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PM Infó 2022Polgármester ösztöndíjasa

Térségi konferencia
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata nagyszabású konferen-
ciára várja az érdeklődőket. A vár-
hatóan márciusban megtartandó 
esemény célja, hogy a térségben 
élő és tevékenykedő szakembe-
rek, közismert személyek közre-
működésével olyan témakörök-
ben találjanak közös kapcsolatot, 
amely a térség és Sátoraljaújhely 
számára is fontos. Szőlészet, 
borászat, idegenforgalom, fej-
lesztések, csak néhány témakör, 
amelyek kapcsán közös gondol-
kodásra invitálják az érdeklődő-
ket. Ezzel együtt egy nyilatkozat 
is születhet majd a konferencia 
jegyében. Szamosvölgyi Péter, 
Sátoraljaújhely polgármestere el-
mondta, közös gondolkozásra, 
eszmecserére várnak mindenkit.

Új egyesület van születőben
Egyeztető fórumot tartottak Pál-
házán a Sátoraljaújhely és Hegy-
köz Együttműködéséért Egyesület 
létrehozása érdekében. Ennek öt-
letét és az egyeztetés összehívását 
Szamosvölgyi Péter Sátoraljaúj-
hely Város polgármestere kezde-
ményezte. A cél a közös érdekér-
vényesítés, fejlődési lehetőségek 
keresése és megvalósítása. Ez egy-
ben elősegítené a területek és tele-
pülések fejlődését, pályázatokon 
való közös indulás lehetőségét is 
magában hordozza. A 21 hegykö-
zi település tagságára számítanak, 
mely magába foglalná emellett, 
Sátoraljaújhelyt, Alsó-, és Felső-
bereckit is. Az esemény kapcsán 
elhangzott, hogy a legtöbb tele-
pülés a turisztikai ágazat fejlesz-
tésében látja a jövőt. Amennyiben 
az egyesület megalakul, rendsze-
res egyeztetéseket terveznek tar-
tani, felmérve a térség igényeit. 

Balázs Petra, a sátoraljaújhelyi 
Georgikon Görögkatolikus Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium diákja lett a 2022-es 
év első „Polgármester ösztöndí-
jasa”. A 12. A osztályos tanuló 
sok területen mutatta már meg 
tehetségét és kreativitását. Ezzel 
együtt tisztelettudó magatartása is 
példaértékű korosztálya számára, 
hangzott el azon a sajtótájékozta-
tón, amelynek keretében átvehette 
a polgármester ösztöndíját. Papp 
Zoltán igazgató elmondta: Petra a 
reál-és a humántárgyak esetében is 
kiemelkedő eredményeket tud fel-
mutatni. Társaival szemben segí-
tőkész, tisztelettudó, empatikus és 
sikerorientált. Általános tantestü-
leti- valamint irodalom és magyar 
nyelvből tantárgyi dícséretet is ka-
pott már. Tanulmányi eredményeit 
tekintve egyenletes és kimagasló 
teljesítményt nyújt tanárai szerint. 
Csizmadia Jánosné osztályfőnök 
hozzátette, hogy 2018-ban or-
szágos negyedik helyezést ért el 
Petra a Szent Erzsébethez kötődő 
katolikus versíró pályázaton. Tag-
ja volt annak az élelmiszeripari 
csapatnak is, amely az országos 
elődöntőbe jutott a tavalyi tanév-
ben. Idén pedig az iskolát képvi-
selte az „Ifjú tudósok” országos 
versenyen és tagja volt a szak-
mai természettudományos orszá-
gos versenyen indult csapatnak 
is. Petrát emellett beválogatták 
az ERASMUS+ program keretén 
belül, a Ciprusra utazó szakmai 
gyakorlati csoportba is. Immáron 
14. éve, 2022-ben is minden hó-
napban egy-egy kimagasló telje-
sítményt, a közösségben végzett 
sokrétű munkát szeretne elismer-
ni ilyen módon a város vezetője.

Az év első Polgármester Infóján 
Dankó Dénes, alpolgármester el-
sőként arról adott tájékoztatást, 
hogy Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata több egészségügyi 
céggel együttműködve ingyenes 
szűrővizsgálatokat szervez. Ennek 
célja, hogy segítséget nyújtsanak 
a betegségek megelőzésében. Sza-
mosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 
város vezetője elmondta, hogy a 
Kalandparkban ezentúl két pá-
lyát vehetnek igénybe a síelni vá-
gyók. Szó volt a járványhelyzet 
alakulásáról is. Felhvták a figyel-
met az oltás fontosságára és arra, 
hogy folyamatosan lesznek olyan 
napok, mikor előzetes regisztrá-
ció nélkül kérheti a lakosság a 
koronavírus elleni védőoltást. A 
Polgármester Infó keretében is-
mertették a Miskolci Egyetem 
kihelyezett képzéseit is. Téma 
volt az is, hogy a BMH Nonprofit 
Kft megkereste a sátoraljaújhelyi 
önkormányzatot, hogy felhvják 
a lakosság figyelmét arra, hogy 
minden ingatlanon legyen feltün-
tetve házszám, a beazonosítható-
ság végett. Az országgyűlési vá-
lasztásokról is szó esett, február 
11-ével kezdi a Nemzeti Választá-
si Iroda kipostázni a választópol-
gároknak a névjegyzékbe történő 
felvételről szóló dokumentumot. 
Szamosvölgyi Péter arról is beszá-
molt, hogy a 27 hegyaljai telepü-
lés együttműködési megállapodást 
írt alá a Tokaj-Hegyalja Egye-
temmel. A Helyi Leader pályázat 
kapcsán elhangzott, hogy azt a 
vállalkozások vehetik igénybe, 
melynek keretösszege 458 millió 
forint. A pályázat benyújtására 
február elsejétől van lehetőség.  

A magyar kultúra napja

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Kossuth Lajos Művelő-
dési Központ és A Magyar Nyelv Múzeuma ebben az esztendőben 
is közös ünneplésre várta az érdeklődőket a magyar kultúra napja 
alkalmából. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Himnusz 
című költeményét. Így 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar 
kultúra napját.
   A Széphalmon megrendezett esemény keretében előbb Márta Mi-
lán, a Petőfi Sándor Református Általános Iskola 8. osztályos tanu-
lójának, az idei városi himnuszmondó verseny győztesének előa-
dásában hangzott el a Himnusz. Ezt követően ünnepi gondolatait 
osztotta meg Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, 
aki kiemelte, hogy a nemzeti értékek védelme egyre nagyobb kihí-
vást jelent: „A tegnapi napon hallottam egy fontos összefoglalót, 
egy meghatározást a kultúrával kapcsolatosan. Nagyjából szabadon 
így hangzik: a kultúra mindaz, amit az emberiség megalkotott léte 
folyamán, a természeti adottságokon kívül a természettudománytól 
a filozófiáig, a képzőművészettől az irodalomig, a falusi kultúrház-
tól az operáig. Igaz ez minden népre és nemzetségre is. Volt olyan 
időszaka persze történelmünknek, amikor egy nemzet a másikét meg 
akarta semmisíteni, elpusztítani és önmagát mások fölé helyezni. De 
hogy önmagától, saját döntése alapján számolja fel értékeit, intelli-
genciáját, nem is országonként, hanem földrészenként, még nem volt. 

Régen ehhez háborúra volt szükség. Széchenyi ezt írta: „Jaj azon nem-
zetnek azonban, mely nemzeti géniuszát elárulja és meggyilkolja, mert 
ha ezt cselekszi – és egyedül saját maga képes erre, mert minden kül-
megtámadás inkább csak edzeni fogja a nemzeti önérzést, megtörni 
soha… mert ha valami nemzet maga cselekszi ezt, akkor előbb-utóbb, 
de minden bizonnyal az elaljasodás szurkaiba süllyed és abba örökre el-
temeti magát.” Bár igaz, a Római Birodalom közvetlenül a bukása előtt 
hasonló helyzetbe kerül. Lásd Madách Imre: Az ember tragédiája római 
színt. A légiósok persze közben kötelességtudóan a limeseket védték. 
Ma mi állunk a limesen, és mi vagyunk a légiósok. Hogy hogy jön ez 
ide a magyar kultúra napjának az ünnepére? Úgy, hogy mára láthatóvá 
és érezhetővé vált a kulturális átalakulás, melynek iránya, a szubkultú-
ra világtendencia lett. És hogy kire milyen hatással van, az attól függ, 
hogy milyen erős egy nemzet, mennyire fontos a megléte a benne élők-
nek, a polgárainak, az értékeknek, a hagyománynak, és a normalitás 
mellett gondolkozik-e el a többség? A mondás mára a gyengék vigasza. 

Bizonyára ismerjük: nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Sajnos, 
bár megrögzött pacifista vagyok, azt kell mondanom, hogy ha adtak, 
akkor adjuk vissza, mert ha nem, akkor letipornak, semmibe vesznek 
és megaláznak. Nagyban folyik a világtörténelem és ezen belül orszá-
gok történelmének az átírása. Térdepeltetnek politikust, sportolót az 
ősapák bűneiért, és elvárják azoktól is, akiknek az egészhez az égvi-
lágon semmi közük nincs. Szobrokat döntenek le, regényeket, verse-
ket tesznek indexre, írókat, költőket tesznek persona non gratának. 

folytatás a második oldalon
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Sátoraljaújhely:
Otthonra leltünk! A doni hősökre emlékeztek Az ég tartja a Földet Önkormányzati hirdetmények



A korábbi lapszámunkban már 
beszámoltunk arról, hogy a ha-
gyományos év végi közmeghall-
gatás keretében átadták a „Tisz-
ta virágos Sátoraljaújhelyért” 
és a „Tiszta utca” díjakat Sá-
toraljaújhelyben. Az alábbiak-
ban emellett közöljük a külön-
böző kategóriák díjazottjait is.

Legszebb Ablak

Bartus Tímea 
Károlyfalva, Rákóczi u. 65.

Kertész Jánosné 
Deák u. 40/a  

Soltész Miklós Jánosné
Bányácska u. 21. 

Holod Miklósné 
Bányácska Kárpát u. 5. 

Dakosné Barati Eleonóra
Kinizsi u. 5. 

Kol Tiborné 
Munkás u. 13. 

Molnár György 
Erdős Imre u. 1.

Ujpálné Bányácski Nikoletta 
Bajza u. 23. Különdíj

Varknal Györgyné 
Kinizsi u. 14. 

Czókné Szinai Erika 
Harkály u. 11. 

Németh Gabriella Ildikó
Bányácska u. 36. 

Kiss Mónika 
Móricz Zs. u. 15. 

Elek Istvánné 
Jókai u. 87. 

Papik Istvánné
Károlyfalva, Petőfi u. 28. 

Virág Judit Etelka 
Bányácska u. 35. Különdíj

Durányik Péterné 
Ady E. u. 3.

Karádi Pál Józsefné 
Móricz Zsigmond u. 15.

Ungvári István Tamásné
Kinizsi u. 9. 

Sebes Péter 
Móricz Zs. u. 39.

Ihnáth Mihályné
Bányácska u. 60.

folytatás az első oldalról

Ittas vezetőket fogtak
Az új év első napjaiban sem tét-
lenkedtek a Sátoraljaújhelyi Ren-
dőrkapitányság rendőrei. A szil-
veszteri ünnepek alatt fokozott 
ellenőrzések keretében az ittas 
sofőröket igyekeztek kiszűrni a 
közúti forgalomból, a teljes ille-
tékességi területen. Ennek ered-
ményeként három olyan személyt 
is találtak, akiknek a véralkohol 
szintjük megmutatkozott az al-
koholszondás ellenőrzés során. 
Két esetben büntetőeljárást, egy 
esetben pedig közigazgatási bír-
ságot szabtak ki. Magyarorszá-
gon továbbra is zéró tolerancia 
van érvényben az alkoholt fo-
gyasztó sofőrökkel szemben. 
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Színdarabokat, zeneműveket tün-
tetnek el. Átírnak meséket, sőt, 
újakat fogalmaznak, amelyek ér-
zékenyítik gyermekeinket, uno-
káinkat a mindenkori másság 
mellett, vagyis a mindenkori ki-
sebbség mellett. Nem játsszák az 
Othellót, Beethoven néger volt, 
az alapító atyákat az Egyesült Ál-
lamokban kiirtják a történelmük-
ből. Emlékműveiket, szobraikat 
ledöntik. Hagyományos népszo-
kások, a kultúrák alapjai, egyálta-
lán az együttműködés, az emberi 
együttműködés szabályai folya-
matosan felülíródnak. A magyar 

kultúra napján hitet kell tennünk 
amellett, hogy ezt mi itthon nem 
akarjuk. Mi légiósok vagyunk a 
normalitás határán és harcolunk, 
és ha sokan akarjuk, akkor győz-
ni fogunk. Mi mindenkinek meg-
adjuk a tiszteletet, de el is várjuk 
azt. Ne éljük meg azt az idősza-
kot, amikor a szép csúf, a rossz 
a jó! Ne éljük meg, amikor tap-
solnunk kell, mikor közben sírni 
lenne kedvünk. Mi európaiak va-
gyunk és magyarok. Ide köt min-
ket a múltunk, életérzésünk, törté-
nelmünk, de a kötél foszlik. Nem 
hagyhatjuk, hogy rossz irányba 
változzon a világ. Össze kell fog-
nunk a kultúránkért is. Ebben a 
küzdelemben mindenkire szük-
ség lesz. A kisfalusi plébánostól 
kezdve az írástudókon át a művé-
szekig. Amikor azt mondom, nem 
politikai koncepciókra gondolok, 
hanem arra, hogy megmaradjunk 
annak, aminek születtünk. És él-
jünk bárhol a világon, itt a Kár-
pát-medencében, vagy a tengeren 
túl, magyarok vagyunk. Nem ki-
csi a tét, de a döntés legalább a mi 
kezünkben van!
   Az est vendége volt profesz-
szor dr. Bolvári-Takács Gábor, 
a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
rektora, aki kiemelte, az egye-
temmel együtt az egész régióé 
a felelősség a magyar kultú-
ra értékeinek megőrzésében: 
„Rövid jelenetet idézek az Aka-
démia egyik akkori munkanap-
járól. Főszereplője Kazinczy 
Ferenc. Helmeczy a pénztáros 
fizet. Tudniillik az akadémiai 
tiszteletdíjat, hiszen az akadémi-
kusok pénzt kaptak a tagságukért, 
nos, tehát Helmeczy, a pénztáros 
fizet. A tekintetes urak szépen 
libasorban álltak a folyosón, és 
bár a sorrendet alapvetően az ér-
kezés időpontja határozta meg, 
azért történtek kísérletek a szisz-
téma megváltoztatására. Külö-
nösen, amikor az az álhír is fel-
röppent, hogy a ládikában nincs 
elég pénz. Kazinczy például, 
akinek mindenkinél jobban szük-
sége volt némi pénzre, különben 
hazajutni sem tudott volna, nos, 

Kazinczy egyszer csak hátra-
hagyta Szemere Pált, és elindult a 
sor mellett, szívélyesen köszönt-
ve mindenkit, végül lehorgony-
zott Szlemenits Pál mellett, kit 
mint régen látott kedves barátot, 
hosszan ölelgetni kezdett, és az 
ölelgetés végeredménye az lett, 
hogy egyszer csak ott állt ő is Sla-
menic előtt a ládika közelében, és 
már mondta is: Kazinczy Ferenc 
filozófiai osztály, vidéki rendes 
tag. De amikor megkapta a tiszte-
letdíját, nem mozdult. Helmeczy 
csodálkozva nézett rá. Útiköltség 
- mondta a széphalmi mester ha-

tározottan. Helmeczy vészjóslóan 
hosszú csend után Kazinczyhoz 
fordult. 20 pengő forintot tudok 
számolni. Annyiból Debrecenig 
sem jutok el, nemhogy Szépha-
lomra. Mire Kazinczy ezzel a 
mondattal ajándékozta meg név-
adóját: „Nem kell olyan messze 
lakni”. Kedves barátaim, minden 
nézőpont kérdése. Nekünk Szép-
halom nincs messze. Sőt, csak 
Széphalom van igazán közel.”
Ezt követően a Magyar 
Kultúra Napja alkalmá-
ból Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata „Közműve-
lődési Díjat” Szamosvölgyi 
Péter polgármester adta át a 
Garagulya Gólyalábas Komé-
diás Kompánia tagjai részére.

A gólyalábas komédiás kompá-
nia 2001-ben alakult Sátoraljaúj-
helyen, többnyire barátokból és 
néptáncosokból. A társulat neve 
a Gólyaláb népies elnevezéséből 
született. A régi vásári komédi-
ások boszorkányos ügyessége, 
a vándorszínészek és muzsiku-
sok páratlan hangulata jellemzi 
a társulat előadásait. Az elmúlt 
20 esztendőben körülbelül ezer 
helyen fordultak meg határon in-
nen és túl. Fesztiválokon, faluna-
pokon, vásárokon és egyéb más 
rendezvényeken minden alka-
lommal sikerül megnevettetni és 
jókedvre deríteni a publikumot. 
Az eltelt esztendőkben számos jó

tékonysági rendezvényen vettek 
részt. Műsoraik interaktív jel-
legűek, szeretik bevonni a közön-
ség apraját és nagyját. Produkci-
ójukban élő zenével kápráztatják 
el a közönséget, félelmetes ma-
gasságból, óriási bábokkal, amit 
a társulat vezetője, Hlinyánszky 
Tamás saját maga készít. Utazá-
saik alkalmával számos humoros 
szituációból születnek újabb és 
újabb figurák, tartalmas szóra-
kozást, páratlan látványt, felejt-
hetetlen élményt nyújtanak ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. 
Sátoraljaújhely város valamennyi 
szabadtéri rendezvényén szere-
peltek már, a nemzetközi feszti-
vál, a családi nap, a gyermeknap 
és a vadételfőző verseny állandó 
résztvevői. A társulat ez év már-
ciusában megtisztelő feladatot 
kapott, Magyarországot kép-
viseli a dubaji világkiállításon. 
A társulat tagjai Hlinyánszky 
Tamás, Nezáczky Norbert, Bara-
ti Ádám, Kovács Bence, Kovács 
Botond, Dr. Spinda Csaba és Sa-
láta Gergő. 
Hlinyánszky Tamás a díj átvé-
telét követően emlékezett visz-
sza az elmúlt 20 év számukra 
legkedvesebb pillanataira. Feli-
dézte például: „Egy erdélyi utunk 
alkalmával egyszer egy székely 
bácsinak mutatkoztam be, hogy 
Hlinyánszky Tamás vagyok, 
gólyalábas. Azt mondta, hogy 
"nem baj, fiam." Ettől függetlenül 
én úgy gondolom, hogy ez az idő-
szak, ami mögöttünk van, ez egy 
nagyon szép időszak volt. Kevés 
olyan közösség van manapság, 
aki azt mondhatja magáról, hogy 
már 20 éve koptatja a színpad 
deszkáit, vagy akár mi a térkövet. 
Van előttünk még remélem ennyi. 
Nagyon szépen köszönjük mind-
azoknak, akik gondoltak ránk. 
Köszönjük szépen az elismerést. 
Stílusosan engedjék meg, hogy 
úgy búcsúzzunk el, ahogy műso-
raink végén szoktunk: "ezennel 
leteszem tollamat és többet nem 

írok, de büszke vagyok rátok. 
Szervusztok, magyarok! Köszön-
jük!”

A díszünnepségen ezen az esten 
közreműködött a mintegy 53 éves 
múlttal rendelkező Hegyalja Népi 
Együttes is, melynek tagjai közül 
három pár kalotaszegi táncokat 
adott elő.

Sátoraljaújhely 
belterületén 800 négyszögöl 

szőlő-és gyümölcsös 
művelésre átadó!

Érdeklődni: 0630 327-2357



Jelen tájékoztatás nem teljes körű! Az akció részleteiért és megrendelésért keresd fel irodánkat
vagy a pr.hu-t, hívd munkatársunkat a 1231-es ingyenes telefonszámon!

A Rákóczi Szövetség számára fontos találkozási pont lett Sátoraljaújhely. A zempléni város életét pe-
dig tovább színesítette az a sok program, amelynek köszönhetően a határon innen és túl élő magyar 
fiatalok találkozhattak és erősíthették kötődésüket anyanyelvükhöz, nemzetükhöz. Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség elnöke szerint a Rákóczi Tábor és a város kölcsönös és különleges kapcsolata 
teremti meg azt a sok lehetőséget, amelyek új távlatokat nyitnak ebben az évben is.

-Elnök úr, ha valaki ma a 37-es 
főúton közlekedik, már láthatja 
annak az építkezésnek az ered-
ményét a Várhegyen, amely a 
sportkomplexum méretét és 
egyediségét is előre vetíti. Hogy 
halad most ez a beruházás?
-Ha egy szóban kellene válaszol-
nom, akkor terv szerint. Július 6-án 
adtuk át a munkaterületet a kivite-
lezőknek. Nagyon örültünk, hogy 
egy helyi konzorcium nyerte meg 
a feladatot. Egy sátoraljaújhelyi 
és egy sárospataki cégnek a közös 
együttműködésével épül a sport-
komplexum. Reményeink szerint 
idén II. Rákóczi Ferenc születés-
napján, március 27-én átadhatjuk 
a sportkomplexumot úgy a sáto-
raljaújhelyi, mint a régió, illetve 
a Kárpát-medence fiataljainak. 
  Ez szerint jól ki fogja egészí-
teni azt a táborhelyet, amely ta-
valy létrejött, megújult, és sze-
rintünk kiváló lehetőségeket 
teremt a fiataloknak arra, hogy 
minél tartalmasabbá tudják ten-
ni az ittlétüket. A sportcsarnok 
áll, gyakorlatilag már a belső

munkálatok zajlanak. Egy 500 fő 
befogadásra alkalmas sportcsar-
nok épül itt, amit talán a panorá-
mája tesz egyedülállóvá, hiszen 
ha valaki leül a nézőtéren, nem 
csak egy mérkőzést nézhet meg 
a küzdőtéren, hanem a másik 
oldalon élvezheti a Várhegyről 
megnyíló kilátást Tokaj, illetve 
az Alföld irányába. A sportcsar-
nok mellett épül egy nagyméretű 
medence is napozó teraszokkal. 
Emellett megépül két nagy sport-
pálya, valamint egy röplabda 
pálya és egy szabadtéri színpad 
lelátóval, valamint a mindezeket 
kiegészítő parkolók. Bízunk ben-
ne, hogy a létesítmény szolgálni 
fogja a városban és a régióban élő 
embereket a Rákóczi Szövetség 
vendégeivel együtt. Jó hír, hogy 
tavasszal a felvezető út is teljes 
egészében megújul a városveze-
tésnek köszönhetően. 
- Cél az, hogy tartalommal is 
megtöltsék majd ezt a sport-
komplexumot, erre vonatkozó-
an vannak már tervek?
 - Természetesen. Azt látjuk az 
idei programtervünkből, hogy 
a Rákóczi Szövetség legalább 
a kapacitás 40 százalékát már 
most lekötötte. Szerintünk akkor 
működik mindez jól, ha szolgál-
ja azokat a célokat, amelyekért 
épült, vagyis a magyar fiatalo-
kat, úgy a Kárpát-medenceie-
ket mint a nagyvilágban élőket.
Fontos, hogy mindez az itt talál-
ható történelmi, kulturális miliő

ben valósulhat meg. Ezzel együtt 
az is kiemelet célunk, hogy az itt 
élő emberek is élvezni és hasz-
nálni tudják azokat a szolgáltatá-
sokat, amelyek itt, a Várhegyen 
valósulnak meg.
- Amikor egy évet egy ilyen fej-
lesztéssel, tervekkel lehet indí-
tani, akkor érdemes visszate-
kinteni is az elmúlt esztendőre?
- Nagy kihívással kezdődött a 
múlt év is, hiszen a vírus nagyon 
behatárolta az év kezdetét. Min-
den az online térbe szorult. Akkor 
sok kérdőjel volt bennünk, hogy 
egy olyan szervezet, amely alap-
vetően arra törekszik, hogy em-
berek közötti kapcsolatokat, ta-
lálkozásokat, próbál elősegíteni, 
az vajon mit tud tenni egy ilyen 
helyzetben? Egészen április végé-
ig az online térben arra töreked-
tünk, hogy minél több rendszeres 
tartalmat közvetítsünk diákoknak, 
tanároknak, annak a közösség-
nek, ami a Rákóczi Szövetséget 
jelenti, úgy Magyarországon, a 
Kárpát-medencében, sőt az egész 
világban.
  Hétről hétre olyan előadásokat, 
olyan találkozásokat igyekeztünk 
létrehozni az online térbe, amiről 
azt gondoltuk, hogy bátorítást tud 
adni az embereknek és értéket tud 
közvetíteni főként a fiatalok felé. 
Szerencsére az év későbbi ré-
szében enyhültek a korlátozások 
és újra a találkozásoké lehetett a 
főszerep. Június 4-én, a Nemzeti 
Összetartozás Napján ünnepé-
lyesen megnyílt a Rákóczi Hotel 
Tábor és Rendezvényközpont. 
Mintegy ötezer fiatal táboroz-
hatott itt szeptemberig. A Rákó-
czi Szövetség tevékenységeinek 
két fontos területe van. Az egyik 
legfontosabb az, hogy a külhoni 
régiókban a határon túli magyar 
családokat arra bátorítsuk, hogy 
ott helyben, a szülőföldjükön a 
meglévő magyar intézményekbe 
írassák a gyermekeiket. 
  Szeptemberben több mint 9000 
külhoni magyar iskolakezdő kis-
diákot köszöntöttünk ösztöndíj-
jal és iskolatáskával Kárpát-me-
dencei hálózatunk segítségével. 
A külhoni magyar iskolakezdő 
gyermekek családjainak több 
mint félezer településen adtuk át 
az anyaországi társadalom - közte 
többszáz települési önkormány-
zat - magyar iskolaválasztást el-
ismerő ösztöndíját, megköszönve 
a szülőknek azt a felelős és he-
lyes döntést, hogy gyermeküknek 
szülőföldjükön magyar iskolát 
választottak. A határon túli terü-
leteken a magyar iskolaválasztás 
egyet jelent a magyar nyelv, a 
kultúra és a közösség fennmara-
dásával és nem utolsósorban az 
egyén többlettudásával és jobb 
érvényesülésével.
 Ebben a munkában az óvónők-
nek, tanítónőknek is kulcsszere-
pük van. Nagyon örültünk annak, 
hogy több mint 600 óvónővel 
és tanítóval találkozhattunk az 
őszi hétvégéken. Nagyon sokan 
voltak közülük itt Sátoraljaúj-
helyen is. Igyekeztünk ezek-
ben a találkozókba helyi tanító-
kat és óvónőket is bekapcsolni. 
folytatás az ötödik oldalon

Legszebb Erkély

Magyar Gézáné
Bányácska u. 70.

Gyurkesz Attila
Kazinczy u. 11. 1/2 Különdíj

Novák Istvánné
Martinovics u. 29. fsz 4 Különdíj

Ihnáth Gézáné
Bányácska, Lőtér 20.

Fehér Éva Ilona 
Hegyalja u. 7/B.

Bálintné Dr. Biacskó Csilla
Kazinczy u. 66.

Büténé Gombos Katalin
Jókai u. 76.

Fábián László 
Kerek u. 9.

Illés Jánosné 
Harmat u. 5.

Sprencz Angéla
Révész G. u. 6. 2/4

Tóth Józsefné
Révész G. u. 8. 1/2 Különdíj

Burger Flóriánné
Károlyfalva, Rákóczi u. 53. Kü-

löndíj

Maszkályné Tóth Katalin
Rákóczi u. 28. a 2/6  Különdíj

Varknalné Kárpát Marianna
Szeder u. 2. 

Rátkai Andrásné
Vasvári u. 1. 2/2

Derla Judit/ Orosz Zoltán László-
né Zsuzsa

Kazinczy u. 77/b fsz/5

Krenyiczky Istvánné
Dózsa Gy. u. 21. 1/1 Különdíj

Bodnár Gábor 
Seregély u. 7. 1/2

Horváthné Márki Mária
Vasvári u. 13. 2/8

Szabó Andor Ferencné
Harmat u. 3.

A város legszebb kertje

Tóbiásné Novák Magdolna
 Májuskút u. 23.

Széchenyi Zsigmond díj

Az Országos Jótékonysági Vadá-
szat népszerűsítői, példamutató 
szervezői és résztvevői számára 
alapították a Széchenyi Zsigmond 
díjat, melyet minden évben me-
gyénként egy vadásznak adomá-
nyoznak. 2021-ben a Vadászati 
Világkiállítás keretében adták át 
a díjakat, melyet megyénket kép-
viselve Godzsák Tibor tájegységi 
fővadász vehetett át. A díjat egy 
szakmai testület ítéli oda, azon 
szempontok szerint, hogy valaki 
a jótékonysági vadászatot, mint 
a vadászati kultúra részét nép-
szerűsíti és ennek érdekében ki-
fejtett elévülhetetlen érdemeket 
szerez, továbbá a jótékonysági 
vadászaton keresztül példamu-
tatást nyújt a vadásztársadalom 
és a jövő nemzedéke számára. 
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Sátoraljaújhely: otthonra leltünk!



Tudtad-e Sátoraljaújhely,
hogy az itt született György József 

már Darwin előtt az evolúcióból írta disszertációját?
György József református lelkész, Kazinczy Ferenc barátjának fia, ifj György József moz-
galmas életet élt. Az 1813-ban Sátoraljaújhelyen született férfi jogásznak készült. El is 
végezte Sárospatakon a Jogakadémiát. Egy év pesti jegyzői munka után azonban hirtelen 
döntéssel orvosi tanulmányokba kezdett és a Pesti Tudományegyetemen orvostudori ok-
levelet szerzett 1836-ban. 
Ezután Máramaros vármegye főorvosa lett, mely tisztséget 1862-es haláláig töltötte be. Mára-
maros vármegye és a Partium ásványait és növényvilágát is aktívan vizsgálta. Az elsők között 
kísérelte meg a Partiumban előforduló ásványok és növények gyógyító hatását felderíteni, 
egyúttal a megyében fellelhető ásványvizeket elemezte, javaslatokat dolgozott ki azok felhasz-

nálására. Az általa összegyűjtött növényeken mikroszkopikus vizsgálatokat is végzett. Kortársi feljegyzések 
szerint közel kétszáz, ásványokban gazdag vizet írt le, s igen jelentős botanikai gyűjteménnyel is rendelkezett. 
   Mégis a legizgalmasabb munkásságában, hogy már jóval Charles Darwin nagy művének megjelenése előtt 
foglalkozott az evolúció elméletével. Disszertációja „A természeti testeknek lépcsőnkénti kifejlődéséről” 
címet viselte. Ebben leírta, hogy szakvéleménye szerint az állatok eleinte mind vízben éltek és csak később 
hagyták el természetes közegüket, ennek hatására pedig a szervezetük is lassan megváltozott. Azonban szerin-
te az egyedfejlődés a kétéltűeken és madarakon keresztül vezetett az elevenszülő emlősökhöz és az emberhez. 
   A fentieken felül György József kezdeményező szerepet játszott a Máramarosmegyei Történeti- és Termé-
szettudományi Társaság megalakításában és szorgalmazta egy máramarosszigeti múzeum létrehozását is. 
Cikkei és kutatásai nagyban megelőzték a kor színvonalát. Írásai nagy része az akkori egyetlen orvosi szak-
lapban, az Orvosi Tárban jelentek meg. Nagy tragédia, hogy helytörténeti, ásványtani és növényfiziológiai 
dolgozatainak nagy része kéziratban maradt és 1859 nyarán egy tűzvészben a botanikai gyűjteményével 
együtt megsemmisült. Máramarosszigeten a temetőben emlékoszlopot állítottak fel emlékére 1875-ben. 

Tiszt és altisztjelöltként, anyagilag függetlenül
Sok fiatal számára fontos, hogy 
független legyen a szüleitől, de 
főiskolásként vagy ötödévesként 
ez nem mindig könnyű feladat. 
Ha valaki a katonai hivatás mel-
lett dönt, már a tanulmányai alatt 
is fizetést kap – ez igaz a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen (NKE) 
megvalósuló tisztképzés-
re és az Acélkocka Altiszt-
képzési Rendszerre is. Az 
NKE Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karának 
tisztjelöltjei jelenleg ösztön-
díjat kapnak, de augusztus 
20-tól megváltozik a jog-
viszonyuk, ami az újonnan 
felvételizőket is érinti. A 
tisztjelöltek a Magyar Hon-
védség szerződéses állomá-
nyába kerülnek és a képzési 
időn kívül tíz éves megál-
lapodást írnak alá a szervezettel. 
Őrmestertől zászlósig terjedő 
rendfokozatokat viselnek majd, 
a „hallgató” előtag használatával. 
Havi illetményük évfolyamtól 
függően bruttó 260 és 300 ezer 
forint között mozog majd, de aki 
jól tanul, további 30 ezer forintot 
is kaphat. A képzési idő a társa-
dalombiztosítási szabályok sze-
rint jogszerző időnek minősül.A 
bekerülés fizikai, pszichikai és 
egészségügyi megfeleléshez,

valamint az alapkiképzés teljesí-
téséhez kötött. A jelentkezéshez 
az angol, a német vagy a francia 
középfokú nyelvvizsga meglé-
te szükséges, újdonság viszont, 
hogy bővült az emelt szinten elfo-
gadható érettségi tantárgyak köre. 
Tavaly ősszel 165 elsőéves kezdte

tisztként a honvédségnél. Leg-
alább érettségivel rendelkező, 
nagykorú állampolgárokat keres-
nek. Képzésük első része Szent-
endrén, az MH Altiszti Akadémi-
án zajlik. A jelentkezési időszak 
nyár elejéig tart, az alapkiképzés 
az alkalmassági vizsgálatok után, 

augusztus közepén kez-
dődik. Ezután a leendő al-
tisztek négy és fél hónapos 
Alap Altiszti Tanfolyamon 
vesznek részt, majd meg-
kezdődik számukra a prog-
ram legizgalmasabb része: 
fél év szakmai felkészítés a 
honvédség különböző alaku-
latainál. Az „acélkockák” az 
érettségivel rendelkező köz-
katona illetményére jogosul-
tak, így rájuk is vonatkozik 
a tavaly év végén bejelentett 

10%-os béremelés. Ingyenes szá-
mukra a laktanyai elhelyezés, az 
étkezés, a ruházati ellátás és uta-
zási hozzájárulást is kaphatnak. 
Aki a már megszerzett iskolai 
végzettségével (legalább álta-
lános iskolai) választaná ezt a 
hivatást, szintén csatlakozhat a 
honvédséghez, szerződéses vagy 
tartalékos katonaként.További in-
formációk: iranyasereg.hu

MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ  

PARANCSNOKSÁG

A képet késztette: Boglárka Márton honvedelem.hu
meg tanulmányait, a nappali kép-
zések közül az állami légiköz-
lekedési szakra kellett a legtöbb 
pont, de népszerű volt a katonai 
vezetői és a katonai logisztika 
szak is. Az NKE a felsőoktatási 
rangsorban a tizedik helyen sze-
repel a Diploma 2022 kiadvány 
összesítése szerint. 
Az Acélkocka Altisztképzési 
Rendszer 2019-ben indult, az 
egyéves képzés révén már több-
százan szolgálnak hivatásos al

A doni hősökre emlékeztek
  1943. január 12-én indította meg 
a szovjet Vörös Hadsereg offen-
zíváját, mely végül a II. magyar 
hadsereg felőrlését eredményez-
te. Mínusz 35 fokos hidegben 
indult meg a technikai és lét-
számbeli fölénnyel rendelkező 
Vörös Hadsereg, amely két nap-
pal később áttörte a frontvonalat 
és újabb három nap kellett, hogy 
az immáron háromrészre szakadt 
magyar hadsereg a visszavonulá-
sát elkezdje. Ez azonban nem esz-
telen menekülés volt, hanem kat-
lanról-katlanra harcolva hátrálás, 
amivel sikerült megakadályozni 
a Dél hadseregcsoport teljes ösz-
szeomlását. Minden évben janu-
ár 12-én emlékezünk meg az ott 
életüket vesztett magyar honvé-
dekről. Sátoraljaújhelyen A Sáto-
raljaújhelyi Városvédő és Szépí-
tő Egyesület, a Zemplén Térségi 
Katasztrófa és Polgári Védelmi 
Szövetség, az Eötvös József Bör-
tönügyi Egyesület, valamint a Fü-
zéri Hadtörténeti és Helytörténeti 
Kör tartott közös megemlékezést.

Kababik Edina a Kossuth La-
jos Gimnázium, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola igazgatója 
mondott emlékbeszédet, ennek 
keretében kiemelte, hogy az ese-
ményekről megemlékezni azért 
is fontos, hogy tudjuk értékelni a 
mi békés életünket, hisz más világ 
is lehetne. Ezt követően Kecskés 
Attila római katolikus főesperes 
mondott imát az elhunytak lelki 
üdvéért. Dr. Terdik Sándor jegyző 
meggyújtotta az emlékezés mág-
lyalángját, majd a megjelent szer-
vezetek elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúit. 

   A XXII. Doni Hősök Emléktúra 
a térséget felölelően is lehetősé-
get adott idén a megemlékezésre. 
A Magyar Honvéd Tüzér Egye-
sület és a Magyar Tartalékosok 
Szövetsége hagyományőrző ta-
gozata, valamint helyben a Fü-
zéri Hadtörténeti és Helytörténeti 
Kör támogatásával, Zemplénben 
51 túrázó részvételével emlékez-
tek a 79 évvel ezelőtt történtekre. 

Mikóházáról indultak az emlék-
menet résztvevői, majd Újhutát, 
Óhutát, Regécet, Baskót érintet-
te a menet, egészen Középhutáig 
teljesítették a kitűzött távot.

Idén is ott találhattuk a menetelők 
között a sátoraljaújhelyi Kossuth 
Lajos Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola kadétjait 
is. Ők hatan, és két honvédelmi 
oktató is képviselte az iskolát ezen 
az eseményen. A cél nem csak a 
megemlékezés volt, hanem az is, 
hogy a fiatalok számára példaké-
peket is állítsanak a szervezők.
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Legszebb előkert

Dr. Sarlósi Tiborné
Kazinczy u. 56.

Smid-Hegedűs Anita
Ady E. u. 5./ Különdíj

Ihnáth Józsefné
Rudabányácska, Lőtér u. 18.

Hochvártné Vágvölgyi Gabri-
ella Károlyfalva, Kossuth u. 5.

Mazurné Hantos Adrienn
Temető u. 10.

Susztrik Jenő
Kazinczy u. 63.

Gál András
Jakubinus u. 5/a

Ischer Klára
Akácos u. 12.

Veltiné Marajda Katalin Mar-
git Károlyfalva, Kossuth u. 8.

Plébánné Dankó Beáta
Pacsirta u. 1. 

Pusztai Lászlóné
Molnár B. u. 15.

Csicsekné Pocsai Kinga
Bányácska u. 18.

Cilli Lászlóné
Károlyfalva Dózsa Gy. u. 1.

Aradi Albertné
Kopaszka u. 20.

Lukács Gyuláné
Szeder u. 13.

Zsiros Péterné
Rudabányácska, Lőtér u. 12/A

Sárosi Jánosné
Jakobinus u. 2.

Dr. Szabóné Dr. Nagy Szilvia
Balásházy u 4.

Borsi Gábor Zsolt
Károlyfalva Rákóczi utca 70

Fehérné Szilvási Enikő
Ipartelep u 11.

Legszebb tornác

Balogh Attiláné
 Boruth E. u. 9.

Veresné Dr. Frindt Katalin
 Bányácska u. 29.

Kiss Ferencné
 Bányácska u. 42.

Pásztor Andrásné
 Kazinczy u. 102.

Rusznák Miklósné
 Jókai u. 62.

Vécsi Lajosné 
Új u. 10.

Jónásné Tóth Mária
 Rákóczi u. 53.

Csizi Istvánné
 Új u. 6. Különdíj

Stofa Jánosné 
Boronkai u. 37.

Kovács László 
Temető u. 12.



Munkánkban természetesen meg-
határozó szerepet tölt be az ifjúság 
szervezés. Böjte Csaba ferences 
szerzetes kérésére 700 középis-
kolás fiatalt hívott meg Felvidék-
ről, Kárpátaljáról, Erdélyből és 

a Vajdaságból az Eucharisztikus 
Kongresszus pápai Szentmiséjé-
re. Rendkívüli lehetőségnek tar-
tottuk, hogy egy ilyen történelmi 
pillanatban, ezen a meghatározó 
eseményen Kárpát-medencei ma-
gyar fiatalok együtt imádkozhat-
nak a közös jövőért, egy virágzó, 
keresztény Európa jövőjéért.
  A Gloria Victis 1956 emlékün-
nepség fogalommá vált az elmúlt 
évtizedekben, köszönhetően az 
1956-ban ötödéves műegyete-
mista Halzl Józsefnek, a Rákó-
czi Szövetség örökös, tisztelet-
beli elnökének. Elnök Úr 2020 
novemberében elhunyt, de kez-
deményezése tovább él. A ren-
dezvény legfőbb célja, hogy az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékét segítsen átadni 
a mai fiataloknak helyszínekhez 
és élményekhez kapcsolva. Idén 
2000 diák érkezett középiskolai 
és egyetemi szervezeteink képvi-
seletében Budapestre. 
  Az elmúlt évben a Gloria Vic-
tis történelmi vetélkedő mellett 
számos tanulmányi versenyen 
mérhették össze tudásukat a kö-
zépiskolások. A Pannonhalmi 
Főapátsággal idén 20. alkalommal 
hirdettük meg a Cultura Nostra  

történelmi vetélkedőt járványok 
és természeti katasztrófák témá-
ban. Első alkalommal valósult 
meg a Lingua Materna anyanyel-
vi irodalmi vetélkedő és a Nem 
térkép e táj című fenntarthatósági 
verseny is. A „Hétköznapi hőse-
ink-Írjunk történelmet” című pá-
lyázat nagy sikert aratott a diákok 
körében, a helytörténeti értékeket 
állítva a középpontba. Szövetsé-
günk örökös, tiszteletbeli elnö-
kére, Dr. Halzl Józsefre emlékez-
tünk november 13-án – halálának 
első évfordulóján – a Kárpát-me-
dencei magyar oktatás és a ma-
gyar iskolahálózat kihívásai a 21. 
században című konferenciával. 
A magyarországi felsőoktatás-
ban tanuló diaszpóra ösztöndí-
jas fiatalokat november közepén 
hívtuk meg a Rákóczi Táborba 
egy zempléni kirándulással ösz-
szekötve. A nagyvilág különböző 
pontjairól érkező magyar szárma-
zású fiatalok az ország különböző 
egyetemein és szakjain tanulnak. 
A 150 fiatal első ízben találkoz-
hatott egymással és a Balassi 
Intézetben tanuló társaikkal. A 
középiskolai szervezeteinket ve-
zető tanárok meghatározó szere-
pet töltenek be a Rákóczi Szövet-
ség ifjúságszervezésében, illetve 
a programjai megvalósításában. 
Velük december első hétvégéjén 
vitattuk meg a Szövetség közép-
iskolai programjait, terveit.
  Mikulásunk december 6-án Kár-
pátalján járt, ahol sok száz ovist 
ajándékozott meg, a ráti Szent 
Mihály Gyermekotthon lakói-
val együtt. Az Adventtel kezde-
tét vette magyar iskolaválasztási 
kampányunk. 20 ezernél is több 
külhoni, magyarul beszélő óvo-
dásnak küldtünk ajándékot, fel-
hívva szüleik figyelmét a magyar 

magyarországi társadalom lelki 
és anyagi támogatásai is pozitívan 
befolyásolják. 
- Mi a legfontosabb cél 2022-re?
- Folytatni a vállalt feladatokat. 
Abban bízunk, hogy 2022-ben 
egy szabadabb évünk lesz a jár-

vány vonatkozásában. Februárban 
szeretnénk újra meghirdetni a di-
aszpóra programunkat, szeretnénk 
megszólítani azokat a tengerentú-
li magyar közösségeket, amelyek 
már egyszer 2016 és 2020 között 
lehetőséget kaptak arra, hogy 
évente mintegy ezren Magyar-
országra, a számukra óhazába 
utazzanak, ahonnét dédszüleik, 
nagyszüleik elvándoroltak. Őket 
is szeretnénk újra bekapcsolni 
azokba a programokba, amelyek-
nek jelentős része itt, Sátoraljaúj-
helyen is zajlik majd. Ambíció-
zus terveink vannak, szeretnénk 
közel nyolcvan programunkkal 
legalább 100 ezer embert, első-
sorban fiatalokat megszólítani.  
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iskolaválasztás fontosságára. Kö-
szönettel tartozunk azoknak a tá-
mogatóinknak, akiknek bizalma 
mindezt lehetővé tette Nyilván-
valóan a legnagyobb támogató-
ja a Rákóczi Szövetség ügyének 
a Magyar Kormány, de emellett 
nagyon sok cég, vállalat, magá-
nember, és mintegy félezer tele-
pülési önkormányzat is évről évre 
csatlakozik az ügyünkhöz. Ez-
úton is megköszönjük Sátoralja-
újhely önkormányzatának, hogy 
magyar iskolaválasztási progra-
munkat elkötelezetten támogatja.
- Ha már itt vagyunk Sátoral-
jaújhelyen és a határon túliak-
ról beszélünk, akkor nem lehet 
megkerülni azt a kérdést sem, 
hogy a felvidéki népszámlálási 
adatok most már megjelentek. 
Mi a véleménye? Tükröződik 
ebben a Rákóczi Szövetség 
munkája?
- Örömteli, hogy a vártnál job-
bak a népszámlálási eredmé-
nyek. A 2021-es népszámláláson 
összesen 456 864-en vallották 
magukat magyarnak. Ebből 422 
775-en vallották magukat csak 
magyar nemzetiségűnek, míg 34 
089-en magyar nemzetiségűnek 
is. Tíz évvel korábban 458 000 
magyart számoltak össze, akkor 
még nem volt lehetőség többes 
nemzetiség megjelölésére. Re-
ménykeltő az is, hogy a hivatalos 
adatok szerint 2021. szeptembe-
rében 3654-en léptek a magyar 
iskolák első osztályaiba, ami 312 
gyermekkel több, mint egy évvel 
korábban. Ráadásul nem csak 
az abszolút számok, hanem az 
arányszámok is nőttek 3%-kal. 
Azt gondolom ezek az eredmé-
nyek elsősorban az ottani magyar 
közösség sikerei, de kétségkívül 
a magyar nemzetpolitika és a

folytatás a harmadik oldalról



Zsuffa Tünde: Az Ég tartja a földet
„Egy szép csillagot látok feltűnni Magyarország egén, melynek fénye 

Wartburgig ragyog, és onnan szétárad az egész világra.”

Zsuffa Tünde író, két évtizedet 
élt Bécsben, tanulmányai során 
teológiát, történelmet és ger-
manisztikát hallgatott. Édesap-
jának tett ígéretét teljesítve tért 
haza Magyarországra, sportoló 
fiával. Hat regénye jelent meg, 
mindeközben az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus szer-
vezésében is részt vett.

Az eddig elsősorban XX. száza-
di történelemmel, magyar közel-
múlttal foglalkozó, kortárs törté-
netekben gondolkodó író sokáig 
vonakodott, hogy középkorban 
játszódó regényt írjon. Aztán Er-
zsébetben és korában meglátta 
a párhuzamot jelen korunkkal, 
valamint, mert Szent Erzsébet 
története példaértékű, életének 
üzenete pedig örökérvényű. Most 
sem ártana sok ember figyelmét 
felhívni arra, hogy ők a földiek, 
nem az égiek, tehát nem minden-
hatók. Tekintetüket emeljék az 
égre, imádkozzanak, hogy keve-
sebb hatalomvágy és lenézés le-
gyen bennük, de vegyék észre a 
bajbajutottakat, a rászorulókat és 
hajoljanak le hozzájuk, miképpen 
Erzsébet. 
 Árpád-házi Szent Erzsébet Sá-
rospatakon született, II. András 
magyar király és Merániai Gert-
rúd lányaként. Bátyja később IV. 
Béla néven lett magyar király. 
A kor szokásainak megfelelően 
négy éves korában eljegyezték 
Hermann türingiai tartománygróf 
fiával. Erzsébet Eisenachba, majd 
Wartburgba került. Vőlegénye ha-
lála után annak öccsével, Lajos-
sal kötött házasságot. Édesanyja 
meggyilkolása után látomások, 
rémálmok kínozták. Korán kezd-
te a vezeklő életmódot, gyakran 
böjtölt, ostorozta magát, virrasz-
tott. Első gyermekének születé-
se után menedékhelyet alapított 
árva gyerekek részére, majd kór 
házat hozott létre, ahol maga 
isápolta a betegeket. Az éhínsé-
geket, járványokat enyhítendő, 

élelmezte a szegényeket. Miután 
férje pestisben elhunyt, öccsei a 
húsz éves özvegyet megfosztot-
ták vagyona kezelésének jogától 
és férje birtokainak jövedelmétől. 
Ettől kezdve fonással tartotta el 
magát és gyermekeit, majd Assi-
si Szent Ferenc harmadrendjének 
tagja lett, egyszerű szürke kön-
tösben járt. Javait és életét a bete-
gek és rászorulók gondozásának 
szentelte. Halálának idejét három 
nappal előre megjövendölte. Éle-
tében és sírja mellett számos cso-
dás esemény történt, IX. Gergely 
pápa avatta szentté. Erzsébet a fi-
atal anyák, a feleségek, a ferences 
harmadrend és a szolgáló szeretet 
védőszentje. 

 Zsuffa Tünde könyve korfestő 
regény. Történelmi ismeretein-
ket érzelmileg is színezi, tágítja. 
Csodálatos könyvek születtek 
Erzsébet életéről. Az író belátta, 
hogy a szentet egy nagyon más 
szempontból kell megközelíte-
nie. Meggyőződése, hogy azért 
született meg ez a könyv, hogy 
bemutassa Erzsébet környezetét 
is, rávilágítson arra, hogy a múl-
tüzen nekünk, tanuljunk az akkori 
hibákból, de főleg az erényekből. 
az őt körülvevő emberek nagyon 
is emberi tulajdonságaira. Mind-
eközben semmit sem csorbított az 
isteni szeretet megnyilvánulásain.

Ha az ember azt a szót hallja, 
szent, mindig csodára gondol. A 
körülöttük élő emberek viszont 
már életükben szentnek tartották 
őket, érezték cselekedeteiken, 
kisugárzásukon. Ezek a jelek 
ugyanúgy megvoltak Erzsébet-
ben is. Az egyszerűségében volt 
a szentsége. Úgy, hogy emellett 
rakoncátlan magyar lány is volt, 
nem foglalkozott az etikettel, lo-
vagolt, futkosott, időnként szem-
telen volt, az Isten azonban mind-
végig ott lakott a szívében. Már 
kislánykorától látta, hogy nem 
mi vagyunk a világmindenség 
urai. És olyat is láttunk már, hogy 
amíg valakinek rangja, hatalma, 
vagyona van, sok-sok baráttal 
van körbevéve, majd amikor ezek 
semmivé lesznek, akkor hirtelen 
magára marad és megtagadják. 
Erzsébetet, amíg a türingiai gróf 
felesége és enni ad a koldusok-
nak, kórházat és szeretetotthont 
biztosít a rászorulóknak, szent 
asszonynak emlegetik, dicsőí-
tik. Amikor azonban özvegy lesz 
és utcára teszik a gyermekeivel, 
nem fogadja be senki, és még 
az is a sárba löki, akinek évekig 
enni adott. Ez nem írói túlzás, ez 
az akkori és a mai valóság is. A 
hatalom a középkorban sem volt 
más, mint most, ugyanúgy meg-
részegítette az embert, eltorzítot-
ta személyiségét és kegyetlenné 
tette. Zsuffa Tünde írásai, saját 
megfogalmazása alapján sorsok, 
küzdelmek, szerelem az igazság 
és a hit győzelméről szóló törté-
netekben. Legújabb könyvében is 
bemutatja, hogy Árpád-házi Szent 
Erzsébet rendkívüli módon tudott 
szeretni. Ennél fontosabb üzenet-
re nincs is szükségünk most, a 
XXI. században.

  A Szent Erzsébet életéből készült 
musical pedig Lezsák Sándor és 
Szikora Róbert közreműködésé-
vel 2022 februárjában kerül majd 
színpadra.

„A 100 éves 
sátoraljaújhelyi cserkészet”

Megjelent Godzsák Attila törté-
nész „A 100 éves sátoraljaújhelyi 
cserkészet” című könyve, melyet 
a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium könyvtárában mu-
tattak be először. A kötet a város 
cserkészcsapatainak megalaku-
lásáról, történetéről és működé-
sükről szól. Ennek aktualitását 
az adta, hogy 100 éves múltra te-
kint vissza az első cserkészcsapat 
megalakulásának története Sáto-
raljaújhelyen. A centenárium tisz-
teletére Godzsák Attila történész 
felkutatta a fennmaradt dokumen-
tumokat és forrásokat. A kötet ösz-
szesen 27 év történéseit dolgozza 
fel, a cserkészcsapat megalakulá-
sától egészen ideiglenes betiltásá-
ig. A 200 oldalas könyv képekkel, 
fényképekkel illusztrálva mutatja 
be még a cserkészparancsnoko-
kat, azok életrajzát is. A témával 
2019-től foglalkozott. Godzsák 
Attila egyik szívügyének tartja 
Sátoraljaújhely város történeté-
nek kutatását, ezért folyamato-
san keresi azokat a témákat, me-
lyek szorosan kötődnek a város 
több mint 760 éves múltjához. 

Isten jelenléte az életünkben

A Miskolci Egyházmegye Misz-
sziós Irodája rajzpályázatot hirde-
tett általános iskolások számára. 
A beküldött alkotásokat egy bí-
rálóbizottság véleményezte, majd 
korcsoportonként hirdetett győz-
teseket. 
A sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor 
Református Általános Iskola di-
ákjai több rajzot is beküldetek, 
amiből kettő is helyezést ért el. 
Isten jelenléte az életünkben-ez 
volt a témája a rajpályázatnak, 
amelyet a görögkatolikus feleke-
zetű általános iskolások számára 
hirdettek meg. Zalavári Linda 7. 
osztályos tanuló korcsoportjá-
ban az első, Dankó Dóra 4. osz-
tályos tanuló pedig harmadik 
helyen végzett. Tóth Klára az is-
kola hitoktatója, először a témát 
próbálta megfogalmazni a gyere-
kekkel, hogy Isten hol van jelen 
az ő életükben. A tanulók a téma 
megértése után, már könnyen 
tudták vizuálni a gondolataikat.

2021-ben immár kilencedik alka-
lommal rendezte meg a szallas.hu 
utazási portál Az év szállása ver-
senyt. A december 16-án online 
keretek közé szorított díjátadó 
gála alkalmával kihirdették az Év 
Szállása 2021, az Év Turisztikai 
Települése 2021 és az Év Turisz-
tikai Attrakciója 2021 kategóriák 
minőségi és szakmai díj nyerte-
seit. Megtisztelő elismerésben ré-
szesültünk, hiszen Az Év Turisz-
tikai Attrakciója 2021 szakmai 
minősítéssel A Magyar Nyelv Mú-
zeumát tüntették ki. Január 28-án 
megkaptuk a díjat és az oklevelet, 
emellett a portál lehetőséget biz-
tosít a különböző platformjain 
való megjelenésre is. Köszönjük 
a bizalmat, küldetésünkkel és 
programunkkal igyekszünk az év-
ben is rászolgálni az elismerésre!

A 2022-es és a 2023-as évet Pe-
tőfi Sándor-emlékévvé nyilvání-
totta az Országgyűlés. A magyar 
költészet egyik legismertebb 
alakja születésének 200. évfordu-
lóján számos program zajlik majd 
a fővárosban és természetesen A 
Magyar Nyelv Múzeumában is. 
Az emlékévhez kapcsolódva 
megújul a budapesti Petőfi Iro-
dalmi Múzeum Petőfi-kiállítása, 
Petőfi-busz járja majd a Kár-
pát-medencét egy vándorkiállí-
tással, emlékházakat újítanak fel, 
valamint kiállítások is épülnek. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum - A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma igazgatója, 
Nyiri Péter elmondta, hogy több 
módon is készülnek a 2022/2023-
as esztendőre. A jelenleg látható 
Arany János-kiállítással is kap-
csolódnak az emlékévhez, az esz-
tendő végén pedig egy időszakos 
Petőfi-tárlat (Petőfi vándorlásai) 
váltja ezt a bemutatót. Irodalmi 
esteket is szerveznek, ezek témá-
ja szintén Arany és Petőfi életmű-
ve. Júliusban a Déryné Fesztivál 
keretében háromnapos szabadtéri 
programot kínálnak, több alka-
lommal és több műfajban is meg-

idézik a János vitéz alkotóját. A 
2022-es lesz az első teljes éve 
az új, állandó Kazinczy- kiállí-
tásnak, a látogatók ebből sokat 
megtudhatnak a reformkort meg-

előző időszakról,a Petőfi-nem-
zedék előtti magyar irodalomról. 
Petőfit Széphalom szellemi véd-
nökének tekintik a nyelvmúze-
umban, hiszen a költő volt az, aki 
híres prózai soraival („… szent 
hely, szent az öreg miatt…”) és 
Széphalmon című versével („És 
csak fél századig / Tartá vállán, 
mint Atlasz az eget / A nemzeti-
ségnek ügyét. / Magyar nemzet, 
most nem volnál magyar…”) 
már 1847-ben kijelölte Kazinczy 
helyét a magyar művelődéstörté-
netben és a magyar irodalomban.

Petőfi Sándor
Kiskőrös, 1823. január 1.
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HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 
5.) a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 0459/6 helyrajzi számú, 17407 
m2 alapterületű, kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlanát

e l i d e g e n í t é s r e    m e g h i r d e t i.

Induló eladási ár: 87.035.000,- Ft+Áfa
A liciteljáráson való részvétel feltétele 8.703.500,- Ft összegű kau-
ció befizetése.
Az elidegenítésre meghirdetett ingatlan tekintetében a vételi szándé-
kot – a kaució megfizetését igazoló bizonylattal – a Sátoraljaújhelyi 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán 2022. február 
11-én 10:00 óráig. A pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaúj-
helyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 
szám alatt, vagy a vagyon@satoraljaujhely.hu e-mail címen. 

A liciteljáráson való részvétel feltétele megjelölt összegű kaució 
megfizetése, amely a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámí-
tásra, a többi pályázó részére az önkormányzat által 8 napon belül 
visszafizetésre kerül. A pályázók a licitlejáráson személyesen vagy 
meghatalmazottjuk útján jelenhetnek meg, személyi igazolvány, lak-
címkártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemuta-
tásával. A fenti dokumentumok bemutatásáról szóló kötelezettségük 
nem teljesítése, valamint az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya 
az eljárásból való kizárás következményét vonja maga után.

  A kaució megfizetése készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoral-
jaújhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélterében hétfőn 8:00 - 10:00-ig, 
valamint szerdán 14:30 - 16:30-ig illetve utalással a Sátoraljaújhelyi 
Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú 
számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén 
a közlemény rovatban kérem az alábbiak szerint feltüntetni a megvá-
sárolni kívánt területet: „kaució, 0459/6 hrsz. elidegenítés.” 

A liciteljárás időpontja 2022. február 14-e 14:30 óra
A liciteljárás helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztálya, 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C” épü-
let I. emelet.
A vételár megfizetése a nyertes pályázó liciteljáráson tett nyilatkozata 
alapján történik.Több pályázó esetén az ingatlan tulajdonjogát az a 
pályázó szerezheti meg, aki a liciteljárás során a legmagasabb eladási 
árat ajánlja fel az elidegenítésre meghirdetett ingatlan esetében.
  Bővebb felvilágosítás kérésére, valamint az ingatlanok megtekinté-
sét kezdeményező időpont egyeztetésre kérhető a 47/525-100 telefon-
szám 9118 és 9155 mellékein van lehetőség.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az elidegenítésre meghirdetett ingatlan 
tulajdonjogával rendelkező Sátoraljaújhelyi Önkormányzatnak jogában 
áll a liciteljárást bármikor indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítani.

DE VAN !
VAN, AKI  
SZERET  

TÉGED ÍGY,  
AHOGY  

VAGY! 

Ha akarsz  
találkozni Vele,  

gyere el a katekézisre!
 

3980 Sátoraljaújhely,  
Széchenyi tér 10.  

(Szent István Király Főplébánia)

Indulás február 7-től, minden hétfőn  
és csütörtökön 19 órától.

DEVAN.HU

Római Katolikus Egyház,  
Neokatekumenális út
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HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 
5.) a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 0459/9 helyrajzi számú, 15844 
m2 alapterületű, kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlanát

e l i d e g e n í t é s r e    m e g h i r d e t i.

Induló eladási ár: 79.220.000,- Ft+Áfa
A liciteljáráson való részvétel feltétele 7.922.000,- Ft összegű kau-
ció befizetése.
Az elidegenítésre meghirdetett ingatlan tekintetében a vételi szándé-
kot – a kaució megfizetését igazoló bizonylattal – a Sátoraljaújhelyi 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán 2022. február 
11-én 10:00 óráig. A pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaúj-
helyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 
szám alatt, vagy a vagyon@satoraljaujhely.hu e-mail címen. 

A liciteljáráson való részvétel feltétele megjelölt összegű kaució 
megfizetése, amely a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámí-
tásra, a többi pályázó részére az önkormányzat által 8 napon belül 
visszafizetésre kerül. A pályázók a licitlejáráson személyesen vagy 
meghatalmazottjuk útján jelenhetnek meg, személyi igazolvány, lak-
címkártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemuta-
tásával. A fenti dokumentumok bemutatásáról szóló kötelezettségük 
nem teljesítése, valamint az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya 
az eljárásból való kizárás következményét vonja maga után.

  A kaució megfizetése készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoral-
jaújhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélterében hétfőn 8:00 - 10:00-ig, 
valamint szerdán 14:30 - 16:30-ig illetve utalással a Sátoraljaújhelyi 
Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú 
számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén 
a közlemény rovatban kérem az alábbiak szerint feltüntetni a megvá-
sárolni kívánt területet: „kaució, 0459/9 hrsz. elidegenítés.” 

A liciteljárás időpontja 2022. február 14-e 15:00 óra
A liciteljárás helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztálya, 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C” épü-
let I. emelet.
A vételár megfizetése a nyertes pályázó liciteljáráson tett nyilatkozata 
alapján történik. Több pályázó esetén az ingatlan tulajdonjogát az a 
pályázó szerezheti meg, aki a liciteljárás során a legmagasabb eladási 
árat ajánlja fel az elidegenítésre meghirdetett ingatlan esetében.
Bővebb felvilágosítás kérésére, valamint az ingatlanok megtekintését 
kezdeményező időpont egyeztetésre kérhető a 47/525-100 telefon-
szám 9118 és 9155 mellékein van lehetőség.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az elidegenítésre meghirdetett ingatlan 
tulajdonjogával rendelkező Sátoraljaújhelyi Önkormányzatnak jogában 
áll a liciteljárást bármikor indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítani.
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HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 
5.) a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 0459/4 helyrajzi számú, 78602 
m2 alapterületű, kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlanát

e l i d e g e n í t é s r e    m e g h i r d e t i.

Induló eladási ár: 322.268.000,- Ft+Áfa

A liciteljáráson való részvétel feltétele 32.226.800,- Ft ösz-
szegű kaució befizetése. Az elidegenítésre meghirdetett ingatlan 
tekintetében a vételi szándékot – a kaució megfizetését igazoló bi-
zonylattal – a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Osztályán 2022. február 11-én 10:00 óráig. A pályázat 
benyújtható papír alapon a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal-
ban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alatt, vagy a vagyon@
satoraljaujhely.hu e-mail címen. A liciteljáráson való részvétel 
feltétele megjelölt összegű kaució megfizetése, amely a nyer-
tes pályázó esetében a vételárba beszámításra, a többi pályázó ré-
szére az önkormányzat által 8 napon belül visszafizetésre kerül. 
    A pályázók a licitlejáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk út-
ján jelenhetnek meg, személyi igazolvány, lakcímkártya, meghatalma-
zott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. A fenti dokumen-
tumok bemutatásáról szóló kötelezettségük nem teljesítése, valamint 
az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás 
következményét vonja maga után.
A kaució megfizetése készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoralja-
újhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélterében hétfőn 8:00 - 11:00-ig, 
valamint szerdán 14:30 - 16:30-ig illetve utalással a Sátoraljaújhelyi 
Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú 
számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén 
a közlemény rovatban kérem az alábbiak szerint feltüntetni a megvá-
sárolni kívánt területet: „kaució, 0459/4 hrsz. elidegenítés.” 
A liciteljárás időpontja 2022. február 14-e 13:30 óra

A liciteljárás helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztálya, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C” épü-
let I. emelet. A vételár megfizetése a nyertes pályázó liciteljáráson tett 
nyilatkozata alapján történik. Több pályázó esetén az ingatlan tulaj-
donjogát az a pályázó szerezheti meg, aki a liciteljárás során a legma-
gasabb eladási árat ajánlja fel az elidegenítésre meghirdetett ingatlan 
esetében.
 Bővebb felvilágosítás kérésére, valamint az ingatlanok megte-
kintését kezdeményező időpont egyeztetésre kérhető a 47/525-
100 telefonszám 9118 és 9155 mellékein van lehetőség.
Felhívom a figyelmét arra, hogy az elidegenítésre meghirdetett ingatlan 
tulajdonjogával rendelkező Sátoraljaújhelyi Önkormányzatnak jogában 
áll a liciteljárást bármikor indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítani.

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 
5.) a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 0459/5 helyrajzi számú, 11090 
m2 alapterületű, kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlanát

e l i d e g e n í t é s r e    m e g h i r d e t i.

Induló eladási ár: 55.450.000,- Ft+Áfa

A liciteljáráson való részvétel feltétele 5.545.000,- Ft összegű kau-
ció befizetése. Az elidegenítésre meghirdetett ingatlan tekintetében 
a vételi szándékot – a kaució megfizetését igazoló bizonylattal – a 
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán 2022. február 11-én 10:00 óráig. A pályázat benyújtható papír 
alapon a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoralja-
újhely, Kossuth tér 5. szám alatt, vagy a vagyon@satoraljaujhely.hu 
e-mail címen. A liciteljáráson való részvétel feltétele megjelölt ösz-
szegű kaució megfizetése, amely a nyertes pályázó esetében a vétel-
árba beszámításra, a többi pályázó részére az önkormányzat által 8 
napon belül visszafizetésre kerül. 
  A pályázók a licitlejáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk út-
ján jelenhetnek meg, személyi igazolvány, lakcímkártya, meghatalma-
zott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. A fenti dokumen-
tumok bemutatásáról szóló kötelezettségük nem teljesítése, valamint 
az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás 
következményét vonja maga után. 
A kaució megfizetése készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoralja-
újhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélterében hétfőn 8:00 - 10:00-ig, 
valamint szerdán 14:30 - 16:30-ig illetve utalással a Sátoraljaújhelyi 
Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú 
számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén 
a közlemény rovatban kérem az alábbiak szerint feltüntetni a megvá-
sárolni kívánt területet: „kaució, 0459/5 hrsz. elidegenítés.” 
A liciteljárás időpontja 2022. február 14-e 14:00 óra

A liciteljárás helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztálya, 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C” épü-
let I. emelet.A vételár megfizetése a nyertes pályázó liciteljáráson tett 
nyilatkozata alapján történik. Több pályázó esetén az ingatlan tulaj-
donjogát az a pályázó szerezheti meg, aki a liciteljárás során a legma-
gasabb eladási árat ajánlja fel az elidegenítésre meghirdetett ingatlan 
esetében.
 Bővebb felvilágosítás kérésére, valamint az ingatlanok megtekin-
tését kezdeményező időpont egyeztetésre kérhető a 47/525-100 
telefonszám 9118 és 9155 mellékein van lehetőség.Felhívom a 
figyelmét arra, hogy az elidegenítésre meghirdetett ingatlan tulajdon-
jogával rendelkező Sátoraljaújhelyi Önkormányzatnak jogában áll 
a liciteljárást bármikor indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítani.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai 
2021 decemberében összesen 26 közlekedési baleset-
nél intézkedtek. Ebből egy halálos kimenetelű volt és 
négy személyi sérüléssel járt. Két esetben gyalogost 
ütöttek el. Ebből az egyik eset kapcsán a tehergépjár-
mű sofőrje tolatás közben nem látta, hogy mögötte 
egy gyalogos személy szeretne átkelni az úttesten és 
elütötte. A másik esetben az autó sofőrje nem az út 
és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg 
a sebességét és későn vette észre a kijelölt gyalo-
gosátkelő helyen szabályosan közlekedő gyalogost. 

Decemberi baleseti statisztika
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A hagyományt folytatva, Sátoraljaújhely polgármestere Szamosvölgyi Péter újév alkalmából egy közös beszélgetésre invitálta előbb a város-
ban működő civil szervezetek majd a vállalkozások képviselőit. Ez előbbi találkozó alkalmával megköszönte azt a sokrétű munkát, amelyet 
a civil szervezetek végeztek a városban élők érdekében. Ezzel együtt pedig kiemelte, közös eredmény az, hogy együttesen, a koronavírus 
járvány ellenére is, hatékonyan tudtak működni. Az ezt követő alkalom keretében a vállalkozások képviselőit is beszélgetésre invitálták. 

Szamosvölgyi Péter elsősorban azokról a beruházásokról, fejlesztésekről szólt, amelyek egy-
aránt érintik az építőiparban és a turizmusban szerepet játszó kis és közepes vállalkozáso-
kat. Ezzel együtt pedig arról is beszámolt, hogy a nagy cégek esetében várhatóan jelentős 
előrelépések segítik a város boldogulását és mind ehhez sokrétű segítséget szeretne adni az 
önkormányzat az érintett cégek számára. Kiemelte, hogy Sátoraljaújhelyen 2022-ben jelen-
tős mértékű beruházások és fejlesztések valósulnak majd meg, amelyek kihatással lesznek 
nemcsak a településre, hanem a régióra is. Ezek elsősorban a turizmust érintik majd. Éppen 
ezért a helyi vállalkozások is kiemelt szerephez juthatnak, többek között a szálláshelyek, az 
éttermek üzemeltetése kapcsán, de ez magával hozza az építőipari vállalkozás számára adó-
dó lehetőségeket is. Mindez pedig együttesen határozza meg Sátoraljaújhely fejlődési irány-
vonalát. Ezért is fontos a helyi önkormányzat számára, hogy napi kapcsolatot ápoljon az érin-

tett vállalkozásokkal. Sátoraljaújhely mindennapjait ugyanis közel 1000 bejegyzett vállalkozás határozza meg, kisebb-nagyobb mértékben. 

Újévi köszöntés

A sátoraljaújhelyi rendőrök két férfit fogtak el, akik január 8-án a helyi zsidótemető raktárából mécseseket 
loptak.  A járőrök az éjszaka folyamán egy személyre lettek figyelmesek, aki a raktár épületéből bújt ki. A férfi 

elfogása közben vették észre, hogy még valaki tartózkodik az épületben. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság előállította a két elkövetőt, akik 
ellen lopás megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást. 

Mécseseket loptak


