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Önkormányzati tudósítások

Meglepetés: újabb ösztöndijas

Ünnepélyes keretek között sze-
mélyesen is átvette Sátoralja-
újhely Város díszpolgári címét 
Wáberer György, Tokaj-Zemplén 
fejlesztéséért felelős kormány-
biztos. A városi elismerést az ok-
tóber 23-i ünnepségen szerették 
volna átadni részére, azonban a 
jutalmazott, akkor egyéb okok 
miatt ezt nem tudta átvenni.  Így 
erre lehetőség a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében megtar-
tott esemény keretében nyilt erre 
lehetőség. A díjazott elmondta, 
hogy nemcsak a munkájából fa-
kadóan viseli szívén a térség és 
benne Sátoraljaújhely boldogu-
lását, hanem személyes kötődése 
is kiemelt szerepet játszik ebben.

Díszpolgári cím

November 15.-étől megváltozott 
a sátoraljaújhelyi Polgármeste-
ri Hivatal szervezeti felépítése. 
A városüzemeltetési és közterü-
letfelügyeleti osztályból kivált 
a vagyongazdálkodás és önálló 
szervezeti egységként működik 
tovább. A korábbi három helyett 
így már négy osztály segíti a 
szakmai munkát. A pénzügyi és 
adóhatósági; a szervezési, szociá-
lis és hatósági mellet a városüze-
meltetési és közterületfelügyeleti 
osztály keretében dolgoztak eddig 
a szakemberek. Ez utóbbiból vált 
ki és alkot ezután külön egységet 
a vagyongazdálkodással kapcso-
latos ügyek intézésére egy újabb 
osztály. Sátoraljaújhely tekinte-
tében mintegy 300 szociális és 
piaci alapú ingatlanról illetve üz-
letről lehet beszélni e tekintetben. 
Ezek felügyelete a legfontosabb 
feladat. Az itt dolgozó szakem-
berek legfontosabb munkája az 
lett, hogy  például ezeket az ön-
kormányzati tulajdonú ingatla-
nokat hatékonyabban felügyeljék 
és kezeljék. Az osztály személyi 
állományának zöme a városüze-
meltetési és közterületfelügyeleti 
osztályból kerül át, egy új munka-
társuk van és legalább egy további 
fő felvételét szeretnék. A szakmai 
munka jelentőségét mutatja, hogy 
a tevékenységük első hónapjában  
számos kérdésben  eredménye-
sen  tártak fel problémákat, ezzel 
együtt megoldási lehetőségeket is. 

Új szakmai csoport alakult

Rendhagyó módon novemberben 
még egy eredményes tanuló ve-
hette át a Polgármester Ösztöndí-
ját Sátoraljaújhelyen. Ebben most 
kivételesen nem az intézmények, 
azok igazgatói vagy tantestülete 
által kiválasztott fiatal részesült, 
hanem a város vezetője egysze-
mélyben döntött. Szamosvölgyi 
Péter polgármester így szerette 
volna elismerni a sátoraljaújhelyi 
Szent István Katolikus Technikum 
és Gimnázium diákjának, Sebes 
Richárdnak a sokrétű munkáját 
és elismerni kiemelkedő tanulmá-
nyi eredményét. Sebes Richárddal 
nemcsak az iskolai rendezvénye-
ken, versenyeken találkozhatunk, 
hanem aktív résztvevője a vá-
ros eseményeinek is. Hol verset 
mond, hol pedig abban segít, hogy 
egy-egy esemény körülményei 
megfelelőek legyenek, emelte 
ki  a város vezetője. Richárd ki-
emelkedő tanulmányi eredmé-
nyekkel rendelkezik. Gimnáziumi 
osztályba jár, már van középfokú 
nyelvvizsgája és folyamatban van 
a felsőfokú is. Nem titkolt vá-
gya, hogy tanulmányait hamaro-
san a   Közszolgálati Egyetemen 
folytathassa, de szülővárosától 
nem szeretne elszakadni így sem.

Szabó Vanda Nikolett, a Sátoralja-
újhelyi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium 
diákja lett a Polgármester Ösztön-
díjasa novemberben. A tantestület 
szerint nemcsak tanárai, hanem 
szakmai vezetői is felkészült, gya-
korlatias és megbízható diákként 
ismerték meg. Kiemelkedő mun-
kája példaként állítható valameny-
nyi fiatal elé. Négy évig a turisz-
tikai szakgimnáziumba járt, idén 
pedig a szakképző évfolyamon ta-
nul tovább a Sátoraljaújhelyi Kos-
suth Lajos Technikum, Szakképző 
Iskola és Gimnáziumban. Pontos, 
megbízható, a rábízott munkát 
mindig precízen elvégzi, emellett 
az iskolai és városi ünnepségek 
állandó szereplője. Nem utolsó-
sorban 2021-ben a Magyar Nyelv 
Múzeuma Kazinczy-díjat adomá-
nyozott neki. Szabó Vanda Niko-
lettet a középiskola tantestületének 
egyöntetű javaslata alapján java-
solták a polgármesteri ösztöndíjra.

Polgármester ösztöndíjasa Megnyílt a Toborzó Iroda Sátoraljaújhelyen
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Magyar Honvédség Ka-
tonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága együtt-
működésének köszönhetően ünnepélyes keretek között megnyílt a  
sétálóutcán a három járást, így a sátoraljaújhelyit, a sárospatakit 
és a cigándi területét is lefedő, toborzó ügyfélszolgálati iroda.

Az eseményen Szamosvölgyi Péter polgármester kiemelte, hogy a 
városnak történelmi öröksége van ezen a területen is. Éppen ezért volt 
fontos, hogy Sátoraljaújhely kiemelten támogassa a kezdeményezést. A 
város vezetője történelmi visszatekintőjében emlékeztetett, az újhelyi 
vár több mint 760 évvel ezelőtt épült, és több ostromot állt rendület-
lenül, még végül romjaiba veszett. Ennek a várnak a felújítása zajlik 
napjainkban. Rákóczi Ferenc testőrei, testőrszázada, zászlóalja, a pa-
lotásokból állt. Ez az az alakulat, ami csak és kizárólag az ő vezetése 
alá tartozott. Ezt őrzi nevében a mai Rákóczi utca is. A későbbiekben 
az első és a második világháború viszontagságai is érintették Sátoralja-
újhelyt.  Ennek emlékét őrzi többek között a Hősök temetője. A város 
vezetője kiemelte, köszönet jár a Honvédelmi Minisztériumnak azért, 
mert komoly összegű forrás felhasználásával lehetőséget biztosított 
arra, hogy méltó emlékként megújulhasson ez a hősi temető.  Ha valaki 
végigmegy itt, akkor látja, hogy nem csak magyar, vagy Osztrák-Ma-

gyar Monarchiából ide vezényelt, vagy ide ápolni hozott katonák, ha-
nem tulajdonképpen a világháború minden európai országából érkezett 
elhunytak vannak, akik itt találtak örök nyugalomra. Ugyanis itt egy 
nagy katona kórház volt a vasútállomás mellett. Arra is kitért Szamos-
völgyi Péter, hogy akkor, amikor valaki azt mondja, hogy idejét múlt 
dolog egy közép-európai országban a NATO részeként fejleszteni a had-
sereget, a honvédséget, az az ember perspektivikusan nem tud gondol-
kozni. Most nyugalom van, nagyjából béke, nincsenek túlságosan nagy 
katasztrófák, de ez csak a mai napra szól. Nem tudhatjuk, hogy öt év 
múlva, húsz év múlva, vagy ötven év múlva mi történik az országban. 
Erre tehát készülni kell. A Magyar Honvédségre mindig és mindenkor 
szükség van. Azt is hozzátette a város vezetője, hogy a Magyar Honvéd-
ség egyre inkább erősödik Sátoraljaújhelyben is, hiszen a Kadétképzés 

a Kossuth Lajos Gimnáziumban folyamatban van, és további tervek is 
vannak ezen a területen, másrészt pedig, ha minden jól megy, akkor az 
új honvédelmi sportközpont létesítése is rövid időn belül megtörténhet. 
Az ünnepség keretében Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő 
már arról a folyamatról is beszélt, amely a hadsereg további fejlesztését 
teszi majd lehetővé. Köszöntőjében kiemelte, hogy jelképes a pillanat, 
jelképes a helyszín és egy fontos előrelépés Zemplén életében. A zemp-
léni polgárok életében is ez egy jelképes pillanat, hiszen egy újabb jelét 
adjuk a térségnek, hogy Magyarország, a haza számíthat ránk is. „Egy-
ben pedig helyreállítjuk azt a rendet, amit sokszor nélkülözni voltunk

Polgármesteri évértékelő
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kénytelenek itt Zemplénben, ismét 
láthatóvá válik a honvédség jelen-
léte. Zemplén kötelez. Nem hiába 
mondjuk ezt, a történelem során 
olyan sok tapasztalatot szereztünk 
ezen a tájon, amelyek megerősí-
tőleg hatottak arra az elkötelezett 
hazaszerető hozzáállásra, amely 
mélyen gyökerezik a Bodrogköztől 
a zempléni völgyekig, és az elmúlt 
évszázadok keservei sem tehették 
mindezt semmissé. Rákóczi népe 
sokat megélt, de nem hagyta el a 
magyar szabadság ügyét. Nehéz-
ségeink és a modern hadviselés 
követelményei okán azonban ez a 
térség csak kevésbé tapasztalhatta 
meg azokat az erényeket és érté-
keket, amelyek a haza védelmére 
felesküdöttek sajátjai. A térség-
ben működő fontos katonai ob-
jektumok jelezték, hogy a magyar 
honvédség köztünk is él. Zemplén 
mindazonáltal nem tekintett erre 
adottságként. Sokat tettünk, hogy 
a hagyományok fennmaradjanak. 
Az első világháború 100 éves év-
fordulóján számos település köztük 
itt Sátoraljaújhely is méltóvá tette 
az emlékműveit és tisztelgett a hő-
sök emléke előtt Vámosújfalutól 
Encsig. Mindezt azonban át kell 
ültetni a jelenkorba. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy intenzívebb megje-
lenés szükséges ezen a környéken 
is, mert a zempléni polgárok ra-
gaszkodnak a szülői helyükhöz, so-
kan visszavágynak ide akkor is, ha 
a kötelesség máshova szólítja őket. 
Az elmúlt évtizedekben lendületet 
vett a haderőfejlesztés. Új eszközö-
ket, modern technikát kap kézhez 
a honvédség, és ez nem véletlen. 
Ugyan a háborúk tőlünk távol tört-
nek csak ki, de annál jellemzőbbek 
az úgynevezett hibrid konfliktusok. 
Egy válságövezetben harcoló hon-
véd a technológiára támaszkodva 
végezheti a feladatát. Ahogy az élet 
egyre több területén megjelenik az 
informatikai háttér, ez esetben is 
kijelenthető. Az új generációk szá-
mára ez egy újabb lehetőség lesz 
arra, hogy a honvédséghez csat-
lakozzanak.”- emelte ki.  Arról is 
beszélt, hogy Országgyűlésben a 
közelmúltban tárgyalták a honvé-
delemről és a Magyar Honvédség-
ről szóló törvényjavaslatot, amely 
igenis korszerű, jogi hátteret teremt 
a változó világ fenyegetéseinek kö-
zös elhatározásához, elhárításához. 

„Az új, rendkívüli jogrendek al-
kalmazását megelőző lépcsőfokok 
arányos és professzionális reagá-
lást tesznek majd lehetővé. Ezzel 
párhuzamosan pedig a kormány 
megerősíti, hogy Magyarország 

honvédelmi felkészültségének 
biztosítása céljából gondoskodik 
a honvédelmi tudatosság erősíté-
séről. A tudatosság erősítésének 
számos dimenziója van. Például 
az, hogy ugyanilyen lépcsőzetes-
séggel kell biztosítani a polgá-
rok számára a csatlakozás lehe-
tőségét. Mind az elkötelezettség 
dimenziója, mind pedig az idő-
beliség is fontos.” A térség régi 
vágya, hogy a második világhá-

ború után újabb komolyabb ka-
tonai erő állomásozzon ebben a 
térségben és Sátoraljaújhelyben. 
Jó lenne egy századot ide tele-
píteni, amint már korábban kez-
deményezett a szakminiszternél, 
emelte ki Dr. Hörcsik Richárd.

Dr. Alakszai Zoltán kormány-
megbízott kiemelte ezzel erő-
sebbé válik ezen a területen is a 
megye. Emlékeztetett, hogy vala-
mivel több mint tíz évvel ezelőtt 
megyénkben adták át az első meg-
újult toborzóirodát az országban. 
Az esemény akkor is és most is 
mérföldkőnek számított és jelzé-
sértékű volt, mivel egy honvédel-
mi toborzóiroda fontos kapocs a 
társadalommal. „Emlékeztet arra, 
hogy bár eltörölték a kötelező sor-
katonai szolgálatot, hazánk védel-
me mindannyiunk kötelessége. És 
emlékeztet arra is, hogy országunk 
és nemzetünk szolgálata mindig 
időszerű és kiemelten fontos kül-
detés. Ezt az elmúlt tíz év is bizo-
nyította. A sorsfordító események 

rámutattak arra is, hogy a szabad-
ság és a biztonság még mindig az 
egyik legfontosabb és talán legér-
tékesebb kincsei a társadalomnak. 
A Magyar Honvédségnek és a 
magyar katonáknak ezért mindig

készen kell állniuk a szabadság és 
az emberéletek megvédésére. Az 
elmúlt tíz évben pedig azt láthat-
tuk, hogy a magyar katonák helyt-
álltak és jó példával jártak elöl. 
Bizonyították rátermettségüket a 
külföldi missziókban, a határvéde-
lemben, az afganisztáni kimenekí-
tésben és jelen voltak az emberek 
mindennapjaiban is. A koronaví-
rus-világjárvány idején gyorsan re-
agáló, elszánt, elkötelezett erőként 

szolgálták a magyar embereket és a 
társadalom egészében tudatosulha-
tott ennek fontossága. Mindemel-
lett a honvédség a stabil életpálya 
lehetőségét mutatta fel azoknak, 
akik a járvány miatt újratervezésre 
kényszerültek. Nem közhely, hogy 
a katona esküje egy életre köte-
lez, és a katonai pálya nemcsak a 
nemzet, a haza szolgálatát jelenti, 
hanem példaadást, a hagyományok 
ápolását és az értékek közvetítését 
is. 2021-ben a honvédség jó példá-
kat tud felmutatni ezen a téren is 
követendő példákat. 

Sándor Zsolt vezérőrnagy, a 
Magyar Honvédség parancsnok 
helyettese elmondta, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye mindig is ki-
emelt szerepet játszott ezen a terü-
leten. Szerinte  a honvédelem egy 
olyan nemzeti ügy, ami a jövőbe 
való befektetés. Biztonság nélkül 
nincs fejlődés, biztonság nélkül 
nincsen semmi, nincs gazdaság, 
biztonság nélkül nem lehet nor-
mális életet élni. Érkeznek a világ 
legkorszerűbb technológiái, harc-
kocsik, lövegek, eszközök, fegy-
verek, ugyanakkor ezek továbbra 
sem fognak többet érni, mint pusz-
ta vas, hogyha nem tudjuk megtöl-
teni őket olyan katonákkal, akik 
akarják, képesek és önszántukból 
vállalják. A legnemesebb dolgot, 
amit egy ember életében vállalhat, 
az pedig a haza szolgálata. Ha kell, 
életük árán is megvédik az orszá-
got. Hála a Jóistennek nem kell 
most ilyen áldozatot hozni. Ugyan-
akkor a katonáink minden nap 
áldozatot hoznak. Családjaikkal 
együtt, hiszen jelenleg is több mint 
500 fő katonán teljesít szolgálatot 
a határ mellett. Több mint 400-an 
teljesítenek szolgálatot minden 
nap a kórházak támogatásában és 
támogatják azt az egészségügyi 
ellátórendszert."-emlékeztetett.
Ezt követően átadták az új 
irodát, négy helyben és a kör-
nyéken élő munkatárs segíti 
ezentúl az érdeklődőket az ak-
tuális információk kapcsán.

folytatás az első oldalról

A „Tisztítsuk meg az Országot!” 
elnevezésű pályázat keretében 
Sátoraljaújhely közel 30 millió 
forintból valósítja meg az illegáli-
san létrehozott szemétlerakók fel-
számolását. A város több pontján 
gyűjtötték már össze a szétdobált 
hulladékot, melyeket a Városel-
látó Szervezet központi telephe-
lyén szállitottak el. Ezer köbmé-
ter építési, bontási hulladékot, 
illetve kilencven köbméter kom-
munális hulladékot gyűjtöttek 
igy össze már első alkalommal, 
melyhez nagy kapacitású nyer-
ges vontatókra is szükség volt. A 
környezetvédelem mellett fontos 
szempont volt az is, hogy a város 
szebbé váljon, ezzel együtt pedig 
a szemléletváltás is eredménye-
sebb legyen a lakosság körében.

„Tisztítsuk meg az Országot!” 

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata egy új egyesületet hoz 
létre, amelynek célja, hogy össze-
fogja a város borászait és pincetu-
lajdonosait. Így szeretnék előseg-
teni a borturizmus fellendítését 
illetve segíteni a borászatokat a 
fejlődésben. Ezzel kapcsolatban 
megtörtént az első egyeztetés, 
ahol ennek kapcsán felmerült a 
program lehetőségek kínálatá-
nak bővítése is. Szamosvölgyi 
Péter polgármester elmondta, 
hogy akik részt vettek ezen az 
első megbeszélésen pozitívan 
álltak az egyesület ötletéhez. 

Új egyesület segíti az összefogást

Helyszíni szemlét tartottak Sáto-
raljaújhelyben a Mártírok útja és 
a Hegyalja út kereszteződésénél. 
Az apropó egy új gyalogátkelő-
hely kialakitásának lehetősége 
volt, melynek megvalósulásának 
feltételeit vizsgálták meg a részt-
vevők. Mivel a területen idősek 
és kisgyermekes családok is él-
nek, így az ő védelmük érdekében 
keződött meg a tervezés. A város 
önkormányzata ezzel a kéréssel a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalt kereste fel. A 
tervek szerint 2022-ben a gyalo-
gosok már használatba is vehetik 
az átkelőhelyet – mondta Szőnyi 
István, önkormányzati képviselő. 

Gyalogosátkelőhely létesül
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A polgármester szemével
évértékelő beszélgetés Szamosvölgyi Péterrel, Sátoraljaújhely polgármesterével

Az Újhelyi Körkép hasábjain Sátoraljaújhely Város polgármestere, Szamosvölgyi Péter immár hagyományosan értékelte az elmúlt esztendőt. 
A beszélgetés során szó esett a járvány hatásairól, iparról, beruházásokról, de idegenforgalomról és a jövőbeni tervekről is. 

-Hogyan befolyásolta az elmúlt 
évet, elmúlt időszakot a világjár-
vány? 
-A járvány következtében megle-
hetősen beszűkültek különösen az 
elmúlt években, azok az esemé-
nyek, amelyek közösséget tudtak 
összehívni, merthogy a különbö-
ző intézkedések következtében ez 
meglehetősen ritkán történt meg. 
Az biztos, hogy a város életét, így 
a mindnyájunkét, családunk, hoz-
zátartozóink, barátaink, munka-
társaink az önkormányzat életét is 
befolyásolta az elmúlt egy-másfél 
év, és nem jó irányba befolyásolta, 
hiszen azt láttuk, azt tapasztaltuk, 
hogy nagyon sokan betegedtek 
meg a városban, hogy sokan ke-
rültek kórházba és bizony többen 
lélegeztető gépre is, és voltak olya-
nok, talán mindenkinek az ismeret-
ségi körébe, vagy a rokoni körébe, 
aki nem is élte túl ezt a járványt. 
Itt is csak azt tudom megerősíteni, 
hogy aki teheti és van rá lehetősé-
ge, próbálja és használja az oltás-
ból adódó esélyeket arra, hogy át-
vészeljük mindnyájan egészségben 
ezt az időszakot. Az oltási arányok 
egyébként az országos átlagnál 
a rendelkezésre álló információk 
szerint jobbak, nem túl sokkal, de 
az átlaghoz képest a városban az 
oltakozás nagyobb létszámú volt 
százalékában, mint az országos át-
lag. 
-Milyen fejlődésre volt ennek el-
lenére lehetőség a városban? Mit 
tapasztalt az ipar és a kereskede-
lem területén, hiszen ez is az ami 
nagyban befolyásolja az itt élők 
megélhetését, a munkahelyek 
számát.
-Sátoraljaújhely városában az el-
múlt időszakban az ipar terén az a 
jó hír, hogy a meglévő cégek rész-
ben vagy teljes egészében átvészel-
ték, a járvány okozta visszaesést és 
nehézségeket, és az is látható, hogy 
még ebben az időszakban előrelé-
pés is történt, hiszen hosszú évek 
után a húsipari vállalat most már 
Zemplén Gourmet néven újrain-
dult és hatvan dolgozó kapott mun-
kát és dolgozik jelen pillanatban is 
ennél a cégnél. Ez nagyon fontos, 
de ettől talán még fontosabb, hogy 
megteremtették a további fejlődés 
lehetőségét is. Ez akár létszámnö-
vekedést is jelenthet azzal, hogy 
fokozatosan az egész gépparkot, 
ami a húsiparban rendelkezésre 
állt, és már bizony elavult volt, fo-
lyamatosan cserélik és megújítják. 
Elindult a 16 hektáros ipari park-

ban egy csarnok építése, ez Sáros-
patak felé a károlyfalvai elágazás 
után látható. Ez egy logisztikai rak-
tár, és most már valószínűleg mun-
kacsarnok is lesz, amit bérbe fo-
gunk adni egy újhelyi cégnek, ahol 
szintén teremtődnek munkahelyek. 
A kereskedelemből a meglévő szol-
gáltató egységek, a meglévő üzletek 
természetesen rendelkezésre állnak 
a belvárosban és a külterületen 
egyformán. Én úgy tapasztalom, 
- bár erről hivatalos információim 
nincsenek-, hogy a járvány azért itt 
komoly gondot okozott, hiszen a 
szlovák rendszámú autók mondjuk 
két évvel ezelőtt rendre sorba áll-
tak a parkírozókban, különösen ott, 
ahol vásárolni lehetett, húsvét előtt, 
pünkösd előtt és természetesen ka-
rácsony előtt is. Most úgy látom, 
hogy nem csak a mostani időszak-
ban, de az elmúlt időszakban is, 
amikor nem voltak nagyobb kor-
látozások a határátlépés tekinteté-

ben jócskán visszaesett a kereske-
delmi forgalom. De én azt hiszem, 
hogy itt is egy komoly előrelépés 
előtt állunk, tehát a következő év-
ben valószínűleg egy dinamikus, 
mondhatjuk azt, látványos előrelé-
pés következik ezen a területen is. 
Az infrastruktúrával kapcsolatosan 
ugye odáig visszaemlékszünk még, 
nem olyan régen volt, hogy átadás-
ra került a Szerencs és Sátoralja-
újhely közötti villamosított vasúti 
pályaszakasz.  Ez egy nagyon ko-
moly elvárás és igény volt az itt és 
a térségben élő emberek részéről. 
A jó hír az, hogy ez megvalósult, 
illetve folyik a Miskolc- Szerencs, 
Szerencs- Mád között a kétszer 
kétsávos autóút építése, illetve el-
indult a 37-es számú főút felújítása. 
Ami még korábban soha nem for-
dult elő, hogy nem az ország köz-
pontjából kifelé indul meg egy be-
ruházási program, hanem fordítva.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Ta-
nács és Wáberer elnök úr kifeje-
zett kérése volt az, hogy Sátoral-
jaújhelyről induljon a felújítás és 
utána haladjunk az ország belseje 
felé. Ennek egy nagyon kicsi sza-
kasza készült el idén. Tavasszal, 
amikor az időjárás majd megen-
gedi, folytatódik tovább egészen a 
mádi körforgalomig ennek az út-
nak a felújítása. Többen kérdezték 
tőlem az elmúlt hetekben, hogy mi 
várható a kétszer kétsávos út és Sá-
toraljaújhely között a későbbiek-
ben. Nos, folyamatosan egyeztetés 
történik a közútkezelővel annak a 
célnak a megvalósítása érdekében, 
hogy a kétszeres kétsávos útnak a 
tervei is elkészüljenek egészen Sá-
toraljaújhelyig, sőt, mi egy kicsit 
ezt azért kiterjesztőbben értjük. 
Úgy értjük, hogy az országhatá-
rig, hiszen akkor van értelme egy 
autóútnak, hogyha a határig tart. 
Szeretnénk, ha ennek értelmében 

az elkövetkezendő öt és hét éves 
időszakban, ez a beruházás is elin-
dulhatna. Addig viszont egy jóval 
vastagabb kopóréteggel felújított 
útszakasz lesz a kétszer kétsávos 
út és Sátoraljaújhely között.
-Sátoraljaújhely és a térség fejlő-
dése szempontjából kiemelkedő 
jelentőséggel bír – és sok fejlesz-
tés irányult erre a korábbiakban 
is – az idegenforgalom. Milyen 
beruházások valósultak meg és 
milyen beruházásokat tervez a 
város?
-Azt gondolom, hogy itt is komoly 
beruházások folynak, akik figye-
lemmel kísérik a televízió, az új-
ság és a rádió által adott informáci-
ókat, azok tisztában vannak ezzel.  
Kétszer két új libegő felvonó épí-
tése történik meg, folyamatosan
zajlik ez a munka, a vár feltá-
rása, idegenforgalmi attrakci-
óvá fejlesztése szintén folyik.

A Bortemplomra megkaptuk a 
forrást, a munkaterület átadásra 
került, a Bortemplom, amely To-
kaj-hegyalja egyik meghatározó 
épülete, meg fog újulni. A hom-
lokzat felújítási program, illetve 
a homlokzatok felújításának a 
tervezése is elindul, vagy elin-
dult ezen az éven, ahol a műem-
léki vagy a város szempontjából 
kiemelt jelentőségű épületeknek 
a homlokzat felújítására kerülhet 
sor. Most elsősorban összegyűjt-
ve jónéhány épületet, ezeknek a 
tervezése, és majd ezeknek a fel-
újításoknak a költségvetése kerül 
meghatározásra. Hogy számokat 
is mondjak: a Bortemplom fel-
újítására 1,8 milliárd forintot, a 
Zemplén Kalandpark fejlesztésére 
4,6 milliárd forintot, és az épüle-
tek homlokzatainak a felújítására 
1 milliárd forintot nyertünk el, pá-
lyázati forrásból.
-Az idegenforgalom szem-
pontjából lényeges, hogy hány 
vendégéjszakával tervezhet a 
település, a térség. Vannak el-
képzelések a szálláshelyek bőví-
tésére?
-Az összes szállásadóhely túlélte, 
kibírta ezt a nehéz időszakot, pe-
dig nekik aztán elég sokat kellett 
folyamatosan zárva lenniük, úgy, 
ahogy az éttermeknek és a vendég-
lőknek. Most jelen pillanatban tár-
gyalunk, - illetve szerződés aláírá-
sára már sor került, de ennek még 
az életbe lépése várat magára. Egy 
új, 80 - 100 szobás négycsillagos 
szálloda lenne. Elsősorban Zemp-
lénre és a város adta lehetőségekre 
építik meg majd azt, ami legalább 
60-80 munkahelyet jelent. Köz-
ben nem csak átadták, hanem már 
működik is a volt Várhegy Üdülő, 
amely most a Rákóczi Szövetség 
központi tábora. Ez a hely is több 
ezer látogatót fogadott ezen az 
éven is. Ez egy újabb nagy lépés 
ebben a városban, hiszen a ven-
dégéjszakák számát bőven tudjuk 
növelni. 
-A város kulturális élete és prog-
ramkínálata mindig pezsgő és 
színes volt. Kiváltképp a nyári 
időszakban. Sikerült-e ezt idén 
is biztosítani?
-A járvány ellenére, - és különö-
sen ezen az éven fontos,- én azt 
hiszem, hogy a nyári, augusztusi 
programokban a júniusi, vagy jú-
liusi Déryné Fesztivál program-
jaiban vagy az őszi Város Hete 
rendezvénysorozatokban, illetve 
most karácsonykor az adventi idő-
szakban is már mindenki megta-
lálja a számára szép, fontos és igé-
nyének megfelelő lehetőségeket. 
Köszönjük a kulturális intézmé-
nyek munkáját. Mind a Kossuth 
Lajos Művelődési Központ, a Ka-
zinczy Ferenc és a Magyar Nyelv 
Múzeuma munkatársainak, hogy 
sokszor erőn felül adtak lehetősé-
get egy-egy program keretében a 
szórakozásra és felüdülésre.

A végére egy jókívánságot hagy-
tam: ha nem találkozunk már 
az éven, akár személyesen, akár 
nagyobb közönség előtt, ak-
kor azoknak áldott boldog ka-
rácsonyt, egészségben gazdag 
ünnepeket és új évet kívánok! 
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hogy a ma ismert adventi koszorú egy német evangélikus lelkésztől ered?
   Az adventi időszak a keresztény egyházi év kezdete. A szó valószínűleg a latin „adventus 

Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „Úr eljövetele”. Napjainkban az adventi 
koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszíte-
nek. Hagyománya ősi időket idéz, kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival is. A ma 
is ismert adventi koszorú készítése azonban a 19. században indult hódító útjára és a 20. 
században terjedt el széles körben. Az 1808. április 21-én Hamburgban született Johann 
Hinrich Wichern lelkészhez köthető ez a hagyomány. Wichern a protestáns 
belmisszió egyik legkorábbi és legjelentősebb alakja volt. 1833-ban hozta 

létre a Rauhes Haus néven ismertté vált gyermekotthonát, melyben modern nevelési elvek 
szerint nevelték az árva, vagy elzüllésnek indult fiatalokat, mindvégig kis 12 fős közösségek-
ben, mely utalás az apostolok számára és lehetővé teszi a figyelmet minden bentlakó számá-
ra. Már az ő életében egyre több hasonló intézmény jött létre, 1920-ra pedig már 1800 ilyen 
intézmény működött Németországban. Wichern hibának tartotta a szerzetesrendek eltörlését 
a reformáció során, így azokból is sokat merített saját közösségeinek létrehozásakor. A szeretetteli nevelés 
mellett a munka szerepét is hangsúlyozta, ezért az intézet mellé üvegházat és sütőkemencét is építtetett, 
aminek köszönhetően több szükségletüket nem is kellett kívülről fedezniük. A programja sikeres utánpót-

lást is teremtett, 1895-ben már 2000 neveltje dolgozott, ma úgy mondanánk, a 
szociális szférában. De most a személye azért fontos számunkra, mert a mai ad-
venti koszorú is hozzá köthető. Az első gyermekotthonában naponta istentiszte-
letet tartott az ott élő kisgyermekeknek. 1838-ban a ház egyik termébe hatalmas 
csillárt készíttetett fából, és minden mise alkalmával egy-egy gyertyát tűzött rá. 
Hamar más otthonok is átvették a szokást, s évről évre egyre szebb csillárkoszo-
rúk születtek. 1860-ban Berlin-Tegelben született meg a gondolat, hogy fonott 
fenyőkoszorúval helyettesítsék a fakarikát, és a 24 gyertya helyett csak négyet 

tettek rá, amelyek a négy adventi vasárnapot jelképezték. Minden adventi vasárnapon eggyel több gyertyát 
gyújtottak meg.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere adta át idén Budapesten az egészségügyi szakmai díjakat. 
Az orvoslás szemléletében a kereszténység új megközelítést adott, mert a 
szolidaritásra, a másokon való segítésre, a gyámolítandók támogatására 
készítette fel az embereket, emelte ki köszöntőjében. Majd átadta a Bat-
thyány-Strattmann László, a Pro Sanitate-díjat és a miniszteri elismerő ok-
leveleket. Dr. Szigeti László, a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház főorvosa is 
az elismert szakemberek között volt. Batthyány-Strattmann László-díjban 
heten, Pro Sanitate-díjban hetvenkilencen részesültek, huszonhárman pedig 
miniszteri elismerő oklevelet vehettek át. Az egészségügyi ellátás érdeké-
ben kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenysége elisme-
réseként Pro Sanitate díjban részesült Dr. Szigeti László, a Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház, Nőgyógyászati szakrendelő szülész-nőgyógyász szakorvosa. A díjazottaknak az elisme-
réseket a Pesti Vigadóban megrendezett ünnepség keretében Kásler Miklós miniszter és Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára nyújtotta át.

Orvost díjaztak

Tudtad-e Sátoraljaújhely,

Közel 150, a magyarországi fel-
sőoktatásban tanuló diaszpóra 
ösztöndíjas fiatalok találkoztak 
Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi 
Szövetség által szervezett tábor 
keretében a különböző egyeteme-
ken tanuló hallgatók megismer-
kedhettek a régió kulturális, tör-
ténelmi és épített örökségeivel, 
ezzel együtt pedig lehetőségük 
nyílt arra is, hogy a világ külön-
böző országaiból érkező társaik-
kal szorosabb kapcsolatot építse-
nek ki. Többek között Abaúj és 
Zemplén értékeivel valamint az 
európai és geopolitikai aktuális 
kérdésekkel kapcsolatos előadá-
sok is várták hallgatókat. Ez előb-
bit a térség országgyűlési képvi-
selője, Dr. Hörcsik Richárd, még 
az utóbbit Nógrádi György biz-
tonságpolitikai szakértő ismer-
tette meg a fiatalokkal. Emellett 
természetesen szabadidős prog-
ramok is várták a fiatalokat, akik 
a világ számos tájáról érkeztek.

A koronavírus negyedik hullá-
mának jegyében a legfontosabb 
szempont az idősek védelme. 
Ennek érdekében az Egyesített 
Szociális Intézmény köveshe-
gyi Szociális Otthona újra fo-
kozott óvatosságra kéri a csa-
ládtagokat. Ez azt jelenti, hogy 
bár fogadhatnak látogatókat az 
idősek, de ehhez előzetes tele-
fonos egyeztetésre, bejelentke-
zésre van szükség, illetve csak 
meghatározott időben lehet lá-
togatást tenni az intézményben. 
A részletekről tájékoztatták a 
családtagokat, mondta Cser-
nai Ferencné intézményvezető.

Az idősek védelmében

A világ minden tájáról

A Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szervezete 
elnöksége minden évben meg-
hirdeti a PRIMA díjat. Idén egy 
sátoraljaújhelyi vállalkozó kapta 
meg ennek keretein belül „Az év 
vállalkozója” címet,  Teplicz-
ky Balázs személyében, aki több 
éve foglalkozik méhészettel, il-
letve kézműves termékek előállí-
tásával. Elmondása szerint nagy 
megtiszteltetés, hogy átvehette 
ezt a rangos elismerést. Tepliczky 
Balázs, sátoraljaújhelyi vállalko-
zó 2004-ben kezdett el méhek-
kel és mézzel foglalkozni. Rá 10 
évre jött számára lehetőség, hogy 
szarvasmarhákat tartson, ez pedig 
több kaput is kinyitott számára a 
kézműves termékek előállításá-
nak tekintetében. A sajtkészítés is 
szenvedélyévé vált. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be a   Térségi, települési 
identitás, valamint a helyi értékek megőrzése  című LEADER konstrukció keretében.
A támogatásban részesített projekt:
Projekt azonosítója: 3061302018
A pályázat címe: Hegyközi önkéntes tűzoltó egyesületek versenye, térségi katasztrófavé-
delmi és családi nap megrendezése Pálházán.
Kedvezményezett: 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza (3994 Pálháza, Malom köz 1.) Intézkedés száma: 

VP6-19.2.1.101-12-19 
A rendezvény megvalósítására 2021. július 23-án került sor.  Hegyközi Önkéntes tűzoltó egyesületek ver-
senye, térségi katasztrófavédelmi és Családi nap megrendezése Pálházán címmel.

A rendezvény Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület által koordinált,  Térségi, települési identitás, 
valamint a helyi értékek megőrzése  című LEADER konstrukció keretében került támogatásra.
A program ideje alatt - Kispályás futball mérkőzések, - Főzőverseny, - Gyermekprogramok (ugrálóvár, 
kézműves foglalkozások, népi játékok) - Katasztrófavédelmi oktatások, előadások, Tűzoltó Egyesületek 
versenye  és koncertek várták a rendezvényre látogatókat.

Az Év Vállalkozója 2021

ÚJHELYI           KÖRKÉP   2021. XXX. évf. 12. szám.    4.



Szerencsi Szakképzési Centrum
Sajtóközlemény

A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM „A SZAKKÉPZÉSI 
INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE A SZERENCSI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN” CÍMŰ PROJEKTJÉRŐL

A projekt megvalósításában a Szerencsi Szakképzési Centrum mind a 7 tagintézmé-
nye részt vett. A pályázat célja volt, hogy csökkenjen a szakképzést végzettség nélküli 
elhagyó tanulók száma, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A 
program során megtörtént a tanulói készségek és képességek fejlesztése. Az intéz-
ményi rendszer átfogó fejlesztése alatt pedagógus továbbképzések és intézményi inf-
rastruktúra fejlesztés is történt. A projektnek több célcsoportja volt, elsődlegesen a 
Szerencsi Szakképzési Centrumban tanuló diákok és pedagógusok. Mellettük pedig 
a fejlesztésektől függően hol közvetett, hol közvetlen célcsoportként a szerencsi és a 
Szerencsi Szakképzési Centrum vonzáskörzetében élő általános iskolai diákok, illetve 
a szakképzéssel együttműködő helyi gazdálkodó szervezetek, tágabb értelemben pe-
dig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei teljes szakképzési és munkaerőpiacon megjelenő 
szereplők is. 
A pályázat keretében a lemorzsolódás csökkentése érdekében kis létszámú tanuló-
csoportos foglalkozásokat tartottak a pedagógusok, ahol az alapkészségek fejlesztése 
mellett többek között tanulói problémamegoldó készségfejlesztés is történt. Ennek kö-
szönhetően a tanulók eredményei jelentős mértékben javultak.
Megvalósultak az oktatás világából a munka világába való hatékony és eredményes 
átlépést segítő példakép programok, az iskolában végzett sikeres diákok részvételével. 
Emellett a diákoknak prevenciós és kortárssegítő programokat is szerveztek. A roma 
tanulók számára támogatást nyújtó, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló te-
vékenységek is megtörténtek.
A projekt keretében eszköz-és infrastruktúra fejlesztések valósultak meg: számítástech-
nikai eszközöket, szabadidős eszközöket, közösségi bútorokat sikerült beszerezni.
A Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása a projekt kiemelkedő eredménye. Ebben 
a speciális oktatási térben projekt alapú oktatás zajlik. Az alkotóműhelyben a diákok 
megismerhetik és kipróbálhatják a legkorszerűbb technológiákat, többek között a prog-
ramozott 3D nyomtatást, a lézervágást, a CNC megmunkálást vagy a számítógépes 
program alapján működő hímző-varrógépet.
A projekt lehetőséget teremtett tanórán kívüli programok szervezé-
sére: a diákok tanulmányi kirándulásokon, színház- és múze-
umlátogatásokon, valamint egyéb kulturális programokon 
vettek részt.
További információ: www.szerencsiszc.hu

A Szerencsi Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00034 azonosítószámú 
projekt keretében valósította meg a szakképzési intézményrendszer átfogó fej-
lesztését az Európai Unió támogatásával. A beruházás az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. Az el-
nyert, vissza nem térítendő támogatás összege: 549,82 Millió Ft volt. A támogatás 
intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100%-a.

Ismét lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni

A program első ciklusát mintegy 
500-an kezdték meg szeptember-
ben. A honvédség és a Honvédel-
mi Minisztérium ismét kiemelt 
érdeklődésre számít. A jelentke-
zést minél hamarabb el kell indíta-
nia annak, aki januárban szeretné 
megkezdeni a fél éves programot. 
A szerződéskötést egészségügyi 
és pszichológiai vizsgálat elő-
zi meg. Az első két hónapban a 
résztvevők alapkiképzést kapnak, 
majd eldönthetik, hogy maradnak 
ugyanazon a képzési helyszínen 
vagy más helyőrségben, speciális 
területen próbálják ki magukat. A 
résztvevők az alapokat az MH 2. 
vitéz Vattay Antal Területvédelmi 
Ezred és az MH 6. Sipos Gyula 
Területvédelmi Ezred katonáitól 
sajátíthatják el. Aki a második 
hónap után speciális területet vá-
laszt, akár ejtőernyős vagy búvár 
kiképzést is kaphat, de megta-
nulhat harcjárművet kezelni is. A 
hat hónap alatt és utána is bárki 
választhat más szolgálati formát, 
azaz dönthet úgy, hogy szerződé-
ses katona lesz, pályáját műveleti 
tartalékosként vagy területvédelmi 
tartalékosként folytatja. 
  A képzés első két hónapjában a 
fizetés a mindenkori minimálbér, 
amely a kormány döntése alap-
ján 2022-től bruttó 200 ezer Ft. A 
program második részében a kato-
nák már a garantált bérminimum-
ra jogosultak havi fizetésként, ez 
bruttó 260 ezer Ft-ra emelkedik. A 
25 év alattiak ennél is több pénzt 
kereshetnek, hiszen mentesülnek 
az SZJA fizetés alól. Ruházati 
ellátás, napi egyszeri meleg ét-
kezés, utazási költségtérítés, va-
lamint szükség esetén szociális 
támogatás is jár a résztvevőknek. 
Az Önkéntes Katonai Szolgá-
latért a következő ciklusban is
járnak a felvételi többletpontok. 
Aki sikeresen elvégzi a hat hóna-
pos kiképzést, 32 pontot szerez, 
aki ezt követően plusz fél évet 
katonáskodik, 64 többletpontra 
jogosult. Jelentkezni december 
közepéig továbbra is a toborzó 
irodákban vagy a Magyar Hon-
védség Központi Online Toborzó 
Irodájában lehet, az onlinetobor-
zo@mil.hu címen. 

Az irodák elérhetőségei megtalál-
hatóak a megújult  oldalon. megú-
jult www.iranyasereg.hu oldalon

Ügyfélfogadás:

Hadkiegészítő és Toborzó Iroda
3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 

2
Tel: 0646/327-245

Email: borsod.toborzo@mil.hu
H-Cs: 08:00- 15:30

P: 08:00 – 12:00

Toborzó Ügyfélszolgálati Iroda
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi 

tér 1.
Tel: 06-30/815-07-06

Email: zemplen.toborzo@mil.hu
H-Cs: 08:00- 15:30

P: 08:00 – 12:00

Ismét Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Magyar Honvédség. Elsősorban azok érdek-
lődésére számítanak, akik nem jutottak be idén főiskolára, egyetemre vagy a tanulmányaikat valamiért el 
kellett halasztaniuk. A jelentkezés rajtuk kívül is mindenki előtt nyitva áll, aki még nincs 65 éves, bün-
tetlen előéletű, rendelkezik bejelentett magyar lakcímmel és legalább általános iskolai végzettséggel. 

Az alapképzés 2022. január 05-én indul.

A Honvédelmi Minisztérium és a 
Keresztény gondolkodású Polgá-
rok Honvédelmi Egyesület által 
kiírt „56-ról 65 év múltán” törté-
nelmi pályázaton a Sátoraljaúj-
helyi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium 
tanulói országos II. helyezést ér-
tek el. Frank Alexandra, Matusz 
Áron, Olajos Alexandra, Nyilas 
Boglárka munkájának eredmé-
nye lett a díjazott kisfilm. Ráczné 
Gócs Ivett és Pudlajner Nóra fel-
készítő tanár is segítette munká-
jukat. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeire em-
lékezve előbb esszét, majd ebből 
filmet készítettek a Sátoraljaúj-
helyi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium 
tanulói. A cél az volt, hogy a helyi 
értékeket és történelmi örökséget 
még jobban megismertessék a fia-
talokkal és idősekkel egyaránt.

Új görögkatolikus parókust nevez-
tek ki a sátoraljaújhelyi egyház-
község élére. Tóth Ferenc 1994 és 
1998 között segédlelkészként szol-
gálta már az újhelyi közösséget. 
Azóta többfelé vitte az útja, most 
mégis ide tért vissza. Az új paró-
kus és felesége aktív közösséget 
szeretne épteni a szertartásokon kí-
vül is. Tóth Ferenc görögkatolikus 
parókus Miskolcról érkezett, ahol 
az egyházmegye ökonómusaként 
szolgált, de előtte több közösség 
hitéletében is szerepet játszott már. 

Új parókus a közösség élén

Filmes eredmény

Idén is megrendezték a hagyomá-
nyos Szent Cecil énekversenyt a 
sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent 
Margit Általános Iskolában, me-
lyen az egyházmegye katolikus 
általános iskolásai mérték össze 
énektudásukat egy kötelező és egy 
szabadon választott dal eléneklé-
sével. 

„Dalok, slágerek a Dohánygyári 
Fúvószenekar közel 100 éves re-
pertoárjából” címmel adott nosz-
talgia koncertet a Dohánygyári 
Fúvószenekar. A Kossuth Lajos 
Művelődési Központ színházter-
mében rendezett koncertre több 
mint 100 vendég érkezett, hogy 
meghallgathassák a felcsendü-
lő dallamokat, a komolyzenétől 
egészen a modern dalokig. Az 
előadást Jakkel Mihály vezé-
nyelte. Az új karmester elmond-
ta, hogy megtisztelőnek érezte, 
mikor a tagok felkérték erre a 
pozícióra és reméli, hogy még 
sokáig dirigálhatja a zenekart.

100 év távlatában

Énekelve versenyeztek
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2011-től ünnepeljük november 
13-án a magyar nyelv napját, an-
nak emlékére, hogy 1844-ben 
ezen a napon fogadták el a ma-
gyart államnyelvvé tévő törvényt:  
az   Országgyűlés, a Kancellá-
ria, a Helytartótanács, az ítélke-
zés és az iskolai tanítás nyelve 
a magyar lett. Egy hosszú, máig 
tartó út kiemelkedően fontos ál-
lomása volt ez a döntés, és éppen 
ez az ünnep lényege. Ma állam-
nyelv a magyar, minden területen 
és funkcióban használható, adott 
a minőség, igényesség, választé-
kosság lehetősége, ezzel azonban 
élnünk kell. Érdemes tudatosíta-
nunk anyanyelvünk szerepét, je-
lentőségét életünkben. A Magyar 
Nyelv Múzeuma a kezdetektől 
kapcsolódott a magyar nyelv napi 
ünnepségsorozathoz (sőt, 2008-tól 
2010-ig – nem hivatalosan – ép-
pen a nyelvmúzeum születésnapja 
volt a magyar nyelv napja) előa-
dásokkal, irodalmi estekkel, mú-
zeumpedagógiai foglalkozásokkal. 
Az elmúlt tíz évben két állandó 

ekkor adjuk át az Anyanyelvünkért 
és Széphalomért díjat, és ekkor hir-
detjük ki az Írj levelet Kazinczy 
Ferencnek! levélíró pályázatunk 
eredményét. Az Anyanyelvápolók 
Szövetsége és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum – A Magyar Nyelv Múze-
uma 2016-ban alapította Anyanyel-
vünkért és Széphalomért elnevezé-
sű díját, amelyet azok kaphatnak 
(évente egy kitüntetett), akik anya-
nyelvünkért, Széphalomért és A 
Magyar nyelv Múzeumáért sokat 
tettek és tesznek. Eddigi díjazott-
jaink: 2016 – Kováts Dániel iroda-
lomtörténész, a Kazinczy Ferenc 
Társaság alapító elnöke; történész; 
2020 – Németh Tibor iskolaigaz-
gató. 2021-ben a díjat Égerházy 
László kapta, aki Erdőbényén él, 

faszobrászként tevékenykedik, To-
kaj-Hegyalja településein számos 
köztéri alkotása látható, de széle-
sebb körben is ismert, jelenleg a 
Debreceni Református Kollégi-
um Múzeumában van kiállítása. 

2017 – Fehér József irodalom-
történész, A Magyar Nyelv Mú-
zeuma nyugalmazott igazgató-
ja, a Kazinczy Ferenc Társaság 
tiszteletbeli elnöke; 2018 – Sza-
mosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 

Város polgármestere; 2019 – Ko-
váts Miklós A sátoraljaújhelyi 
Kazinczy Ferenc Társaság tagja, 
a tervezett, később a formálódó 
és a már működő Magyar Nyelv 
Múzeuma munkálataiba a kezde-
tektől bekapcsolódott. A Kazin-
czy-kert több „látványosságának” 
is ő az alkotója: a finnugor nyel-
vek családfája, az LY-szobor, a 
Tessedik-fa egyik ágából készített 
életfa és a restaurált kőpad (Ka-
zinczy Ferenc és Török Sophie 
kőpadja a Kazinczy-sír mellett) 
is az ő munkája. Irodalommal is 
foglalkozik, érdekli az anyanyel-
vi hagyomány, legtöbb faragásán 
írott szöveg is megjelenik; Méh-
halálkönyv címmel verseskötete 
jelent meg.  Az idei díjat 2021. 
november 13-án adtuk át Szép-
halmon, Eperjes Károly Az igazat 
mondd, ne csak a valódit! című 
irodalmi estje után.

A díjat átveszi Égerházy László faszobrász

Az agyam eldobom-nő pánik-
ban:„A szédülést ki kell használni. 
Mások isznak, hogy elérjék ezt az 
állapotot. A pánikosoknak ingyen 
van.” Ez az első könyve volt, me-
lyet most kibővítetten újra kiadtak - 
Az agyam eldobom, mely azt vizs-
gálja, hogy képes-e az ember egy 
kemény pszichés nyavalya kellős 
közepén kinevetni saját magát. És 
vajon megteheti-e az ember ezt ön-
magával egy pánikbetegség sűrű-
jében? R. Kelényi Angelika szerint 
igen. Hihetetlen humorral és öniró-
niával, de ami még fontosabb, len-
dületesen és őszintén. Percek alatt 
közel érezzük magunkhoz a törté-
netet,. Az írónő igaz történetének 
sodrásába kerülünk, átérezzük az 
őt gyötrő problémákat, akár osz-
tozunk benne, akár nem. A pszi-
chés eredetű betegségek társadal-
mi megítélése jelenleg is kétséges. 
Amíg egy egyértelmű tünetekkel 
jelentkező kórt mindenki elismer 
betegségként, a pánikbetegség 
megmarad a közvéleményben 
holmi mondvacsinált, elbagatelli-
zált problémának, hisztinek. Ilyen 
megítélés mellett minden pánikbe-
tegséggel küzdőnek fel van adva 
a lecke, mégis hogyan kezelje a 
problémáit, hogyan segíthet a csa-
lád, hogyan kommunikálja mind-
ezt munkatársai, ismerősei felé. Az 
írónő átélte és megélte a betegséget 
és ebből nem csinált titkot. Előadá-
saiban hasonló gondokkal küzdők-
nek és a velük kapcsolatban állók-
nak nyújt támogatást, betekintést 
egy pánikbeteg mindennapjaiba 

és gondolatvilágába a kezdetek-
től a gyógyulásig. Később a szerző 
stílust váltott és történelmi esemé-
nyeken alapuló romantikus kaland-
regényekkel, és mai, női témájú 
humoros-romantikus művekkel je-
lentkezett. A Szulejmán és a ma-
gyar udvarhölgy és folytatásai 
történelmi eseményeken alapuló 
romantikus kalandregények. Újabb 
történelmi sorozata, az Ártatlan 
közös címmel, a XVII. század ele-
jén játszodik Báthory Erzsébet ud-

varában. A mű nem nélkülözi a ro-
mantikát, a politikai cselszövést és 
a korhű történelmi háttér megjelení-
tését sem.
Következő regényfolyama Meny-
nyei bűnök címmel, a kegyet-
len titkok és a szenvedélyes sze-
relem XIX. századi Rómájába 
kalauzolja az olvasókat, olyan sú-
lyos kérdésekkel foglalkozva, 
mint a hatalommal való visszaélés, 
melynek ellenpontjaként a csa-
lád összetartó ereje is megjelenik.

Következő regényfolyama Meny-
nyei bűnök címmel jelent meg. A 
kegyetlen titkok és a szenvedélyes 
szerelem XIX. századi Rómájába 
kalauzolja az olvasókat, olyan 
súlyos kérdésekkel foglalkozva, 
mint a hatalommal való vissza-
élés, melynek ellenpontjaként a 
család összetartó ereje is megje-
lenik. Munkája mellett gasztrob-
logot vezet, melyben az írás és a 
finom ételek iránti szenvedélyét is 
kiéli. Mivel még nem fedezték fel 
tehetségét, tudja, hogy tennie kell 
valamit álmai megvalósulásáért. 
Nyaralással egybekötött szakmai 
útra szánja el magát, kalandjait 
több köteten keresztül követhet-
jük számos országon át. Legújabb 
kötete az Átkozottak címet viseli. 
A titokzatos regény két idősíkon 
fut, napjainkban és az 1800-as 
években. Az izgalmas, fordulatos 
krimi a Habsburg családon ülő 
átkot és következményeit tárja 
fel-ami a fantázia szüleménye-de 
a kor szellemét és eseményeit va-
lósághűen ábrázolja. R. Kelényi 
Angelika akár történelmi-roman-
tikus, akár mai humoros témá-
jú, akár pszichológiai-tanácsadó 
könyveivel méltán az olvasók 
egyik kedvence. Karakterei élőek 
és szerethetőek, erős és mégis hét-
köznapi nők, nem tökéletesek, ha-
nem emberiek, akiknek szerepébe 
bárki beleélheti magát.

A magyar nyelv napja 
Írj levelet Kazinczy Ferencnek!

Széphalom Kazinczy Ferenc le-
vélírói, irodalomszervezői mun-
kája nyomán a kézzel írásnak és a 
levélírásnak jelentős helyszíne, az 
író széphalmi huszonöt esztendeje 
alatt levelek százai indultak innen 
és érkeztek ide. Kazinczy küldött 
és kapott leveleit eddig huszonöt 
kötetben gyűjtötték össze. Nyelv-
múzeumi kezdeményezésünkkel 
ezt a hagyományt kívántuk foly-
tatni: érkezzenek Széphalomra 
kézzel írt levelek a 21. században 
is. Írj levelet Kazinczy Ferenc-
nek! című levélíró pályázatunk-
ban – immár tíz éve – azt kérjük 
a felső tagozatos általános isko-
lásoktól és a középiskolásoktól, 
hogy küldjenek kizárólag kézzel 
írt levelet, Kazinczynak címezve, 
három téma egyikét kiválasztva, 
megválaszolva. Számos levelet 
kapunk minden évben, tartalmas, 
értékes írásokat, s külön öröm, 
hogy többen a külcsínre is figyel-
nek: szép papírra írt, viaszpecsét-
tel ellátott küldemények is jönnek. 
2021-ben is három témát kínál-
tunk:
1.Írj levelet Kazinczy Ferencnek 
arról, hogy mit olvasnak most a 
fiatalok, olvasnak e egyáltalán!
2.Írj levelet Kazinczy Ferencnek 
arról, hogy mi változott egykori 
birtokán az elmúlt két évben!
3.Kazinczy Ferenc nem láthatta 
az Orlai Petrich Soma által festett 
képet, melyen a széphalmi mester 
Kisfaludy Károllyal fog kezet. Írj 
levelet Kazinczy Ferencnek arról, 
hogy mi szerepel a képen, hogyan 
ábrázolták rajta, és hogy miként 
működik a mai napig a nemzedé-
kek kézfogása, melyet írótársaival 
elindított! 

A díjakat 2021. november 13-án, 
az országos ünnepségen, a Pesti 
Vigadóban adtuk át a legügyesebb 
levélíróknak:

I. Korcsoport 1. helyezett:
Dezső Laura, Kölcsey Ferenc 

Gimnázium, Nyíregyháza
2. helyezett:

Magyarics Amina Emma, Selye 
János Nyolcosztályos Gimnázi-

um, Komárom
3. helyezett:

Papp Lilla Kata, Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium, 

Hajdúnánás
II.Korcsoport 1. helyezett:

Pásztor Jázmin, Bessenyei 
György Gimnázium és Kollégi-

um, Kisvárda
2. helyezett:

Orbán Regina Flóra, Czuczor 
Gergely Bencés Gimnázium és 

Kollégium, Győr
3. helyezett:

Szabó Bálint, Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégium, Békés-

csaba

R. Kelényi Angelika művei
R. Kelényi Angelika kazincbarcikai születésű, budapesti írónő, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia karán végzett. 2014-ben 
nyerte el a Terézanyu pályázat fődíját, ezt követően indult el regényírói pálya-
futása.
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Önkormányzati tudósítások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság is csatlako-
zott a Nógrád Megyei Rendőrfő-
kapitányság kezdeményezéséhez, 
miszerint egy fát ültetnek el te-
lepülésükön, jelképezvén az élet 
győzelmét a halál felett a koro-
navírusos időszakban. Az ötlet-
gazdák fontos kikötése volt, hogy 
nem lehet tájidegen fákat ültetni. 
A megyénk mind a tíz rendőrka-
pitánysága, így a sátoraljaújhelyi 
is részt vett a programban. A Tri-
anon téren ültettek el egy juharfa 
csemetét. Az innováció jegyében 
a helyi rendőrkapitányság nyitott 
a hasonló kezdeményezésekre, 
hangzott el az esemény kapcsán. 
A rendőrkapitányság munkatár-
sai arra is ígéretet tettek, hogy a 
fát a jövőben is gondozni fogják, 
hogy az minél terebélyesebbre 
tudjon nőni, célját megvalósítva.

Élet fáját ültették

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 
november 24-én tartotta soron következő testületi ülését. Ennek 
keretében napirendet tárgyaltak a képviselők és hoztak azok 
kapcsán döntéseket. 
Az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) Kormányren-
delet 27. § (1) bekezdése szerint 
„A zöldterület állandóan növény-
zettel fedett közterület, amely a 
település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét, a pihenést 
és testedzést szolgálja. A zöldte-
rület általános használata szerint 
közpark vagy közkert.” Ez a kor-
mányrendeletben meghatározott 
definíció kifejezi azt, amiért a zöld-
terület fontos az embereknek a vá-
rosi környezeten belül: a pihenés, 
a szabadidő és a természeti kör-
nyezet közelségének érzését kelti. 
  Sátoraljaújhelyen az elmúlt idő-
szakban jelentősen nőtt a zöldfelü-
leteken történő gépjármű parkolá-
sok száma azokon a helyeken, ahol 
nincs kihelyezve erre vonatkozóan 
tiltó tábla, de egyértelműen látszik, 
hogy az imént meghatározott zöld 
területet használják parkolás céljá-
ból. Annak érdekében, hogy a vá-
ros közterületeinek zöld területei 
– amelyekre a város minden évben 
jelentős összegeket költ, és fenn-
tartása rengeteg munkával jár – ne 
károsodjanak, a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy szükséges szi-
gorúbban fellépni azokkal az au-
tósokkal szemben, akik a fentieket 
figyelmen kívül hagyva károsítják 
azt. A szigorúbb fellépés és pre-
venció legcélravezetőbb módja – a 
szükségesség és az arányosság el-
vének betartása mellett – a szabály-
talanul parkolók megbüntetése. 
Ezért módosítani kellett a kö-
zösségi együttélés szabályairól 
szóló önkormányzat rendeletet. 
A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) 
önkormányzati rendelet 6. § (4) be-
kezdése az alábbiak szerint került 
módosításra:„A közösségi együtt-
élés szabályait megszegi, aki a 
közhasználatú zöldterületen zöld 
felületet igénybe vesz, gépjármű-
vel ráhajt.” A módosítással, már 
érvényt lehet szerezni a zöld terü-
letek megóvására vonatkozó kö-
zösségi akaratnak, tekintettel arra, 
hogy ezek után már szankcionál-
ható a zöld területen való parkolás. 

Beszámolt a Sátoraljaújhely 
Hegyköz Turizmusáért Egye-
sület a városnéző gumikere-
kes kisvonat és a helyi termék-
pont 2021. évi működtetéséről.
A városnéző gumikerekes kisvonat 
esetében egyértelműen a 2019-es 
év volt az eddigi legsikeresebb a 
bevételek tekintetében, elsősorban 
a csoportos megrendelések miatt. 
Ez egyrészt a város és térség növek-
vő ismertségének volt köszönhető, 
másrészt annak, hogy a Futrinka 
is egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendett. A turistacsoportok cél-
zottan azzal keresik a Tourinform 
Irodát, hogy csoportjaik szállításá-
ra a kisvonatot vegyék igénybe. A 
helybeli lakosok pedig már márci-
usban a kiránduló és egyéb prog-
ramok listája felől érdeklődnek. A 
pandémia miatt azonban a bevé-
telek 2020-ban és 2021-ben nem 
érték el az előző évek, és főleg a 
legsikeresebb 2019-es év szintjét. 
Az idei főszezonban csakúgy, mint 
2020-ban jóval kevesebb rendez-
vényjárat indulhatott, mint az előző

években, hiszen ezek szervezé-
sét a covid helyzet jelentősen 
befolyásolta, ezért az ebből a 
forrásból származó bevételek 
körülbelül negyedére csökken-
tek a megszokott szinthez ké-
pest. Ugyanakkor a megvaló-
sított programok reklámértéke 
nagyon fontos abban a tekintet-
ben, hogy a Tourinform iroda 
bemutathatta, hogy a szolgálta-
tás továbbra is igénybe vehető.
  A megrendelésekből származó 
bevétel 956 000,- Ft volt, ami 
meg sem közelíti a 2019. évi re-
kordbevételt, ami 1 709 850,- Ft 
volt. A helyi termékbolt forgal-
ma a taglalt időszakban 41 450,- 
Ft volt, ami jelentősen elmarad 
a tavalyi 370 760,- Ft-tól, és fő-
képp a 2019-es 590 535,- Ft-tól. 
Ennek legfőbb oka az, hogy a 
Zemplén Kalandpark jelenlegi 
fejlesztései miatt az attrakciók-
nak csak egy része üzemel, így 
hétköznap csak nagyon kevesek 
látogattak a helyi termékbolt/in-
formációs pontba, ezért a nyitva 
tartást is meg kellett változtatni, 
kedd, szerda, csütörtök, péntek, 
szombat helyett csak pénteken 
és szombaton volt nyitvatartás.
   A TDM szervezet a humán erő-
forrását más, újonnan bevezetett 
szolgáltatásokra csoportosította 
át, mint a Tourinform irodában 
augusztustól az e-bike kölcsön-
zés adminisztrációja, valamint 
az idegenvezetés. Összességé-
ben elmondható, hogy a CO-
VID-19 okozta helyzet alaposan 
rányomta bélyegét a beszámo-
lóban tárgyalt tevékenységekre. 
Azonban az is jól látható, hogy 
a szolgáltatások iránt továbbra is 
megvan az igény a turisták és a 
helyi lakosság részéről is.

Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata 2022. évi folyó-
számla-hitel szerződésének 
megkötésére nyújtott be előter-
jesztést. Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata 2021. január 21-
én folyószámla-hitelszerződést 
kötött az Önkormányzat szám-
láit vezető OTP Bank Nyrt-vel. 
A szerződés szerint az OTP 
Bank Nyrt. a hitel összegét 
2021. szeptember 30. napjáig 
300 millió forint összegben bo-
csájtotta az Önkormányzat ren-
delkezésére. Az Önkormányzat 
a szerződésben foglaltaknak 
megfelelően 2021. szeptember 
30-ig igénybe vett hitelt mara-
déktalanul kiegyenlítette, ami-
nek eredményeképpen az év hát-
ralévő részében már csupán az 
alacsonyabb összegű – 150 mil-
lió forintos – folyószámla hitel-
kerettel tud gazdálkodni. Az Ön-
kormányzatnak a költségvetés 
egyensúlyának megőrzéséhez 
2022-ben is az idei évben felvett 
300 millió forintos összegben a 
folyószámla-hitel felvételére van 
szükség, melyet az eddigi gya-
korlatnak - és a számításoknak  
megfelelően az Önkormányzat 
számlavezető   pénzintézetétől 
a leggazdaságosabb felvenni. 
A folyószámla hitelkeret össze-
génél a folyósító a nettó finan-
szírozás keretében kapott havi 
támogatás összegét, a helyi adók 
egy hónapra eső bevételi össze

gét, valamint a közfoglalkoztatottak 
egy hónapra jutó bérének összegét 
veszi elsősorban figyelembe. Az 
Önkormányzat likviditásának meg-
őrzése céljából 300 millió forint 
éves működési hitelre van szükség, 
melyhez nem szükséges a Kormány 
előzetes hozzájárulása. 

A Képviselő-testületi ülésen elő-
terjesztés, és döntés született ar-
ról, hogy a Halászcsárda mint 
vendéglő a Városellátó Szerve-
zetből a Sátoraljaújhelyi Kossuth 
Lajos Művelődési Központba in-
tegrálódik. Sátoraljaújhely belvá-
rosában üzemelő Halászcsárda az 
elmúlt időszakban teljes felújításon 
esett át. A vendéglő ezzel a belvá-
rosában az egyik legkedveltebb 
vendéglátó étteremmé válhat. Min-
den adottsága megvan arra, hogy 
kiemelkedő minőségű ételek elké-
szítésével, udvarias kiszolgálással 
hamar a városlakók és a turisták 
kedvenc célpontjává váljon. 
  Sajnos a veszélyhelyzet következ-
tében az idegenforgalom és a tu-
rizmus visszaesése a Halászcsárda 
működésére is rányomta a bélyegét, 
de a nyári időszakban nyújtott tel-
jesítménye alapján várható és elvár-
ható a nagyobb vendégforgalom tel-
jesülése. A Halászcsárda a jelenleg 
a Városellátó Szervezethez tartozik. 
Az elmúlt időszak üzemeltetési gya-
korlatából megállapítható, hogy a 
Halászcsárda jövőben betölteni kí-
vánt szerepe kevésbé összeegyeztet-
hető a Városellátó Szervezet felada-
taival és tevékenységi körével. ezért 
a Halászcsárdát a Testület kiemelte 
döntésével a Városellátó Szervezet-
ből és az eredményesebb működés 
érdekében a Sátoraljaújhelyi Kos-
suth Lajos Művelődési Központba 
integrálta. Mindezek elérése érde-
kében a Városellátó Szervezet, és a 
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Mű-
velődési Központ alapító okiratát is 
módosítani kellett.

A Testületi ülésen szó volt még ar-
ról, hogy a Sárospataki Tankerületi 
Központhoz került több oktatási in-
tézmény és a strandfürdő, valamint 
a sportcsarnok vagyonkezelésbe,iIl-
letve döntések születtek az önkor-
mányzati vagyon hasznosításán be-
lül, két lakás és egy pince-helyiség 
elidegenítéséről, melyeket árverés 
útján kíván az Önkormányzat érté-
kesíteni.

A 2021.11.24-i Testületi ülés előter-
jesztéseit és határozatait pontosan a 
www.satoraljaujhely.hu weboldalon 
lehet megtekinteni.

Huszonhét esetben intézkedtek ok-
tóberben a Sátoraljaújhelyi Ren-
dőrkapitányság baleseti helyszí-
nelői. Ebből 3 esetben személyi 
sérülés, 8 esetben pedig vadelütés 
következtében történt baleset. Az 
autósok számára a közlekedés egy-
re több veszélyt tartogat a tél kö-
zeledtével. Ennek okán arra kérnek 
mindenkit, hogy készüljön fel erre 
az időszakra, az utakon fokozott 
óvatossággal közlekedjenek! Ha 
olyan területre érnek, haladnak át, 
ahol gyakran közlekednek a vadak, 
legyenek körültekintőbbek! A Sá-
toraljaújhelyi Rendőrkapitányság 
arra kér mindenkit, hogy a közle-
kedési szabályokat pedig minden 
esetben tartsák be.

Október-számokban

Rendőrség felvétele

Újabb együttműködési megálla-
podás aláírásával erősítette meg 
kapcsolatát a Sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Technikum, Szak-
képző Iskola és Gimnázium és a 
Magyar Honvédség. Ennek értel-
mében a középiskolások számára 
előírt közösségi óraszám a hadisír 
gondozással is teljesíthető lesz. 
Ezzel együtt a diákok nem csak 
értéket teremtenek, hanem tör-
ténelem kapcsán ismereteiket is 
bővíthetik. Durgó Tamás alezre-
des,parancsnokhelyettes kiemelte: 
ezzel együtt a legfontosabb értéke-
ket is át tudják adni a fiataloknak.

Honvédségi együttműködés

Tájékoztatjuk a városban élőket, 
hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármes-
teri Hivatalban az Ügyfélfogadás 
december 27-e és 31-e között szü-
netel! Az újévben először január 
3-tól, azaz hétfőtől lehet ügyet in-
tézni, az érvényben lévő egészség-
ügyi szabályok betartásával! 
Az épületbe való belépéskor kötele-
ző az orrot és szájat eltakaró maszk 
használata!
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Előételek:

• Tatár beef steak
• Jércepástétom aszaltgyümölccsel

• Rigószáj sajttal
• Füstölt pisztráng, almás salátaágyon

 
Levesek:

• Marhahúsleves lúdgége tésztával gazdagon
• Narancsos gyömbéres sütőtökkrémleves

 
Főételek:

• Tűzdelt vaddisznócomb egybesütve
• Norvég lazacfilé roston fehérborral, citromfűvel

• Rozmaringos báránysült
• Zöldséges csicseriborsó ragu

• Malac sült pezsgős szilvás lilakáposzta és burgonyakrém
 

Desszertek:
• Mascarpone mousse naranccsal

• Epres sajttorta
• Diós brownie pezsgős cseresznyével

 
Éjféli vacsora:
• Korhelyleves

• Bécsi virsli tormával
• Lencsefőzelék, füstölt kacsamell

• Töltöttkáposzta
 

• Korlátlan ásványvíz és csapolt sör fogyasztás
• Welcome pezsgő és éjféli pezsgő 

 

Időpont  és  helysz ín :  
2021 .  december  31 .  19 :00

Sátoral jaújhely ,  Rákócz i  Hotel
 

SZILVESZTER
A  RÁKÓCZI  HOTELBEN!

2021. december 31.
Aszta l fogla lás :  +36 30  735  2462

Zenél :  Bangó Budapest  Band

Belépő jegy :  25 000 FT

Rajna Bianka és Rajna Tamás esküvője 2021. október 9. 
Sátoraljaújhely,  Polgármesteri Hivatal díszterme 

Gratulálunk!

A sátoraljaújhelyi Wáberer Házban működik baba-mama klub, gyerekfoglalkozás, logopédus, 
pszichológus, alsós korrepetálás és teqball pálya is. Legutóbb pedig egy multifunkcionális, labda-
rugó, kézi és kosárlabdajátékra egyaránt alkalmas műfüves sportpályát adtak át. A Wáberer Ala-
pítvány továbbtanulást ösztönző programot is indított, mely keretében már több, mint 300 általá-
nos iskolás kapott ösztöndíjat és pedagógiai segítséget. Az Ökumenikus Segélyszervezet végzi a 
Ház működtetését. Lehel László elnök szerint ugyan a pályát most adják át, de az már elkészült 
néhány hete így azóta minden nap játszanak ott a környékbeliek, még este a sötétben is. A Ház 
egyre több alkalmazottat foglalkoztat, hiszen sokrétű tevékenység folyik benne. A pálya felavatá-
saként egy mérkőzés is zajlott, a Wáberer Ház csapata és a Polgármesteri Hivatal csapata között.

Az elmúlt szezonban sok sportágban szakadt meg a bajnokság, ahol nem is hírdettek győztest. A jég-
korong bajnokság OB IV. C csoportjában játszó Zempléni Hiúzokat is érintette a járványidőszak, 
ahol végül az alapszakasz alapján hirdettek győztest. Ennek megfelelően a zempléni csapat végzett 
az élen, melynek bajnoki díjkiosztójára a hazai bajnoki mérkőzés előtt került sor. A bajnokság alap-
szakaszában mutatott kiváló teljesítményükkel a fiúk több éves kitartó munkája érett be. A díjki-
osztóra a nagy rivális, a Táti Tigrisek elleni bajnoki találkozó előtt került sor, akik véleménye sze-
rint a döntőben ők lettek volna a jobbak, így egy presztízs mérkőzés követte az ünnepi pillanatokat.

Elkészült a sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tech-
nikum első bora. 2016 óta az iskola egyházmegyei fenntartású lett. Ezzel együtt az elmúlt öt 
évben jelentős fejlődésen ment keresztül. Ilyen volt az oktatási intézményhez tartozó tanborá-
szat kialakítás is. Ezzel az oktatási intézmény kiemelt célja, hogy a középfokú borászati képzést 
felélessze és bővítse a város oktatási palettájának kínálatát. Így született meg az az ötlet is, hogy 
a múlt évi szőlőtermésből, mely az Oremus-dűlőről származik, elkészítsék az első saját borukat. 
Egy másik területen is sikerül előrelépést tenni. Együttműködési megállapodást köthet a jövőben 
az iskola Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával. A cukrász képzés során ugyanis a megsütött 
süteményeket az önkormányzat által fenntartott egyik vendéglátóhelyen árusítanák. A tanórák 
során több tálca édességet készítenek a gyakorlatukat végző diákok. Ezeket pedig nem szeretné 
a középiskola, ha kárba vesznének. Ezzel együtt pedig a diákok számára is értékesebbé válik az 
általuk végzett munka, hiszen ténylegesen is értéket teremtenek. Az intézmény igazgatója, Papp 
Zoltán elmondta, hogy ez annak is köszönhető, hogy egyre többen választják ezt a szakmát. 

Sportpálya avatás

Újjáéledő borászképzés

Díjátadó
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