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A magyar kultúra napja 2023 - Himnusz200
A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisz-
tázta le Szatmárcsekén a „Hymnus” kéziratát. Ennek emlékére 1989 
óta minden év január 22-én a magyar kultúra napját ünnepeljük 
országszerte. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Kossuth 
Lajos Művelődési Központ, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum 
– A Magyar Nyelv Múzeuma közös szervezésében hagyományosan 
a Széphalmon megrendezett díszünnepségre várták az érdeklődő-
ket. Az eseményen részt vett L. Simon László, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója, és idén is átadták a Közművelődési díjat.

  „A kulturális minimumnak a nemzeti, a magyar kultúra ismerete, 
hagyományaink megtartása, gyakorlása is része kell, hogy legyen. 
Meg kell becsülni a népi hagyományokat, hiszen ez mindennek az 
alapja. Szerethetjük egyszerre Petőfi verseit, Ady költeményeit, Es-
terházyt is zseninek tarthatjuk, ugyanakkor nem becsüljük le Wass 
Albert verseit, regényeit sem csak azért, mert más az ízlésünk.” 
Ezekkel a szavakkal méltatta ünnepi köszöntőjében a magyar kul-
túra napját Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. Ki-
tért arra is, hogy ez egyben a nemzeti identitás megőrzésének zálo-
ga. „Nehéz megtartani magyar egyediségünket a különböző, főleg 

nyugatról érkező hatásokkal szemben, de oly sokszor mentünk már 
szembe az árral, mint a pisztráng, az évszázadok során. Így hát fenn-
tartások nélkül ne fogadjunk el mindent! Merjünk, vélekedjünk, ezt 
ne felejtsük el soha! Főleg azt, hogy egyetlen nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalóbbak! Hozzáteszem, kultúránkban sem, sőt életmódunkban 
sem. A gondolkodásunkban és a hazaszeretetben pedig még inkább." 
   L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója az ün-
nepség keretében már arról beszélt, hogy Magyarország történelme 
olyan összetett és viharos volt, hogy az íróknak kettős felelősségük 
volt. „Egyrészt a magyar nyelv ápolása, alkalmassá tétele arra, hogy 
ezen a nyelven mindent lehessen művelni, a közügyet, a politika dol-
gát, az állampolgárok hétköznapi problémáinak kezelését, és ami na-
gyon fontos, a tudományt is. A másik felelősség pedig az volt, hogy 
ezen az ékes, gyönyörű nyelven küzdjenek, szóljanak az elesettekért, 
a hazáért, a nemzet függetlenségéért, az ország szuverenitásáért. Nem 
mellékes dolog az, amit a tudományról mondtam. A magyar írók és 
költők a nyelvújítást követően a nemzeti ébredés időszakában, ami-
kor kialakul a modern magyar politikai nemzet, akkor a tudomány 
nyelvét is megteremtve a felnövekvő, egyre szélesebbé váló és egy-

re nagyobb szerepet vállaló magyar tudóstársadalom számára is újí-
tották, alakították a nyelvet. Tudva azt, hogy az a nemzet, amelyik 
a saját nyelvén nem tudja valamennyi tudományterületet művelni, 
előbb-utóbb más területeken is feladja az identitását. Petőfi Sándor 
és Madách Imre születésének 200. évfordulójára felhívta a figyelmet 
a főigazgató, majd kiemelte: „Bízom benne, hogy a magyar nyelv, 
a magyar kultúra még sok-sok évszázadig vagy évezredig fog fenn-
maradni. Az a nemzet, amelyik ily hagyományokkal, ily csodálatos 
irodalmi alkotásokkal, ilyen egyedi, különleges nyelvvel rendelkezik, 
mint a mienk, az hitem és reményem szerint arra van predesztinál-
va, hogy államalkotó nemzetként megmaradjon Európa közepén.”

Polgármester ösztöndíjasa

Az év első, a város vezetője ál-
tal adományozott ösztöndíjat a 
Georgikon Görögkatolikus Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium diákja, Orosz Márk 
vehette át Szamosvölgyi Pétertől. 
A fiatal az agrárgépész szakgim-
náziumi osztály tanulója, má-
sodszakmaként választotta ezt a 
képzést, mert a mezőgazdaságban 
képzeli el jövőjét. Elsősorban az 
agrárgépészetet szereti. Tavaly 
Franciaországban járt az Eras-
mus programnak köszönhetően, 
ott is ilyen irányú tapasztalato-

kat szerzett. Márk Karcsán él és 
a Bodrogközben saját vállalko-
zást szeretne indítani, ha befejez-
te újhelyi tanulmányait. Tanárai 
szerint kreativitásának, példamu-
tató magatartásának és tanulmá-
nyi eredményeinek köszönhe-
tő, hogy a középiskola őt jelölte 
a polgármester ösztöndíjára.  

A Sárospataki Református 
Gimnázium is bekapcsolódik

Újabb iskolával bővült az a kör, 
amelynek diákjai jelöltjei lehetnek 
a Sátoraljaújhely város vezetője, 
Szamosvölgyi Péter által adomá-
nyozott „polgármester ösztöndíjá-
nak”. Nagy-Baló Csaba az oktatási 
intézmény igazgatója szerint a Sá-
rospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma és Általános Iskolá-
jában több mint 800 fiatal tanul. 
A középiskolában ebből több mint 
félezeren és közülük is 102-en sá-
toraljaújhelyiek. Ezért is gondolta 
az iskola vezetése, hogy javaslat-
tal élnek a polgármester felé, hogy 
a náluk tanuló, de Újhelyben élő 
fiatalok is bekapcsolódhassanak 
ebbe az ösztöndíj programba. Bár 
számos lehetőség segíti a diáko-
kat a gimnáziumban, mégis saját 
városuk támogatása jelzésértékű, 
mondta az igazgató. Szamosvöl-
gyi Péter szerint ez nemcsak anya-
gi, hanem eszmei mondanivalót is 
hordoz magában. Mégpedig azt, 
hogy a város visszavárja őket.

"Szemét ügy, utoljára!"

Ahogy kividul egy kicsit az idő a tél 
végéhez közeledve, mindig elke-
serítő a látvány ahogy szerte a vá-
rosban szemétkupacok tűnnek fel. 
De most valahogy még rosszabb a 
helyzet. A város bizonyos területe-
in olyan mérhetetlen mennyiségű 
szemét gyűlt össze, hogy szinte 
megbecsülni sem lehet, hány kon-
ténerrel tudjuk majd elszállíttatni. 

A társasházas övezetekben pedig 
a szeméttárolók környéke nyújt 
siralmas látványt. Szélmalomhar-

cot vívunk a szemetelés ellen. De 
most még egyszer nekirugaszko-
dunk: február 11-én egy nagytaka-
rítási akció veszi kezdetét, mely-
nek elnevezése: "Utoljára!". Azért 
ez, mert ez az utolsó alkalom, hogy 
ilyen módon rendet rakunk! Kon-
ténereket helyezünk ki a legsze-
metesebb környékekre és kérjük 
a lakosság segítségét is a rendra-
kásban. Elszállíttatjuk a hulladé-
kot, és ezzel párhuzamosan mó-
dosítjuk a szükséges rendeleteket, 
bevonjuk a Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztá-
lyát és a törvény adta keretek kö-
zött a lehető legnagyobb szigorral 
és büntetéssel lépünk fel a szeme-
telők ellen! Mobil rejtett kame-
rákat szerzünk be és igyekszünk 
minden egyéb eszközt is bevetni, 
hogy tetten érjük a szemetelőket!

Felvettük a kapcsolatot a társas-
ház kezelőkkel. Arra kérjük őket, 
hogy egy egységes arculatú meg-
oldással tegyék mindenhol zárha-
tóvá a szemétgyűjtő edényeket.

Arra kérünk mindenkit, használ-
ják a hulladékudvart, kérjenek 
a szolgáltatótól lomtalanítást és 
kizárólag szabályos módon sza-
baduljanak meg a nemkívána-
tos kacatoktól, hulladékoktól.
 
Rendet rakunk ilyen formában 

még egyszer, utoljára ...
Bízom benne közösen fenn tud-
juk tartani a rendezett állapo-
tot. De ebben nagy szükség 
van az Önök segítségére! Mert 
Önök nélkül nem fog sikerülni.

Dankó Dénes alpolgármester

A nagy találkozás
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 Már hagyomány, hogy a ma-
gyar kultúra napja tiszteletére a 
Kazinczy Ferenc Általános Isko-
la pedagógusainak szervezésé-
ben évente, felváltva Szózat- és 
Himnusz-mondó versenyt ren-
deznek a város általános iskolás 
diákjai részére. Idén ez utóbbi 
megmérettetésen a zsűri tagjai 
két tehetséges diák részére ado-
mányozták megosztva az I. díjat. 
Pásztor Félix Manfréd, a Kazin-
czy Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la 7. osztályos, valamint Hor-
nyák Szilárd, a Petőfi Sándor 
Református Általános Iskola 7. 
osztályos tanulójának szavala-
ta színesítette az ünnepi műsort. 
Az est keretében a „Nem közü-
lünk való volt” címmel a Kossuth 

Lajos Technikum, Szakképző Is-
kola és Gimnázium diákjainak 
ünnepi műsorát is megtekint-
hették az érdeklődők. Közremű-
ködött Kemenczky Klára gor-
donkatanár és kamaraművész.

  Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata ebben az esztendőben 
is az ünnepség keretében Köz-
művelődési díjat adományo-
zott, amelyet Rónay Ferenc, a 
Hegyalja Népi Együttes alapító 
tagja, a „hármashatár menti” 
Zemplén Televízió megálmodó-
ja és megvalósítója vehetett át.

  Rónay Ferenc a sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Gimnáziumban 
érettségizett, majd erdőmérnö-
ki diplomát szerzett Sopronban, 

azt követően pedig a Budapesti 
Műszaki Egyetemen építőmér-
nöki, gazdaságmérnöki szakon 
végzett. 1965-től erdőmérnök-
ként dolgozott, majd 1967-től 
1983-ig a sátoraljaújhelyi Városi 
Tanács Tervosztályán helyezke-
dett el, ahol kezdetben csoport-
vezető, majd osztályvezető volt. 
   
  Ebben az időszakban került szo-
ros kapcsolatba a néptánccal, így 
Ureczky Csabával megalapította 
a Hegyalja Népi Együttest, mely-
nek célja egyrészt az volt, hogy 
a környékbeli települések táncos 
hagyományait, a népművésze-
tet a színpadon is megjelenítsék, 
azt bemutassák, másrészt hogy a 
Kárpát-medencei tájegységek és 
a hazai nemzetiségek táncait szín-
padra vigyék, s azokat átörökít-
sék a felnövekvő nemzedéknek. 
1975-től – több mint két évtizeden 
át – Rónay Ferenc volt az együt-
tes vezetője. 1983-tól 1994-ig a 
művelődési központ igazgatója 
volt. Mindig bátran vállalkozott 
újszerű megoldásokra, ugyan-
akkor nagy figyelmet fordított a 
haladó hagyományok ápolására. 
  
 Szakmai irányításával és haté-
kony szervező munkájával indult 
meg 1985-ben a városi televízió, 
mely kezdetben a művelődési 
központ keretei között műkö-
dött, majd 1994-től közhasznú 
társasággá alakult. A Helyi Tele-
víziók Országos Egyesületének 
kezdetek óta vezetőségi tagja, az 
Etikai Bizottság elnöke jelenleg 
is. 1987-ben fő szervezője az I. 
„Zemplén’” Nemzetközi Néptánc 
Fesztiválnak, mely ez időtől kezd-
ve vált hagyománnyá városunk-
ban. Szakmai hozzáértésének 
köszönhetően évekig irányította a 
Zemplén Hagyományőrző Együt-
tes munkáját is. Nyugdíjba vonu-
lását követően szabad kapacitását 
egy helyi rádió létrehozásában ka-

matoztatta, amely családi vállal-
kozásként nyolc éven át működött.

A közművelődés és a média te-
rén végzett munkájáért számos 
elismerésben részesült: 1986-ban 
Lévay-díjban, 1990-ben pedig 
elsőként az országban Besse-
nyei-díjat vehetett át. 2000-ben 
a Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete – 30 éves fennállásá-
nak alkalmából – a közös mun-
ka elismeréseként Díszoklevél-
ben és Életműdíjban részesítette. 
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata még ugyanebben 
az évben, október 23-án Köz-

szolgálati Díjat adományozott, 
2015-ben pedig – a magyar 
sajtó napján – Aranytoll díj-
ban részesítette. 2018. októbe-
rében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Államtitkári Di-
csérő Oklevéllel jutalmazta.

  Személyében önzetlen, a kultúrá-
nak elkötelezett embert ismerhe-
tünk meg, aki szívós, kitartó mun-
kával törekedett és törekszik ma is 
a város kulturális életének színe-
sebbé, gazdagabbá tételére, hang-
zott el a méltatás során. A Hegy-
alja Népi Együttes meglepetés 
műsorral köszöntötte a díjazottat.

folytatás az előző oldalról
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Nagyon "gazdag" év volt az a bi-
zonyos 1823-as. De gazdagsága 
nem anyagi természetű, pénz-
ben, vagyonban ki nem fejezhe-
tő. Olyan események történtek, 
olyan emberek születtek ebben 
az esztendőben, akik hatása a mai 
napig él. 1823. január 22-én tette 
oda a felkiáltójelet a mondat vé-
gére Kölcsey Ferenc, s született 
meg a Himnusz végleges válto-
zata. Kétszáz éves az a műalko-
tás, mely szívünket dobogtatja ha 
ünnepségen vagyunk, ha magyar 
sportoló áll a dobogó tetején. És 
ez az ének ugyanúgy szól Sátoral-
jaújhelyen mint Borsiban, ugyan-
azt jelenti az éneklőinek, Argentí-
nában és Székelyföldön egyaránt.

  De ebben az évben született Ma-
dách Imre is, kinek rövid élete is 
elég volt ahhoz, hogy olyat al-
kosson ami méltán emelte a leg-
nagyobb költők közé. Az ember 
tragédiája egy olyan mű, mely 
szegényebbé teszi a világ azon ré-
szét, ahol nem értenek magyarul.
  És ebben az évben született ta-
lán legismertebb költőnk, akinek 
szintén rövid életéből olyan élet-
mű maradt ránk, mely más köl-
tőknek kétszer ennyi idő alatt sem 
sikerül. Az a költő akinek meg-
adatott, hogy a történelem sod-
rában olyan helyre keveredjen, 
ahová csak kevesek érnek el: két-
száz éve született Petőfi Sándor.

 De ebben a bizonyos 1823-as 
évben látta meg a napvilágot egy 
nemesi sarj a felvidéki Oláhpata-

kon. Idősebb gróf Andrássy Gyu-
la az újhelyi piaristáknál kezdte 
tanulmányait, majd a pesti jogi 
egyetem elvégzését követően 
Zemplén vármegye követe lett az 
országgyűlésben, később Sátoral-
jaújhely követeként találjuk a tör-
vényhozásban. A "szép akasztott" 
akit a szabadságharcban vállalt 
szerepe miatt távollétében halálra 
ítéltek és jelképesen felakasztot-
tak, kora egyik legnagyobb ha-
tású politikusa volt. Zsenialitását 
mutatja, hogy a kiegyezést követő 
első magyar kormány miniszter-
elnöke lett. De ideiglenesen volt a 
Monarchia pénzügyminisztere és 

betöltötte Magyarország hadügy-
miniszteri posztját is. Nyolc éven 
keresztül volt az Osztrák-Magyar 
Monarchia külügyminisztere.

Büszkeséggel kell eltöltsön ben-
nünket, hogy ezt a kivételes em-
bert városunk "küldte" a politiká-
ba. Büszkének kell lennünk arra, 
hogy Újhely és Zemplén várme-
gye miniszterelnököt adhatott az 
országnak. És büszkének kell len-
nünk arra is, hogy Sátoraljaújhely 
a történelem sodrában mindig ki-
vételes szerepet töltött be. Igazán 
a nehéz időkben bizonyították az 
újhelyiek, hogy tudják hol a he-
lyük és hogy kemény munkával, 
elhivatottsággal minden nehéz-
séget a javukra tudnak fordítani.
Meg kell emlékeznünk azok-
ról a személyiségekről akik 
példaképeink lehetnek, s akik 
innen indulva tudtak fordíta-
ni egyet a történelem kerekén!
  Hogy méltó módon adózzunk 
emlékének, születésének két-
századik évfordulóján önkor-
mányzatunk a 2023-as évet 
"Andrássy 200 Emlékévvé" nyil-
vánította és nagyszabású program-
sorozattal készül az ünneplésre.
Keressék 2023-ban és '24-ben az 
"Andrássy Emlékév" programjait 

és ünnepeljünk együtt!

Dankó Dénes alpolgármester

1823!Az Év Kiváló Szakdolgozója 
díjazottja

A Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara minden évben több 
kategóriában díjazza az arra érde-
mes egészségügyi dolgozókat. A 
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 
Sebészeti és Traumatológiai Osz-
tályának főnővére, Illencsik Kata-
lin az „Év Kiváló Szakdolgozója 
díjat” vehette át ünnepélyes ke-
retek között. Közel harminc éves 
szolgálata alatt bizonyította, hogy 
több területen is megállja helyét. 
Az intenzívosztályon volt főápoló 
éveken át, de aktív részese a véra-
dásoknak is, hosszú ideig koordi-
nálta és vizsgáztatta az egészség-
ügyi szakközépiskolásokat, mint 
helyi gyakorlatvezető. Ezen felül 
a Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara helyi elnöke is im-
máron a második ciklusban, a tár-
sadalmi munka terén is élen jár. Ő 
szervezi a különböző kórházi ren-
dezvényeket, bálokat, főzőverse-
nyeket is. A díjátadó ünnepségen 
elhangzott méltatásból az is kide-
rült, hogy Illencsik Katalin a kima-
gasló, kitartó munkájával, emberi 
magatartásával és megbízhatósá-
gával vívta ki a szakmai köztes-
tület tagságának elismerését.

Város lexikona - 2024

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzatának megbízásából vár-
hatóan jövő év elejére készül el a 
Város lexikonának átdolgozott ki-
adása. Szakemberek bevonásával 
már javában zajlanak azok a háttér-
munkálatok, amelyeknek köszön-
hetően újra közel félezer oldalon, 
mintegy 20 százalékkal több szó-
cikket feldolgozva felsorakoznak 
Sátoraljaújhely szempontjából 
fontos tudnivalók és ismeretek. A 
vár falainak feltárása, a legújabb 
történelmi kutatások eredményei, 
aktuális városi fejlesztések-csak 
néhány témakör, ami szintén he-
lyet kap majd a lexikonban. Kö-
zel 20 évvel ezelőtt jelent meg a 
legutóbbi kiadás. Így annak át-
dolgozása, a felkért szakembe-
rek segítségével időszerűvé vált.

Kárpátaljai fiatalok 
Sátoraljaújhelyen

A Rákóczi Szövetség szervezésé-
ben öt héten át, közel 1200 kárpát-
aljai diák és pedagógus táborozott 
a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tá-
borban. Az ukrajnai téli oktatási 
szünet ideje alatt szerették volna 
segíteni őket abban, hogy kicsit 
kiszakadjanak az áramkimara-
dásokkal és légiriadóval tűzdelt 
életükből. Játékok és színes prog-
ramok keretében tölthették el itt 
idejüket, a pedagógusok számára 
pedig közös beszélgetéseket szer-
veztek a lelki megerősítést segítve. 
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Várhegy és fejlesztései: 
sok újdonsággal

A 2023-as turisztikai szezonra 
készül Sátoraljaújhely. Az elmúlt 
időszak fejlesztéseinek köszönhe-
tően újabb lehetőségeket tud kí-
nálni a város az ide érkező vendé-
gek számára és nem utolsó sorban 
az itt élőknek. Ezek közé tartozik 
a Zemplén Kalandpark égisze alatt 
működő Vár Látogatóközpont 
és az újonnan létesített kiszolgá-
ló épület. Emellett játszóteret és 
autóbuszok fogadására alkalmas 
parkolót is kialakítottak. Így kom-
fortos körülmények között láto-
gathatják a várat is az érdeklődők. 
Ringer István a Kazinczy Ferenc 
Múzeum igazgatója kiemelte, 
hogy munkatársaik közreműködé-
sével próba jelleggel várlátogató 
túravezetéseket szerveznek majd 
illetve segítséget nyújtanak a lá-
togatóközpont tartalommal való 
megtöltésében. Csernai Ferencé 
és Palicz István önkormányza-
ti képviselők ezzel kapcsolatban 
kiemelték, hogy a város komplex 
turisztikai fejlesztésének egy je-

lentős része már most is látható 
és hamarosan igénybe is vehető. 
Ez pedig nemcsak a turisták szá-
mára nyújt lehetőségeket, hanem 
azok számára is, akik itt élnek. 
Az infrastuktúrális lehetőségek 
megteremtésével ugyanis le-
hetővé válik, hogy színvonalas 
programokat szervezzenek ezen 
a helyszínen is. A látogatóköz-
pont szomszédságában található 
új épület is hamarosan az ide ér-
kező vendégek rendelkezésére áll 
majd. Nemcsak korszerű feltétele-
ket teremt a minőségi pihenéshez, 
hanem számos érdekességet és 
meglepetést is tartogat. A játszótér 
és az autóbuszok fogadására al-
kalmas új parkoló is az élménydús 
és kényelmes szórakozást teszik 
lehetővé. Szamosvölgyi Péter pol-
gármester hozzátette, hogy mind-
ezt erősíti az is, hogy elkészült 
teljes hosszában az Oremus utca 
is. Az elmúlt bő félévben a pálya-
szerkezet mellett az útpadkát is 
helyreállították valamint útjelző 
bójákat helyeztek ki. Ezzel együtt 
közlekedési lámpák is segítik több 
helyen a biztonságos közleke-
dést. Így a Várhegy és annak fej-
lesztései ezt a turisztikai szezont 
már teljes készültségben várják.

Vince-napi ökumenikus borszentelés és a bor megáldása
A tokaji történelmi borvidék 
kulcsfontosságú, egykori keres-
kedelmi központjában, Sátoral-
jaújhelyen régi hagyomány a 
Szent Vince napi borszentelés 
és a szőlővesszők megáldása. 
Ebben az esztendőben is nagy 
érdeklődés kísérte a program-
sorozatot, amely megmutatta, 
hogy a város számára kiemelt 
jelentőséggel bír a hagyomá-
nyok ápolása, a szőlészeti és 
borászati kultúra erősítése.

   A Tokaji borvidék a világ első 
zárt borvidékeként jött létre még 
1737-ben, egy királyi rendelet-
nek köszönhetően. 2002-ben az 
UNESCO Világörökség Bizott-
sága mint kultúrtájat vette fel a 
világörökségi listára Tokaj-hegy-
aljai történelmi borvidék kultúrtáj 
néven. A térség szőlészetének és 
borászatának fő zászlós hajója 
az az aszú bor, amelynek készí-
téséhez és készítőjéhez számos 
történelmi és kulturális örök-
ség kötődik Sátoraljaújhelyen. 

  Éppen ezért fontos az, min-
den esztendőben, hogy Sá-
toraljaújhely Város Önkor-
mányzata és a Kossuth Lajos 

Művelődési Központ közös szer-
vezésében, ünnepi program 
keretében az e területen tevé-
kenykedők közösen kérik védő-
szentjük, Szent Vince közbenjárását.

  Előbb a Kossuth téren található 
emléktáblához várták a program-
sorozat résztvevői. Itt ünnepi ke-
retek között Szepsy Laczkó Máté 
tiszteletére koszorút helyeztek el 
és emlékeztek az általa készített 
aszúborra. Ezt követően a Szent 
István király plébániatemplom-
ban megtartott szentmise kereté-
ben a történelmi egyházak képvi-
selői adtak áldást azokra is, akik 
ezt a szakterületet élethivatásuk-
nak választották. Rák Gergely, az 
Aszú Bölcsője Egyesület elnöke 
az esemény kapcsán kiemelte, 
hogy Tokaj-hegyalján minden 
fontosabb, a szőlőhöz kapcsolódó 
időszaknak megvannak a maga 
védőszentje, segítője és ezzel 

együtt történelmi hagyománya 
is. Ezeknek az őrzése alapvető 
fontosságú az első zárt borvi-
dék számára, erre épül ugyan-
is a mindennapok munkája is. 

  Az ünnepi szentmise keretében 
pedig már az Európai Borlova-
gok Magyarországi Rendje Tokaj 
Régiójának borlovagjai mond-
ták el a rendjük imáját, majd 
pedig a Tokaji Borlovagrend 
képviseletében Müller István 
méltatta a borszentelés hagyo-
mányait, majd a történelmi egy-
házak képviselői megszentelték 
a termelők által készített borokat. 

 Zaragozai Szent Vince a 3-4. 
században tevékenykedett. Vince 
életéről és haláláról igen keve-
set lehet tudni, azonban ő egyike 
azoknak a korai keresztény idők 
szentjeinek, akinek igazolni lehet 
valós történeti létezését. Kultu-
sza térségünkben a 11. században 
terjedt el. A borkereskedők, sző-

lőművesek, vincellérek és pin-
cemesterek védőszentjévé vált. 
Hagyományok is kötődnek ehhez 
a jeles naphoz. A szent ünnepén, 
január 22-én, a szőlőből vesszőt 
kell metszeni, majd meleg szo-
bában vízbe állítani. Ha kihajt 
a szőlővessző, a rajta található 
rügyek alapján megjósolható az 
őszi termés mennyisége. A Vin-
ce-napi időjárás is sokat mon-
dó lehet, hiszen ha csapadékos 
az idő a szent ünnepén, esetleg 
olvad, akkor a bortermés meg-
felelő lesz. Innen is ered, hogy 
„ha megcsordul a Vince, tele 
lesz a pince.” Szent Vince mel-
lett Szent György, Szent Márton, 
Szent Orbán Pápa, Simon és Juda 
Tádé is azon szentek közé tarto-
zik, akiket hűen tiszteltek a régi 
borászok és szőlészek. Az ő ha-
gyományaikat is tartják utódaik.



Gárdos Péter: Semmelweis Ignác rövid boldogsága

Gárdos Péter Balázs Béla-díjas 
filmrendező, író 1948-ban szü-
letett Budapesten. Előbb ren-
dezőasszisztensként, majd ren-
dezőként dolgozott a MAFILM 
Híradó- és Dokumentumfilm 
Stúdiójában. 1987-ben mutatták 
be máig legsikeresebb filmjét, a 
Szamárköhögést, mely 52 film-
fesztivált járt meg, 26 országban 
vetítették és számtalan díjat nyert. 
2010-ben jelent meg első regénye 
Hajnali láz címen, szülei szerel-
mének igaz történetével. Negye-
dik regénye a 2022-ben kiadott 
Semmelweis Ignác rövid boldog-
sága, melyben megrendítő választ 
kínál egy zseni életének máig 
megválaszolatlan kérdéseire.
  
   Semmelweis Ignác Fülöp a gim-
názium befejezése után apja aka-
ratának engedelmeskedve beirat-
kozott a jogi karra, de még abban 
az évben átiratkozott az orvosira. 
1844-ben szerezte meg diplomá-
ját Bécsben. Megpályázta a ta-
nársegédi állást Klein professzor 
szülészeti klinikáján, ahol a gyer-
mekágyi lázzal összefüggő halál-
eseteket kutatta éjjel-nappal. Mi-
alatt Velencébe utazott pihenni, 
meghalt barátja, Jakob Kolletsch-
ka, a kórbonctan tanára. Vissza-
térése után megnézte a boncolá-
si jegyzőkönyvet és rájött, hogy 

a betegség, mely barátja halálát 
okozta, és az, amelyet gyerme-
kágyi láz néven ismernek, azonos. 
Felismerte, hogy a gyermekágyi 
lázat az orvosok okozzák azzal, 
hogy boncolás után kézfertőtlení-
tés nélkül mennek át a szülészeti 
osztályra vizsgálni a várandós nő-
ket, vezetni a szüléseket. Világos-
sá vált számára, hogy a bábák ál-
tal kezelt nők közt miért kevesebb 
a halálozás, mint az orvosok által 

kezeltek közt. Több vegyszer ki-
próbálása után a klórmeszet vá-
lasztotta fertőtlenítőszernek és 
kötelezte az orvosokat és a sze-
mélyzetet a szülészeti osztályok-
ra való belépés előtti klóros kéz-
mosásra, majd bevezette az egyes 
betegek vizsgálata közti kézmo-
sást is. Felfedezését és az aszep-

tikus eljárással elért eredményeit 
csak barátai hosszas unszolására, 
évekkel később publikálta. Újsze-
rűségével, és főleg szenvedélyes 
hangvételével a hazai, de főként 
a külföldi szakma nagy részének 
elutasítását és támadását is ki-
váltotta. Már évekkel halála előtt 
furcsaságok mutatkoztak ma-
gatartásában. A felfedezése óta 
kialakult súlyos önvád mellett a 
támadások még jobban próbára 
tették megviselt idegrendszerét, 
mely elmezavarrá súlyosbodott, 
ezért felesége egy professzor ba-
rátjához fordult, aki Döbling el-
megyógyintézetébe utalta, ahol   
két héttel később meghalt.

 Halálának körülményei rég-
óta tudományos viták tárgya. A 
vizsgálatok szerint a jobb kezén 
kialakult lassú lefolyású csont-
velőgyulladásból támadt szepszis-
ben halt meg, abban a betegség-
ben, melynek lényegét felfedezte.
Gárdos Péter sokrétű kutató-
munka után írta meg a regényt, 
melyben nemcsak a gazdag in-
formációanyag köszön vissza, 
hanem egy tényekre építő életút 
is. Könyvében feltárja Semmel-
weis élettörténetét gyermekko-
rától egészen tragikus haláláig. 
Története akár tipikus példája, 
kritikája a mai társadalom mű-
ködésének is. A konzervatív, 
haladni nem tudó szemléleten 
nagyon nehéz áttörni, főleg ha 
az egyéni érdekek erősebbek.
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Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Károly találkozása
    A Magyar Nyelv Múzeuma 
törzsgyűjteményének legna-
gyobb és legszembetűnőbb da-
rabja Orlai Petrich Soma nagy 
méretű festménye, mely Kazin-
czy Ferenc és Kisfaludy Károly, 
a magyar irodalomtörténet két 
meghatározó alakjának a kézfo-
gását ábrázolja. De vajon mi áll-
hat a kép elkészítésének a hátte-
rében, s kik szerepelnek rajta? 

  1859-ben, Kazinczy születésé-
nek 100. évfordulóján országos 
ünnepségsorozatot rendeztek, 
amelyhez kapcsolódóan számos 
irodalmi és képzőművészeti alko-
tás is született. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia egy festmény 
készíttetésével szeretett vol-
na emléket állítani a széphalmi 
mesternek. Az ehhez szükséges 
anyagi hátteret egy művészet-
pártoló hölgy, Nádasdy Lipótné 
Forray Júlia teremtette elő, majd 
a reformkor ismert festőjét, Or-
lai Petrich Somát bízták meg a 
kép elkészítésével. Fél évbe telt 
a Kazinczy Ferenc életének egy 
jelentős momentumát megörö-

kítő festmény megalkotása, me-
lyet először a Nemzeti Múzeum 
dísztermében állították ki, majd 
1886-ban került Széphalom-
ra, az Emlékcsarnokba Gyulai 
Pál kezdeményezése nyomán. 
   
   És hogy mit is ábrázol a kép? 
Ahogy a cím(e) is utal rá, Kazin-
czy Ferenc és Kisfaludy Károly 
találkozását ábrázolta a „fes-

tő-szemű Orlai”, ám rajtuk kívül 
többen is szerepelnek a festmé-
nyen, melynek az alapkoncep-
cióját egy megtörtént találkozás 
szolgáltatta: Kazinczy és Kisfa-
ludy 1828. február 19-én, több 
írótársuk társaságában valóban 
találkoztak Pesten. Ezt módosít-
va, fikcionizálva született meg a 
mester és a tanítvány között létre-
jött kézfogás képi ábrázolása. Egy 
harmadik alak is főszereplőként 
szerepel rajta, ő pedig nem más, 
mint Toldy Ferenc, aki javasla-
tokkal, festményekkel segítette a 
festő munkáját. Rajtuk kívül pe-
dig a kor irodalmi életének jelen-
tős személyei is feltűnnek: Bajza 

József, Zádor György, Helmeczy 
Mihály, Szemere Pál, Szemere 
Pálné, Bártfay Lászlóné, Bártfay 
László, Vörösmarty Mihály, Kiss 
Károly. A találkozás megjeleníté-
se jelképesnek tekinthető, hiszen 
Kazinczy Ferenc mint a mester 
átadja az irodalmi vezető szere-
pet a következő generáció képvi-
selőjének, Kisfaludy Károlynak. 

  Az Orlai Petrich Soma nevé-
hez köthető festmény története 
érdekes elemeket rejt. A képet 
szemlélve sokáig elidőzhetünk 
előtte, megfigyelhetjük a jól ki-
dolgozott részleteket. S bár nem 
kerek évforduló, azért érdemes 
megemlíteni, hogy már százhar-
minchét éve tekinthetjük meg ezt 
a monumentális képzőművésze-
ti alkotást Széphalmon. Hosszú 
évtizedeken keresztül az Emlék-
csarnokban volt elhelyezve, majd 
miután teljes restauráláson esett 
át, a Kazinczy Ferenc-emlékki-
állítás előterében kapott helyet 
A Magyar Nyelv Múzeumában, 
jól látható, központi szerepben. 
Azonban, hogy az Emlékcsar-
nok életéből se hiányozzon a már 
megszokott kép, miután az utóbbi 
években teljesen megújult mind 
kívülről, mind belülről, a neveze-
tes találkozást ábrázoló festmény 
másolata hirdeti tovább Kazin-
czy Ferenc irodalmi nagyságát. 

  És hogy kapcsolódjunk a Pe-
tőfi-emlékévhez is (Petőfi 
Sándor születésének 200. év-
fordulóját ünnepeljük), Orlai 
Petrich Soma Petőfi másoduno-
katestvére és jóbarátja volt, aki 
több festményt is készített róla.  

Stumpfné Braun Zsuzsanna

„Harmadik Félidő Bisztró”

A Kazinczy Ferenc Múzeum mun-
katársai, ígéretükhöz híven újabb 
érdekes előadásokkal várják az 
érdeklődőket a kulturális intéz-
mény falai közé 2023-ban is. A 
„Harmadik Félidő Bisztró” elne-
vezésű előadássorozat folytató-
dik, amelynek első előadásában 
Csillag Péter, a Nemzeti Sport 
főmunkatársa volt a vendég, aki a 
tavaly, november 20-a és decem-
ber 18-a között Qatarban meg-
rendezett 2022-es labdarúgó-vi-
lágbajnokságon tudósítóként vett 
részt. Élményeit osztotta meg egy 
színes előadás keretében és mesélt 
elsősorban azokról a kulisszatit-
kokról, amelyeket a közvetítése-
ket figyelő néző nem láthatott. 

Csend-élet

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár előterében tekinthették meg 
az érdeklődők Dr. Kiss Tünde, a 
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 
főgyógyszerészének akril fest-
ményeit. Az amatőr festő két éve 
egy sugallattól vezérelten kez-
dett alkotni. Kedvenc témái közé 
tartoznak a tájképek, de a csen-
délet sem áll távol tőle. A Váro-
si Könyvtár előtere időről időre 
helyt ad tehetséges helyi vagy 
környékbeli amatőr festőknek. 

Zemplén szépségei diákszemmel

Utazókiállításként érkezett az a 
harminc legjobb fénykép a Ka-
zinczy Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 
előterébe, amelyek a Zempléni 
Településszövetség „Zemplén te 
gyönyörű” címmel hirdetett fo-
tópályázatára érkeztek be. A leg-
fontosabb cél, hogy a tanulók 
észre vegyék azt a környezetet, 
amiben élnek. A felhívásra össze-
sen 39 településről közel 200 fotó 
érkezett be, ezek közül választot-
ták ki azokat, amelyek leginkább 
felhívják a figyelmet térségünk 
értékeire. A szervezet a Hegyköz, 
Bodrogköz és Hegyalja különbö-
ző településeire kívánja elvinni 
az ezekből összeállított tárlatot. 



Önkormányzati Tudósítások: megtartották 2023-ban az első rendes ülést

7.ÚJHELYI           KÖRKÉP    2023. XXXII. évf. 2.szám 

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat idei első Képviselő-tes-
tületi ülését január 26-án tartot-
ta meg a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében. Cikkünkben rö-
viden, közérthető formában 
számolunk be a hétköznapokat 
leginkább érintő döntésekről.

Andrássy 200 emlékév

Sátoraljaújhely Város Képvise-
lő testülete a 2023-as évet And-
rássy emlékévvé nyilvánította.
Szamosvölgyi Péter, Sátoralja-
újhely város polgármestere elő-
terjesztést nyújtott be: „A ma-
gyarság egyik fontos feladata, 
hogy méltón őrizze idősebb gróf 
Andrássy Gyula emlékét. Ket-
tős jelentőséggel bír ez a feladat 
Zemplén vármegye polgárai szá-
mára, hiszen az ő képviseletük-
ben került az Országgyűlésbe a 
későbbi miniszterelnök, közös 
külügyminiszter. Hosszan sorol-
hatnánk érdemeit, dicsérhetjük 
kivételes szakmai és diplomáciai 
képességeit. Miniszterelnökként 
elért eredményei, a horvát ki-
egyezés, a Számvevőszék mega-
lakítása, vagy a közigazgatás és 
a bíráskodás mai rendszerének 
kialakítása éppúgy jelzik tehet-
ségét, mint külügyminiszterként 
elért sikerei, a berlini kongresz-
szustól a német alapszerződésig. 

  Gróf Andrássy Gyula tehetségé-
vel és kitartásával jól sáfárkod-
va a legnagyobb magyarok közé 
emelkedett, méltán őrzi emlékét 
a főváros legszebb sugárútja, és 
újra felállított szobra a nemzet 
főterén. Gróf Andrássy Gyula 
Zemplén vármegye képviseleté-
ben tevékenykedett az országos 
politika küzdőterén, ezért orosz-
lánrész hárul ránk emléke őrzé-
se tekintetében, különösképpen 
ezen falak között. A trianoni bé-
kediktátum elcsatolta a vármegye 
északi részét és vele együtt a tő-
keterebesi kastélyt, de Sátoralja-
újhely város, mint székhelytele-
pülés Zemplén egésze nevében 
tehet gróf Andrássy Gyula emlé-
kének ápolásáért. Gróf Andrássy 
Gyula Zemplén vármegye 1844. 
szeptember 25-27-i közgyűlésén 
elmondott első politikai beszéde 
ma is aktuális számunkra: „Ha 
a közjóról van szó, akkor nem 
szabad provinciális szempontok-
nak hódolni, mert különben le-
het ugyan az ember jó zempléni, 
de sohasem jó hazafi.Tekintettel 
arra, hogy 2023. március 8-án 
lesz kétszáz éve, hogy gróf And-
rássy Gyula megszületett, javas-
lom a tisztelt Képviselő-testület-

nek, hogy Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata ebből az alka-
lomból nyilvánítsa 2023-as évet 
Andrássy-emlékévvé „Andrássy 
200 Emlékév“ elnevezéssel. Az 
ezzel összefüggésben felmerü-
lő események, programok ké-
sőbb kerülnek meghatározásra.”

Helyi környezet védelméről szóló 
önkormányzati rendelet 

megalkotása

  Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
2022. november 23-i képviselő-
testületi ülésén döntött arról, 
hogy a helyi környezet védel-
méről szóló önkormányzati ren-
delet tervezetével kapcsolatban 
további felülvizsgálat indokolt. 
A rendelet részét képező zaj- és 
rezgésvédelemre vonatkozó ren-
delkezések szabályozása a kör-
nyezetvédelem különös jogi ré-
szén belül terjedelmét tekintve 
kis helyet foglal el, de gyakorlati 
jelentősége egyre nagyobb. A te-
lepülési önkormányzat köteles 
az épített és természeti környezet 
védelmét érintő feladatainak ellá-
tása érdekében alkotott rendelete 
tartalmával kapcsolatban a vár-
megyei önkormányzat előzetes 
állásfoglalását kérni, valamint az 
illetékes környezetvédelmi igaz-
gatási szervet a rendelettervezet 
tartalmáról tájékoztatni. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 
Önkormányzat a Sátoraljaújhely 
helyi környezet védelméről szó-
ló önkormányzati rendelet-terve-
zettel kapcsolatosan módosítást 
nem javasolt, valamint nem élt 
kifogással továbbá a környezet-
védelmi igazgatási szerv tájé-
koztatása megtörtént. A zajter-
helési határértékek betartását – a 
hatásköri jogok megosztottságát 
figyelembe véve – az illetékes 
környezetvédelmi hatóság, vala-
mint az önkormányzat ellenőrzi. 

  A rendelet hatálya Sátoralja-
újhely közigazgatási területé-
re, a természetes személyekre, 
a jogi személyekre, valamint a 
jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetekre terjed ki. 
A  környezet  védelmének   alapelvei:
A környezethasználatot úgy kell 
megszervezni, és végezni, hogy 
a legkisebb mértékű környezet-
terhelést és igénybevételt idézze 
elő, megelőzze a környezetszeny-
nyezést és kizárja a környezetká-
rosítást. Mindenki felelősséggel 
tartozik tevékenységének a kör-
nyezetre gyakorolt hatásaiért. A 
környezetre vonatkozó tényeket, 
adatokat, különösen a környezet 

állapotának, a környezetterhe-
lésnek és környezethasználat-
nak, a környezetszennyezettség 
mértékének, a környezetvédel-
mi tevékenységnek, valamint 
a környezet emberi egészségre 
gyakorolt hatásainak megisme-
résére mindenkinek joga van. 

  Mindezek érvényre juttatása ér-
dekében az önkormányzat köteles 
a környezet állapotát és annak az 
emberi egészségre gyakorolt ha-
tását figyelemmel kísérni, az így 
szerzett adatokat hozzáférhetővé 
tenni és a megfelelő tájékozta-
tást megadni. A Sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont és a Zemplén Médiacentrum 
Kft. ismeretterjesztés céljából 
környezetvédelmi témájú előa-
dásokat tart, riportokat készít. 

A környezeti elemek és a föld 
védelme

  A föld védelme kiterjed a föld 
felszínére, a felszín alatti rétege-
ire, a talajra, a kőzetekre és ásvá-
nyokra, ezek természetes és át-
meneti formáira és folyamataira. 
A föld felszínén, vagy a földben 
csak olyan tevékenység foly-
tatható, ott csak olyan anyagok 
helyezhetők el, amelyek a föld 
mennyiségét, minőségét és fo-
lyamatait, a környezeti elemeket 
nem szennyezik, nem károsítják. 

A víz védelme

  A víz védelme kiterjed a fel-
színi és felszín alatti vizekre, 
azok készleteire, minőségére 
és mennyiségére, a felszíni vi-
zek medrére és partjára, a víz-
tartó képződményekre és azok 
fedőrétegeire, valamint a vízzel 
kapcsolatosan kijelölt megkü-
lönböztetett védelem alatt álló 
területekre. Sátoraljaújhely város 
közigazgatási területe a felszín 
alatti víz állapota szempontjá-
ból érzékeny területnek minősül, 
ezért kiemelt figyelemmel kell 
eljárni a területhasználat során. 

A levegő védelme

 A levegő védelme kiterjed a lég-
kör egészére, annak folyamataira, 
összetételére, valamint a klímá-
ra. A levegőt védeni kell minden 
olyan mesterséges hatástól, amely 
azt, vagy közvetítésével más kör-
nyezeti elemet, sugárzó, folyé-
kony, légnemű, szilárd anyaggal, 
minőségét veszélyeztető, vagy az 
egészséget károsító módon terheli. 

Az élővilág és az épített 
környezet védelme

Az élővilág védelme érdekében 
törekedni kell az ökológiai rend-
szer természetes arányainak meg-
tartására. Az épített környezet 
védelme kiterjed a településre, az 
egyedi építményekre és műszaki 
létesítményekre. A város, az Ung-
vári pincék megnevezésű terület 
révén a „Tokaj-Hegyalja Borvi-
dék” világörökséghez tartozik.

Zaj- és rezgésvédelem

 A környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem kiterjed minden mester-
ségesen keltett energiakibocsá-
tásra, melyek alkalmatlan, zava-
ró, veszélyeztető, vagy károsító 
hang- vagy rezgésterhelést okoz-
nak. A város zaj és rezgés elleni 
védelem keretében célszerű a 
lakóházak és az utak közé fákat 
és élő sövényt ültetni. Zajjal járó 
építési, karbantartási, javítási, 
szerelési munka végzése, továbbá 
ezekhez kapcsolódó elektromos 
és motoros gépek használata (kü-
lönösen: gépi földmunka végzés, 
betonkeverés, anyagvágás, kö-
szörülés, csiszolás, fúrás, vésés, 
kalapálás, fűrészgép használata) 
hétköznap és szombaton 08:00-
ig és 20.00-tól, vasárnap és mun-
kaszüneti napon tilos! Ezek alól 
kivételt képez a hibaelhárítás 
céljából történő munkavégzés.

 
 Kertműveléshez kapcsolódó zaj-
keltő géppel (különösen: kapá-
lógép, fűnyíró gép, láncfűrész, 
kerti traktor) hétköznapokon 
és szombaton 08:00-ig és este 
20:00-tól, vasárnap és munkaszü-
neti napon zajkeltő munka nem 
végezhető. A Képviselő-testület 
az önkormányzat környezet-
védelmi feladatainak hatéko-
nyabb ellátása érdekében Kör-
nyezetvédelmi Alapot hoz létre. 

Döntés született még a közmun-
kaprogramokhoz való csatlako-
zásról, valamint azok indításáról. 

 A város idén is támogatja a Sá-
toraljaújhelyi Polgárőr egyesüle-
tet. Továbbá a Rákóczi Szövetség 
szervezésében magyar iskolában 
tanuló, határon túli gyermekek 
részére „Beiratkozási Ösztön-
díj” támogatást állapítottak meg, 
mely támogatást az az öt gyer-
mek nyerhet el, aki állandó lak-
hellyel rendelkeznek a történelmi 
Zemplén Vármegye területén.

A Képviselő-testület határozatai, 
döntései, azok jegyzőkönyvei 

eredeti és teljes szövegezéssel 
a www.satoraljaujhely.hu 

weboldalon érhetőek el!
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Dr. Csókay András idegsebész Sátoraljaújhelyen

Krisztus kereszthalála előtt az ellenségszeretettel váltotta meg a vi-
lágot, így benne a tudományt is. Ennek a gondolatnak a mentén tar-
tott tanúságtételt Dr. Csókay András idegsebész Sátoraljaújhelyen. A 
helyi Apostoli közösség valamint a református gyülekezet meghívá-
sára érkezett a városba. Előbb istentiszteleten vett részt, ahol meg-
osztotta gondolatait a hívekkel, majd délután az egyik középiskola 
aulájában szintén személyes életútja kapcsán beszélt mély vallásos-
ságáról és munkájáról. dr Csókay András neve hallatán sokaknak a 
bangladesi ikrek szétválasztásának világon egyedülálló műtéti sike-
re jut eszébe. Arról már keveset szóltak a hírek, hogy az idegsebész 
mindezt nemcsak saját szakmai felkészültsége eredményének tartja, 
hanem elsősorban annak, hogy mély hite és ezzel együtt imádsága 
Jézushoz vezette őt abban, hogy végül Rabeya és Rukaya ma külön 
élhetnek. Sátoraljaújhelyen arról is beszélt, hogy meggyőződése sze-
rint a tudomány és a hit együtt kell, hogy járjon. Beszélt arról, hogy 
Jézus követése ma sokakból ellenszenvet vált ki és gúny tárgyá-
vá teszi azokat, akik e szerint élnek. A tanúságtételek legfontosabb 
célja is az, hogy segítsen mindenkit, akit ez érint túllendülni ezen. 
Megtérésről, külföldi missziókról és természetesen jövőbeli tervek-
ről is beszélt dr Csókay András sátoraljaújhelyi látogatása kapcsán.

Ökumenikus Imahét Sátoraljaújhelyen 
Valamennyi keresztény közösség közös imádsággal vett részt Sá-
toraljaújhelyen az Ökumenikus Imahét programjain. Az egy héten 
át tartó esemény első imaalkalmára a Nagyboldogasszony piaris-
ta templomba várták a híveket. „Tanuljatok meg jót cselekedni, tö-
rekedjetek igazságra” ennek jegyében katolikusok, reformátusok, 
evangélikusok együtt imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért. 
A Szent Miklós püspök görögkatolikus mellett a református és az 
evangélikus templom is helyet adott egy-egy estének. A záró alkal-
mat a Szent István király főplébánia templomban tartották a hívek 
január 21-én. Ennek kapcsán elhangzott, hogy valamennyi közösség 
megerősödött hitében és lelki vezetők számára is egy közösség ösz-
szekovácsoló esemény volt mindez. Sátoraljaújhely most ugyan-
is abban a szerencsés helyzetben van, hogy valamennyi közösség 
újonnan érkezett papok, lelkészek segítségével élhetik meg hitüket.

Példakép és névadó: Árpád-házi Szent Margit
A sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Is-
kola minden éven a névadója halálának, azaz mennyei születésének 
évfordulóján emlékezik meg a hitvalló életéről. Ilyenkor ünnepi mű-
sorral készülnek a diákok és kiosztják a szülők által alapított „Szent 
Margit osztály” címet valamint a „Szent Margit díjat” is az arra ér-
demes tanulók és közösség részére. Az önfegyelmezés és keresztény 
szeretet példaképének tekintett, a munkától se visszariadó és tisz-
ta életet élő Szent Margit példaképként állítható a fiatalok számára. 
Ezért is fontos, hogy az itt tanuló diákok ismerjék a szent életútját, 
hitbeli tevékenyéségét-hangzott el az esemény kapcsán. Idén a 8. osz-
tály a „Szent Margit osztály” megtisztelő címet. A „Szent Margit dí-
jat” pedig Fehér Bálint 8. és Kiss Botond 7. osztályos diák vehette át.

Vigyázzunk értékeinkre!
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság járőrei rövid időn belül elfogták 
azt a szlovák állampolgárságú nőt, aki egy helyi idős asszony pénztár-
cáját lopta el az utcán. Egy arra járó csomagküldő szolgálat futárának 
is köszönhető, hogy a rendőrök gyorsan tudtak intézkedni, ugyanis az 
esetet látva azonnal hívta a rendőröket, majd a tettes után indult. Az 
53 éves szlovák állampolgárságú nő, a rendőrség tájékoztatása sze-
rint fém italos dobozok gyűjtése végett érkezett Sátoraljaújhely belvá-
rosába. Azonban a Mártírok útján végül egy pénztárcát lopott el egy 
idős hölgytől, aki mivel bottal közlekedett, nem tudott a tettes után 
szaladni. A csomagküldő szolgálat autóját vezető sofőr sietett a segít-
ségére. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság arra hívja fel a figyel-
met, hogy autókban ne hagyjanak látható helyen pénztárcát, iratokat 
és a boltokban, vásárlásokkor se hagyjanak pénztárcát a kosárban és 
ne nyitott táskával közlekedjenek, mert aztán alkalom szüli a tolvajt.

Ünnepi alkalom- ünnepi program
200 éve született meg a Himnusz és 180 éve zenésítették meg a Szó-
zatot. E két dátum jegyében telt a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár-
ban a magyar kultúra napja tiszteletére rendezett ünnepség, melynek 
megálmodója és moderátora Dombóvári János volt. Az est során 
zenetörténeti oldalról közelítette meg Vörösmarty Mihály és Köl-
csey Ferenc költeményeit, a két mű megzenésítésének körülménye-
it. A program keretében Dr. Tusnády László irodalomtörténész a 
nemzeti imánk születéséről tartott előadást, aki kiemelte, a nemze-
tek himnuszai többnyire indulók, vidám és buzdító énekek, sokszor 
a katonai győzelem mámorával. A magyar Himnusz azonban min-
den tekintetben más, nem illik bele ebbe a sorba. Az estet a Han-
gásznégyes játéka és Ujj Péter versmondó szavalatai tették ünnepivé.


