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Önkormányzati tudósításokKözmeghallgatás és díjak Az Év Kiállítása Fejlesztés, beruházás

Közmeghallgatás és díjkiosztás: közös sikerek és eredmények
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hagyomá-
nyoknak megfelelően decemberben is közmeghallgatást tartott a Városhá-
za dísztermében. Ennek keretében adták át a „Tiszta virágos Sátoraljaúj-
helyért” és a „Tiszta utca” akció verseny helyezettjeinek járó jutalmakat. 
Ezzel együtt Szamosvölgyi Péter polgármester beszámolt azokról az 
eredményekről, amelyet 2022-ben sikerként könyvelhet el a város.

Összesen három napirendi pon-
tot tárgyalt Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a december 6-án megtartott 
közmeghallgatás keretében. Így 
elsőként a város polgármestere, 
Szamosvölgyi Péter azokat az 
eredményeket sorolta fel, ame-
lyeket az oktatás, a turizmus, a 
városfejlesztés jegyében értek el 

ebben az évben. Ezzel együtt szól 
azokról a kihívásokról is, ame-
lyek a 2023-as évben az önkor-
mányzatra, akár annak intézmé-
nyeire, a helyben élőkre várnak. 
Ezzel együtt azt is kiemelte, hogy 
jövőre sem mondanak le azok-
ról a fejlesztési lehetőségekről, 
amelyek kapcsán a város továb-
bi fejlődését célozták meg. Mint 
mondta, Sátoraljaújhely soha nem 
látott lehetőségek elé nézett az 
ukrán-orosz háború okozta gaz-
dasági válság előtt. Éppen ezért 

ennek ellenére is, amit csak le-
het, szeretnének megvalósítani 
ezekből a tervekből, hogy ami-
kor a helyzet jobbra fordul, ked-
vezőbb pozícióból indulhasson 
a város- tovább a fejlődés útján.

Ezt követően kihirdették a „Tisz-
ta virágos Sátoraljaújhely”, majd 
pedig a „Tiszta utca” akció helye-

zettjeit, amely immáron 25. éve 
ad lehetőséget arra, hogy a közös-
ség érdekeit is szolgáló munkát, 
a város szebbé tételét jutalmaz-
za az önkormányzat, tette hozzá 
ezt követően a város vezetője. 

Schweitzer Tamás önkormányzati 
képviselő, a zsűri elnöke kiemel-
te, sokan vannak már azok, akik 
Sátoraljaújhely szebbé tételé-
ben évről-évre kiveszik részüket 
akár az ablakok, erkélyek, elő-
kertek, tornácok virágosításával. 

Épül-szépül az uszoda

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

Polgármester ösztöndíjasa

Hónapról hónapra kiemelnek 
a büszkeségeik közül Sátoral-
jaújhely középiskolái egy-egy 
diákot, aki tanulmányai, közös-
ségben végzett tevékenysége, ver-
senyeredményei alapján a polgár-
mester ösztöndíjában részesülhet. 
Novemberben a Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnáziumban tanuló, 12. évfo-
lyamos Kazár Krisztina kapta az 
elismerést, aki a pedagógusok sze-
rint a tantermen belül és kívül is 
aktívan építi az iskola jó hírét. Jó 
tanulmányi eredmények, munka-
bírás és jótékonysági eseménye-
ken való részvét. Ezek is jellem-
zik a turisztika szakirányon tanuló 
fiatalt, hangzott el a diák méltatá-
sa kapcsán. Szamosvölgyi Péter 
polgármester örült annak, hogy 
ebben a hónapban egy turisztika 
szakos fiatalnak adhatta át az el-
ismerést, hiszen a turizmusfejlesz-
tés a város egyik fontos fejleszté-
si iránya, amelyben számítanak 
az itt élő fiatal szakemberekre is.

Javában zajlanak a munkálatok 
a sátoraljaújhelyi uszodában. A 
kivitelező bontási munkálatokat 
végzett, így jól látszik az, hogy 
miként is újul meg majd az épü-
let szerkezete és miként bővítik 
azt. Dankó Dénes alpolgármes-
ter a helyszíni bejárás kapcsán 
elmondta, 2024 tavaszán vehetik 
majd igénybe a sportolni és pihen-
ni vágyok a megújult komplexu-
mot. Most több helyen falakat tá-
volítottak el, leverték a burkolatot 
és a szabad téren is látszik már az 
állandó fedést szolgáló szerkezet 
kialakításának helye. Az uszoda 
a nyári időszakban a strand jelle-
gét sem veszíti el, tette hozzá az 
alpolgármester. Az egy új megol-
dással továbbra is biztosítja a nyá-
ri pihenést és kikapcsolódást, nem 
utolsó sorban a kellemesebb spor-
tolást is. Az új fedés tetején alakí-
tanak majd ki napozó teraszokat. 
1.3 milliárd forint összértékben, 
a Zempléni Vizilabda Klub és a 
Magyar Vizilabda Szövetség és 
a Város Önkormányzata együtt-
működésében valósul meg a fej-
lesztés. Az alpolgármester szerint 
a bontás után hónapról-hónapra 
látványos lesz majd a megújulás. 
A beruházás befejeztével a sporto-
lók és az aktív pihenésre vágyók 
korszerű körülmények között  
vehetik igénybe a létesítményt.



Sőt, társasházakban, település-
részeken élők, egész közösségek 
segítik munkájukkal ezt a nemes 
célt. A zsűri döntését helyszíni 
szemle alapján hozta meg, mely 
szerint kategóriánként a legszeb-
bek ajándékutalványban részesül-
nek. Az előkert kategóriában 6000 
Ft, az erkély kategóriában 4000 
Ft, a tornác kategóriában 3000 Ft, 
míg ablak kategóriában 2000 Ft 
összegű ajándékutalványban ré-
szesülnek a díjazottak. Ezen felül 
a Város legszebb kertjét 15000 
Ft összegű ajándékutalvánnyal 
jutalmazta az önkormányzat.

 Az ablak kategóriában a kö-
vetkező eredmények születtek:

 1. Sátoraljaújhely, Ady E. u. 3. 
Durányik Péterné 

2. Sátoraljaújhely, Boronkai u. 4. 
Herrera Diána 

 3. Sátoraljaújhely, Kinizsi u. 5. 
Dakosné Barati Eleonóra 

   4. Károlyfalva,Rákóczi u. 72. 
Hauser József Ignácné 

 5. Sátoraljaújhely, Kinizsi u. 9. 
Ungvári István Tamás 

 6. Sátoraljaújhely,Szeder u. 26. 
Ungvári Zsigmond 

7. Sátoraljaújhely, Munkás u. 13. 
Kol Tiborné

  8. Széphalom,Kazinczy u. 287. 
Maczkó Mihályné 
9. Rudabányácska,

              Bányácska u 43. 
Lauberné Kálnási Erika

    10. Sátoraljaújhely,Víg u. 2. 
Kiss Attila Gáborné 

11.Sátoraljaújhely, 
             Martinovics u. 32. 

Szabó Csaba Istvánné 
 12. Széphalom, Jakobinus u. 9. 

Székely Sándorné 
 13. Károlyfalva, Petőfi u. 28.

Papik Istvánné
14. Sátoraljaújhely, Deák u. 40/A 

Kertész Jánosné
 15. Rudabányácsk, Kárpát u. 5. 

Holod Miklósné 
  16. Károlyfalva,Rákóczi u. 71. 

Cilli Istvánné
 17. Rudabányácska, Lőtér u. 12 

Darida Béláné
18. Széphalom,Hosszúláz u. 8. 

Behina Istvánné
19. Sátoraljaújhely, 

         Vasvári P. utca 18. 1/1. 
Raczkovszki Józsefné

20. Sátoraljaújhely,Tokaji F. u. 6. 
Sesztákné Kol Csilla 

Tornác és az erkély kategória:

     1. Károlyfalva,Petőfi u. 20. 
Kamarás Kinga 
2.Rudabányácska,

              Bányácska u. 29. 
Veresné Dr. Frind Katalin

3.Rudabányácska 
 Bányácska u.  17.  
Kövesfalviné Kőhalmi Andrea 

4. Sátoraljaújhely,Jókai u. 60/B 
Matisz Józsefné  

5. Sátoraljaújhely,Új u. 8.
Jarasovits Sándor Zoltán 

6. Rudabányácska, 
  Bányácska u.  81.  

Forró-Bathó Adrienn Ivett 
7. Rudabányácska
Bányácska u. 42.
Kiss Ferencné 

 8. Károlyfalva,Dózsa Gy. u. 1. 
Cilli Lászlóné 

    9. Sátoraljaújhely,Hársfa u. 4. 
Soltész Jánosné

10. Széphalom,Hosszúláz u. 36. 
Sprenczné Kovács Anett 

Erkély kategória:

     1. Sátoraljaújhely, Erdős u. 1. 
Molnár György 

  2. Sátoraljaújhely,Harmat u. 3. 
Szabó Andor Ferencné 

3. Sátoraljaújhely,Harkály u. 12. 
Frankóné Dulina Éva 

4. Rudabányácska,
Bányácska u. 70.
Magyar Gézáné
5. Sátoraljaújhely,
Kopaszka u. 16.

Balázsné Rozgonyi Katalin
  6. Sátoraljaújhely,Szeder u. 4. 

Karakó Béláné
7. Sátoraljaújhely, Harkály u. 1. 

Murányi Péter Rezsőné 
8. Sátoraljaújhely, Miklósy u. 8. 

Balogh Andorné
9. Sátoraljaújhely, 

             Vasvári u. 21. fsz.3. 
Institóris Margit Katalin

10. Sátoraljaújhely, Kerek u. 9. 
Fábián László János 

11. Sátoraljaújhely,Hegyalja u. 9. 
Margitay Istvánné

12. Rudabányácska,Lőtér u. 20. 
Ihnáth Gézáné 

13. Sátoraljaújhely, 
Vasvári P. 27. fsz 2.
Ládi Barnabásné 

14. Sátoraljaújhely,Seregély u. 5. 
Medvig Mihályné

15. Rudabányácska,Szeder u. 2. 
Varknalné Kárpát Marianna

16. Rudabányácska, Lőtér u. 18. 
Ihnáth Józsefné

17. Széphalom, Kazinczy u. 268. 
Monokné Farkas Ibolya

18. Sátoraljaújhely,
Vasvári u. 23. fsz.3.

Szabóné Hutkay Ildikó
 19. Sátoraljaújhely, Szeder u.12. 

Gecse Gáborné 
20. Sátoraljaújhely, 

                 Seregély u. 12. 
Egressyné Kufcsák Éva Mária

Az előkert kategória:

1.Sátoraljaújhely,Boronkai u. 10. 
Dóri Elemérné 

2.Rudabányácska,
Szabadság u. 6.

Frankó Lászlóné
 3. Károlyfalva,Dózsa Gy. u. 14. 
Matiszné Nezáczki Anna Mária 
  4. Sátoraljaújhely,Bajza u. 23. 

Ujpál Tamás 
     5. Károlyfalva,Kossuth u. 5. 

Hochvártné 
Vágvölgyi Gabriella

6. Sátoraljaújhely,Batsányi u. 24. 
Galambos Éva 

7.Rudabányácska,
Bányácska u. 69.

Bodrogi Györgyné 
8. Rudabányácska

 Bányácska u.  37.  
Festő-Hegedüs Mihály 

9.Rudabányácska
Bányácska u. 27.
Ihnáth Miklósné

10.Sátoraljaújhely,Bezerédi 12. 
Ignáth Illésné

   11. Sátoraljaújhely, Szív u. 23. 
Majoros Anikó Zsuzsanna 

12. Rudabányácska
 Bányácska u.  21.   

Soltész Miklós Jánosné 
13. Sátoraljaújhely

                Májuskút u. 23. 
Tóbiásné Novák Magdolna

14.Rudabányácska
Bányácska u. 35.

Virág Judit Etelka 
 15. Sátoraljaújhely, Dókus u. 1. 

Szegedi Ernőné
16. Sátoraljaújhely,Pacsirta u. 10. 
Molnárné Nagy Csilla Andrea

17. Sátoraljaújhely, Tőke sor 5. 
Szabó Andorné 

18. Sátoraljaújhely,Pacsirta u. 14. 
Sipos Sándorné 

19. Sátoraljaújhely,Szív u. 40/A 
Janics Jánosné 

20. Sátoraljaújhely,Tőke sor 3. 
Klusóczki Ferencné 

A Város legszebb kertje: 
Katona Béláné, 

Rudabányácska, Kárpát utca 1. sz

A képviselő-testület tagjainak 
különdíjasai:

Szamosvölgyi Péter polgármester 
Cilli Lászlóné

Károlyfalva, Dózsa Gy. u. 1. sz.

Dankó Dénes alpolgármester
Hörcsik Jánosné
Sátoraljaújhely, 

Vasvári P. u. 26. 3/3. sz.
ésMolnár László, Sátoraljaújhely, 

Vasvári P. u. 34. I./2. sz. 

Csernai Ferencné 
önkormányzati képviselő 

Ivánné Hanuta Andrea
Károlyfalva, Rákóczi u. 77. sz.

 és
Szatmári-Struba Aranka, 

Sátoraljaújhely, Bajza u. 1. fsz./3. 

Kracson Norbert 
önkormányzati képviselő 

Galambos Éva
 Sátoraljaújhely, Batsányi J. u. 24. 

 és 
Institóris Margit Katalin

Sátoraljaújhely, 
Vasvári P. u. 21. fsz./3. 

Lukács Tamás 
önkormányzati képviselő 
Zalainé Bodnár Mariann 

Sátoraljaújhely, Virág u. 3. sz.

és
Pós László Jánosné

Sátoraljaújhely, Bezerédi u. 13. 
és 

Sági Ferenc, 
Sátoraljaújhely, Bezerédi u. 5. 

Palicz István 
önkormányzati képviselő

Tóbiásné Novák Magdolna
Sátoraljaújhely, Májuskút u. 23. 

és 
Maros Ferenc 

Sátoraljaújhely, Molnár B.u. 12. 
és

Kiss Attila Gáborné
Sátoraljaújhely, Víg u. 2.

Schweitzer Tamás 
önkormányzati képviselő 

Molnár Béláné, 
Sátoraljaújhely, Aradi Vértanúk 

útja 22. 

Sebes Péter 
önkormányzati képviselő 

Vécsi Lajosné
Sátoraljaújhely, Új u. 10. sz 

és
Sárosi Jánosné

Széphalom, Jakobinus u. 2. sz. 

Szőnyi István 
önkormányzati képviselő

Balogh Andorné
Sátoraljaújhely, Miklósy u. 8. sz

és
Frankó Lászlóné, 

Rudabányácska, Szabadság u. 6. 

Róth József 
önkormányzati képviselő

Hutkay Jánosné
Sátoraljaújhely, Vasvári P. u. 21. 

és 
Ujpálné Bányácski Nikoletta,  

Sátoraljaújhely, Bajza u. 23. sz

Szabó János 
önkormányzati képviselő 

Molnár György
Sátoraljaújhely, Erdős I. u. 1. sz.

„Tiszta utca” akció:

Az év során 16 alkalommal pon-
tozták a közterület-felügyelők a 
város utcáit tisztaság szempont-
jából. A legmagasabb elérhető 
pontszám 160 volt.

Idén a Cserjés sor érte el a leg-
több pontot, 157-et, így ez az utca 
lett az első helyezett. 

Második lett a pontok alap-
ján Boronkai utca 155 pont-
tal, a harmadik pedig a Ka-
tona Dénes utca 154 ponttal. 

A Cserjés sor lakóit jutalmul 
30%-os díjkedvezmény illeti 
meg a jövő évi hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díjukból
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Egyre szebb lesz

Jó ütemben halad a sátoraljaújhe-
lyi Bortemplom megújítása. Az 
ikonikus pincerendszert már le-
szigetelték, ezáltal jelentős föld-
mennyiséget mozgattak meg. Ez-
zel együtt az épület alsó része is 
megszabadult az évtizedek alatt 
fölhalmozódott törmeléktől. Dan-
kó Dénes alpolgármester szerint 
most már mindenki számára lát-
hatóvá vált az épített kulturális 
örökség teljes mérete. A pincéket 
védő szigetelés felett alakítják ki 
azt a területet, ahol majd füvesí-
tett közösségi tér szolgálja az ide 
érkezők pihenését. 1.8 milliárd 
forintot fordíthatnak a teljes pro-
jektre a Tokaj-Zemplén fejlesztési 
programnak köszönhetően. Ebből 
1.4 milliót a tényleges építkezés-
re, felújításra használnak majd fel. 
Bár van még mit tenni az épület 
szerkezetének megerősítéséért és 
az udvar teljes kialakításáért, ha-
marosan még látványosabb mun-
ka következik az alpolgármester 
szerint. Az udvaron látszanak a 
pincék szellőző nyílásai is, ame-
lyeknek a későbbiekben funkciót 
is adnak majd. Majd hamarosan 
az épület megújítása is elkezdő-
dik. Az lesz igazán a legszembe-
tűnőbb változás. Az épület eredeti 
formájának és annak szépségének 
helyreállítása a legfontosabb cél.
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Sátoraljaújhely adott otthont az 
első Kelet- Magyarországi Mű-
vészeti Alternatív Óvodák Regi-
onális konferenciájának, amit az 
„Óvodai nevelés a Művészetek 
Eszközeivel” alternatív progra-
mon belül szerveztek meg. Az 
eseményen több mint 150 óvoda-
pedagógus vett részt. A program 
célja, hogy a nevelők tudatosab-
ban személyiségfejlődésében a 
nevelési programjukba az erkölcsi 
és szociális készségek erősitését 
célzó ismereteket.  Nagy Jenőné 
az alternatív program szervezője 
elmondása szerint évekkel ezelőtt 
rájöttek arra, hogy ennek tudatos 
beépitése a hétköznapokba, akár a 
kis, a középső és nagy csoportban 
is elengedhetetlen. Ezek közül is 
kiemelte a vigasztalás, a kitartás, 
az önismeret és a figyelmesség 
képességének elsajátítását, erő-
sítését a gyermekekben, ami a 
mai világban kiemelten fontos. 
Zelina Zoltánné a Hétszínvirág 
Óvoda vezetője szerint ezeknek 
a képességeknek a nevelésben 
való megjelenése kifejezetten 
fontos a gyermeknevelésben.

Óvodai nevelés-erkölcsi 
és szociális képességek

Köszönet a munkájukért

A szociális munka napját ünnepel-
ték Sátoraljaújhelyen, az Egye-
sített Szociális Intézményben, 
ahol a kötetlen beszélgetéseké és 
az elismeréseké volt a főszerep 
ezen a napon. Az év 365 napján 
végeznek ember feletti munkát, 
azok, akik ebben a szférában 
dolgoznak. Családok, idősek ki-
szolgálása a legnehezebb helyze-
tekben is, mondta köszöntőjében 
Csernai Ferencné intézményve-
zető. November 12-ét még 2016-
ban nyilvánították munkaszüneti 
napnak. Ilyenkor nem csak egy 
szabadnapot kapnak a szociá-
lis szférában dolgozók, hanem 
több éves munkájukat köszönik 
meg a vezetők. Az is elhangzott, 
hogy a sátoraljaújhelyi intézmény 
dolgozói, ha segíteni kell a csa-
ládoknak, időseknek, mindig ott 
vannak. Ez egy nehéz, sok áldo-
zattal járó munka, ezért is jár a 
köszönet és a hála, mondta Sza-
mosvölgyi Péter polgármester.

Karácsonyra készülődik Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata és a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ közös szer-
vezésében idén is a Karácsonyi 
forgatag programsorozata vár-
ta a családokat a Rendezvény-
térre, hogy közösen készülőd-
jenek az adventi időszakban. 

November 27-én, a város adventi 
koszorúja első gyertyájának megy-
gyújtása alkalmával a betlehemi 
jászol mellett színes programok 
kísérték az estet. Csodálatos, vá-
rakozással teli időszak ez, amely 
segíthet abban, hogy a karácsonyt 
megelőző négy hétben elkezdjünk 
befelé figyelni, ráhangolódni az 
ünnepre, és észrevegyük a min-
dennapi ajándékokat, amelyeket 
kapunk. Már hagyományos mó-
don az „Advent hírnökei” az Ár-
pád-házi Szent Margit Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda gyer-
mekei voltak, akik elhozták mű-
sorukkal az ünnepi hangulatot. A 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont igazgatója, Budainé Bodnár 
Edit beszédében kiemelte, hogy 
köszönet jár mindenkinek, aki 

részt vesz az adventi hétvégék 
szervezésében, ezzel ugyanis so-
kak lelkébe gyújtják meg a ké-
szülődés lángját. A szervezők a 
gyerekekre is gondoltak, hiszen a 
Pom-Pom Família „Csengő szól” 
című műsorával kedveskedtek 
nekik. Szamosvölgyi Péter Sáto-
raljaújhely Város polgármestere 
adventi gondolataiban elmondta, 
hogy ő azt szeretné, hogy a ka-
rácsonyi ajándékvásárlás mellett 
szakítsunk időt arra, hogy lélek-
ben is megéljük ezt az időszakot. 
Ezt követően a város vezetője és 

a történelmi egyházak képvise-
letében Kecskés Attila főesperes 
gyújtotta meg az első gyertyát.

Advent második vasárnapja
kicsit mozgalmasabb volt, a ha-
gyományoknak megfelelően. A 
„Meghitt karácsonyi várakozás” a 
Petőfi Sándor Református Általá-
nos Iskola diákjainak zenés műso-
ra várta a családokat, majd a „Kis 
karácsonyi énekek” Jászter Beáta 
és Novák Zoltán közreműködésé-
ben csendültek fel. Ebben az esz-
tendőben is hagyományosan a jó-
tékonysági Mikulás-futás hozott 
izgalmat kicsiknek és nagyoknak. 
Dr. Fazekas Márk Sátoraljaújhely 
aljegyzője ezt követően osztotta 
meg gondolatait arról, hogy szá-
mára mit is jelent a karácsonyi 
készülődés, majd a második gyer-
tyát Dezső Attila református lelki-
pásztorral gyújtották meg. Mind a 
két vasárnapon karácsonyi vásár 
és jó hangulat várta az itt élőket. 

December 11-én és 18-án, ad-
vent harmadik és negyedik va-
sárnapján is folytatódik az ünnepi 
programok sora, ahova szeretettel 
várnak mindenkit a szervezők.



Hit, magyarság, béke

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár adott otthont a „Mindennapi 
Fohászaink” című előadásnak. Jó-
nás Zoltán és Balogh Ágnes mű-
sorában szó volt a hitről, az örök 
vágyról, a belső békéről, útkere-
sésről és magyarságukba vetett 
hitükről. Ehhez segítségül hívták 
a verseket, többek között Mar-
kó Béla, Dsupin Pál és Kányádi 
Sándor műveit. Jónás Zoltán úgy 
érezte, hogy olyan külső impulzu-
sok érik, amik arra sarkalják, hogy 
ezek által mondja el érzéseit, gon-
dolatait. A versek között népdalok 
is helyet kaptak. Farkas Emese kö-
zépiskolai tanuló tolmácsolásában 
hallhatták az érdeklődők. Az előa-
dás témája segíthet megfogalmaz-
ni a belső bizonyosságot. Segít 
vissza adni a hitet, a magyarságot, 
ami a mai világban a legtöbbet je-
lentheti, tette hozzá Jónás Zoltán.
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Emlékezés – piros pipacs

A sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum 
és a Petőfi Irodalmi Múzeum- A 
Magyar Nyelv Múzeuma szer-
vezésében rendhagyó történelem 
órára várták a megemlékezőket a 
Hősök Temetőjében. Minden év 
november 11-én, 11 óra 11 perc-
kor nem csak országszerte, hanem 
a világ több pontján is fejet hajta-
nak az első világháborúban elesett 
katonák emléke előtt. Ez az idő-
pont ugyanis az első világháború 
fegyverszünet megkötésének dá-
tuma. A piros pipacs, mint jelkép 
ezen az eseményen is megjelent, 
ezzel tisztelegve a hősök előtt.

Az Év Kiállítása címet nyerte el a Hátsó füves
A Pulszky Társaság – Magyar 
Múzeumi Egyesület ebben az 
évben is nemes célok mentén 
hirdette meg az Év kiállítása 
versenyét, amelyre két kate-
góriában nevezhettek a hazai 
múzeumok. A Kazinczy Ferenc 
Múzeum a 4 millió forint alatti 
költségből megvalósított kiállí-
tások kategóriájában nevezett 
és nyerte el Az Év Kiállítása dí-
jat. A Pulszky Társaság idén is 
a muzeális intézmények kiállí-
tásainak újszerűségét, a közön-
séggel való kapcsolatteremtő 
és kommunikációs képességét, 
tudományos felkészültségét 
és kreativitását jutalmazta. 

Szakmai elismerés

  A Pulszky Társaság, mint a mú-
zeumok fejlődését támogató civil 
szakmai szervezet célkitűzése, 
hogy az általa alapított díj a szak-
ma által értékelt, magas presz-
tízzsel járó elismerés legyen. A 
kilenc tagból álló szakmai zsűri 
számos szempontot figyelembe 
véve értékelte, többek között a sá-
toraljaújhelyi múzeum munkáját, 
a Hátsó füvesben rejlő értéket, új-
donságot és komplexitást. A társa-
ság által adományozott kategória 
díjat most először kapta meg ez az 
intézmény, de elismerő oklevél-
ben már két korábbi kiállításukat 
-az „Erdőjárók kalauza”-át és az 
„Újhely és a nagy háború”-t- dí-
jazták. A vidéki magyar labdarú-
gást megelevenítő „Hátsó Füves” 
pedig kategóriájának győztese-
ként kapta meg a rangos díjat. 

 Ringer István, igazgató elmond-
ta, az elismerés átvétele örömte-
li pillanatokat hozott a múzeum 
dolgozói számára. „Ez minden-
képpen egy jó visszajelzés, hiszen 
szakmai díjról van szó. Ráadásul 
a Pulszky Társaság a legjelen-
tősebb hazai múzeumi szakmai 
szervezet. Ilyen módon kiemelten 
fontos, hogy ők hogyan véleked-
nek a mi munkánkról.” A kiállítás 
kapcsán pedig azért is örültek en-
nek az elismerésnek, mert ez az 
első olyan tárlat, ami egy társa-
dalmi problémakör mentén pró-
bál múzeumi, muzeológiai kísér-
letet véghez vinni az értékőrzés és 
érték mentés jegyében, emelte ki. 

Élményekkel telve

  Ringer István emlékeztett a kiál-
lítás mögött rejlő célokra is. Arra, 
hogy a kistelepülések futball-
múltjával foglalkozik a kiállítás, 
egy olyan sajátos mikrovilággal, 
közeggel, ami jóval több, mint 
egy játék vagy sportág, hiszen 
ezeknek a kistelepülési labdarúgó 
csapatoknak nagyon komoly kö-
zösségi kohéziós szerepük volt és 
van még ma is. Sajnos nagyon sok 
helyen, különösen itt a mi környé-
künkön az elmúlt években számos 
kis csapat megszűnt. Ezeknek a 
problémakörével foglalkozik a 
kiállítás, illetve egy olyan doku-
mentációs munkát, gyűjtőmunkát 
is végeztek, ami alapvetően egy-
fajta értékmentésnek is felfog-
ható.  Nagyon sajátos az elmúlt 
15,20,30 év ilyen jellegű tárgyi 
dokumentációs anyag gyűjtése. 
Olyan dokumentumokat, tárgya-
kat sikerült összegyűjteni, amik 
nagy valószínűséggel az enyésze-

té lettek volna néhány év múlva. 
„Nagyon fontos megemlíteni, 
hogy a Nemzeti Sport hasábjain, 
Csillag Péter újságíró által, aki 
egyben a kiállítás kurátora is, in-
dult el a „Hátsó füves” országjá-
ró sorozat, aminek a lényege az 
volt, hogy a Magyarország, sőt 
bizonyos értelemben határon túli 
magyarlakta települések amatőr 
labdarúgásának, alapvetően fo-
tós szempontú dokumentálása 
valósuljon meg kiváló fotós kol-
légáinak segítségével”, mondta a 
múzeumigazgató. „Ez az anyag, 
fotók, történetek, szöveganyag je-
lentette a kiállítás alapját, amiből 
egy könyv is készült, ugyancsak 
Hátsó füves címmel. Innen jött az 
ötlet, a gondolat, hogy a fotókat 
ki lehetne egészíteni olyan ins-
tallációkkal, olyan helyi jellegű 
gyűjtésekkel, amiből aztán ösz-
szeáll egy klasszikus múzeumi 
kiállítás, és tulajdonképpen ez va-
lósult itt meg. Mindehhez pedig 
társult egy közösségi mozgalom.” 

  A múzeum igazgatója arról is 
beszélt, hogy ennek köszönhető-
en jöhetett létre a „Harmadik fé-
lidő bisztró” is, ahol rendszeres 
előadásokat szerveztek sporttör-
ténészekkel, sportújságírókkal és 
sportolókkal. Vendég volt többek 
között M. Pál József irodalomtör-
ténész, sportesszé író és Nyiri Pé-
ter nyelvész, akik a sportnyelvről 
beszélgettek, Berkesi Judit televí-
ziós riporter, egykori női futbal-
lista, Juhár Tamás a város legtöbb 
válogatottságig jutó focistája, Pi-
sont István és Maka István, akik-
kel Csillag Péter a romák és a 
futball kapcsolatáról beszélgetett. 
Juhász Péter, Tokár Tibor, Var-
ga László és Vachter Gábor, az 
1990-es évek Patak-Újhely derbi-

jeinek emlékezetét idézték meg. 
Terítéken volt a sport és az iden-
titás kapcsolatrendszere, és a ma-
gyar stadionálmok is, mely utób-
biról Dr. Zeidler Miklós történész 
és Szabó Lajos sporttörténész, a 
Magyar Olimpiai és Sportmúze-
um igazgatója voltak a vendégek. 

  Ezzel együtt elindult egy olyan 
„Hátsó füves futballmentő túra” 
névre keresztelt misszió, aminek 
a lényege az volt, hogy a környék-
beli megszűnt csapatok pályáján 
játszottak futballmérkőzéseket. 
Újra összeállt a helyi futballkö-
zösség és a nosztalgikus vissza-
emlékezéseken túl itt is komoly 
gyűjtő és dokumentarista munka 
volt. Megalakult a Zempléni Fő-
nix amatőr csapata, mely ellen-
félkeresés közben újjáélesztette 
a környék megszűnt csapataiból 
Hercegkút, Bodrogolaszi, Tolcs-
va, Makkoshotyka, Hollóháza, 
Füzér, Mikóháza és Olaszliszka 
csapatait egy-egy játék erejéig. 

Folytatás előadásokkal

 Ringer István arról is beszélt, 
hogy sok lehetőség rejlik ebben 
a rendezvénysorozatban. Bár a 
szándékuk az volt, hogy ezt a ki-
állítást jövő márciusáig láthatta 
volna csak az újhelyi közönség, 
majd ezt követően országjáró 
körútra indult volna, azonban 
a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben a múzeum munkatársai úgy 
döntöttek, hogy jövő év végéig 
még biztosan Sátoraljaújhely ad 
otthont a már díjazott tárlatnak. 
Ezzel együtt pedig folytatni sze-
retnék a beszélgetéssorozatot is. 

www.kazinczyferencmuzeum.hu

Újra ülésezett az Aszú 
Bölcsője Egyesület 

A sátoraljaújhelyi Aszú Bölcső-
je Egyesület tagjai a novembe-
ri hónapban is több alkalommal 
egyeztettek arról, hogy miként 
tudják a város borászat kapcsán 
megfogalmazott ötleteit megva-
lósítani. Így volt ez legutóbb is, 
amikor az elnökség számos té-
makörben egyeztetett. Elsőként 
olyan javaslatok fogalmazódtak 
meg, amelyek - az úgynevezett 
Top plusz pályázat keretében, 
ami mintegy 50 millió forintnyi 
fejlesztést jelent - az ungvári pin-
cesor további fejlesztését miként 
tudják elősegíteni. Sok gyakor-
latias ötlet és kérés hangzott el.
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10 milliárd forint összértékű be-
ruházást valósított meg a Con-
tinental Dohányipari Csoport 
a 131 éves múltra visszatekintő 
sátoraljaújhelyi dohánygyár-
ban. Az ipari robottal felszerelt, 
új előkészítési üzemcsarnoknak 
és a teljeskörűen modernizált 
gyártósornak köszönhetően a 
cég jövője és a több száz mun-
kahely biztosítása is garantált. 
A létesítmény átadó ünnepségén 
részt vett Varga Mihály pénz-
ügyminiszter is, aki elmondta: 
a magyar vállalkozásokba fek-
tetett támogatás a jövő záloga.

Az új létesítmény építése még 
2021-ben kezdődött el. Ennek 
eredményeként egy három szin-
tes, egyenként 1800, azaz ösz-
szességében mintegy 5400 
négyzetméteres alapterületű és 
modern technológiával felsze-
relt új csarnok létesült. Az átadó 
ünnepségen Füzi Csaba a sáto-
raljaújhelyi dohánygyárat tulaj-
donló Continental Dohányipari 
Zrt vezérigazgatója elmondta, 
az elmúlt 20 év egyik legna-
gyobb fejlesztése valósult meg.
"A projekt elszámolható ösz-
szköltsége 9 milliárd 274 millió 

forint, amelyből 3 milliárd 640 
millió forint, azaz közel 40 szá-
zalékos támogatást kaptunk a 
nagyvállalati beruházási prog-
ramnak köszönhetően. Közben 
az elmúlt két évben végül ettől 
többet költöttünk fejlesztéseink-
re. Így érte el a 10 milliárd forin-
tot." A projekt legnagyobb eleme 
az összköltség 41 százalékát az 
impozáns, modern ipari techni-
kával felszerelt, klimatizált há-
romszintes csarnokra fordították. 
A teljes összeg közel 39 száza-
lékát pedig, a modern dohánye-
lőkészítő üzem berendezéseire, 
emlékeztetett a vezérigazgató.
Ezek a fejlesztések azért is 
fontosak, mert több mint 
500 munkavállalónak bizto-
sít megélhetést, amely a vá-
rosban a második legnagyobb 
munkaadót is jelenti egyben. 
   Varga Mihály pénzügyminisz-
ter kiemelte, ez a régió az elmúlt 
időszakban a legdinamikusabban 
fejlődött. „Egy nagyon jelen-
tős és nagyon komoly változás 
zajlik Észak-Magyarországon, 
Sátoraljaújhelyen és a régióban 
is. Ezzel párhuzamosan a mun-
kanélküliek száma is jelentősen 
csökkent, 46 ezer főről 18 ezer 

főre. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 17 százalékról sike-
rült 6,2 százalékra csökkenteni 
a munkanélküliségi rátát. "Van 
még dolgunk, nem szabad meg-
állni, folytatni kell ezt a munkát, 
ez a legfontosabb”, tette hozzá a 
szaktárca vezetője. Az ünnepség 
részeként az is elhangzott, hogy 
a teljes fejlesztés jelentős részét, 
mintegy 60 százalékát önerőből 
és banki hitelből, 40 %-át a Pénz-
ügyminisztérium által megítélt 
beruházási támogatásából tud-
ta megvalósítani a vállalkozás. 
   
Dr. Hörcsik Richárd, a térség or-
szággyűlési képviselője szerint 
ennek a beruházásnak a nyomán 

a cégcsoport bizonyítékát adta 
annak, hogy érdemes a magyar 
vállalkozásokat segíteni. "Az 
elmúlt 25 évben folyamatosan 
fejlesztettek, de ahhoz, hogy a 
kemény világ és európai piacon 
talpon tudjon maradni, ehhez kel-
lett a kormányzati segítség. Ez 
közel 500 munkahely biztosítását 
jelenti, mintegy 8-10 ezer olyan 
dohánytermelővel együtt, aki-
nek a végtermékét feldolgozzák. 
Nem utolsó sorban pedig segíti a 
műszaki alkalmazottak elhelyez-
kedését, a magyar innovációt is." 
   
  A rendezvény keretében vehet-
te át a Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata által adományozott 
Pro Urbe díjat Sánta János József, 
tulajdonos. Szamosvölgyi Péter 
polgármester kiemelte, hogy „a 
cég olyan munkakörülményeket 
teremtett, olyan robotizálást és 
olyan bővítéseket hajtott végre, 
zömében állami támogatásból, 
ami nemcsak azt jelenti, hogy jól 
működik a cég, hanem azt is, hogy 
az itt dolgozóknak a munkalehe-
tőségei egészségesebbek, kultu-
ráltabbak. Ez a cég dinamikusan 
fejlődik és példát mutat más tér-
ségbeli cégek számára is. Boldo-
gok és büszkék vagyunk, hogy 
ez a magyar tulajdonú cég ilyen 
szépen fejlődik.” Az ünnepség 
folytatásaként a vendégek szá-
mára arra is lehetőség nyílt, hogy 
megtekintsék az új csarnokot.

Fejlesztés, beruházás, munkahelymegőrzés - tovább erősödik a nagy múltú cég



A Nyelvmúzeum legújabb köteteiről…

Kazinczy Ferenc korában Szép-
halom szellemi központ volt, 
hiszen levelezésével, irodalom-
szervező magatartásával behá-
lózta az országot; ha kellett, ítélt, 
bírált; s az sem elhanyagolha-
tó tevékenysége, hogy könyvek 
szerkesztésével és kiadásával is 
foglalkozott, mindemellett pedig 
gyűjtötte is a köteteket. Szüle-
tésének 263. évfordulóját ün-
nepelve is méltón emlékezünk 
meg a széphalmi mesterről, hi-
szen A Magyar Nyelv Múzeuma 
a folyamatos könyvkiadásokkal 
is kapcsolódik Kazinczy szel-
lemiségéhez: két új kiadvány-
nyal bővült a könyvműhelyünk. 

Kazinczy Ferenc: Híven szeretni 
a jót… címmel jelent meg válo-
gatott írásainak gyűjteménye. A 
könyvcím ismerősen csenghet, 
hiszen 2009-ben a Kazinczy Fe-
renc Társaság jelentette meg ezt 
az antológiát, a szemelvények 
válogatása Fehér József és Ko-
váts Dániel nevéhez köthető. 
Ezt átdolgozva, a Kazinczy-ku-

tatás legfrissebb eredményeit 
felhasználva, a legújabb kritikai 
kiadások alapján született meg a 
kiadvány, mely Kazinczy rend-
kívül gazdag életművéből kínál 
ízelítőt az olvasók számára. Mű-
faji gazdagságából ad egyfajta 
kivonatot, legfontosabb, olykor 
pedig a legismertebb írásaiból 
válogatva: verseket, műfordítá-
sokat, tanulmányokat, szépprózai 
részleteket olvashatunk Kazin-
czytól, valamint szerteágazó le-
velezésébe is bepillantást enged. 
A Kazinczy-írások gyűjteménye 
külsőleg is megújult az előző ki-
adáshoz képest: új borítót, külsőt 
kapott, illetve a kötetben szerep-
lő képeket is frissítettük, s így a 
megújult Emlékkertről vannak 
benne felvételek. A Híven szeret-
ni a jót… elnevezésű gyűjtemény 
betekintést ad Kazinczy világá-
ba, azonban a válogatáshoz és 
szövegközléshez alapul vett ki-
adványok feltüntetésével további 
olvasnivalót is kínálunk a Kazin-
czy-életmű iránt érdeklődőknek. 

A másik legújabb kiadványunk a 
Széphalmi irodalmi herbárium. A 
kiadványt a 2005-ben a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban megrendezett 
Kis magyar irodalmi herbárium 
című kiállítás szövegei alapján ál-
lította össze az első kiadás során, 
2017-ben a Nyelvmúzeum igaz-
gatója, Nyiri Péter. A Széphalmi 
irodalmi herbárium elnevezésű 
kiállításból ad válogatást, bemu-
tatva, hogy az ember és a termé-
szet kapcsolatát hogyan ragadta 
meg a szépirodalom. Az alapkon-
cepciót meghagyva frissítettük a 
kiadványt: új borító, illetve telje-
sen új színvilág jelenik meg ben-
ne, a zöld szín még jobban érzé-
kelteti a természet és az irodalom 
összefonódását. Ugyanakkor a 
tartalom változatlan: szépirodal-
mi idézeteket kínálunk képekkel 
gazdagítva. A klasszikus magyar 
irodalom nagyjainak szövegrész-
leteivel harmonizálnak az 1600-as 
évből származó, A Magyar Nyelv 
Múzeuma gyűjteményében sze-
replő Füveskönyv illusztrációi. 

A fent bemutatott kötetek gyara-
pítják A Magyar Nyelv Múzeuma 
által kiadott könyvek sorát, ezzel is 
gazdagítva a könyvkiadói munka 
eredményeit. Miközben Kazinczy 
Ferenc írása jut eszünkbe, mely 
szerint „Munkáidnak úgy kell 
megjelenni a’ mint azok érdem-
lik.” – erre törekszünk a Nyelv-
múzeum szellemi műhelyében. 

Stumpfné Braun Zsuzsanna
gyűjteményi múzeológus

Latabár Teátrum - újra

A sátoraljaújhelyi Latabár Szín-
házban mutatta be legújabb darab-
ját a Latabár Teátrum. November 
5-én és 6-án, a Trombitás frédi 
meséje című produkcióval lep-
te meg a társulat a közönséget. 
Schweitzer Tamás rendező, ko-
reográfus szerint nagy örömet je-
lentett számukra, hogy újra szín-
padra léphettek, de a teltházas 
előadás is azt mutatta, van is igény 
az ilyen estekre Sátoraljaújhelyen. 
Nem meglepő, hiszen a pandémia 
idején az amatőr színészeknek és a 
közönségnek is mindezt nélkülöz-
niük kellett.  A történet színpadra 
állításával éppen ezért már ez idő 
alatt is dolgoztak, ez pedig azért is 
volt kihívás, mert az elmúlt idő-
szakban új tagokkal is bővültek és 
voltak, akik elhagyták a társulatot. 
Így újra közösséget kovácsoltak 
és újra tanultak sok mindent. A 
rendező munkatársa volt Jászter 
Beáta, még a darabban közre-
működött Kopp Kinga, Bagonyi 
János, Haluska Katalin, Haluska 
Tamás, Andrássy Judit, Német 
Dániel és Szemán Péter vala-
mint a Latabár Teátrum tánckara.

„Anyanyelvünkért és 
Széphalomért”

A magyar nyelvért, Széphalom 
eszméjéért és A Magyar Nyelv 
Múzeumáért végzett kiemelkedő 
munkája elismeréséül idén Pa-
nyuscsik Jánosné vehette át az 
„Anyanyelvünkért és Széphalo-
mért” díjat. Az Anyanyelvápolók 
Szövetsége és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum- A Magyar Nyelv Múze-
uma közös elismerését ünnepélyes 
keretek között, a hagyományok-
nak megfelelően idén is a ma-
gyar nyelv napján Nyiri Péter az 
Anyanyelvápolók Szövetségének 
alelnöke, a Magyar Nyelv Múzeu-
mának igazgatója és Fehér József 
nyugalmazott múzeumigazga-
tó közösen adta át a díjazottnak. 
A magyar nyelv ápolása, a diá-
kok ezirányú oktatása, a határon 
átnyúló kapcsolatok, a Magyar 
Nyelv Múzeuma munkájának 
népszerűsítése és a Kazinczy Tár-
saság megalapításában való köz-
reműködés. Az elmúlt évtizedek-
ben ezeket tartotta szívügyének 
Panyuscsik Jánosné. Erről is be-
szélt az átadó ünnepségen. Marika 
néni azt is hozzátette, számára kü-
lön öröm volt az, hogy a felnövek-
vő nemzedék tagjai között kilenc 
olyan tanítványa is volt, akik ké-
sőbb a magyar nyelv oktatását vá-
lasztották már pedagógusként és 
vele együtt tanítottak. A magyar 
nyelv napja keretében ezt köve-
tően Csuja Imre, Jászai Mari-dí-
jas színész tartott előadói estet.
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Palotás Petra: Előbb-utóbb szerelem
Palotás Petra magyar író, az RTL 
Klub korábbi műsorvezetője. 
Első televíziós szereplése műsor-
vezetőként a Griff Gentlemen's 
Pop-rock fesztiválon volt, 1994-
ben, később csatlakozott az RTL 
Klubhoz, ahol a Bravo TV hozta 
meg neki az országos ismertsé-
get, de hallhattuk hangját a Bu-
dapest és a Roxy Rádióban is.

2006-ban jelent meg első könyve, 
a Bangkok titkai, melyet azóta szá-
mos másik követett. 2008-ban há-
zasodott meg, azóta Hamburgban 
él férjével és kislányával.Előbb-
utóbb szerelem című regénye a 
modern, feszített élettempójú em-
ber kapcsolataival, párválasztásá-
val, társkeresésével foglalkozik.
Lássuk be, még a virtuális vilá-
gon kívül is eléggé nehéz meg-
találunk életünk szerelemét, bár 
a modern technika megkönnyíti 
azt, hogy bárkivel, akár a világ 
másik felébe is üzenjünk egy 
pillanat alatt. Ennek azonban, 
ahogy minden másnak is, megvan 
az árnyoldala, ha ugyanis nem 
körültekintően és odafigyelve 
csináljuk, akár végzetes követ-
kezményekkel is járhat. A mai vi-
lágban rengeteg olyan ember van, 
aki az internet mögé bújva kere-
si áldozatát, vagy játékszereit.
 Ilyen élethelyzetekben ismerjük 
meg a könyv szereplőit, hiszen 

ahogy a Biblia is mondja: „Nem 
jó az embernek egyedül lenni…”
Egy a menyasszonya által kiko-
sarazott fiatal tanárember, egy a 
hetedik X felé közeledő nagyma-
ma, és két harmincas lány; négy 
ember, akik különbözőbbek nem 

is lehetnének. Egy valami azon-
ban mégiscsak közös Vica, La-
ura, Dóri és Barnabás sorsában: 
akarva akaratlanul mindannyi-
uk életébe bekúszik a huszon-
egyedik század nagy kerítője: 
egy internetes társkereső oldal.

A nyugdíjas özvegy nagyma-
ma, aki szereti családját, sokszor 
ügyel unokáira, mégis magányos, 
ezért próbálkozik az interneten. 
Naivsága, a virtuális világban 
való járatlansága, jóakaratúsága 
miatt könnyű prédája az idegen 
identitások alatt rejtőzködőknek. 
Van szerelmi csalódáson átesett 
fiatal tanár, aki egyáltalán nem 
járatlan az online párkeresésben, 
szeretetéhsége és szerelemvágya 
mégis sebezhetővé és becsapha-
tóvá teszi. Laura, a gyermekét 
egyedül nevelő édesanya szintén 
az interneten próbálkozik, közben 
elfelejt esélyt adni kislánya vér-
szerinti apjának. Dóra, a harmin-
cas nő aki kétségbeesetten küzd 
gáncsoskodó kolléganőivel és 
fölösleges kilóival, reménykedve 
böngészi a társkeresőket, és nem 
látja meg maga mellett a hús-
vér férfit,  aki végül kénytelen a 
neten „megismerkedni” vele, és 
úgy egyeztetni végre a randevút.
 
 Tisztességtelen ajánlatok, vígjá-
tékba illő első randik, szakítások 
és beteljesült érzelmek kísérik vé-
gig a főhősök útját a végkifejletig.
Az Előbb-utóbb szerelem egy 
könnyed, lendületes történet, amit 
a romantikus regények kedvelői-
nek ajánlunk, ha egy kis kikapcso-
lódásra vágynak a korán sötétedő 
estében egy fárasztó nap után.

Könyvajánló



Önkormányzati Tudósítások: ismét külső helyszínen tanácskoztak
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata 2022. november 23-
án tartotta soron következő 
Képviselő – Testületi ülését. Ez-
úttal is kihelyezett ülést tartot-
tak, a Petőfi Irodalmi Múzeum – 
Kazinczy Ferenc Múzeumában. 
A helyszín apropóját az „Egy 
város 1000 arca” című helytör-
téneti kiállítás adta és  az, hogy 
nem mellesleg 1950-ig itt volt 
a Városháza is. Itt zajlottak a 
Képviselő- Testületi ülések is.

Igazgatási szünet. Az elhúzódó 
orosz-ukrán háborús konflik-
tus energiaválságot, drasztikus 
áremelkedést és bizonytalansá-
got okoztak egész Európában, 
így Magyarországon is. Közös 
érdek, hogy az ország energia-
felhasználásának mértékét éssze-
rű keretek, lehetőségek között 
csökkentse. Magyarország Kor-
mánya megalkotta a különleges 
jogállású szerveknél és helyi ön-
kormányzatok képviselőtestüle-
teinek hivatalánál elrendelhető 
igazgatási szünetre alkalmazan-
dó veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló kormányrendeletet, mely 

alapján a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete - az alkalma-
zottak szabadságának terhére – 
igazgatási szünetet rendelhet el. 
Az igazgatási szünet elrendelése 
lehetőséget ad az önkormányza-
toknak, hogy a téli időszakban 
az épületek bezárásával energiát 
és költséget takarítsanak meg. Az 
igazgatási szünet időtartama alatt 
a hivatali ügyfélfogadás az anya-
könyvi ügyintézési ügyelet kivé-
telével szünetel. A hivatal épüle-
teiben a fűtési rendszer kizárólag 
temperáló üzemmódban fog mű-
ködni. Mindezek figyelembe-
vételével a Képviselő Testület a 
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri 
Hivatal munkarendjében 2022. 
december 27. napjától 2023. ja-
nuár 6. napjáig terjedő időszak-
ra igazgatási szünetet rendelt el.

 A Zempléni Vízilabda Klub 
Egyesület uszoda beruházása. A 
Zempléni Vízilabda Klub Egye-
sület eredményes TAO pályázatá-
nak köszönhetően megkezdődött 
a Városi Uszoda fejlesztése. A 
beruházás összértéke több mint 
1,3 Mrd Ft, melyet a Magyar 
Vízilabda Szövetség 100%-os 
intenzitású támogatással hagyott 
jóvá. A látvány-csapatsport tá-
mogatását biztosító támogatási 
igazolás kiállításáról, felhaszná-
lásáról, a támogatás elszámolásá-
nak és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól 
szóló Kormányrendelet alapján 
„Amennyiben az igazolásban 
vagy a támogatási igazolásban 

foglalt jogcím építési engedély-
hez kötött beruházásra, felújításra 
irányuló tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás, és összege meghaladja 
a 10 millió forintot, úgy annak 
megvalósítását szolgáló támo-
gatás csak utófinanszírozás for-
májában nyújtható.” Figyelembe 
véve fentieket, az Egyesületnek 
a kivitelező által kiállított szám-
lák teljesítését követően nyílik 
lehetősége arra, hogy a pályáza-
ti támogatást lehívja a Magyar 
Vízilabda Szövetség elkülöní-
tett számlájáról. Tekintettel arra, 
hogy az Egyesület nem rendel-
kezik a fejlesztéshez szükséges 
forrással, valamint, hogy a be-
ruházás után az új uszoda ismé-
telten Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzatának a tulajdonába 
kerül, a képviselőtestület hozzá-
járult a felújításhoz kapcsolódó 
200.000.000,- Ft keretösszegű 
visszatérítendő támogatás nyúj-
tásához, melynek köszönhetően 
az Egyesület elő tudja finanszí-
rozni a beruházás számláit, majd 
a fejlesztést követően ezt a támo-
gatást visszafizeti Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzata részére. A 

beruházás eredményeként, fix fe-
dést kap a Városi Uszoda, mely 
nyári strand funkcióját is meg-
őrzi sportuszoda jellege mellett.

 A Zemplén Kalandpark energe-
tikai korszerűsítése. Az orosz-uk-
rán háború okozta infláció és 
energiaválság az egész világra 
kiható folyamatokat indított el, 
ennek tükrében Sátoraljaújhely 
városát is hangsúlyosan érinti 
a jelenlegi helyzet. Sátoraljaúj-
hely Város Önkormányzata az 
elsők között reagált a már nyá-
ron körvonalazódó problémákra, 
melynek kapcsán minden érintett 
intézménnyel egyeztetésre ke-
rült sor. Figyelembe véve, hogy 
a Magas-hegyi Turisztikai és 
Sportközpont – a Kalandpark - az 
egyik legtöbb villamos energiát 
felhasználó költségvetési szerve 
az Önkormányzatnak, a koncep-
cióban kiemelt helyet foglal el 
az energiahatékonyságának nö-
velése. A Kalandpark nem csak 
a helyben lakóknak, hanem az 
ország minden területéről érke-
ző vendégeknek különleges él-
ményt kínál. Élményelemei fo-
lyamatosan bővülnek, ezért az 
energiafelhasználása is egyre nő. 
A Kalandparkra vonatkozó terve-
zet viszonylatában többek között 
felmerült a napelempark létesítés 
is. A beruházás rendkívül költ-
séges, ugyanakkor az energia-
hatékonysági koncepcióba való 
illeszkedése nem megkérdője-
lezhető, hiszen az évek múltán 
történő megtérülés után jelentős 

mértékben csökkenne a Kaland-
park villamosenergia költsége. 
Tekintettel arra, hogy a fent meg-
határozott cél eléréséhez feltéte-
les közbeszerzés kiírása szüksé-
ges, továbbá a Magyar Kormány 
engedélyéhez kötött, a Képvi-
selőt-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a Kalandpark energia-
hatékonysági céljainak elérése 
érdekében történő intézkedések 
megtételére, amely magában 
foglalja a beruházás előkészü-
leteihez szükséges tárgyalások, 
egyeztetések lebonyolítását is. 

 Újabb emléktábla elhelyezése 
a Magyar Kálvárián. Sátoralja-
újhelynek a Kárpát-medence vi-
szonylatában is egyedülálló látvá-
nyossága a város fölé magasodó 
Szár-hegy tetején és az odafelé 
vezető út mentén található Ma-
gyar Kálvária emlékmű együttes, 
melynek üzemeltetése, fejlesztése 
folyamatos feladat. Attól függet-
lenül, hogy jogszabály is előírja 
a terület fenntartását, egyértelmű 
tény, hogy Sátoraljaújhelynek 
szívügye, sőt, kötelessége, hogy 
a zarándokhelyként is funkci-
onáló Kálvária minden szem-
pontból rendezett és autentikus 
legyen. Mint köztudott, a Kálvá-
ria együttese három részből: az 
országzászlóból, a 14 stációból 
és a Szent István kápolnából áll. 
Az emlékmű az országban egye-
dülálló történelmi emlékhely. Az 
évek során számos tábla került 
kihelyezésre a Kálvária bevezető 
kapujától, a „Csonka Sátoraljaúj-
hely” táblájától elindulva. A stá-
cióknál megállva a márványtáb-
lákon található szövegrészletek 
nyomán felidézhetjük az egykori 
történelmi Magyarországot és 
emlékezhetünk az elszakított te-
lepülésekre. A Rákóczi Szövetség 
sátoraljaújhelyi szervezete emlék-
tábla kihelyezését kezdeményez-
te a Kálvárián az 1921. december 
14- e és 16-a között Sopronban 
és környékén tartott népszavazás 
emlékére. A tábla felavatását a 
népszavazás évfordulójára, idén 
decemberre tervezik, ugyanakkor 

az esemény rendezését a források 
rendelkezésre állásához köti. Az 
emléktábla elhelyezését a Kál-
vária bejáratánál lévő építmény 
belső oldalán lévő üres táblahely 
egyikére javasolják, melynek 
anyaga, szövegmérete, színeze-
te egyeztetések tárgyát képezi, 
ugyanakkor a Kálvárián eddig ki-
helyezett táblákkal való összhan-
got tartják iránymutatónak, vala-
mint a kihelyező személyét nem 
kisajátítva, „Sátoraljaújhely ha-
zafias közösségét” jelölné meg az 
emléktábla állíttatójaként. A tábla 
költségeit a Rákóczi Szövetség fi-
nanszírozná, melynek szövegter-
ve az alábbi sorokat tartalmazná: 

SOPRON 
CIVITAS FIDELISSIMA 
Sátoraljaújhely hazafias 

közössége 2022

  Folyószámlahitel felvételé-
ről döntött az Önkormányzat. 
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata 2022. január 28-án 
folyószámla-hitelszerződést kö-
tött az Önkormányzat számláit 
vezető OTP Bank Nyrt-vel. A 
2022. szeptember 30-ig igény-
be vett hitelt az Önkormányzat 
maradéktalanul kiegyenlítette, 
aminek eredményeképpen az év 
hátralévő részében már csupán 
az alacsonyabb összegű – 150 
millió forintos folyószámla hi-
telkerettel tud gazdálkodni. Az 
Önkormányzat likviditásának 
fenntartása érdekében 2023-ban 
is az idei évben felvett 300 mil-
lió forintos összegben a folyó-
számla-hitel felvétele indokolt, 
melyet az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően az Önkormányzat   
számlavezető  pénzintézetétől 
a leggazdaságosabb felvenni. 

A Képviselő-Testületi ülés napirendjeit, 
határozatait a 

www.satoraljaujhely.hu 
weboldalon ismerheti meg az érdeklődő 
teljes terjedelmükben és eredeti szövege-
zéssel. Cikkünkben mindössze a lénye-
ges elemek közérthető formában történő 

közzétételére törekedtünk.
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Ünnepélyes keretek között átadták a közúti forgalomnak a 37-es számú főút bekecsi és újharangodi körfor-
galom közötti, kétszer két sávos szakaszát. Az aszfaltot acélhálóval erősítették meg a jobb teherviselés érde-
kében. A körforgalmakban úgynevezett okos közvilágítással segítik a biztonságosabb közlekedést, emellett 
az országban egyedülálló hosszúságban, mintegy 7 km-en sodrony korlátot is kiépítettek. Ezzel együtt egy 
igazi érdekességet is tartogat - a 67-es út mintájára - a 37-es főút ezen szakasza. A mintegy 10 km-nyi újon-
nan átadott úttesten, mintegy 513 méter hosszan, 80 km/h-s sebesség mellett egy ismerős dallam - az "Érik a 
szőlő" - csendül fel. A teljes beruházás a kiegészítő munkálatokkal együtt jövő év tavaszán fejeződik majd be.

Jövő év tavaszára fejeződik be a 37-es főút fejlesztése 


