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A közösségépités a cél

Minden várakozást felülmúlt a második Déryné Fesztivál

Véget ért a második Déryné Fesztivál, ami öt napon keresztül több 
mint ötven ingyenes programra várta az érdeklődőket. A tíz különbö-
ző helyszínen megvalósult rendezvényeken 4000 néző szórakozha-
tott kedvére, a minőségi kultúra jegyében. A fellépők között szerepelt 
többek között a Csík Zenekar, a Szabó Balázs és Bandája, Ferenczi 

György és az 1ső Pesti Rackák, az Urban Verbunk "Rózsa Story" című 
látványos tánc showjával. A színház szerelmesei pedig a Déryné Társu-
lat saját előadásai mellett találkozhattak az Aradi Kamaraszínház mű-
vészeivel, a CSAVAR Színházzal és Fabók Mancsi Bábszínházával is.

        „Évtizedek óta pártolója vagyok annak a küldetésnek, amely a Déryné 
Program két évvel ezelőtti létrehozásával végre maradéktalanul meg-
valósult: Színház mindenkinek! Ezért is különös öröm számomra, hogy 
2022-ben második alkalommal is fővédnöke lehettem a Déryné Feszti-
válnak, amely Sátoraljaújhely és környéke kulturális életét pezsdítette 
fel ismét, öt csodálatos napon keresztül. Már izgatottan várom, hogy Kis 

Domonkos Márk és a szervezők milyen programokkal készülnek a jövő 
évre, hiszen az már biztos, hogy jövőre is visszatérnek!” – hangsúlyozta 
Halász János, országgyűlési képviselő, a Déryné Fesztivál fővédnöke. 

    „Minden várakozásunkat felülmúlta a második Déryné Fesztivál, 
ha lehet, még fantasztikusabb volt a hangulat, mint tavaly! Büszkék 
vagyunk arra, hogy idén még színesebb, még gazdagabb programkíná-
lattal ajándékozhattuk meg a közönséget. A célunk, hogy jövőre ismét 
felülmúljuk magunkat, mert az már biztos, hogy 2023-ban is lesz Dé-
ryné Fesztivál Sátoraljaújhelyen!” – fogalmaz Kis Domonkos Márk, 
a rendezvényt életre hívó Déryné Program és a fesztivál igazgatója.

    A változatos programok ismét minden korosztályt megszólítot-
tak: a gyerekek interaktív Petőfi-vetélkedőn vehettek részt, emellett 
bábelőadás, mesemondó, artista- és hangszerbemutató várta őket, 
míg a felnőttek szórakozásáról magas színvonalú koncertek és szín-
házi előadások gondoskodtak – olyan gyönyörű helyszíneken, mint 
Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeuma és annak kertje, az Ungvá-
ri Borterasz, a Völgyszínház vagy éppen a Zsólyomkai Pincesor.  

Idén július 20-a és 25-e között ismét zenével, tánccal és szín-
házzal telt meg Sátoraljaújhely és környéke: több mint 4000 
néző szórakoztatásáról gondoskodtak a szervezők a máso-
dik Déryné Fesztiválon. Halász János, országgyűlési képvise-
lő, a rendezvény fővédnöke és Kis Domonkos Márk, a Déryné 
Program és a fesztivál igazgatója azt is bejelentették, hogy jö-
vőre folytatódik a munka, visszatérnek Zemplén Fővárosába. 

„Az unokáimmal, családommal, 
barátaimmal, munkatársaimmal 
olyan gazdag és színvonalas prog-
ramokat járhattam be a második 
Déryné Fesztivál ideje alatt itthon, 
Zemplén Fővárosában, amelyre 
méltán vagyok büszke. Nem tu-
dom elég alkalommal megköszöni 
a támogatóknak, a szervezőknek, 
a fellépőknek, a munkatársaknak 
a város intézményeinek, mert 
csapatmunka nélkül nem lett vol-
na ilyen nagy siker. A fesztiválok 
városa 2023-ban is várja a Déryné 
Programot! Engedjék meg, hogy 
a mielőbbi viszontlátásig cser-
kész csatakiáltással köszönjek: 
„Köszönjük! Köszönjük! Nagyon 
szépen köszönjük!” – nyilatkoz-
ta Szamosvölgyi Péter, Sátoral-
jaújhely Város polgármestere.

 A két éve indult Déryné Program 
missziója – Színház mindenkinek! 
– tehát maradéktalanul érvénye-
sült a második Déryné Fesztiválon 
is, a szervezők pedig már készül-
nek arra, hogy a következő évben 
is visszatérjenek Sátoraljaújhely-
re, ahol a rendezvénynek köszön-
hetően otthonra talált a kultúra. 

Kicsi az autó, 
de nagyon hasznos

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata a Városok, Falvak Szö-
vetsége által elindított „Ne élj 
üvegházban” elnevezésű prog-
ram keretében szerezhetett be 
egy elektromos kisfurgont. Ez a 
zöld gondolkodást erősítve segíti 
a város közterületeinek karbantar-
tását. A jármű hivatalosan négy-
kerekű környezetbarát motorke-
rékpárnak minősül. Optimális 
körülmények között egy töltéssel 
65 km-t tud megtenni, végsebes-
sége pedig 45 km/h. Nem csap 
zajt és kis helyekre is befér. Cso-
magtere kiválóan alkalmas több 
szerszám és eszköz szállítására is. 

Fejlesztő foglalkozások

„Tipegő” foglalkozásokra várják a 
kicsiket Sátoraljaújhelyen, a Pöt-
tömke Biztos Kezdet Gyerekház-
ban. Az anyukák gyermekeiket 3 
éves korukig vihetik ide egy jó han-
gulatú délelőttre, ahol sokat játsz-
hatnak, mondókázhatnak velük. A 
foglakozás célja, hogy segítsék a 
gyermek szociális fejlődését. Az 
anyukák közben akár segítséget 
is kaphatnak szakemberek közre-
működésével, hiszen heti szinten 
látogatja védőnő és gyerekorvos 
is a foglakozásokat. Minden hét-
köznap reggel nyolc órától 12 órá-
ig várják a kisgyerekes anyukákat. 

Pont-váró

Július 21-én, csütörtökön hir-
dették ki a magyarországi fel-
sőoktatási intézményekbe való 
bekerüléshez szükséges felvételi 
ponthatárokat. A sátoraljaújhelyi 
Mi jövünk csoport szervezésé-
ben a környékbeli felvételizők-
nek pontváró estet szervezett. 

A Déryné Fesztiválon megjelen-
tek a Déryné program érdekessé-
gei is, ami négy alprogramjával 
széles körben szólítja meg a ma-
gyar színházi élet résztvevőit, s 
karolja fel a kulturális fejlettség 
növelésében érdekelt térségeket, 
valamint a kistelepüléseket, az el-
érés mellett minőségemelést indu-
kál. A Déryné Program olyan hi-
ánypótló kezdeményezés, amely 
összetett módon kíván támogatást 
nyújtani a színházi szakma ed-
dig perifériára szorult területeire.

Semmelweis Nap Csak a név változott Megbocsátás

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA



Semmelweis nap - köszönet az áldozatos munkáért

   Az ünnepi esemény keretében 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte, hogy 
két év pandémia után kiemelt fi-
gyelem irányult mindazokra, akik 
ezen a szakterületen dolgoznak és 
felhívta a figyelmet az itt folyó 
nélkülözhetetlen munkára. „Ma-
gyarország, azon belül a magyar 
egészségügy jelesre vizsgázott 
az elmúlt két évben. Bebizonyí-
totta a szkeptikusoknak azt, hogy 
igenis van elhivatottság. Fonto-
sak ezek a szavak, hogy haza-
szeretet, empátia, és hogy valaki 
nagy áldozatot tud hozni azért, 
hogy más meggyógyuljon, vagy 
ne legyen beteg. Ez egy nagyon 
komoly tartaléka ennek az or-
szágnak.” A város vezetője kitért 

arra is, hogy az elkövetkezendők-
ben is nagy hangsúlyt kell fektet-
ni arra, hogy eszközökben és az 
orvosok létszámában is előre lé-
pés történjen. Ezzel együtt meg-
köszönte mindazok munkáját, 
akik az elmúlt időszakban a sá-
toraljaújhelyi és a térség betege-
inek ellátásában közreműködtek.
 
  Ezt követően ünnepi beszédében 
dr. Asztalos Annamária gyógy-
szerész, a Humánus Gyógyszer-
tár vezetője arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy ilyenkor nyílik 
lehetőségük az egészségügyben 
dolgozóknak arra is, hogy más 
szemlélettel tekintsenek saját 
munkájukra. „Amikor valaki 
saját maga vagy hozzátartozó-
ja megbetegszik, és bekerül az 
egészségügyi ellátórendszerbe, 
elveszti józan ítélőképességét, 
megrendül a hite a tudományban, 
a szakemberekben, és eluralkodik 
rajta egy mindent megkérdője-
lező irracionális félelem, amely 
gyakran keres megnyugvást ál-
tudományos guruk megnyugtató 
csúsztatásokkal teli elméleteiben. 
A mi feladatunk ezeket a félelme-
ket megszelídíteni, visszaterelni 
a racionalitás talajára, meg kell 
kísérelnünk visszaadni a hitet a 
gyógyulásban, a gyógyításban, 
végeredményben magunkban, az 
egészségügyben dolgozó elhiva-
tott szakemberekben. Mindehhez 
olyan empátiával és biztos alapo-

kon nyugvó szakmai tudással teli 
töretlen odaadásra van szükség, 
mint amelyet Semmelweis Ignác 
képviselt. A sors különös kegyé-
nek kell mondanunk, hogy az 
emberiség legnagyobb jótevője, 
a világ talán legismertebb orvosa, 
a gyermekágyi láz kóroktanának 
és elhárítási módjának felfede-
zője magyar volt, és mindenhol 
büszkén magyarnak is vallotta 
magát. Magyarországon írta meg 
összes munkáját, de nem magya-
rul, hanem azok nyelvén, akikre 
mint maga mondta, hatnia kel-
lett németül. Végül itt Magyar-
országon akadt azokra a nemes 
lelkű barátokra, akik nemcsak 
buzdítói, de vígasztalói is lettek 
azokban a szomorú esztendők-

ben, amikor a világ csak támadta, 
Európa orvosai pedig egyszerűen 
csak pesti bolondként emleget-
ték és a tényleges tébolyba ker-
gették földhöz ragadtságukkal, 
megértésük teljes hiányával.”
 
  Ehhez kapcsolódóan a gyógy-
szerész napi tapasztalatait is meg-
osztotta a jelenlévőkkel, amely 
elmondása szerint arra buzdítja, 
hogy még inkább a segítse azo-
kat, akik erre rászorulnak. „A már 
évtizedek óta alkalmazott geneti-
kai eljárások segítségével döbbe-
netesen gyorsan sikerült hatékony 
covid vakcinák sorát előállítani. 
Az oltási kampányok viszont a 
világ több pontján kifejezetten a 
fejlett és jól edukált országokban 
elakadtak, újabb gyilkos járvány-
hullámokat okozva. Ennek elle-
nére emberek milliói utasították 
el az oltásokat, nem győzték meg 
őket a kutatási sikerek. A tömér-
dek téves, hamis információ és a 
csodaszerekbe vetett hit gyorsan 
fertőzött, akárcsak a koronavírus. 
Voltak, vannak, akik komolyan 
hisznek abban, hogy az oltások-
kal Bill Gates chipeket ültet be-
léjük. Sajnos nem kell átutazni az 
óceánt, hogy ilyen vagy hasonló 
érveket halljunk. Naponta szem-
besülünk ezekkel a tanokkal, sze-
rencsés esetben a véleményün-
ket kérik, de vannak olyanok is, 
akik lekezelő kioktatásban ré-
szesítenek bennünket e témában. 

Semmelweis pályáját is végig-
kísérte ez a frusztráció, amelyet 
a tényeket elutasító pályatársai 
okoztak. Az új információknak és 
tényeknek az ilyen automatikus 
megfontolás és vizsgálat nélküli 
elutasítását, tagadását azóta Sem-
melweis Reflexnek nevezik. Az 
emberek annak hisznek, aki haj-
növesztő szert árul. Ösztönösen 
érzik ugyan, hogy az illető ösz-
szeférhetetlen igazságokat passzít 
össze, hogy nem logikus és nem 
jóhiszemű, de azt mondták nekik, 
hogy Isten bonyolult, kifürkész-
hetetlen, és ezért úgy érzik, hogy 
az összefüggéstelenség hasonlít 
leginkább Isten természetéhez, a 
valószínűtlenség pedig a csodá-
hoz. Feladatunk megakasztani, 
visszafordítani a hamis informá-
ciókat és minél szélesebb teljes-
kori információkat eljuttatni az 
emberekhez. Ösztönöznünk kell 
őket arra, hogy ne csak egyetlen 
elfogult forrásból tájékozódja-
nak és az alapján alkossanak vé-
leményt, hanem minél szélesebb 
információbázisból merítve, ala-
pos megfontolást követően hoz-
zák meg döntéseiket. Ne utasít-
sák el csípőből az ismeretlent, az 
újat, a szokatlant, mindazt, ami 
kívül esik a megszokott kom-
fortzónájukon, hanem a bom-
lott szerves anyaghoz hasonló-
an azokat is vegyék górcső alá."  
  
  Az ünnepség részeként Sátoral  
jaújhely Város Önkormányzata 
nevében Szamosvölgyi Péter pol-
gármester átadta a Dr. Illés Lász-
ló közegészségügyi díjat, amelyet 
dr. Csomós Katalin felnőtt házi-
orvos, címzetes főorvos vehetett 
át. Dr. Csomós Katalin Erdélyben 
született a Kovászna megye nevét 
adó kisvárosban, munkásszülők 
másodszülött gyermekeként. 20 
éves koráig szülővárosában járt is-
kolába, az akkor még Kőrösi Cso-
ma Sándor nevét viselő líceum 
humán tagozatos osztályában. 
Szorgalmas és kötelességtudó 
diákként mindig kitűnő osztály-

zatra törekedett. Édesanyja aka-
rata és iránymutatását követve az 
érettségit követően a marosvásár-
helyi orvostudományi Egyetemre 
felvételizett, ahol 1984-ben szer-
zett általános orvosi diplomát. 
Időközben 1981-ben házasságot 
kötött, 84-ben pedig megszületett 

Melinda nevű lánya. Az állam-
vizsga után a Romániában akkor 
szokványos kihelyezést követően 
a Kárpátokon túli Bákó megyé-
ben kellett elfoglalnia a kijelölt 
munkahelyet, így a család ketté-
vált. A romániai rendszerváltás 
évében döntötték el, hogy elhagy-
ják a szülőhazát, hogy jobb mun-
kalehetőséget és életkörülmé-
nyeket kínáló helyet keressenek. 
  Így esett a választás Sátoralja-
újhely városára, ahol ekkor már 
több évfolyamtársa is dolgo-
zott. Akkor a lehetőségek közül 
a belgyógyászatot választotta, 
ezért 1990 és '95 között ezen az 
osztályon dolgozott, majd 95-
ben belgyógyászati, 99-ben há-
ziorvostan szakvizsgát szerzett. 

 A háziorvosi munkát abban a 
körzetben kezdte és jelenleg is 
végzi immár 26 éve, ahol Dr. Il-
lés László gyógyított évtizedeken 
át, és akinek emberségét, nagy-
szerűségét egykori munkatársai, 
illetve idősebb páciensei elmesé-
lése által ismerhetett meg. A há-
ziorvosi munkával párhuzamosan 
folyamatosan igyekszik újabb 
területeket megismerni és nem 
csupán az orvostudományban. 
Így szerzett jogi szakoklevelet 
2009-ben a Miskolci Egyetemen. 
2010 és 2020-as évek között ku-
tatási területen gyógyszerkutató 
cég munkatársaként dolgozott 
első, másod és hármas fázisú vizs-
gálatokban, ahol olyan gyógy-
szermolekulákkal találkozhatott 
elsőként, melyeket ma rutinké-
szítmények között használunk. 
Ezt a tevékenységét jelenleg is 
folytatja negyedik fázisvizsgála-
tokban, a saját praxisában. Nap-
rakész elméleti tudás és több 
évtizedes gyakorlat birtokában 
beteg centrikus szemléletével, 
szakmai elhivatottságával pél-
dát mutat. Kollégái és betegei is 
számíthatnak rá, segítőkész, tel-
jes odaadással, etikusan, nagyon 
magas színvonalon, a lehető leg-
nagyobb empátiával látja el fela-
datát, amelyet hivatásnak tekint. 
Munkája elismeréseként 2017-
ben címzetes főorvosi cím ado-
mányozásában részesült. Sáto-
raljaújhely város önkormányzat 
egészségügyi és Szociális Bi-
zottságának tagja. Párja Nagy 
Sándor, aki 26 éve élettársa 
biztosítja számára azt az erős 
hátteret, mely által mind a hiva-
tásában, mind pedig a magánéle-
tében átlendíti a nehézségeken. 
A betegek szolgálata éle-
te központi eleme. Számuk-
ra igyekszik minden esetben a 
lehető legjobb megoldást ta-
lálni. Bármikor számíthatnak  
rá, hangzott el a méltatásban

Semmelweis Ignácot a nemzetközi orvostörténeti irodalom a va-
laha élt tíz legjelentősebb orvos közé sorolta. Munkássága jelen-
tős mérföldkő, korszakalkotó volt az egészségügyben. Rá emlé-
keznek minden esztendőben július 1-én, a magyar egészségügy 
napján és köszöntik mindazokat, akik ezt a szakmát választot-
ták élethivatásuknak.Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
hagyományosan a Városháza dísztermében megtartott ünnep-
ség keretében méltatták az egészségügyben dolgozók, orvosok, 
ápolók, szakdolgozók és mindazok munkáját, akik nélkülözhe-
tetlenek a gyógyításban, ápolásban és egészségügyi ellátásban.  
Az eseményen átadták a Dr. Illés László közegészségügyi díjat is.
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Erzsébet Kórház-elismerések és díjazottak
  1818-ban született Semmel-
weis Ignác magyar orvos, akit 
az anyák megmentőjeként tar-
tanak számon.  Kiemelkedő 
szerepet játszott a gyermekágyi 
láz leküzdésében. Július elsején 
országszerte tartanak megem-
lékezéseket, és emellett minden 
évben szakmai elismeréseket 
adományoznak az arra érde-
mes egészségügyi dolgozóknak. 
A Magyar Egészségügy Napját 
ünnepelték a sátoraljaújhelyi  
Erzsébet kórház dolgozói is. 

Dr. Kovács Lajos főigazgató nyi-
totta meg az eseményt, aki ki-
emelte, hogy a covid időszak mé-
lyen rányomta bélyegét az elmúlt 
időszakra, amit az itt dolgozók 
minden nap megtapasztaltak. „Az 
egyik covid hullámnak vége, le-
het, hogy egy másik előtt állunk, 
de tudjuk azt a tapasztalatokból, 

hogy az őszi hullám, vélhetően 
köszönhetően a nagy átoltottság-
nak, nem lesz olyan nagyon ve-
szélyes. Ugyanakkor ebben a kis 
hullámvölgyben azért a nehézsé-
geink sokszorozódnak, hiszen eb-
ben a pillanatnyi szusszanásban 
ránk zúdult az a nagy mennyiségű 
beteg áradat, akik a COVID-fer-
tőzés miatt nem kerültek ellátás-
ra, illetőleg a krónikus ellátásuk 
húzódott. Mint ahogy a covid-el-
látásban, az oltásban és minden-
ben helytálltunk, én itt és most 
szeretném megköszönni a kórház 
minden dolgozójának azt a helyt-
állást, amelyikkel jelen pillanat-
ban is, bár hosszú, fáradságos 
hónapok után vannak, biztosítják 
a betegellátást a kórházunkban.”

   Sátoraljaújhely város polgár-
mestere Szamosvölgyi Péter 
köszöntőjében kiemelte, hogy a 
helyi betegellátásban dolgozók 
ezalkalommal is bizonyították 

felkészültségüket és segítőkész-
ségüket. „Azt lehet elmondani 
az egész magyar egészségügyre, 
hogy minden baj, probléma el-
lenére vagy azzal együtt is kivá-
lóan álltak helyt. Tőlünk sokkal 
fejlettebb nyugat-európai orszá-
gok sokkal rosszabb mutatók-
kal rendelkeznek. Bár az ember 
élete nem grafikonokon múlik, 
hanem természetesen az empát-
ián és a hozzáértésen, ez pedig 
itt, azt gondolom, rendben van.”

 A Zempléni Betegekért Ala-
pítvány elnöke, Dr. Rácz Ernő, 
az Erzsébet Kórház szülész-nő-
gyógyász főorvosa Semmelweis 
Ignác életét méltatta, majd ezt 
követően az intézmény főigaz-

gatója, Dr. Kovács Lajos átadta 
az elismeréseket az arra érde-
mes egészségügyi dolgozóknak. 

„Zempléni betegekért” kitün-
tetésben részesült Dr. Sotak 
Renáta, pszichiáter főorvos, 
aki 2012-től dolgozik az intéz-
ményben valamint Barati Ist-
ván Béláné szakápoló, aki 1980. 

augusztus elsejétől, azaz 42 éve 
a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kór-
ház munkatársa, szakképzett be-
tegápoló nővérként. Munkáját a 
bőrgyógyászati osztályon kezdte, 
majd járóbeteg-rendelésen dol-
gozott 2012. június 30-ig. Ezt 
követően 2020-ig nyugdíjba vo-
nulásáig a fekvőbeteg-ellátásban 
az intézmény ideggyógyászati 
osztályán, majd a kórház bel-
gyógyászati osztályán teljesített 
szolgálatot. Rövid otthon tartóz-
kodás után tért vissza a betegel-
látásba, azóta folyamatosan a bel-
gyógyászati osztályon dolgozik. 
A betegekkel lelkiismeretesen, 
nagy empátiával és együttérzés-
sel foglalkozik, tudása legjavával 
igyekszik feladatát ellátni és a pá-
ciensek gyógyulását elősegíteni. 
Bőrgyógyászati-ápolás jártassága 
és tapasztalata hiánypótló és nagy 
segítséget ad a betegek ellátásá-
ban. Külön eredményként em-
líthető a precíz beteg észlelés és 
gondozás. Emellett munkáját, fá-
radságot nem ismerve, odaadással 
végzi. Emberi magatartása a mun-
katársainak példaértékű lehet.
 
  Ugyanebben az elismerésben ré-
szesült Molnárné Kracson Antó-
nia, a Központi Igazgatási Iroda 
adminisztrátora. 2010. október 
1-jétől dolgozik a sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórház igazgatói titkár-
ságán. Felelősségteljes és bizal-
mas munkát végez a főigazgató 
és a gazdasági vezető munkatár-
saként a főigazgatói titkárság ve-
zetője. Az intézmény jogászával 
szoros munkakapcsolatban áll, 
segíti a munkáját az intézmény 
jogi teendőinek ellátásában. A 
munkáját önállóan, pontosan, fe-
lelősségteljesen és gyorsan végzi, 
a legkisebb feladatoktól a leg-
fontosabb iktatási és gazdasági 
teendőket is megbízhatóan ma-
radéktalanul teljesíti. Az egyik 
legfontosabbat, a kommuniká-

ciós és kapcsolattartói feladato-
kat magas szinten végzi. Nagy 
figyelmet fordít az egyes felada-
tok határidejének betartására, így 
segítve az igazgatók munkáját. 
Feletteseivel és a munkatársaival, 
a magatartása tiszteletteljes, a 

munka kapcsolata kiegyensúlyo-
zott és rendezett. Különös figyel-
met fordít a gyógyító osztályok 
és a gazdasági dolgozók napi 
kapcsolataira, akár egyéni prob-
lémák segítésére is. Fontosnak 
tartja a kórházi közösség össze-
tartását, mindig szem előtt tartja 
a kórház és a dolgozók jó hírne-
vének megóvását, öregbítését. 

Kovács Kincső 2020 októberé-
től dolgozik az intézményben 
gyógytornászként. A kórházban 
a fekvő és a járóbetegek tornáz-
tatását végzi nagy elhivatottság-
gal és nagyon jó eredménnyel. 
2021 áprilisától a járványhelyzet 
súlyosbodása közben az oltási 
program elindításával szükséges-
sé vált egy talpraesett, fiatal, jó 
képességű, informatikához értő 
szakdolgozó bevonása az oltási 
tevékenység irányítására. Szak-

májától ez igen távol eső tevé-
kenységnek bizonyult, éjszakába 
nyúló jelentés küldések, az ol-
tóanyag készlet kezelése, a napi 
tevékenységek nyilvántartása 
ugyanis nem igazán gyógytorná-
szi feladat volt. Ezt ő mégis hó-
napokon át precízen és megbízha-
tóan végezte. Az oltás szervezése 
szabadidejét is nagy részben le-
terhelte. Heteken, hónapokon át, 
szabad hétvége nélkül tevékeny-
kedett. Mind munkatársaival és 
az oltakozókkal szemben is na-
gyon empatikus, szolgálatkész. 
Munkáját a mindennapokban 
mosolyogva, jókedvűen látja el. 
  
  Kocsis Attiláné, Petruska Ka-
talin a Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamara és területi 
szervezete elismerő oklevelét ve-
hette át. 1985. augusztus elseje 
óta dolgozik a kórházban. Pályá-
ját a csecsemő és gyerekosztá-
lyon kezdte. 1988-ban gyermek 
szakápolói végzettséget szerzett. 
Osztályos munkája mellett 2010 
és 2015 között gyermekpulmono-
lógiai szakrendelésen is dolgozott 
asszisztensként a sátoraljaújhe-
lyi, a cigándi és gönci járó beteg 
szakellátóban. 2020 májusától a 
rendelőintézet munkatársaihoz 
csatlakozott, ahol a gyermek-
pszichiátriai és gyermekgyógyá-
szati szakrendelés, valamint a 
betegirányítás területén látta el 
mindennapi feladatait. Nagy oda-
figyeléssel és empátiával végzi 
a laboratóriumban a gyermekek 
vérvételét, valamint a gyermekek 

COVID elleni védőoltások be-
adásánál is hatékonyan közremű-
ködik. A COVID járvány idején 
átirányítás keretén belül a kórházi 
sürgősségi betegellátó osztályon 
végzett hatékony és megterhelő 
tevékenységet. Jelenleg a szülé-
szeti osztály újszülött részlegén 
dolgozik. Munkáját mindig oda-
adóan, gondosan, nagy empát-
iával végzi, fókuszban a sérült, 
beteg gyermekekkel. Mindig jó-
kedvű, humoros és segítőkész, 
ezért jól megtalálja a hangot a 
kollégákkal, a betegekkel és azok 
hozzátartozóival. Munkatársai 
és az intézmény vezetése min-
dig mindenben számíthattak rá. 

A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kór-
ház adjunktusi kinevezésben 
részesíette dr. Tófalvi Irén neu-
rológus szakorvost, aki dr. Ko-
vács Lajos főigazgató szavaival 
élve, a kórház egyik kiemelkedő 
személyisége, akinek agilitása, 
hozzáértése, a beteg iránti empát-
iája, munkabírása arra jogosítja 
fel az intézményt, hogy adjunk-
tusi kinevezésben részesítsék. 
Ezt követően közös beszélge-
tésre várták a kórház dolgozóit.

Toborzás kezdődött

A határőrizeti rendszer első vona-
lában járőrszolgálat végrehajtása, 
az államhatáron történő illegális 
belépési kísérletek megakadá-
lyozása és az illegálisan belépett 
személyek feltartóztatása -többek 
között ez is feladata lesz annak, 
aki a Készenléti Rendőrség Ha-
tárvadász Ezred kötelékébe belép. 
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság is segítséget nyújt azok-
nak, akik érdeklődnek eziránt a 
lehetőség iránt, illetve a régióban 
több eseményen is toborzókat tar-
tanak majd. Bács-Kiskun, Csong-
rád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében szerződéses határvadász 
felvételt hirdet a Magyar Ren-
dőrség. Ennek keretében olyan 
jelentkezőket várnak, akik részt 
szeretnének venni ennek a fel-
adatnak az ellátásában. A Sáto-
raljaújhelyi Rendőrkapitányság a 
toborzásban és a felvilágosítás-
ban is segítséget tud nyújtani a je-
lentkezők számára. A jelentkezés 
feltételei: magyar állampolgár-
ság, betöltött 18. és be nem töltött 
55. életév, büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, legalább alapfokú 
iskolai végzettségről (8 évfolyam 
sikeres elvégzéséről) kiállított 
bizonyítvány, egészségi, fizikai, 
pszichológiai alkalmasság. To-
vábbi információ: www.police.hu
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A szolgáltató ugyanaz csak a név változik!
A korábban Engie Magyar-
ország cégnév alatt működő 
sátoraljaújhelyi távhőszolgál-
tató ezentúl az Equans csoport-
hoz tartozik, így a neve pedig 
Equans Magyarország Kft. lesz. 
Azonban a cég más tekintetben 
nem változik, így minden hiva-
talos címük és adatuk ugyanaz 
marad. A júliusi számlán már 
ez az új név szerepel majd.

 A sátoraljaújhelyi távhőszolgál-
tató jelenleg 1150 lakásban, azaz 
mintegy 4-5 ezer fő számára biz-
tosítja a fűtést és a melegvizet. Eb-
ben nem történik változás, csupán 
a név lett más július 1-től, amivel 
elsőként az augusztusi számlákon 
találkozhatnak majd a fogyasztók. 
Szabadka Sándor távhőszolgál-
tatási vezető elmondta, ettől füg-
getlenül sem a bankszámlaszám, 
sem a cég adószáma nem válto-
zik. Így a fogyasztóknak semmi 
teendőjük sincs az adatváltozta-
tás nyomán a számlafizetéssel és 
az ügyintézéssel kapcsolatban.

 Ezzel együtt augusztusban vá-
lik esedékessé a számlaelszámo-
lók kiállítása is. Érdemes tudni, 
hogy akinek túlfizetése keletke-
zett és postán szokta befizetni a 
számláit, az azon az úton fogja 
megkapni a különbözetet. Aki 
pedig átutalással vagy csoportos 
beszedési megbízással teljesíti 
a számláit és szintén túlfizetése 
van, az utalással fogja megkap-
ni a felgyülemlett összeget. Ez 
alól két kivétel van. Ha valaki a 
meghatározott értékhatár alatti 
összeget kapna vissza, akkor azt 
automatikusan jóváírják a követ-
kező számlán. Ugyanígy történik, 
ha valaki előzetesen rendelkezett 
arról, hogy túlfizetés esetén az 
összeg ne visszafizessék számára, 
hanem számolja be azt a szolgál-
tató a következő havi számlába.
 
  Szabadka Sándor arra is kitért, 
hogy a kora őszig tartó időszak ad 
arra lehetőséget, hogy a fogyasz-

tók felújításokat, karbantartásokat 
végezzenek, kérjenek a szolgálta-
tótól. Ezzel kapcsolatban azonban 
fontos szabályokat kell betartani 
annak érdekében, hogy a kelle-
metlenségeket elkerüljék a ház-
tartások. „Nyáron is a melegvíz 
szolgáltatás miatt a kazánházaink 
és a távhő primer hálózataink üze-
melnek, szolgáltatjuk a meleg vi-
zet azokban az épületekben, ahol 
ezt igénybe veszik. A fűtési rend-
szereket sem engedtük le. Éppen 
ezért ha valaki radiátor cserét 
szeretne például elvégezni, azt 
kérjük, hogy előtte mindenkép-
pen jelezze a távhőszolgáltatónak 
is, illetve a társasház kezelőjé-
nek, mert a hálózatok ugyanúgy 
nyomás alatt és vízzel feltölt-
ve állnak a nyári időszakban is. 

  Ilyenkor mi is a saját rendszere-
inken karbantartásokat és javítá-
sokat vágzünk. Emellett a legna-
gyobb feladatunk ebben az évben 
60 hőmennyiségmérő hitelesítése 
év végéig bezárólag. Természete-
sen nem decemberben szereljük 
ki ezeket, hanem ilyenkor, amikor 
kvázi használaton kívül vannak. A 
társasházaknak és a lakóknak pe-
dig ilyenkor javasoljuk azt, hogy 
egyrészt a társasházi belső háló-
zatokat, a hálózatokon azoknak az 
elzáró szerelvényeknek a cseréjét, 
karbantartását végezzék el, vagy 
végeztesse el a társasház, ami ah-
hoz szükséges, hogy egy téli idő-
szakban történő meghibásodásnál 

ne egy egész lakótelepet kelljen 
leállítani és leüríteni a rendszert, 
hanem csak az adott épületen be-
lül, az egymás fölött lévő néhány 
lakásnak a fűtését kelljen esetleg 
egy-két órára szüneteltetni. A la-
kóknak pedig azt szoktuk mon-
dani, hogy ha radiátorcserét vagy 
bármilyen más, akár a meleg víz-
hálózaton vízcsapcserét tervezett, 
akkor azt ilyenkor hajtsák végre 
úgy, hogy a társasház kezelőjének 
jelzik ezt a szándékot. A társas-
ház kezelője lehetőség szerint tá-
jékoztatja a többi lakót, akár egy 
kifüggesztett hirdetményen, hogy 
ebben az időszakban, ebben a két 
hétben tervezetten leürítésre kerül 
az épület, és aki ilyenfajta mun-
kát tervezett, az lehetőség szerint 
ebben a két hétben végezze el ezt 
a munkát, mert ezt a távhőszol-
gáltató, vagy ennek lehetőségét 
a távhőszolgáltató díjmentesen 
biztosítja. Azt viszont nem tudjuk 
nyilván vállalni, hogy kétheten-
te egy-egy társasházba kimen-
jünk, leürítsük valakinek, visz-
szatöltsük, két hét múlva megint 
leürítsük, megint visszatöltsük. 

Ez a helyi önkormányzati ren-
deletnek megfelelően egyébként 
térítéses tevékenység. Szintén a 
nyári időszakban lenne fontos az, 
hogy azokat a radiátorszelepeket, 
amelyek egyébként téli időszak-
ban már kiderült, hogy problémá-
sak vagy nem működőek, szintén a 
lakásban élők, a lakók lecseréljék.

Zemplén Médiacentrum

A helyi médiatörténelemben 
újabb mérföldkőhöz érkezett a 
Zemplén Televízió Közhasznú 
Nonprofit Kft. A televízió, a rádió 
valamint az újság közös működ-
tetésére létrejött ugyanis a Zemp-
lén Médiacentrum. Így az Újhe-
lyi Körkép, a Zemplén FM és a 
Zemplén Televízió egy cég égisze 
alatt végezheti munkáját. Ennek 
köszönhetően pedig észak-kelet 
Magyarországon első és egyetlen 
komplex médiaszolgáltatóként ér-
heti el a társaság a sátoraljaújhe-
lyi, a zempléni, az abaúji valamint 
a határon túli régiók hallgatóit 
és nézőit. Seres Péter ügyvezető 
kiemelte, hogy a dolgozók régi 
vágya vált ezzel valóra, hiszen 
komplex médiaszolgáltatást tud-
nak megvalósítani a térségben 
élők számára. A cél pedig a to-
vábbi fejlődés, elsősorban a mű-
sorkészítés területén, hogy az még 
színesebb legyen és valamennyi 
korosztályt meg tudja szólítani 
az értékek és a minőség mentén. 
A Zemplén Médiacentrum ezzel 
a régióban egyedülálló lett. Ma-
gyarországon néhány tucat, ilyen 
komplex médiaszolgáltatás talál-
ható csak, amelynek sorába most 
a zempléniek is beléptek. Ez egy-
ben  azt is jelenti, hogy új távlatok 
nyilnak a társaság előtt, aminek 
eredményét a hallgatók és nézők 
is érzékelni fognak hamarosan

Nemzetiségi Nap Károlyfalván

A Sátoraljaújhelyhez tartozó Ká-
rolyfalva egyike a megye sváb 
falvainak. Az itt élő német szár-
mazású lakosok őrzik a magyar 
hagyományok mellett a német 
gyökereiket is. Ennek jegyében 
szerveztek közösségi programot, 
melyre Hercegkútról is érkeztek 
vendégek. A német nemzetiségi 
délután keretében fellépett töb-
bek között a helyi asszonykórus, 
Hercegkút kórusa, a helyi óvo-
da kisgyermekei, de volt szóló-
tánc, a Zsindely népi együttes 
pedig magyar és német nyelvű 
műsorral készült. Sátoraljaúj-
hely Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata eredményesnek 
ítélte meg a rendezvényt. Dankó 
Dénes alpolgármester elmond-
ta, hogy ezek a közösségek hatá-
rozzák meg egy település erejét.  

www.zemplentv.hu

zemplen.fm
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2022. augusztus 5. péntek
19:00 Zenés Esték a Latabár 

Kávéház teraszán
          Müller Péter: Szeretetkönyv 

- színpadi játék egy részben

2022. augusztus 6. szombat
Ingyenes mozivetítések

     18:00 Bébi úr: Családi ügy  
       20:00Az aszfalt királyai  

Helyszín: Sétálóutca

2022. augusztus 12. péntek
17.00 Dávidné Petik Margó 

művész-tanár 
„Színek, szavak, vonalak” 

című kiállításának megnyitója
Helyszín: Zemplén Galéria

2022. augusztus 13. szombat
Ingyenes mozivetítések 

18:00 Clifford, a nagy piros kutya
  20:00 Bohém rapszódia 

Helyszín: Sétálóutca

2022. augusztus 14. vasárnap 
Sátoraljaújhely Város Önkormány-
zata támogatásával és a Zempléni 

Fesztivál szervezésében.
17:00 Kávéuzsonna
Barokk zenei utazás 

Délről Északra
Helyszín: Sátoraljaújhelyi 

Kossuth Lajos 
Művelődési Központ

  20:00 "HUNGARICUM"- 
Malek Andi Soulistic Sátoraljaúj-
hely Város Önkormányzata támo-
gatásával és a Zempléni Fesztivál 

szervezésében.

Helyszín: Sátoraljaújhelyi Kos-
suth Lajos Művelődési Központ 

Latabár Színház

2021. augusztus 15. hétfő
20:00 New Orleans-tól Las Vegas-ig 

Benkó Dixieland Band koncert
Helyszín: Városháza udvara, 
esőhelyszín: Latabár Színház

„ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL”
2022. augusztus 17-20.

Sátoraljaújhely - Rendezvénytér 
és Sétálóutca

 
2022. augusztus 17-20. között 

minden nap:
17:00 Kézműves udvar, játszóház, 

arcfestés

2021. augusztus 17. szerda
17:00 A furfangos garabonciás - 

a Hókirálynő Meseszínpad 

18.00 Köszöntőt mond: 

Szamosvölgyi Péter Sátoraljaúj-
hely Város polgármestere

18:10 Néptáncosok a színpadon
Közreműködik: Csicsergő Népi 
gyermekjátszó, a Hegyalja Népi 

Együttes és a 
Zemplén Táncegyüttes 
Kísér: a Flaska Banda

19:00 Cintányéros cudar világ – 
operett egyveleg 

a Pódium Színház előadásában

20:00 Zenevonat Szuperkoncert 
az LGT sztárjaival

Fellépő művészek: Karácsony Já-
nos, Solti János, Szirota Jennifer, 
Heincz Gábor Biga, Abrakazabra 

zenekar

2021. augusztus 18. csütörtök
17:00 Makacska kakaska – a 

Burattino Bábszínház előadása
18:00 Band of Streets zenekar
18:30 Sky Fanatik koncert
19:00 Maros András: Redőny

Helyszín: Latabár Színház
A Zempléni Fesztivál szervezésében.
20:00 Zséda - pop-koncert

A további programok megtalálhatóak 
az intézmény honlapján
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Restaurálták a címerkövet: már ismerjük a történetet
A Petőfi Irodalmi Múzeum Ka-
zinczy Ferenc Múzeuma ha-
marosan az újonnan megnyíló 
várostörténeti kiállítás kereté-
ben teszi a nagyközönség szá-
mára is „kézzel foghatóvá” azt 
a faragott kőcímert, amelyet 
a közelmúltban, a várfeltárás 
alkalmával találtak meg. Rin-
ger István régész, a múzeum 
igazgatója kiemelte, hogy egy 
évvel ezelőtt akadtak a minden 
szempontból érdekes leletre.

 
   A déli várészen lévő sziklaárok-
nak a törmelékét kezdték el bon-
tani. Erről a szikláról azt érdemes 
tudni, hogy a várat valójában két 
vár részre osztotta: egy délkeleti 
részen lévő vármagra, vagy bel-
ső várra és az ettől északra, vagy 
északnyugatra elterülő másik vár-
részre. A sziklaárok valamikor a 
XVI. században, amikor a vár jó-
részt elpusztult, betömődött, még-
hozzá a tőle délre lévő palotaszár-
nynak a leomlott falai töltötték ki 
ennek a sziklaároknak a belsejét. 

A megtalálás öröme
Ennek az ároknak a feltárása leg-
alább öt éve zajlik, még mindig 
nincs teljesen feldolgozva és en-
nek a keleti szakaszán nem olyan 
mélyen, a felszíntől nagyjából 
egy-másfél méter mélységre ke-
rült elő egy nagyon izgalmas kő, 
emlékeztetett az igazgató. „Ami-
kor megtaláltuk, akkor rögtön 
lehetett látni, hogy ez valami kü-
lönleges darab. Mintákat vettünk 
rajta észre, olyan faragásnyomo-
kat, ami nem egy szokványos 
kőre utal, hanem egy nyíláske-
retre, ajtó, ablakkeretre, amiből 
azért töredékeket rendszeresen 
találunk. Úgyhogy nem kellett túl 
sokáig találgatni, hogy rájöjjünk, 
ez valójában egy címerkő. Aztán 
igazából egy nagyon izgalmas fej-
tegetés, nyomozás vette kezdetét, 

hogy kihez is lehet kötni ezt a kö-
vet. Nagy szerencse, hogy a kő, az 
70-80 százalékos épségben került 
elő, a sarkából hiányzott egy da-
rab, illetve a címerkép egyik rész-
lete volt az, ami sajnos sérült volt, 
hiányzott, de ennek aztán időköz-
ben a kiegészítése, restaurálása 
is megtörtént.” Az eddigi ásatá-
sok bár tartalmaztak már példá-
ul használati tárgyak darabjaiból 
álló leletanyagot, ehhez hasonló 
még nem került elő. A restaurálás 
egy hosszabb időt vett igénybe.
 
A címer különös  titka
    A kőben lehetett látni egy olyan 
nagyon jól ismert címerképet, 
vagy alakot, akinek az azonosí-
tása nem volt kérdés. Ez egy, a 
címer jobb oldalán lévő figura, 
egy szakállas öregember, aki a 
jobb kezével a szakállát markolja, 
a bal kezébe pedig egy kapcsos 
könyvet tart. Ez a címerkép jól 
ismert Sárospatakról. A sárospa-
taki vártemplomban lévő kriptá-
kon a Dobó család síremlékén, 
Dobó Ferenc síremlékén fordul 
elő ez az ábrázolás, és tudjuk azt, 
hogy a Dobók a Pálócziakkal ro-
kon család volt, és ez a címerkép 
valójában a Pálóczi-családhoz 
köthető, akik a XV. században, 

Luxemburgi Zsigmond időszaká-
ban az egyik legjelentősebb főúri 
családnak számítottak Magyaror-
szágon. A vár okleveles adatoból-
felrajzolható történetéből tudtuk 
azt, hogy a Pálóczyak birtokolták. 
Sátoraljaújhely várát. 1429-ben 
adta nekik egy birtokcsere-ügy-
let keretében Luxemburgi Zsig-
mond. Ilyen módon a címer egyik 
része rögtön azonosítható volt. 

  A másik az több fejtörést oko-
zott Az egy koronából kinövő 
madár, ezt a heraldikai szaknyelv 
egy hattyú ábrázolásnak tekinti. 
Ennek a megfejtésében Novák 
Ádám kiváló történész segédke-
zett. Ő volt az, aki a Rozgonyi 
család címerképét azonosította 
ebben a madárban, így valóban 
van a vár ismert történetében egy 
olyan szál, ahol összefonódik 
a Pálóczi és a Rozgonyi család 
története. Ez a XV. század vége, 
1470-es, ’80-as évek, amikor bi-
zonyos Pálóczi Imre, aki királyi 
lovászmester volt, birtokolta a 
várat, és az ő felesége volt Roz-
gonyi Dorottya, a Rozgonyi csa-
lád egyik leány tagja, és hát ők 
közösen birtokolták a XV. század 
utolsó harmadában a várat. Páló-
czi Imre pontosabban nem ismert 
halálát követően, Rozgonyi Do-
rottya özvegyként is bírta a várat 
Anna nevű lányával, aki Ernszt 
Jánosnak, királykincstartónak 
lett a felesége. Két elképzelés is 
van ezzel összefüggésben. Vagy 
a Pálóczi Imre és Rozgonyi Do-
rottya házassági címere lehetett, 
ami nem egy osztott címer, ha-
nem egy pajzsban van a két csa-
ládra utaló címerábrázolás, vagy 
pedig esetleg a Pálóczy Imre 
halála után Rozgonyi Doroty-
tya faragtatta ezt a címerkövet.  
   Így utalt picit a pálócziakkal való 
rokonságára, és így próbálta eset-
leg legitimizálni a vár birtoklását. 
Ez egy nagyon bonyolult időszak 
a XV. század második fele az Új-
helyi vár történetében. A pálócák 
egyébként egymással is nagyon 
sokat viszálykodtak. Más csalá-
dokkal, például a perényiekkel is 
folyamatosan viszálykodtak, és 
hát nem tudjuk, hogy pontosan mi 
motiválhatta a címere készítőit, 
de ez a két, talán elfogadható teó-
ria az, ami felmerült. Akárhogy is 
van, a datálása az teljesen biztos, a 
vár építéstörténetében pedig azért 
számít kulcs lehetnek, mert való-
színűleg az ekkor kiépült, vagy 
végleges formájában felépült 
palotának egyik záróakkordja 
lehetett talán a címerkő elhelye-
zése, magyarázta Ringer István.

   
Hamarosan megtekinthető 

„Az a terv, hogy ez a kő egyelőre 
így önmagában lesz megtekint-
hető. Itt, aki kíváncsi rá, az meg 
tudja a múzeum udvarán nézni, 
de tervezünk egy nagyobb szabá-
sú kiállítást a várról, ami azért is 
aktuális, mert az elmúlt években 
nagyon sok előrelépés volt a ré-
gészeti munkában. Rengeteg új 
lelet került elő, amik a kis kama-
rakiállításban nem férnek el, és 
így időszerűvé vált egy nagyobb 
átfogó kiállításnak a megvalósí-
tása, talán 2023-2024 folyamán. 
Ott kerülhetne ez a kő megfe-
lelő installációban, megfelelő 
kísérő tartalmakkal együtt elhe-
lyezésre.”- mondta az igazgató.

12. alkalommal érkeztek az or-
szág minden részéről Sátoraljaúj-
helybe nyelvészek és magyar sza-
kos tanárok, hogy részt vegyenek 
az „Élő magyaróra táborban”. A 
szakmai előadások és beszélge-
tések témái idén a színházak és a 
színdarabok köré csoportosultak. 
Hogyan tanítsunk Shakespeare-t 
a 21. században? Hogy változik 
át egy regény és kerül színpadra 
darabként? Hogyan lehet serdü-
lőknek drámát oktatni? Többek 
között ezekre a kérdésekre is vá-
laszt kaptak a résztvevők. Dr. Ba-
lázs Géza nyelvész, etnográfus, az 
esemény főszervezője arról is be-
szélt, hogy hagyomány már, hogy 
Sátoraljaújhelyen találkoztak 
nyelvészek, pedagógusok és más 
szakemberek, hogy négy napon 
át előadásokat tartsanak egymás-
nak és tapasztalatokat cseréljenek, 
közösen megvitassák a szakmai 
kérdéseket. A résztvevők a tábor 
során megtekintették a sátoralja-
újhelyi várat, a Börtönmúzeumot 
és részt vettek egy „Kossuth-tú-
rán” is, Fehér József nyugalma-
zott múzeumigazgató vezetésével, 
de Széphalomba is ellátogattak.

Élő magyaróra

Cserkészek tábora

Festői környezetben, Zemplén 
szívében, a senyői völgyben talál-
tak otthonra a 768. sz. Csepellény 
György Cserkészcsapat tagjai az 
idei tábor keretében. Közösség-
formálás, közösség erősítés- ez a 
legfontosabb cél, amelyet a sok-
színű program is szolgált. A tá-
borépítéstől a reggeli közös tor-
nán át, az ökumenikus szentmise 
mellett sok izgalmas kihívás is 
várja a tábor lakóit. Ezzel együtt 
az is fontos szempont, hogy az 
élményszerzés mellett neveljék 
is a fiatalokat. A táborban idén 
közel 50 gyermek és felnőtt vesz 
részt. A lelki feltöltődés is fontos 
volt a csapattagok számára, Pap-
ler Pál katolikus pap ökumenikus 
szentmisével gazdagította a prog-
ramok sorát. Kiemelte, hogy min-
den közösség számára van üze-
net, így a cserkészek számára is.
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„ A megbocsátás az nem egy kimondott szó. 
A cselekedet az, ami megmutatja, és ez egy hosszú és nehéz folyamat. 

Nem jelöli ezt egy határvonal, egy nap, egy óra. 
Egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy már meg is történt.”

Pap Éva: Megbocsátás

Pap Éva magyar írónő, két 
nagysikerű történelmi ro-
mantikus könyvet írt. A 2022-
ben megjelent Megbocsátás 
című regénye viszont mai kér-
dést boncolgat, egy házassá-
got-mely egy félrelépéstől meg-
ingott-meg lehet-e menteni?

 Milyen szép szó is a megbo-
csátás, sok esetben mégis nehéz 
kimondani. Megteszünk-e min-
dent, hogy megbocsássunk, vagy 
évekig hordozzuk a sebet, annak 
ellenére, hogy azt mondjuk meg-
bocsátunk, túl vagyunk rajta. Az 
író ezt a kérdést boncolgatja és 
válaszolja meg új regényében.
A Megbocsátás fő témája a meg-
csalás. Menthető-e a házasság 
egy végzetes hiba után? Mek-
kora ereje van a szeretetnek?

 Lizi, a főhős színházi jelmezter-
vező. Újvidéken él férjével és két 
gyerekével, úgy tűnik teljes har-
móniában, mígnem férje, Tomo 
egy nap közli vele, megcsalta 
őt, és ráadásul teherbe ejtette a 
szeretőjét. Lizi természetesen 
összeroppan, de nem a megszo-
kott cselekedet követi ezt a val-
lomást, nem hagyja el a hűtlen 
férfit, hanem megpróbál a dol-
gok mélyére ásni, azonban félő, 
hogy ezzel önmagát is elveszíti.
A regény két fejezetből áll csu-

pán, olyan, mintha mesélnék va-
lakinek. Lizi története, gondolatai 
és szemszöge foglalja el a könyv 
felét, mondhatjuk ez a női szem-
szög. A munkáját szereti, a fér-
jére nem lehet panasza, ezért is 
éri villámcsapásként a vallomás. 
Mivel okos nő, kockáról kockára 

rakja össze a történteket, keresi az 
összefüggéseket és a miértet. Ese-
tében erősebb a szeretet, a szere-
lem, mint a gyűlölet. A történtek 
feldolgozása azonban fájdalom-
mal jár, főleg, ha nem kap csa-
ládjától és nőtársaitól támogatást, 
hiszen másképp döntött, mint el-

várható, és meg kell küzdenie a 
becsmérléssel és a kioktatással.

 Lizin és Tomon keresztül ismer-
hetjük meg Klaudiát, azt a nőt, 
aki bármi áron eléri amit akar. 
Gátlástalanul képes tönkreten-
ni kapcsolatokat céljai érdeké-
ben, manipulatív személyisé-
gével irányítani a házasfeleket. 

  A regény második fele a férj, Tomo 
szemszöge. A női érvek mellett 
elengedhetetlen a férfiak gondo-
latainak megismerése ilyen hely-
zetben, hiszen ő érezte úgy, hogy 
mégsem olyan idilli ez a házasság. 

Mondanivalója fontos része a kom-
munikáció szükségessége. Hiszen 
akárhány éve vannak együtt a fe-
lek, és ha azt is gondolják, min-
dent tudnak a másikról, akkor is 
elengedhetetlen, hogy elmond-
ják mire vágynak, mi hiányzik.
Viszont az is kiderül, hogy ez a 
férfi a családjáért él, és talán min-
denkinek jár egy esély, ha hibázik.

 A regényből választ kapunk arra, 
mit is jelent az a szó, megbocsátás. 
Mire képes a több évtizede tar-
tó igaz szerelem, és hogy egy 
erős alapokon nyugvó házas-
ság a kilátástalan problémával 
is szembe tud nézni, csak hinni 
kell a másikban, és küzdeni érte.

Tavaly első ízben rendezték meg 
Sátoraljaújhelyen a Déryné Fesz-
tivált, mely nagyszerűen össze-
foglalja a Déryné Program misz-
szióját: díjmentesen látogatható, 
minőségi, széles palettán mozgó 
kulturális produkciók a fővárostól 
távol eső településeken. A szabad-
téri helyszínek a város több részén 
kora délutántól egészen késő estig 
a szórakozás és a kultúra központ-
jává változtak. Az előző év sikere 
után – nagy örömünkre – a szerve-
zők úgy gondolták, hogy idén jú-
lius 22. és 24. között háromnapos 
programot terveznek Széphalom-
ra, Kazinczy egykori birtokára. 
Kiemelt helyszínként, gyönyörű 
környezet adott otthont a családi 
kikapcsolódásnak: az ügyességi 
vetélkedő alkalmával a Déryné 
Társulat tagjai interaktív, játékos 
formában vezették be a bátor ki-
rálylányokat és kishuszárokat Já-
nos vitéz világába. Kézműves fog-
lakozások, Hungaricum játszóház, 
papírszínház, hangszerbemutató 
és koncertek: mind megtalálha-
tó volt a kínálatban. Az előadá-
sok sorát gazdagította a Holdbeli 
csónakos és a János vitéz, Fabók 
Mancsi Bábszínháza pedig A szé-
kely menyecske meg az ördög 
című darabbal vezette be a mesék 
világába a gyerekeket. Az eltelt 
napok során megtapasztalhattuk, 
hogy mennyire igényli a közön-
ség a minőségi kulturális prog-
ramokat. A második alkalommal 
megvalósuló Déryné Fesztivál 
gazdag kínálatával hamar a láto-
gatók kedvelt rendezvényévé vált. 

Szoták Adrienn

Széphalmi kalandok a 
Déryné Fesztiválon

fotó: Szoboszlay Marcell

Hagyományteremtő szándékkal

A sátoraljaújhelyi Rákóczi Tá-
bor újabb közösségi programnak 
adott helyet, hiszen útjára indult 
a Rákóczi Szabadegyetem. A 
szervezők, a Rákóczi Szövetség, 
a Miniszterelnökség valamint 
a Mathias Corvinus Kollégium 
hagyományteremtő céllal hívta 
életre a kezdeményezést annak 
érdekében, hogy aktuális témakö-
rökben tegye lehetővé az érdeklő-
dők és táborozó fiatalok számára, 
hogy sokrétű ismeretekre tegye-
nek szert és lehetőségük nyíljon az 
összefüggések megértésére.  A két 
napos eseménysorozat alkalmá-
val többek között Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke, Hernádi 
Zsolt, a MOL elnök-vezérigaz-
gatója és Szentkirályi Alexandra 
hazai kommunikációért és az or-
szágmárka kialakításáért felelős 
kormánybiztos is előadást tartott.

Trianon után: életben maradás és az újrakezdés reménye
Az 50 éve elhunyt Dr. Or-
bán Kálmán egykori sáto-
raljaújhelyi polgármesterre 
emlékezve helyezett el Sáto-
raljaújhely Város Önkormány-
zata emléktáblát a mai Kazin-
czy Ferenc múzeum épületén.

  Orbán Kálmán Sátoraljaújhelyen 
született 1880. február 9-én. Alap 
és középfokú tanulmányait szü-
lővárosában végezte, majd Buda-
pesten tanult jogot. A jogi dokto-
rátus megszerzése után visszatért 
és Zemplén vármegye szolgála-
tába szegődött. A közigazgatási 
gyakornokságtól az árvaszéki 
jegyzőségen át vezetett az útja 
a város polgármesteri székéig. 

  Először egy roppant nehéz idő-
szakban, az első világháború alatt 
vette át ideiglenesen a város veze-
tését, mikor a polgármester front-
szolgálatát töltötte. 1915-től az 
akkor főjegyző Orbán Kálmánra 
hárult helyettes polgármesterként 
a város háborús időszakbeli irá-
nyítása. Ugyan a várost a front 
nem érintette, azonban a vasú-
tállomásra és a helyi sebesültel-
látásra hatalmas feladat hárult, 
ugyanis minden keleti frontra in-
duló szerelvény itt haladt végig, 
majd tért vissza. Csak a barakk 
kórházban havonta több ezren 
fordultak meg, de az Erzsébet 
Kórház is hadikórházként mű-
ködött és a Dohánygyárban is 
Vöröskeresztes hadikórház mű-
ködött, hogy a kisebb létesítmé-
nyeket, sebkötöző állomásokat 
ne is említsük. A város sikere-
sen vette ezeket az akadályokat.
Ezek után egy még nehezebb 

időszakban, 1923-ban vette át a 
város vezetését Orbán Kálmán, 
amikor gazdasági összeomlás 
szélén állt a város, hiszen el-
vesztette ipari területeit, a köz-
műszolgáltatásokat biztosító 

létesítményeket, a termőterülete-
it, gazdasági vonzáskörzetének 
nagy részét, nem is beszélve a 
megyéjének nagyobb részéről. 

 Polgármesterségének idejéhez 
kötődik az Alsóbereckinél álló 
Bodrog híd megépítése, hiszen 
az éhezés szélén álló várost ösz-
sze kellett kötni a kiváló termőké-
pességű Bodrogközzel, korábban 
ugyanis a terület északról volt 
megközelíthető Bodrogszerda-
hely felől, mely elkerült az or-
szágtól. Emellett az épülő kisvas-
útnak a városon való áthaladását 
is ő és város vezetése harcolta ki.
Működése alatt épült fel az új, 
mai is működő színház 1929-
ben, az új pénzügyigazgatóság, 
a Városi Vigadó, a társadalom-
biztosítási székház és ekkor 
épültek meg az új közművek 
és fejlődött az úthálózat is.

  Orbán Kálmán az idegenforgal-
mat kitörési pontnak gondolta, 
így városvezetésének idején épült 

a Magas-hegyi kilátó, a Magyar 
Kálvária, a turistaszálló, a Diána 
fürdő, indult be a sí és ródli sport 
a Magas-hegyen. A magashegysé-
geit elvesztett ország belső turiz-
musa ekkor a megmaradt hegysé-
gek felé fordult és ezt igyekezett 
kihasználni az akkori megye- és 
városvezetés. Egyfajta üdülővá-
rossá fejlődés volt a cél, melyben 
sok partnerre talált. A Magyar Tu-
rista Egyesület Hegyaljai Osztá-
lya, Széll József zempléni főispán 
– aki egy ideig belügyminiszter is 
volt – és sok társadalmi szervező-
dés és helyi értelmiségi dolgozott 
vele karöltve a koncepción. Egy 
darabig a Vitézi Rend is ilyen 
céllal nézte ki tagjai számára az 
Ungvári pincesort. Azonban az 
újabb világégés közbe szólt és a 
tervekből végül nem lett semmi. 
Orbán Kálmán, már hazánk há-
borúba való bekapcsolódása 
előtt, 1940-ben nyugdíjazását 
kérte és visszavonultan – 1945 
után sok mindenétől megfoszt-
va is – élt 50 évvel ezelőtt, 
1972-ben bekövetkezett ha-
láláig továbbra is a városban.
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Közösségépítés a legfontosabb cél
Soltész Miklós a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtit-
kára több alkalommal is részt 
vett a Rákóczi Szövetség ál-
tal a sátoraljaújhelyi Rákóczi 
Táborban szervezett progra-
mokon. Ennek kapcsán arról 
kérdeztük, hogy ebben az esz-
tendőben mi mindenre számít-
hatnak azok a célcsoportok, 
amelyek szakterületéhez tar-
toznak. Az államtitkár kiemel-
te, még az elmúlt időszakban 
a tényleges fizikai építkezésé 
volt a főszerep, most a közös-
ségek megerősítése lesz a cél.

-Milyen érzésekkel tekint az 
elkövetkezendő évek elé? A 
megkezdett munkát szeretné 
folytatni vagy teljesen új elképze-
lések szerepelnek a tervei között?

- Egyik oldalról jó érzés, mert az 
ember sok mindenkit megismert 
szerte a Kárpát-medencében, és 
tudom, hogy kinek mi a kérése, 
mi a baja, milyen segítségre szo-
rul és milyen megoldást tudunk 
arra találni. Másik oldalról meg 
abból a szempontból nehezebb, 
hogy most egy nem könnyű idő-
szak következik. Mondhatni azt, 
hogy eddig az építkezések kor-
szaka volt. Szó szerint vassal, az 
építőanyagokkal. Most pedig sok-
kal inkább a közösségerősítésekre 
kell kiemelt figyelmet fordítanunk 
és erősíteni azokat. Látja és érzi 
mindenki, hogy ennek a szörnyű 
háborúnak, illetve hozzáteszem 
Nyugat-Európa egyes kormánya-
inak, illetve Brüsszelnek az ener-
getikai területen történő teljesen 
ésszerűtlen és kiszámíthatatlan 
döntései mihez vezetnek. Látjuk 
azt a gazdasági nehézséget, ami 
akár Németországra, akár pedig 
Európára most rátör, és nyilván 

nekünk mindent meg kell ten-
nünk, hogy amennyire lehet, ezt 
kivédjük, mind a fogyasztók, a la-
kosság szempontjából, mind pe-
dig általában a közüzemek, illetve 
a munkahelyek szempontjából. 
Az a terület, amit én vezetek, az 
egyházak vagy a nemzetiségek, 
az meg fogja kapni a támoga-
tást, de a szó szerinti építkezések 
most vissza fognak szorulni és 
főként a közösségeket megerősí-
tő programokat fogjuk támogatni.

- Évről- évre mindig beszélget-
tünk arról, hogy mi minden tör-
tént Zemplénben a nemzetisé-
gek, az egyházak tekintetében. 
Elégedett az elmúlt időszakkal?

- Óriási nagy öröm van az ember-
nek a szívében, és azt kell mon-
danom, hogy egy csoda, amit kö-
zösen és tényleg hatalmas nagy 
összefogással meg tudtunk va-
lósítani. És ebben benne vannak 
az érintett területek, tehát az egy-
házak és a nemzetiségek. Benne 
van a Kormány, benne van az 
Országgyűlésnek a Fidesz-KDNP 
többsége, akik mindezt támogat-
ták, benne vannak a választók, 
akik mindezt segítették, de ben-
ne vannak a gazdaság külön-

böző szereplői is. Azok is, akik 
gazdasági szempontból lehetővé 
tették, hogy sok-sok jót tudjunk 
tenni. Másik oldalról meg akik 
végrehajtották, az építőiparban 
dolgozók, legyenek azok a mér-
nökök, mesterek, munkások, 
kétkezi munkások. Ez egy ilyen 
értelemben fantasztikus, széles 
és nagy területet átfogó összefo-
gásnak az eredménye, és bárhova 
megyek az országban, tényleg 
nagyon sok minden megszépült. 
Már nem csak egyház, nemzeti-
ségi területről beszélek, hanem 
mindenhol máshol, meg kell töl-
teni ezeket a tereket élettel. Így 
történhet ez mondjuk, akár itt a 
Rákóczi Táborban is, hiszen gyö-
nyörű beruházás történt itt, hogy 
ez megérte-e, az szerintem az élet 
visszaigazolja. Most éppen én 
is itt vagyok egy másfél napot a 
határon túli és magyarországi fia-
talokkal, és látom, hogy megérte. 
Az a feladatunk szerintem most a 
következő években, hogy mindazt 
a sok-sok törekvést, amit közö-
sen megtettünk, azt tartalommal, 
lélekkel megtöltsük. És hogyha 
ez sikerül, akkor szerintem mind 
a nemzetért, kereszténységért, 
és persze kicsiben ezért a terü-
letért is nagyon sokat tettünk.

Sátoraljaújhelyen huszonkét diák 
vett részt abban táborban, ami 
Újhely várának feltárását is segí-
ti. Mészáros Attila régész segíti 
abban őket, hogy megismerjék 
az ezzel kapcsolatos legfonto-
sabb ismereteket és azt is, hogy 
egy régészeti ásatásban miként 
tudnak hatékonyan munkálkodni. 
Az itt eltöltött idő alatt nemcsak 
élményekkel gazdagodtak a fiata-
lok, hanem leletet is találtak már, 
nagyrészt használati kerámiákat.

Régésztábor fiatalokkal

A Sátoraljaújhelyi Városi 
Könyvtár 

idén nyáron, augusztus végéig 
várja keddenként az óvodás és 
kisiskolás gyerekeket a mesedé-
lelőttel egybekötött kézműves 

foglalkozásaikra. 

Múzeumok éjszakája 2022- színes programokkal 
Évek óta az egyik legizgalma-
sabb kulturális program a mú-
zeumbarátok számára a „Mú-
zeumok Éjszakája”, amelyet 
hagyományosan Szent Iván éj-
jeléhez legközelebb eső szomba-
ti napon tartanak országszerte. 
A programba csatlakozó részt-
vevő múzeumok száma orszá-
gos szinten elérte a négyszázat. 

Ebben az esztendőben a múzeu-
mok az elmúlt két év pandémiás 
helyzet után kiemelten készül-
tek erre a programsorozatra. 

Ismét megnyitották kapuikat a 
nagyközönség előtt és olyan ér-
dekességekkel is találkozhattak 
a látogatók, amelyeket a hét-
köznapokban nem láthatnak. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum- Ka-
zinczy Ferenc Múzeumban kul-
turális és gyerek programok, be-
mutatók és persze kulisszatitkok 
várták a vendégeket. Például 

megismerhették hogyan dolgozik 
egy preparátor, egy restaurátor 
és hogy a raktár milyen értékes-

kincseket rejt. A Petőfi Irodal-
mi Múzeum – A Magyar Nyelv 
Múzeuma Széphalmon kosztü-
mös tárlatvezetésre, koncertre 
és esti sétára hívta az érdeklő-
dőket. A Kiss Kata Zenekar élő-
koncertjén, a Kazinczy kiállítás 
tárlatvezetésén vagy a fáklyás 
sétán vehettek részt. Miközben 
új dolgokat is megtanulhattak 
a történelem ezen szeletéről. 

Sok látogatót vonzott a Börtön-
múzeum is.  Kulturális szabály-

sértést követett el a Múzeumok 
Éjszakáján több fiatal, igaz ezen 
az estén csak egy fél óra börtön 
járt érte, de mindenki élvezettel 
várta az ítélet után, hogy mi vár 
rá a rácsok mögött. Pszichológus, 
igazi rabtársak, beszélő is várta 
az érdeklődőket és még dolgozni 
is kellett annak, akit elítélt a bí-
róság. A Börtönmúzeum állandó 
kiállítását is megtekinthették az 
oda látogatók.  Az elítéltek általá-
ban jó magatartással szabadultak, 
majd egy lángossal és egy limo-

nádéval ünnepelhették meg a sza-
badulásukat, a rabkocsmába pi-
henhették ki az este fáradalmait. 

Azt est során a városban lévő há-
rom múzeum között a rabomobil 
és a futrinka is közlekedett meg-
adott időpontokban, hogy mind-
egyik intézmény kínálatába bele 
tudjanak kóstolni az érdeklődők.
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Tost László 
Kassa város polgármestere

Tost László felvidéki magyar po-
litikus életútja nem mentes az iz-
galmaktól. A már dualizmus alatt 
is fontos szerepet betöltő férfiben 
az 1918 és 20 közötti zűrzavaros 
évek kezdték megérlelni, hogy a 
korábban a politikus álláspontjá-
ról eljusson lassan a politika vilá-
gába és politizálni kezdjen 1925-
től. A legnagyobb csehszlovákiai 
magyar párt egyik fő embere lett 
hamarosan és a pártegyesülés után 
is Eszterházy János pártvezér jobb 
keze maradt. 1938-tól előbb kas-
sai polgármester, majd a magyar 
országgyűlés tagja lett. Róla szóló 
kötetét mutatta be Szeghy-Gayer 
Veronika történész Sátoraljaújhe-
lyen, akivel Szüts István Gergely 
történész, a Habsburg Ottó Ala-
pítvány munkatársa beszélgetett a 
Kazinczy Ferenc Múzeumban. Ez 
az esemény volt egyben a könyv 
magyarországi bemutatója is. A 
helyszínválasztás oka, hogy a 
címszereplő is kötődött a város-
hoz, többek között itt kötött házas-
ságot 1903-ban, a család nőtagjai 
pedig itt találtak menedékre 1945 
után. A „Tost László Kassa vá-
ros polgármestere” című kötettel 
mindezek mellett az olvasó bete-
kintést nyerhet a régió dualizmus-
kori életébe, a trianoni diktátum 
utáni időszakba, a felvidéki ma-
gyar érdekvédelem megszervező-
désébe, a visszatérés mámorába, 
majd a második világháború tér-
ségre vonatkozó eseményeibe is.



Sátoraljújhely Város közéleti lapja
Felelős szerkesztő: Seres Péter; szerkesztők: Seres Péter; Mezősi-Nagy Mariann, Godzsák Attila, Pohlott Zsanett

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

Telefon:06/47 322-744, E-mail:zemplentv@zemplentv.hu; Adószám: 18423248-2-05
Készült: Mediaworks Hungary Zrt. (Székhely:1082 Budapest, Üllői út 48.; Cégjegyzékszám:01-10-047955)

A Szent István király templomban megtartott szentmise keretében búcsúzott el a sátoraljaújhelyi egyházközségtől Lóczi Tamás esperes, plé-
bános és Noel Benedict Antasoda Tajos, káplán. Dr. Ternyák Csaba egri érsek döntése nyomán mindketten máshol folytatják lelki szolgálatu-
kat. Lóczi Tamás atya három éve költözött Sátoraljaújhelybe. Izgalommal várta ezt, hiszen elmondása szerint ez volt az első hely, ahol ilyen 
szerepet töltött be. Az évek alatt egy kiváló közösséget épített fel. Tamás atya az ittléte alatt kiemelt helyet foglalt el a katolikus intézmények 
életében is, könnyen megtalálta a hangot a vezetőkkel és a gyerekekkel is. Kinevezését egyfajta kihívásnak, nagyfokú felelősség vállalásnak 
tartotta. Augusztus elsejétől Egerben teljesít szolgálatot. Az Egri Papnevelő Intézetbe és az Egri Hittudományi Főiskolára kapott spirituális 
és teológiai tanári kinevezést. Noel Benedict Tajos atya Rómában folytatja tanulmányait. A mindig mosolygós, jó kedvű Beni atya katolikus 
családban nevelkedett, de csak később az ő szavaival élve, egy lázadásos időszakban döntött úgy, hogy ezt a hivatást választja. Akkor abban 
az időszakban a Neokatekumenális mozgalom segített neki ebben. Már több éve Magyarországon él. Ahogy mondta, megszerette a sátoralja-
újhelyi közösséget, hiszen pappá szentelését követően itt kezdte meg szolgálatát. Szeretettel, támogatással találkozott, ami meghatározó lesz 
további életében és hozzátette, hogy nem szeretne teljesen elszakadni a várostól, reméli, egyszer az útja ismét ide vezet majd. Most egy hónap-
ra visszautazik családjához, a Fülöp-szigetre, majd Olaszországban folytatja filozófiai tanulmányait. Ezzel együtt bemutatkozott a híveknek 
Michele Gervasoni újmisés kispap, aki Olaszországból érkezett. Tízgyermekes családból származik, ő a nyolcadik. Több mint egy évtizede 
él hazánkban, ő váltja majd Benedict atyát, még Lóczi atya után Kecskés Attila  plébános, c. kanonok  vezeti a sátoraljaújhelyi közösséget.

Elbúcsúztak

A református közösség is búcsúzik
27 év sátoraljaújhelyi szolgálat után nyugdíjba vonul Dr. Kádár Ferenc 
református lelkipásztor és felesége. Ennyi időt töltöttek a sátoraljaúj-
helyi református gyülekezet élén. Dr. Kádár Ferenc Hódmezővásárhe-
lyen született, a felesége pedig a Bodrogközben. Házasságuk története 
is gyönyörű. Teológiai tanulmányaik során ismerkedtek meg, majd 
lett négy gyermekkel és kilenc unokával megáldott házasság. 1994-
ben Hódmezővásárhelyen olvasták, hogy az újhelyi egyházközség két 
lelkészt keres. Úgy gondolták megpróbálják közösen megpályázni az 
állást, melyre a presbitérium bizalmat szavazott nekik, így 1995 óta 
közösen a városban szolgálnak. Hosszú szolgálatuk alatt sok embert 
ismertek meg és sok helyzettel kellett szembesülniük, problémákat 
megoldani és nagy örömöket átélni. Az utóbbiak közül az egyik a 
templom szomszédságában levő iskola református egyházhoz törté-
nő csatlakozása volt. A lelkész házaspár búcsú istentisztelete augusz-
tus 21-én, vasárnap lesz a sátoraljaújhelyi református templomban. 

Szórakozva segíteni
Jótékonysági koncertet szervezett a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Művelődési Központ és a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány. 
„Egy kutyaeledel vagy bármi, ami az állatok javát szolgálja” ez volt 
a belépő arra a hagyományosan megrendezett koncertre, amit Sáto-
raljaújhelyen a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány által mű-
ködtetett menhelyen lakó állataiért indítottak el már hét éve. Az 
alapítvány vezetői több mint húsz éve fáradhatatlanul végzik mun-
kájukat, valamint önkéntesek is csatlakoztak hozzájuk, de szükség 
lenne további segítségre is.  A menhely életében nagy szerepet tölt 
be az adakozás, hiszen csak így és pályázatokon keresztül tudják 
fenntartani azt. Jelenleg közel hatvan kutya él az alapítvány telepén, 
akik örökbefogadásra várnak. A Karambol és a Crystal együttes már 
évek óta részese ennek az eseménynek, hiszen nem csak hogy kö-
zösen zenélhetnek, hanem ezzel a menhelyi kutyáknak is segítenek. 
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