerű kereteken 
belüli díjemelést alkalmaz, mely-
nek nem célja ellehetetleníteni a 

közterület-használatot. Fontos 
hangsúlyozni az új díjkategóriák 
bevezetését, melyek az eljárás 
megkönnyítése és hatékonyab-
bá válása okán kerültek szabá-
lyozásra, megelőzve a joghézag 
által kiváltott esetleges eljárási 
hibákat. A rendelet részletesen 
felsorolja a közterület használat 
eseteit, lehetőségeit a reklámtáb-
la kihelyezésétől, a gépjárművek 
közterületen való tárolásáig. A 
gyakorlatban mindenképp ér-
demes tisztában lenni a rende-
let anyagi vonatkozásaival is.

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI 
DÍJÖVEZETEK 

I. Díjövezet 
1. A Kazinczy Ferenc utca Postá-
tól kezdődő részétől a Széchenyi 
téren található OTP fiókig terjedő 

útszakasz 
2. Hősök tere, Széchenyi tér és 
Táncsics tér, valamint a Kossuth 

Lajos tér sétálóövezete 
3. Borsos–sétány 

4. A Vörösmarty utcától a Fürdő 
utcáig terjedő Deák utcai szakasz
5. Rákóczi utca a Vasvári utca 

sarkáig 
6. Dózsa György utca a Vasvári 

Pál utca sarkáig 
7. Piac tér 1-3. közötti útszakasz 

II. Díjövezet 
8. A Kossuth utca mentén az OTP 
fiók és a vasútállomás közötti 

szakasz 
9. A Kazinczy utca mentén a Pos-
ta és a Mártírok útja közötti sza-

kasz 
10.  Mártírok útja a Csalogány 

utcáig 
11. Vasvári Pál utca 

12. Károlyi-lakótelep 
13. Korányi-lakótelep 

14.Sátoraljaújhely-Széphalom 
parkoló övezetei 

III. Díjövezet 
Az I-II. díjövezethez nem tartozó 

területek

Az Erdélyből érkező mikóújfa-
lusi Nagykürt’95 Fúvósegyesület 
koncertet adott a Zemplén Ka-
landparkban. A Huszonhárom fi-
atal egy turnénak köszönhetően 
érkezett a városba. Egy tíz napos 
program második állomása volt 

Sátoraljaújhely, ahol a közönség 
nagy örömére az egy órás kon-
cert alatt több sláger is elhang-
zott. Demeter Norbert karmester 
elmondta, hogy nagy izgalommal 
érkeztek ide, hiszen a térségben 
már igen, Sátoraljaújhelyen vi-
szont még nem jártak. A reper-
toárjuk széles, így szívesen ját-
szottak ezúttal is sokféle stílust. 

  A zenekar 1995- ben alakult, 
majd 2012-től sok fiatal kap-
csolódott be hozzájuk és azóta 
ifjúsági fúvószenekarként mű-
ködnek. A Zemplén Kalandpark 
után Mikóházára, majd Győr 
mellé utaztak, majd ezután Ge-

resdlakra és Ballószögre is el-
látogattak. Természetesen Sá-
toraljaújhelyről sem mentek el 
élmények nélkül, hiszen mielőtt 
tovább indultak volna, a Zemp-
lén Kalandpark élményelemeit 
is kipróbálták. A zenei élményt 
mindenki haza vihette magával.

Zenei utazás-utazó zenészek

Közterület-használat: érdemes tudni a részleteket



Az Erzsébet Kórház krónikus bel-
gyógyászati osztálya nagy összegű 
adományt kapott egy magánsze-
mélytől, mely pénz több hasznos 
és szükséges eszköz beszerzését, 
cseréjét tette lehetővé. Dr. Kőmí-
ves Sándor a krónikus belgyógyá-
szati osztály osztályvezető főor-
vosa elmondta, 47 éves orvosi 
működése során még nem találko-
zott hasonló összegű adománnyal, 
melyet nem cég vagy alapítvány, 
hanem magánszemély tett. Ennek 
köszönhetően tudtak még két vér-
oxigénmérő készüléket is vásárol-
ni. A főorvos elmondása szerint 
saját költségvetésből nem tudták 
volna kigazdálkodni ezeket a be-
rendezéseket, így hatalmas segít-
ség volt számukra az adomány.

Magánadomány segített

Újabb öt évre nyert megbízatást a 
Zemplén Médiacentrum vezetésé-
re Seres Péter. A tulajdonos Sáto-
raljaújhely Város Önkormányzata 
támogatása mellett a taggyűlés 
döntése értelmében továbbra is 
ügyvezetőként folytathatja mun-
káját. Az elmúlt időszak jelentős 
fejlesztéseket hozott a társaság 
életében. Ennek folytatása to-
vábbra is cél, ezzel együtt pedig 
a kor kihívásainak való szakmai 
megfelelés is kiemelt feladat lesz 
a jövőben. A Zemplén Televízió 
megerősítése, majd a Zemplén 
FM 104.9 létrehozása, az Újhe-
lyi Körkép megújítása, ezt köve-
tően pedig a mindhármat felölelő 
Zemplén Médiacentrum életre hí-
vása- az elmúlt öt év legfontosabb 
eredményeit összegezte Seres Pé-
ter ügyvezető. Hozzátette, hogy 
ezzel együtt az épület megújítása, 
a legmodernebb műszaki berende-
zések beszerzése, a szakmai meg-
erősödés, a reklámpiacon való 
megjelenés csak tovább segítette 
a társaság életét az elmúlt idő-
szakban. Munkatársaival közösen 
érték el mindezt, így különösen 
is fontos volt számára, hogy a 
további elképzelések megvalósí-
tásában is ezt az utat folytassák. 
Ezért is örült annak, hogy újabb 
öt évre kapott bizalmat ügyveze-
tőként. Bár újabb kihívások állnak 
a Zemplén Médiacentrum előtt 
is, konkrét terveket fogalmazott 
meg a társaság számára az ügy-
vezető, amelyek megvalósításá-
val a térség meghatározó hírfor-
rása marad a cég. Az ügyvezető 
hozzátette, a szakmai fejlődés 
mellett kiemelt cél lesz a család-
barát munkahely megteremtése, 
hiszen sok kisgyermekes munka-
vállalójuk van, akiket szeretnének 
a térségben, a városban tartani.

Újabb öt évre nevezték ki
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Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek! A feltüntetett havidíjak pr.hu-n történő
online rendelés és e-számla választás esetén érvényesek! Új előfizetőként egyszeri 3500 Ft
rácsatlakozási/belépési díj fizetendő. A PR-Net 150 rendes körülmények közt elérhető sebessége: 100/6.5 Mbit/s,
minimális sebesség: 45/3 Mbit/s. A PR-Net 250 rendes körülmények közt elérhető sebessége: 156/8 Mbit/s,
minimális sebessége: 62/4 Mbit/s . További részletek és feltételek a pr.hu-n vagy a 1231-es zöldszámon.

Sátoraljaújhely oktatási pa-
lettája a hagyományok men-
tén ma már igen széles kiná-
latot tud nyújtani az itt élő 
családok számára. A tanév-
kezdés valamennyi intézmény-
ben nyugodtan kezdődhetett 
meg, igy a szeptember else-
je sok száz kisdiáknak és fi-
atalnak indult izgalmasan.

  A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 
Óvoda Szlovák és Német Nem-
zetiségi Óvoda, Bölcsőde az új 
nevelési évet 35 bölcsődéssel, 
valamint a tagóvodákkal együtt 
összesen 400 óvódással kezd-
te meg. Az itt dolgozó óvónők, 
dajkák azon dolgzotak a nyár 
folyamán, hogy valamennyi épü-
letben megfelelő körülményeket 
teremtsenek a kicsik számára.

 
 Több mint 100 gyerek kezdte 
meg a 2022/2023- as nevelési évet 
a sátoraljaújhelyi Árpád- házi 
Szent Margit Katolikus Óvodá-
ban. A nyári időszak alatt sem tét-
lenkedtek az itt dolgozók, hiszen 
a tisztasági festéstől, a bútorcseré-
ken át minden feladatot elvégez-
tek a fenntartó jóvoltából. Tavaly 
az udvari kellékeket cserélték ki, 
idén pedig a beltéri játékok és 
használati tárgyak is megújultak.
 
  A város önkormányzata ebben az 
esztendőben is folytatta azt a ha-
gyományt, miszerint az első osz-
tályos gyerekeket egy kis aján-
dékkal lepték meg. A tanévnyitó 
ünnepségek keretében vehették 
át idén is a „bagoly csengőket”. 

 270 gyermek ült be szeptember 
elsején az iskolapadba a Kazinczy 
Ferenc Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű, Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskolá-

ban. A város egyik legnagyobb 
oktatási intézménye számára a 
legfontosabb célkitűzés, hogy a 
diákok a lehető legtöbb tudást tud-
ják magukba szívni és versenyké-

pes ismeretekre tegyenek szert. 
  A Jókai Mór tagintézményben 
14 első osztályos lépett be elő-
ször az iskola falai közé, még 
az Esze Tamás tagintézmény-
ben új kisdiákkal indult a tanév. 

A tanévnyitó ünnepséget idén is 
a református templomban tartotta 
a Petőfi Sándor Református Ál-
talános Iskola közössége. Össze-

sen 216 diákból  harmincan lettek 
kisiskolások. Az intézmény szá-
mára most is a legfontosabb cél a 
minőségi oktatás, de szeretnének 
több olyan programot is biztosí-
tani a diákoknak és a szülőknek, 
ami élményt is nyújt számukra. 
Jelenleg huszonnyolc végzős diák 
kezdte meg itt az utolsó tanévet. 

 Az Árpád- házi Szent Margit 
Katolikus Általános Iskola 253 
diákkal indította ezt a tanévet. 

Harminc kisiskolás kapta meg 
közülük hagyományosan a csen-
gőt. Az iskola mottója ebben a 
tanévben: „A szentmise a család 
erőforrása” lett. Az egyházi in-
tézmény már hagyományosan a 
Veni Scante-val kezdte a szep-
tember elsejét a sátoraljaújhelyi 
Szent István Király templomban, 
majd ezt követően az iskola fa-
lai között folytatták munkájukat. 
A nyári időszak alatt több tan-

termet is felújítottak valamint új 
bútorok is érkeztek az iskolába. 
 
 A sátoraljaújhelyi Magyar-Szlo-
vák Két Tanítási Nyelvű Nemze-
tiségi Általános Iskola pedagó-
gusai és diákjai számára ebben 
a tanévben az lesz az elsődleges 
szempont, hogy a nemzetiségi ha-
gyományápolás tovább folytatód-
jon. Emellett a közösségi prog-
ramok, a tanulmányi versenyek 
is kiemelt helyet foglalnak majd 
el az iskola életében. Itt húsz kis-
gyermeket köszöntött első osz-
tályosként az iskola közössége. 

 A középiskolák tekintetében 
közel négyszáz diák kezdte el 
illetve folytatta tanulmányait a 
2022/20223- as tanévben a sáto-
raljaújhelyi Szent István Katoli-
kus Technikum és Gimnázium-
ban. Ebben az évben ismét egy 
újdonsággal jelentkezett az is-
kola. A már hagyományos klasz-
szikus ágazatai mellé, így az in-
formatika és távközlés valamint 
a gazdálkodás és menedzsment 
mellé egy újabb csatlakozott, 
mégpedig az oktatási ágazat.

 A 233. tanévet kezdte meg az 
egykori piarista gimnázium, a 
mai Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium.

Napjainkban széles képzési pa-
lettájával igyekszik kiemelked-
ni a térség középiskolái közül. 
Idén a kisgyermekgondozó szak 
volt a sláger az intézményben. 
A kadétprogram pedig idén a 
harmadik éve zajlik nagy siker-
rel a technikumi tanulók között. 

 300 tanulóval kezdte meg az idei 
munkát a Georgikon Görögkato-
likus Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium. Cukrász, 
szőlész, mezőgazdasági gépész 
és kertész szakokon tanulhatnak a 
diákok. Az intézmény az idei tan-
évre is több külföldi szakmai cse-
rediák programot tervez. Napja-
inkban az élelmiszeripar stratégiai 
ágazat. Ilyen irányba nyújt szak-
mai képzéseket a továbbiakban is.

Sátoraljaújhely- színes oktatási paletta, több ezer gyermek



Kováts Judit levéltárosként talál-
kozott először a huszadik század 
sorsfordító traumáival, melyeket 
az elmúlt évtizedben regényes 
formában adott közre. Rengeteg 
életútinterjút készített idősekkel, 
melyeket felhasznált regényei 
megírásakor. A második világ-
háború utáni tömeges erőszak, a 
trianoni és párizsi határhúzások, a 
magyarok és németek tömeges de-
portálása Csehszlovákiából, ezek 
a témák azok, amelyeket megosz-
tott eddig a múlttal való szembe-
nézés jegyében. Most új könyvét 
mutatta be a Tátra gyermekei cím-
mel. A traumákkal terhelt múlt, 
szülőföldről való elűzés, az ül-
dözések, fogság, internálás majd 
deportálás traumáinak feldolgo-
zását mutatja be a mű, illetőleg 
keresi a kérdést, hogy feldolgoz-
hatóak-e ezek egyáltalán. A re-
gény különlegessége, melyben 
eltér a szerző korábbi műveitől is, 
hogy meséket is tartalmaz. Bár a 
szerző megfogadta, hogy többet 
traumákról nem akar írni, mégis 
talált a sötét 20. században olyan 
témát, amit szeretne feldolgozni.

Tátra gyermekei
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Luca Di Fulvio
Az Örök Város balladája

Luca Di Fulvio legújabb regé-
nye a 19. századi Olaszországban 
játszódik. Róma politikai csatá-
rozásoktól hangos, a nemzetál-
lammá válás útját járja. A tét a 
város sorsa: hogy továbbra is a 
francia hadsereg által megszállt 
Pápai Állam marad, vagy pedig 
az Olasz Királyság részeként, sőt 
fővárosaként az olaszoké lehet.

 Három nehéz sorsú ember éle-
tét követhetjük nyomon, akikben 
a közös, hogy nem tudják, hogy 
honnan származnak, sosem volt 
a hagyományos értelemben vett 
családjuk. Nella, aki grófnőként 
éli gazdag életet, magához vesz 
egy árva fiút. Hamarosan azonban 
tragikus fordulatot vesz a sorsa, 
megfosztják mindenétől és gyer-
mekkora nyomorúságának hely-
színére kerül vissza, és mások 
szabadságáért küzd. A fogadott 
fiú, Pietro, aki a verésen, éhezé-
sen kívül nem ismer más világot, 
hűségesen követi grófnőjét, aki 
taníttatja, és egymás gondját vise-
lik. A fényképezés felkelti érdek-
lődését. Egy hercegtől ajándékba 
kap egy gépet és célja lesz, hogy 

fényképeivel megváltoztassa az 
emberek látásmódját. A nyomort, 
a valóságot ábrázolja, a csatatéren 
eleső katonákat. Rájön, hogy az 
ész élesebb fegyver, mint a kés. 
Marta, egy fiatal lány, aki egy cir-
kuszban nő fel és semmit nem tud 
előző életéről. A lovasszámairól 
híres Callari Cirkusz, mely felne-
velte, különös emberek gyüleke-
zete. Marta azonban nem tudott 
teljesen beilleszkedni, sohasem 
érezte családjának. Mikor talál-
kozik az Ifjúsági Bizottság Róma 
Felszabadításáért csillogószemű 
fiataljaival, azonnal megfogja az 
eszme, melyért küzdenek. Rajon-
gani kezd a politikáért, és sors-
közösséget vállal a fiatalokkal, 
akik készek életüket is feláldoz-
ni a célért, a Szabad Rómáért.

 A szereplők útjai keresztezik egy-
mást, álmaik összefonódnak, ám 
amikor valóra válnának, a káprá-
zatos Róma váratlan kihívások elé 
állítja őket. Barátság, szerelem, 
eszmék és hazafiasság, politikai 
csatározások, mocskos sikátorok, 
nyomorúság és Róma monumen-
tális épületei adják a helyszínt.

Magával ragadó történelmi re-
gény, tele kalanddal, szerelem-
mel. Luca Di Fulvio regényei 
abba a kategóriába sorolhatók, 
amelyek úgy hatnak az ember-
re, hogy  nem tudja lerakni őket, 
bármilyen hosszúak is. Korábban 
megjelent könyvei, mint pl. az 
Álmok bandája, A lány, aki meg-
érintette az eget, szintén külön-
leges olvasásélményt nyújtanak.

Üveg, kerámia, porcelán- paraszti és polgári kultúra
1800 darabból álló hagyaték 
feldolgozását kezdte a Petőfi 
Irodalmi Múzeum- Kazinczy 
Ferenc Múzeum.  Üvegtár-
gyakból, kerámiákból és por-
celánokból áll az a gyűjtemény, 
amely jelentős értéket képvi-
selve a paraszti népi kultúra 
valamint a 19. századi polgári-
asodás jellegzetességeit viselik 
magukon. Az úgynevezett Kos-
csó- hagyaték darabjait számba 
veszik először a szakemberek, 
majd ezt követően, számos is-
meretet felvonultatva dolgoz-
zák fel azokat. Ezt követően 
tematikus kiállítások keretében 
ismerhetik majd meg az érdek-
lődők ezeket a darabokat illetve 
az általuk őrzött történeteket.

  Magyarországon nem ritka, 
hogy a Múzeumok úgynevezett 
magángyűjteményeket is befo-
gadnak és őrzik azokat évtizede-
ken keresztül illetve bemutatják 
a nagyközönség számára. Termé-
szetesen olyan hagyatékokról van 
szó elsősorban, amelyek jelentős 
kulturális és történelmi érték-
kel rendelkeznek. Így történt ez 

legutóbb a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum- Kazinczy Ferenc Múzeu-
mában is, hiszen Darmos István 
néprajzkutató megkezdte egy je-
lentős gyűjtemény feldolgozását. 

  A hagyatékot Koscsó Istvánné 
ajánlotta fel. Elmondása szerint 

édesanyja tudatosan gyűjtötte a 
szép és értékes kerámiákat, üveg 
és porcelán használati tárgyakat. 
"Nagyon szerette magát körül-
venni ilyen tárgyakkal. Mind-
egyik nagyszülő mindkét ágról 
paraszti származású volt és ott a 
tisztaszobának megvolt a maga 
hangulata ezekkel a csodás pa-
raszti dísztárgyakkal. Ő gyűjtöt-

te a bokjákat, kancsókat, tejes 
csuprokat, csészéket, tányérokat 
és textileket is hozzá. A teljes 
lakása ezzel volt berendezve. 
Volt olyan helyiség, amiben több 
száz tányér volt a falon.”-em-
lékezett vissza az adományozó. 
  Darmos István elmesélte, hogy  

a szállítás is nagy kihívás volt, 
hiszen gondos odafigyelést igé-
nyelt a csomagolás is. „A gyűj-
temény forgalmi értéke is több 
millió forint. Bennem inkább az 
fogalmazódik meg rögtön, hogy 
hogy fog kinézni egy kiállítás 
ezekből. Nagyon remélem, hogy 
a következő időszakban lesz le-
hetőségünk arra, hogy akár ki-
sebb részletekben, kisebb tárgy-
csoportokat külön bemutassunk. 

 A szakember azt is kiemelte, 
hogy sok történetet mesélnek 
ezek a tárgyak. „Amiről az egész 
gyűjtemény árulkodik, az egy 
olyan hatalmas kincs, amit pa-
raszti kultúrának nevezünk. A 
Dunántúltól kezdve Erdély leg-
messzebbi csücskéig mindenféle 
kerámia megtalálható. A kerá-
miaanyag, az üveganyag az már 
inkább a század eleji, XX. szá-
zad, ’20-as, ’30-as évek polgári 
kultúrája. Ami talán megfogal-
mazódik az emberben az, hogy 
az emberek szerették akkor is a 
szépet. Hatalmas anyag, hatal-
mas nagy kincs, azt gondolom.” 
 A gyűjtemény azért is fon-
tos, mert annak a feldolgo-
zásában résztvevők sokré-
tű ismertekkel gyarapodnak.

Papírszínházzal ünnepeltek 

A Magyar Nyelv Múzeumában 
minden évben megünneplik a ma-
gyar népmese napját, mely egyben 
Benedek Elek nagy mesemondó, 
meseíró születésnapja is, akinek 
meséi megőrzik az élőszó varáz-
sát. Történeteire nem a mitologi-
kus homály jellemző, hanem az 
erkölcsiség és az egyszerű ember 
szemlélete. Úgy gondolta, hogy 
„nem a csodás elemekkel túltömött 
mesék a magyar nép legkedvesebb 
meséi, hanem azok, amelyekben 
saját magára, a maga észjárására 
ismer.” A gyermekekben a mese 
hallgatásával együtt jelen van a 
képi világ iránti igény is. Ezért 
hirdették meg idén a papírszín-
ház-rajzoló pályázatot felnőttek 
részére. Gyönyörűen elkészített 
alkotások érkeztek, melyeket nagy 
örömmel használnak fel a későbbi 
múzeumpedagógiai foglalkozá-
saikon. A nyertes pályamunkákat 
szeptember 30-án kilencven óvo-
dásnak mutaták meg, akiknek csil-
logó tekintete volt a legnagyobb 
elismerés az alkotók számára. A 
népmesék világába barangolva 
kézműves foglalkozás alkalmával 
a mesék jellegzetes karaktereit, 
színhelyeit készítették el a múze-
um munkatársai a kisgyermekek-
kel közösen. A népmese napján túl 
is fontos, hogy megismertessék a 
gyermekekkel a magyar népmese 
gyöngyszemeit, melyek segítsé-
gével megismerkedhetnek nyel-
vi és népi hagyományainkkal.



Önkormányzati Tudósítások: kivételes helyszín, fontos döntések
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Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata szeptemberi 
rendes testületi ülésén 14 na-
pirendi pontot nyílt, 3-at pe-
dig  zárt ülésen tárgyalt. Ezen 
a napon azonban nem csak 
a meghozott döntések voltak 
fontosak, hanem  különleges 
helyszint is választott ehhez a 
város vezetése, hiszen az újon-
nan átadott  vár látogatóköz-
pontjára is fel szerették volna 
hivni ilyen módon a figyelmet.
   
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
18/2021. (XI. 24.) önkormányza-
ti rendelete a pénzben és termé-
szetben nyújtható szociális ellá-
tásokról módosult, emelkedtek 
bizonyos nyújtható támogatások:
nőtt a lakásfenntartás egy négy-
zetméterre jutó elismert havi 

költsége:
a) összkomfortos és komfortos 
lakás esetében 450,-Ft/nm-ről 

500,-Ft/nm-re,
b) félkomfortos lakás esetében 
300,-Ft/nm, -ról 350,-Ft/nm-re, 

c) komfort nélküli és szükségla-
kás esetében 200,-Ft/nm-ről 

250,- Ft/nm-re

Továbbá  a tüzelőtámogatáshoz 
nyújtott rendkívüli települési tá-

mogatás összege is változott:

a) egy-két fős háztartás esetén 
15.000.- Ft, -ról 20.000.- Ft-ra,

b) három vagy annál több főből 
álló háztartás esetén, amennyiben 

legalább két lakószoba áll 
rendelkezésre, 

20.000.- Ft -ról 25.000.- Ft-ra

  A Képviselő-testület megal-
kotta a rezsiköltségek mérsék-
léséhez nyújtott támogatásról 
szóló önkormányzati rendeletet 
Az Ukrajna területén fennálló 
fegyveres konfliktusra tekintet-
tel, valamint ezek magyarorszá-
gi következményeinek elhárítása 
érdekében a Kormány Magyar-
ország egész területére veszély-
helyzetet hirdetett ki. A humani-
tárius katasztrófával együtt járó 
háborún túlmenően a gazdasági 
következmények és az infláció is 
befolyásolja mindennapjainkat. 
Ezen hatások enyhítésére Sáto-
raljaújhely Város Önkormányza-
ta  célzott támogatással kívánja 
segíteni a rászoruló embereket. 
A rezsiköltségek mérséklésé-
hez nyújtott támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet célja, 
hogy kifejezetten azokat segít-
se, akik a legkiszolgáltatottab-
bak az energiaárak változásaival 
szemben. A rendelet keretei kö-
zött szociális támogatás az át-
lag fölötti áram- és gázfogyasz-
tás költségeire igényelhető 
azoknak, akik egyéb formában 
nem jogosultak kedvezményre. 
  
 A rendelet megalkotásával Sá-
toraljaújhely Város Önkor-
mányzatának települési tá-

mogatási rendszere bővül. A 
támogatásra jogosultak köre: 
a kizárólag Sátoraljaújhely 
közigazgatási területén bejelen-

tett lakóhellyel rendelkező,
 a) egyedül élő személy vagy, 

b) gyermekét vagy gyermekeit egye-
dül nevelő szülő vagy más törvényes 

képviselő, 
c)megváltozott munkaképességűek, 
d) tartós betegségben szenvedők és 

velük egy háztartásban élők, 
e) az energiaválság következtében 
munkajogi szempontból hátrányos 

helyzetbe került személyek, 
f) egy háztartásban életvitelszerűen 

élő gyermektelen házasok, 
g) egy háztartásban életvitelszerűen 
élő egy vagy két gyermeket nevelő 

házasok.

A Bizottság megállapítja a szo-
ciális ellátásra való jogosultsá-
got, amennyiben a kérelmező 
2022. október 1. és 2023. április 
31. közötti időszak legalább egy 
hónapjában a villamos energiát, 
vagy a földgázt lakossági pia-
ci-, vagy versenypiaci költsé-
geket tükröző áron vételezte. A 
nyújtható támogatások mértéke:

a) egyedül élő személy esetén 
az egy főre jutó havi jövedel-
me az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 

300 és 650 %-a közé esik,

b) gyermekét vagy gyermekeit 
egyedül nevelő szülő vagy más 
törvényes képviselő személy 
vagy egy háztartásban életvitel-
szerűen élő gyermektelen vagy 
legfeljebb két gyermeket nevelő 
házasok esetén az egy főre jutó 
havi jövedelme az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb össze-
gének 200 és 400 %-a közé esik, 

c) megváltozott munkaképes-
ségűek, tartós betegségben szen-
vedők és velük egy háztartásban 
élők, az energiaválság követ-
keztében munkajogi szempont-
ból hátrányos helyzetbe került 
személyek esetén az egy főre 
jutó havi jövedelme az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 400 és 800 %-a 
közé esik. Az e rendelet szerin-
ti települési támogatás kizáró-
lag egy lakásra vehető igénybe. 
A veszélyhelyzeti települési tá-
mogatás összege az egyetemes 
villamosenergia-szolgáltató ké-
relmező nevére szóló hivatalos 
dokumentumban szereplő, a vil-
lamos energia lakossági piaci 
áron történő igénybevételének 
összege, de legfeljebb havi 5 000 
forint. A támogatás igénylésére 
formanyomtatvány áll rendelke-
zésre az Önkormányzat aulájában.

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata ismét csatlakozik a Bursa 
Hungarica ösztöndíj rendszerhez. 
A Kulturális és Innovációs Mi-
nisztérium megbízásából az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő 
2022. augusztus 31-én meghirdet-
te a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2023. évi pályázati felhívásait  

BURSA-2023. A - felsőoktatá-
si hallgatók számára, ők 10 hó-
napon keresztül, két egymást 
követő tanulmányi félévben a 
2022/2023. tanév második és 
a 2023/2024. tanév első fél-
évére vonatkozóan részesül-
nek az ösztöndíjban, valamint
BURSA-2023. B - felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára. Az ő 
esetükben 3x10 hónap, azaz 
hat egymást követő tanulmányi 

félév az ösztöndíj időtartama 
2023/2024. tanévtől kezdődően. 
Az ösztöndíjrendszer célja esély-
teremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőfokú tanulmányai-
nak támogatása. A Bursa Hunga-
rica Ösztöndíjrendszer többszintű 
támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezetét biztosító há-
rom forrás továbbra is változatlan: 
1. A települési önkormányzatok 
által nyújtott támogatás, a támo-
gatás havi összegét pályázónként 

állapítja meg az önkormányzat.
2. A megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás: a megyei ön-
kormányzat tetszőleges összeggel 
kiegészítheti a települési önkor-
mányzat által támogatott pályázó 
vagy pályázók számára megítélt, 
települési önkormányzati forrás-
ból fedezendő ösztöndíj összegét.
3. A Kulturális és Innovációs 
Minisztérium a felsőoktatásban 
már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó, szociálisan hát-
rányos helyzetű fiatalok támoga-
tásához oly módon járul hozzá, 
hogy a települési (és a megyei) 
önkormányzat által megállapított 
támogatási összeget az önkor-
mányzati támogatással megegye-
ző mértékben a Minisztérium 
hivatalos lapjában évenként köz-
zétett értékhatárig kiegészíti.
 
Az intézményi ösztöndíjrész egy 
főre eső maximuma a 2023. évi 

fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.
A pályázatok kiírásának ha-
tárideje: 2022. október 3. A 
pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2022. november 3. 

A Bursa Hungarica „A” és „B" 
típusú ösztöndíj pályázati fel-
tételei a tavalyi évhez képest 
nem változtak. Mindkét esetben 
alapfeltétel - a lakóhely, a pá-
lyázatot meghirdető települési 
önkormányzat területén; - a hát-
rányos szociális helyzet, amely a 
rendeletünkben megfogalmazott 
feltételek alapján vizsgálandó;
- „A" típusú ösztöndíj pályá-
zat esetében további feltétel 
a felsőoktatási intézmény ál-
tal kibocsátott hallgatói jog-
viszony-igazolás vagy an-
nak  másolatának csatolása; 
 A pályázat kiírására 2022. ok-
tóber 3-án kerül sor. Jelentkez-
ni: 2022. november 3 – ig lehet.
A Képviselő-testület több, pél-
dául a Sárospataki Tankerület, 
vagy a Kossuth Lajos Művelődé-
si Központ beszámolóját is meg-
hallgatta, de zárt ülésen döntött a 
Díszpolgári, a Pro Urbe és a Köz-
szolgálati díj adományozásáról is.
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata egy határon átnyúló pályázatnak 
köszönhetően újabb látványossággal lepte meg az itt élőket. A „Város 
hete” rendezvénysorozat keretében a Polgármesteri Hivatal belső udva-
rára vártak mindenkit, ahol a történelmi falakon elevenedtek meg Sáto-
raljaújhely nevezetességei fényfestés segítségével. Szamosvölgyi Péter 
polgármester elmondta, hogy egy határon átnyúló, 100%-os intenzitású 
pályázatnak köszönhetően színesíthetik a város és a határon túli part-
ner, Borsi kulturális és szórakoztató programjait ezzel a látványosság-
gal. Azt is hozzátette, hogy a legfontosabb céljuk az volt, hogy néhány 
perc erejéig lehetőséget adjanak az itt élőknek arra, hogy megálljanak, 
elfelejtsék gondjaikat és jól érezzék magukat, újra felfedezzék Sátoral-
jaújhelyt ilyen módon is. Az animáció segítségével többek között olyan 
értékek jelentek meg, mint a szőlő, az újhelyi vár, a borsi kastély, de a 
Polgármesteri Hivatal épületének struktúrája is érdekes képet mutatott. 

Fényfestés-páratlan látvány

A "Város hete" programsorozat keretében, azon belül is a város napján adta turnéjának utolsó vidéki koncertjét Rúzsa Magdolna. 
A háromgyermekes anyukára sokan kíváncsiak voltak, így nem csak a sátoraljaújhelyiek, de a közelben élők is ellátogattak a Városligetbe. A 

nagyszabású koncert  az egy hetes programsorozat megkoronázása volt.

Nagykoncert- nagy érdeklődés
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