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Bursa Hungarica

Tizenkilenc fiatal nyert támoga-
tást a Bursa Hungarica Önsztöndíj 
pályázat keretében Sátoraljaújhe-
lyen. Erről döntött ülésén a Város 
Önkormányzatának képviselő tes-
tülete. Több mint 10 éve van le-
hetőségük azoknak a diákoknak, 
akik felsőfokú tanulmányokat 
végeznek arra, hogy ilyen módon 
is támogatást vegyenek igénybe, 
amelynek egyik részét Sátoralja-
újhely Város Önkormányzata, a 
másik felét pedig az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium bizto-
sítja. Szamosvölgyi Péter polgár-
mester elmondta, minden támoga-
tási formát igyekeznek megadni a 
fiataloknak ahhoz, hogy a város-
ban találják meg boldogulásukat.

PM Infó 2021

A 2021-es év utolsó Polgármes-
ter Infója keretében tájékoztatta a 
lakosságot a várost érintő legfon-
tosabb kérdésekről Szamosvöl-
gyi Péter polgármester és Dankó 
Dénes alpolgármester. A sport, 
a zöldterületen történő parkolás 
problémája is téma volt. Ez előbbi 
kapcsán elhangzott, hogy az ifjú-
sági és a felnőtt labdarugó csapat 
is befejezi a szezonban történő 
szereplését. Néhány hónap lefor-
gása alatt azonban újra megfele-
lő feltételek mellett folytathatják 
majd bajnokságbeli szereplésü-
ket. Az utánpótlásnevelés kapcsán  
azonban folytatódik majd a mun-
ka. A zöldterületeken történő par-
kolás ügyében, amely elsősorban 
a posta és a börtön közötti sza-
kaszt érinti, a közterületfelügyelet 
határozottabb fellépést tesz majd, 
hiszen elfogadhatatlan, hogy a 
városkép rombolásával többen is 
ezeken a területeken állnak meg 
autójukkal, tette hozzá Dankó 
Dénes. Emellett szó volt arról 
is, hogy több lehetőségeket tud 
majd nyújtani a Zemplén Kaland-
park a jelenleg is zajló beruházá-
sok ideje alatt az idei síszezonra 
vonatkozóan. A koronavírussal 
összefüggő adatokból az is kide-
rült, hogy 2021-es év utolsó hó-
napjában 16 fő volt karanténban, 
igazolt koronavírus fertőzés miatt 
Sátoraljaújhelyen. További 9 sze-
mély a kontaktkutatás kapcsán 
szintén karantén-kötelezettség-
nek tett eleget. Egy szülő igazolt 
koronavírusos fertőzése miatt pe-
dig egy óvodai csoport, azaz 31 
kisgyermek szintén karanténban 
volt. Dankó Dénes alpolgármester 
arra is felhívta a figyelmet, hogy 
az 5-11 évesek oltása is nagyon 
fontos, így éljenek a lehetőség-
gel a szülők. Ezt követően Sza-
mosvölgyi Péter polgármester 
kiemelte, új fejezetet nyitnak a 
szomszédos várossal, Sárospatak-
kal történő együttműködésben is.

Karácsonyi ajándék

2021-ben is karácsonyhoz köze-
ledve vásárlási utalványokat kap-
tak ajándékba a 70 év felettiek. 
Több éves hagyomány már, hogy 
a város önkormányzata kará-
csonyhoz közeledve ilyen módon 
is támogatja a szépkorúakat. Az 
utalványokat december 6-tól le-
hetett átvenni, egészen december 
20-ig. Aki ezt nem tudta megten-
ni, annak folyamatosan kézbesí-
tették azokat. Szamosvölgyi Pé-
ter polgármester kiemelte, hogy 
minden esztendőben, az önkor-
mányzat pénzügyi lehetőségeinek 
tükrében igyekeznek a szépkorú-
akat segíteni ilyen formában is.

Átadták a „Tiszta virágos Sátoraljaújhelyért” és a „Tiszta utca” 
díjakat Sátoraljaújhelyben a hagyományos, év végi közmeghall-
gatás keretében, mely után Szamosvölgyi Péter polgármester be-
számolt az aktuális várospolitikai kérdésekről és az önkormányzat 

2021. évi munkájáról. 

Polgármester ösztöndíjasa

Sátoraljaújhelyben minden hó-
napban elismerésben részesítenek 
egy-egy diákot, aki a polgármes-
ter ösztöndíjasa lesz. 2021-es év 
decemberében Markovics Patrik 
a sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston 
Szakképző Iskola járműipari fé-
malkatrész-gyártó szakmát tanuló 
diákja kapta meg az ösztöndíjat. 
Így egyben ő lett az év utolsó pol-
gármesteri ösztöndíjasa is. Immá-
ron régi hagyomány, hogy minden 
hónapban egy diákot jutalomban 
részesítenek tanulmányi és közös-
ségi eredményeiért, aktivitásáért. 
Markovics Patrik bár alapvetően 
műszaki beállítottságú, érdeklő-
dési köre szerteágazó, valamennyi 
műveltségi területre kiterjed. Az 
iskolai ünnepségek, irodalmi mű-
sorok állandó szereplője, szeret 
sportolni és a Szakma Kiváló Tanu-
lója versenyre készül. Gyakorlati 
képzési helye a PREC-CAST Ön-
tödei Kft, ahol rendkívül elégedet-
tek hozzáállásával, akaraterejével 
és megbízhatóságával. Érdemes a 
továbbiakban is  kiemelkedő ered-
ményeket elérni a középiskolai 
tanulmányokban  és aktivan részt-
venni a  közösségi  életben. 2022-
ben, a tanév ideje  alatt ugyanis 
további tanulókatat djaznak majd.

„Tiszta virágos Sátoraljaújhelyért” és a „Tiszta utca”

Ennek kapcsán a város vezetője 
elmondta, örül annak a lehetőség-
nek, hogy immár huszonnegyedik 
éve, az év első napján polgármes-
tereként, Zemplén fővárosának 
vezetőjeként köszöntheti az itt és 
a határon túl élő zempléni embe-
reket. Hozzátette: „Jó érzésnek 
tartom, hogy egy olyan közösség-
nek lehetek a vezetője, és olyan 
csapat áll mögöttünk és mögöt-
tem személy szerint, akikkel na-
gyon-nagyon sok eredményt ér-

tünk el az elmúlt időszakokban. 
Így volt ez több évtizeden keresz-
tül, és így volt ez a tavalyi éven is. 

   Nem is mondhatok és nem is 
kívánhatok mást Önöknek és ma-
gamnak sem, minthogy ugyan-
úgy haladjunk töretlenül, sokszor 
gátakat átugorva, sokszor csalód-
va, de mindig fölállva, leporolva 
magunkat, tovább tudjunk menni. 

Azok a munkák, amelyek foly-
nak ebben a városban és a munkát 
most kiterjesztően értem az ipari 
beruházásoktól a kultúráig bezá-
rólag, az egészségügytől az okta-
tásig, a munkanélküliségtől a köz-
biztonságig, nem öncélúak. Ezek 
a munkák, ezek a tervek, ezek 
az együtt-gondolkodások, mind-
mind arról szólnak, hogy Sátoralja-
újhely ugyanolyan naggyá váljon, 
mint amilyen Fényes Újhely ide-
jén volt. Nem lélekszámban értem 
csak kizárólag. Ezt a jelzőt ebben 
az esetben is átfogóan gondolom, 
minden szempontból. Az oktatás-
tól a kultúráig, az egészségügytől 

a munkanélküliség megszünteté-
séig, újra felsorolhatnám mindazt, 
amit az előbb. Hiszem azt, sőt, 
meg vagyok győződve, hogy ez 
sikerülni fog. Sikerülni fog, mert 
nagyon sok jóravaló, nagyon sok 
tenni akaró újhelyi ember él a 
városban és jó hírem van, a vá-
rostól néha több száz kilométer 
távolságra is. Olyanok, akik bár 
a világ másik részén élnek, vagy 
az ország másik megyéjében él-
nek, vagy a megye más települé-

sén élnek, a szívük Sátoraljaúj-
helyért dobog. Ők ebbe a család-
ba tartoznak, ebbe a nagy család-
ba. Velük együtt, Önökkel együtt 
elértük és folytatjuk azt a mun-
kát, ami a munkanélküliség teljes 
megszűnéséhez vezet. Úgy néz 
ki, komoly ipari beruházások in-
dulnak a következő éven. Ezzel 
azt tudjuk elérni, hogy egyre több 
bejáró dolgozó lesz a városban, 

akik közül nagyon sokan majd 
meglátják a lehetőséget a telepü-
lésben. Nemcsak a munka, hanem 
az életvitel szempontjából is és 
ideköltöznek városunkba.” Ezzel 
együtt Szamosvölgyi Péter arra 
is kitért, hogy az ehhez szükséges 
infrastruktúra megteremtéséhez is 
igyekeznek aktívan hozzájárulni. 
„Természetesen lényeges az, hogy 
a városnak milyen az infrastruktú-
rája, milyen az út- és járdahálózata. 
Itt van a legnagyobb restanciánk. 
Bár minden évben erő felett pró-
bálunk utakat és járdákat építeni, 
és ez így lesz a következő éven is, 
még nagyon sok tennivalónk van."          
                Folytatás a második oldalon

Szépülő belváros Abaúj és Zemplén polgármesterei 
találkoztak

Bővül az oktatási kínálat: 
új képzés indul

Önkormányzati tudósítások
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Egészségügyi koordinátor

A sátoraljaújhelyi önkormány-
zathoz tartozó egészségügyi el-
látás munkájának koordinálására 
és segítésére egészségügyi refe-
renst neveztek ki. Ez a gyakor-
lat újszerű. Dr.  Csiba Gábor a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház volt főigazga-
tója személyében látja el ezután 
ezt a feladatot. A megállapodást 
határozott időre kötötték a felek. 
A referens nem utasításokat ad 
majd, hanem javaslatokat tesz, 
szakmai véleményt formál és re-
mélhetőleg pályázati források 
jobb kihasználásában nyújt majd 
segítséget. Dr. Csiba Gábor sze-
rint az elkövetkező néhány hónap 
feladata, hogy tartalommal tölt-
hessék meg a feladatkört. A cél, 
hogy jobb és magasabb színvona-
lú legyen az egészségügyi ellátás. 

Kormánybiztos előadása

A térség nagy fejlesztések és be-
ruházások előtt áll, többek között 
erről is beszélt a sátoraljaújhe-
lyi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium-
ban tartott előadásában Wáberer 
György, Tokaj-Zemplén fejlesz-
téséért felelős kormánybiztos. 
Az eseményen a diákság mellett 
szép számmal jelentek meg a tu-
rizmusban érdekelt aktív dolgo-
zók is. Wáberer György abban is 
bízik, hogy nem csupán a térség-
ből történő elvándorlást tudják 
megállítani, hanem egyfajta visz-
szavándorlás is beindulhat majd,. 
A sikeres vállalkozó beszélt a 
saját tapasztalatairól és útjáról 
is, amit a gazdasági szektorban 
megtett. Előadásának célja volt, 
hogy inspirálja a fiatalokat is.

Jó hír, hogy a csapadék és a szeny-
nyvíz szétválasztása folyamatban 
van, közel 8 milliárdos pályáza-
tot valósítunk meg, hogy komoly 
idegenforgalmi beruházások in-
dultak és indulnak a városba.” 
     Az idegenforgalmi fejleszté-
sekről is beszélt: „Két új libegő 
épül, lombkorona sétány a vár 
idegenforgalmi feltárásra, par-
kírozó a Kopaszkán. Lehet, hogy 
a következő évben a Majális 
parkban az egykori május elsejék 
helyszínén tartjuk meg a május 
elejei ünnepséget és a rendez-
vénysorozatot. Egy 
kis nosztalgia, egy 
kis retró, de meg-
újult környezetben. 
Ezzel csak azt aka-
rom érzékeltetni, 
hogy egy vezető-
nek, ez lehet egy 
polgármester, lehet 
egy iskolaigazgató, 
lehet egy üzemve-
zető, mindig fontos 
feladata, hogy a rá-
juk bízott emberek 
fejével gondolkoz-
zon. Azért vagyunk 
sikeresek, mert ez az összeszokott 
jó csapat, amit városvezetésnek  
hívunk, mindig is így tett. Min-
dig is arra gondoltunk, hogy amit 
meg szeretnénk valósítani, az rö-
vid, közép vagy hosszú távon jó 
a városnak. Rövid távon könnyű 
dolgunk van, mert kisebb beruhá-
zással is lehet nagy sikereket el-
érni. De a közép és a hosszú távú 
egy másik kérdés. Egy komoly 
idegenforgalmi beruházás előtt 
állunk a világ leghosszabb függő-
hídjának a megépítésével. Nagyon 
sok elvárás, nagyon sok remény, 
nagyon sok érdeklődés, öröm 
van mögötte. Ugyanakkor látjuk 
és tapasztaljuk a kritikát is. Mi 
nem a holnapban gondolkozunk. 
Arra gondolunk, hogy minden 
egyes beruházásnak, így ennek is 
meglesz a hozadéka, a százezre-
ket hozó vendégszám növelése, 

az abból adódó elsődleges és 
másodlagos lehetőségek, a szol-
gáltatások fejlesztése, melyből 
természetesen profitálhat az itt 
élő család, az itt élő vállalkozó 
és a város önkormányzata, amely 
többlet bevételből tudunk utakat, 
járdákat építeni, házakat felújítani 
és tovább haladni a fejlesztések 
útján. Így ér össze a gondolko-
dás egy beruházástól egészen öt 
vagy tíz évre előre gondolkozva. 
Itt is munkahelyekről beszélhe-
tünk, és talán nagyobb fizetésről. 
   A városunk nehezen viselte 

pénzügyileg ezt az évet, de ta-
lán ezt kellett volna a legvégé-
re hagyni, hiszen szilveszterkor, 
január elsején mélységében a 
pénzügyekről nem kell beszél-
ni. Egy mondatot mégis megér, 
hiszen az önkormányzati intéz-
mények és az önkormányzat 
talpon maradt. Ez nagyon nagy 
dolog, de senkinek plusz jutal-
mat sem a polgármesternek, sem 
senki másnak nem tudtunk adni. 
Ez volt az ára annak, hogy tal-
pon maradjunk, hogy a gazdasá-
gi helyzetünk stabil maradjon, 
és megalapozzuk azt, hogy a kö-
vetkező év már ne így alakuljon.
Nem csak kenyérrel él az ember 
a Bibliában, és ezt átvitt értelem-
ben magunkra is gondolhatjuk, 
hiszen nemcsak mindig a munka-
helyek, a magasabb jövedelem, az 
autó, a megélhetési lehetőségek, 

döntik el, hogy hol jobb, hol rosz-
szabb élni a Földön. Nemcsak a 
kritika, nemcsak a bosszúság, ha-
nem néha az együttgondolkodás 
is fontos. Ennek egy nagyon-na-
gyon komoly része, kovásza a 
kultúra, az oktatás, a közbizton-
ság, a rend és az egészségünk. 
Minden téren előrébb jutottunk. 
Van, ahol nagyon sokkal, van, 
ahol csak éppenhogy. De bizony, a 
kultúra, a programok, a rendezvé-
nyek terén egy csodálatos év van 
mögöttünk, még annak ellenére 
is, hogy a járvány újabb és újabb 

hulláma ugyanúgy 
sújtja Sátoraljaújhelyt, 
mint egész Európát 
vagy az egész világot. 
Ettől függetlenül, ha 
végig gondoljuk az 
augusztusi, a júliusi 
programokat, a Déry-
né ötnapos kavalkád-
ját, a Zemplén Fesz-
tivált, a Művészeti 
Napokat, a saját ren-
dezvényeinket, az őszi 
városheti programo-
kat, a színházi előadá-
sokat, a kulturális ren-

dezvényeket a múzeumainkban. 
Csak köszönetet tudok mondani 
azért a munkáért, amit végeztek, 
hiszen nem sivár, hanem tarta-
lommal, élettel teli itt az élet, ahol 
van mit várni. Az egyik rendez-
vénynek vége és már kezdődik 
a másik. Persze most külön kor-
csoportonként is elmondhatnám, 
hogy milyen volt az év és mit vá-
runk a következőtől. Az idősek-
nek, a fiataloknak, az aktívaknak 
egyaránt. Mindenkinek jót vagy 
jobbat, mint amilyet megélt az 
előző évben. Pontosan olyat, mint 
amilyet kívánna magának. Én kí-
vánok önöknek és ezzel együtt 
magamnak is sok boldogságot, si-
keres, örömmel teli és egészséges 
2022-es évet.”
Ezt követően adták át a „Tiszta 
virágos Sátoraljaújhelyért” és a 
„Tiszta utca” díjakat!

A nyertes és a kategória helye-
zettek névsorát következő lapszá-
munkban olvashatják!

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!

Rudabányácska is csatlakozott 
egy országos kezdeményezéshez, 
az élő adventi kalendáriumhoz. Ez 
a kezdeményezés 2006-ban indult 
el, azóta országszerte évente egy-
re több település színesíti ezzel 
a várakozás idejét. Bányácskán 
hiánypótlónak mondható ez a de-
cemberi program, hiszen ilyenkor 
a falu apraja-nagyja találkozik és 
közösen keresik meg az aznap a 
soron következő ablakot. A házak 
tulajdonosai fényeket és egy szá-
mot helyeznek ki, a kerítésre pedig 
díszeket akasztanak, melyekkel a 
gyerekek a falu karácsonyfáját 
díszítik. Így, karácsony napjá-
ra teljes pompájában ragyoghat. 
Szabó Xénia Zsuzsanna szervezi 
Rudabányácskán ezt a játékot, aki 
elmondta, jövőre a rejtvények he-
lyett lehet, valami mással készül-
nek majd a gyerekek számára.

Borturizmusról

A borturizmus fejlesztése témájá-
ban szervezett egyeztető fórumot 
Sátoraljaújhely polgármestere. 
Ezen jelen voltak a helyi borá-
szok és vendéglátó helyek tulaj-
donosai is. A cél az volt, hogy 
Szamosvölgyi Péter tájékoztassa 
a résztvevőket a megjelenő pályá-
zati lehetőségekről, a rendelke-
zésre álló marketing eszközökről 
és a következő éven megalakuló 
borászok egyesületéről. A város 
vezetője ennek kapcsán azt is el-
mondta, hogy egy prospektust is 
terveznek kiadni, melyben a helyi 
gasztronómiai és kikapcsolódási 
lehetőségek is helyet kapnak majd. Élő adventi Kalendárium
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Befejeződött Sátoraljaújhelyen 
a Táncsics tér két emblematikus 
épületének homlokzat felújítása. 
A munkálatok közel egy év lefor-
gása alatt valósultak meg. A vá-
rosban nem ez volt az első ilyen 
jellegű megújulás, hiszen a Dózsa 
György úti épületek és a Kos-
suth Lajos Művelődési Központ 
is új külsőt kapott. 1929. január 
12-én adták át az új Színház-Mo-
zi-Hangversenyterem-Vígadó 
épületét Sátoraljaújhelyen, mivel 
jelentősen megnőtt a polgári tár-
sadalom részéről a minőségi kul-
túra iránti igény. Így született meg 
a jelenlegi Kossuth Lajos Műve-
lődési Központ. Ehhez a későbbi-
ekben épült az a két épületszárny, 
amely ma lakásoknak és üzlethe-
lyiségeknek ad otthont. Ezeknek 
a megújítása kiemelt célja volt a 
város önkormányzatának, így a 
lakókkal közösen összefogva va-
lósították azt meg.  Dankó Dénes 
alpolgármester hozzátette, hogy 
a város önkormányzata közre-
működésével jövő évben folytat-
ják a város látképének javítását. 

Szépülő belváros

Ünnepélyes keretek között 
együttműködési megállapodást 
kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
és a Zemplén Televízió. Ennek 
legfontosabb célja az, hogy a fel-
sőfokú oktatási intézmény törek-
véseit a kommunikáció terén erő-
sítse és segítse a régiót felölelő 
Zemplén Televízió. Ezzel együtt 
olyan projektekben való részvétel 
is létrejöhet, amelyek a fiatalok 
térségben tartását, az Egyetem 
jó hírének erősítését is lehetővé 
teszik. Prof. Dr. Bolvári-Takács 
Gábor rektor néhány pontban 
foglalta össze a legfontosabb cél-
kitűzéseket, kiemleve, hogy jóval 
nagyobb lehetőségeket rejt magá-
ban ez az együttműködési megál-
lapodás, mint ami elsőre látszik. 
Az egyetemi képzések szélesebb 
körben történő ismertté tétele, az 
itt folyó kutatási, művészeti és 
oktatási eredmények népszerűsí-
tése valamint a Tokaj-hegyalját 
érintő gazdasági, borászati tudo-
mányos eredmények bemutatá-
sa a további fontos célkitűzések 
között szerepel. Seres Péter ügy-
vezető  kiemelte, hogy a televzió 
mellett a ZemplénFM is támoga-
tólag segiti az Egyetem törekvé-
seit, így  hatékony kommuniká-
ciós felülethez jut az Egyetem.

Együttműködés egyetemi
 szinten

Karácsonyi hangverseny

Hamarosan elkészül

Jövő év tavaszára készül el az 
Ipari park Sátoraljaújhely és Sá-
rospatak között, amit Sátoraljaúj-
hely Város Önkormányzata egy 
ipari területfejlesztési pályázaton 
nyert forrásból valósít meg. Az 
ipari park több célt is szolgál, 
hiszen a vállalkozások beköltö-
zésével nem csak hogy bevételt 
generálnak, de több munkalehe-
tőséget is kínálnak majd a térség-
ben élőknek. A beruházás nagyon 
jó ütemben halad, hiszen a kivi-
telező már a csarnok burkolását 
végzi. Dankó Dénes alpolgár-
mester szerint ez egy újszerű do-
log lesz a város életében, hiszen 
egy bérleti szerződés formájában 
fogják hasznosítani a csarnokot. 

November 22-e és december 12-e 
között közel 6000-ren kérték a 
koronavírus elleni védőoltást a 
Sátoraljaújhelyben kialakított ol-
tópontokon. A háromhetes oltási 
akció sikeresebb volt a vártnál, 
mondta Bányácskiné Szabó Il-
dikó, az Erzsébet kórház ápolási 
igazgatója. Hozzátette, hogy aki a 
későbbiekben szeretné kérni az ol-
tást, az online időpontfoglalással 
megteheti, hiszen a továbbiakban 
is megfelelő mennyiségű vakcina 
áll az intézmény rendelkezésére. 

Oltás számokban

A sátoraljaújhelyi Bokréta Alap-
fokú Művészeti Iskola karácso-
nyi műsorral készült a Kossuth 
Lajos Művelődési Központban. 
Az estet a vírushelyzet miatt szín-
házi közönség nélkül adták elő. 
Mint ahogy már a több éve tar-
tott karácsonyi műsoraiknak is, 
ennek az estnek is volt témája, 
amit az alapoktól kezdtek. Be-
mutatták a néptánc segítségével, 
hogy mennyit tudott fejlődni a 
tánc évszázadok alatt és meny-
nyit tud fejlődni egy táncos pár 
év alatt. Az est témája a tánc volt. 

Egész estés néptáncgála
karácsonyra

Ünnepi hangversenyre várták 
az érdeklődőket a sátoraljaújhe-
lyi református templomban. A 
Fejes István Alapítvány és a Pe-
tőfi Sándor Református Általá-
nos Iskola közösen szervezte ezt 
az eseményt, az oktatási intéz-
mény részvételével. Az adventi 
időszak szellemében karácso-
nyi dallamok csendültek fel. A 
hangversenyből befolyt összeget 
az alapítvány az általános iskola 
technikai fejlesztésének támoga-
tása mellett, a diákok nyelvvizsga 
díjainak segítésére ajánlotta fel. 

Hangverseny az iskola 
támogatására

Egyházi hangversenyt rendeztek 
a sátoraljaújhelyi Szent István 
római katolikus templomban. 

A rendezvényen a sátoraljaújhe-
lyi Intervox Női Kar, a szeren-
csi Hegyalja Pedagógus Kórus 
és a sárospataki A Művelődés 
Háza Kamara Kórusa szerepelt. 
Az adventi hangverseny igazi 
meghitt pillanatokat szerzett az 
odalátogatónak. Meghitt dalla-
mok és gyönyörű hangok kísé-
retével zajlott az a hangverseny. 
Az eseményen három kórus előa-
dását hallhatták az érdeklődők, 
az Intervox Női Kar, a Hegyalja 
Pedagógus Kórus és A Művelő-
des Háza Kamara Kórusa közre-
működésével és Sándor Zoltán 
kórusvezető vezénylésével. A ta-
gok már várták, hogy újra együtt 
énekeljenek, hiszen az elmúlt év-
ben a lezárások miatt nem lehe-
tett tartani nagyobb eseményeket.

Országos kiemelkedő helyezés Projekteredmények

Templomi hangverseny
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A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság illetékességi területéről 
két pályamunka is helyezést ért 
el a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottság 
által meghirdetett rajzversenyen. 
A „Közlekedj okosan télen is!” 
című pályázaton a gyerekek fela-
data a baleset megelőzés és biz-
tonságos közlekedés ábrázolása 
volt. A két kiemelkedő eredmény 
óvodás és általános iskolai alsó 
tagozatos kategóriákban szüle-
tett. Ez utóbbi esetében első he-
lyezést ért el Margitay Emma 
Róza, második osztályos diák, 
aki a sátoraljaújhelyi Petőfi Sán-
dor Református Általános Iskola 
tanulója.  Az oktatási intézmény 
a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tánysággal rendszeresen dolgozik 
együtt, mondta Mészáros Csaba 
igazgató. Óvodás kategóriában is 
kiemelkedő eredmény született. 
A mikóházi Bózsva-parti Óvoda 
egyik növendéke második helye-
zést ért el ezen a pályázaton.

Az Országos Tűzmegelőzési Bi-
zottság alkotói pályázatot hirde-
tett óvodások és iskolások számá-
ra. A bizottsághoz 3500 pályamű 
érkezett, amelyet első körben 
megyei szinten bíráltak el, ahol a 
sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent 
Margit Katolikus Általános Isko-
la két tanulója is eredményesen 
szerepelt. A 6-10 éves korcsoport 
irodalmi kategóriában, megyei II. 
helyen végzett Shemirami Dária. 
Fehér Zonga Szofi megyei I. he-
lyen valamint országos szinten 
III. helyezést ért el.
Fehér Zonga Szofi alkotása me-
gyei szinten első helyezést ért el, 
így ő bekerült az országos döntő-
be. A pályázat eredményhirdeté-
sére a vírushelyzet miatt online 
került sor. Zonga alkotása a "Já-
nos gazda és a pipa" címet kapta, 
amivel megmutatta, hogy bizony 
a felnőttek is tudnak felelőtlenek 
lenni. 

A „Helyi foglalkoztatási együtt-
működés kialakítása Sátoralja-
újhely központtal” című paktum 
támogatói éves összefoglaló 
ülést tartottak. A rendezvény cél-
ja a program 2021. évi teljesíté-
sének ismertetése, a pandémia 
okán bekövetkezett változások, 
a munkaerő piaci szolgáltatások 
változásairól és a projekt zárásá-
val kapcsolatos tevékenységek is-
mertetése volt. A 2017-ben indult 
program célja, hogy a hátrányos 
helyzetben élő munkaképes sze-
mélyeknek elhelyezkedési lehe-
tőséget biztosítson a munkaerő 
piacon. Az évet nagyban meg-
határozta a koronavírus járvány, 
azonban ennek ellenére is siker-
rel zárul a program. A célterüle-
ten olyan beruházások valósultak 
meg, melyek növelik a munka 
világában elhelyezkedők lehető-
ségeit. A program célcsoportja fő-
leg a hátrányos helyzetből érkező 
munkavállalók, mondta el Nagy 
Péter Zoltán, projektmenedzser. 

Adventi hangversenyt szervezett 
a Lavotta János Kamarazenekar 
a sátoraljaújhelyi Szent István 
Katolikus Technikum és Gimná-
ziumban. A Kamarazenkar 1990-
ben alakult akkor még Zempléni 
Kamarazenekar néven. Az első 
koncertjük az adventi hangver-
seny volt, így ezen az estén ünne-
pelték a 31. születésnapjukat. Az 
esten több szólista is közreműkö-
dött, valamint énekkarok is. 

„Közlekedj okosan télen is!



Sátoraljaújhely és ezzel együtt a Rákóczi tábor adott otthont annak a találkozónak, amelynek ke-
retében Abaúj és Zemplén 98 településének vezetői értékelhették a 2021-es évet. Hagyomány már, 
hogy a térség országgyűlési képviselője ennek keretében számol be az általa végzett munkáról és 
eredményekről. Ezzel együtt pedig meghatározzák közösen azokat az irányokat, amelyek a két tér-
ség fejlődését segítik elő. A települések vezetőit Szamosvölgyi Péter sátoraljaújhelyi polgármestere 
köszöntötte, majd Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő foglalta össze a legfontosabb tudni-
valókat.
„Régi hagyomány ez, amit sajnos 
tavaly meg kellett szakítani a pan-
démia miatt, viszont most hál' Is-
tennek együtt lehetünk. Ezeknek 
a polgármesteri találkozásoknak a 
fontossága a közösség formálása. 
Érzékeltetni azt, hogy mi egy csó-
nakban evezünk. Én 
úgy hiszem, hogy fon-
tos képletesen, hogy a 
két térség összes pol-
gármestere itt van. Ez 
azt jelenti, hogy egyet 
akarunk Zemplénnek 
és Abaújnak, ez pedig 
azok fejlesztését jelen-
ti. Fontos ez az együtt-
gondolkodás, mert na-
gyon nagy forrás áll és 
állnak rendelkezésre, 
de ezeknek a lehívá-
sa nem kis dolog. Ennek felté-
tele, hogyha van egyetértés, van 
együtt pályázási lehetőség, illetve 
akarat, akkor több forrást tudunk 
Abaújban és Zemplénben idehoz-
ni. Ez a lényeg. Hogyan tudjuk 
összehangolni a polgármesterek, 
az önkormányzatok munkáját, 
hogyan tudunk együttesen pá-
lyázni, mik azok a szempontok, 
amiket figyelembe véve, magy-
arán több forrást tudunk egy-egy 
kistérségbe lehívni. Itt nemcsak 
a TOP-os és GINOP-os pályáza-
tokról, hanem például a közmun-
kaprogramokról, a különböző 
magyar falu program pályázatai-
ról így összegezve bizony nagyon 
szépen kapott forrást a térség. 
Azonban sokkal fontosabb a fel-
készülés az elkövetkezendő hét 
éves uniós források lehívására. 
Ezek nagyon komoly egyeztetést, 
szakmai egyeztetést kívánnak és 
ezért vagyunk együtt, hogy min-
den információt számukra átad-
junk, mert a cél az, hogy Abaúj 
és Zemplén fejlődjön, minél több 
forrást tudjunk itt tartani.” Sza-
mosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 
polgármestere, mint házigazda te-
lepülés nevében fogalmazta meg 
gondolatait a 2021-es és 2022-es 
év tekintetében illetve a térségi

„Időnként jó dolog az, hogyha az 
összes polgármester, hölgy és úr, 
jelen van egy ilyen találkozón, 
merthogy ez egy lehetőséget ad 
az ismerkedésre, hiszen 97-98 
településvezetőről van szó. Sok 
ilyen ügy van, akár Abaújban, 

akár Zemplénben. Ez tehát egy 
nagyon nagy lehetőség. Remé-
lem, hogy ebből egy rendszer 
lesz, és folyamatosan lesznek 
ilyen ehhez hasonló nagyméretű 
találkozók is. Az évről talán azt 
gondolom, hogy egy sikeresnek 
mondható időszakon vagyunk túl. 
Rengeteg lehetőség van kéznyúj-
tásnyi, karnyújtásnyi távolságra, 
amit csak meg kell ragadnunk. 
Ezek főleg fejlesztések mind-
mind Sátoraljaújhely, az egész 
térség számára fontosak. Ehhez 
szükség van a mindenkori or-
szággyűlési képviselő közremű-
ködésére is, hiszen nélküle nem 
megy, és én azt gondolom, hogy

ez a mai nap, vagy ez a mai este 
is részben arról fog szólni, hogy 
egy képviselőjelölt elmondja az 
elképzeléseit, és erre a reflektáció 
pedig az, hogy persze ott vagyunk 
mögötte. Teljesen természetes,  
hogy ő pedig tudja, Újhely eseté-

ben ez rendben is van, de 
mindenki esetében fontos, 
hogy milyen elképzelé-
sek, milyen ívek vannak 
az emberek fejében a kö-
zeljövő és a távolabbi jövő 
szempontjából is. Ezzel 
képben kell lenni. Ez egy 
nagyon-nagyon fontos 
dolog, mert ide anélkül 
egyről kettőre nem lehet 
jutni, akkor csak helyben 
járunk. Erről is szól sze-
rintem ez a mai este.”

Az eseményen részt vett Bánné 
dr. Gál Boglárka, a megyei köz-
gyűlés elnöke is, aki kiemelte a 
településekkel történő szoros napi 
kapcsolattartás számos területen 
szükséges és elengedhetetlen. Dr. 
Alakszai Zoltán kormánymeg-
bízott szintén az együttműködés 
fontosságát emelte ki, ami szerin-
te főként a pandémia kapcsán vég-
zett közös munkában nyilvánult 
meg. Emellett azonban a jövőben 
is lesznek olyan feladatok, ame-
lyek közös munkát igényelnek. 
Itt elsősorban a Tokaj-Zemplén 
Térség Fejlesztési program be-
ruházásait említette beszédében.

Tudtad-e Sátoraljaújhely,

A templomok harangjait megvi-
selik az időjárási körülmények, 
ezért időnként ellenőrizni kell 
az állapotukat. A sátoraljaújhelyi 
görögkatolikus templomban is át-
vizsgálták azokat. Ennek nyomán 
kiderült, hogy némelyik csapágy 
már ki van kopva, a kötelek pe-
dig elrozsdásodtak, így ezeket 
ki kell cserélni. Az acélkötelek 
helyére speciális műanyag kev-
lárkötél kerül, mely ugyanolyan 
időtálló és teherbíró, de nem 
korrodálódik. A sátoraljaújhelyi 
görögkatolikus templom legna-
gyobb harangját Istvánnak ne-
vezik az első keresztény vértanú 
után, mely harangot Sopronban 
öntötték és Miklósy István haj-
dúdorogi püspök adományozta a 
templomnak 1930-ban. Középső 
harangja és a legkisebb, melyet 
lélekharangnak neveznek, a 18. 
századból származik és sikere-
sen elkerülték az első világhá-
ború hadicélú beolvasztásait. 

Harangok szava

hogy Petőfi Sándor 1847-ben járt Sátoraljaújhelyen?

A Hazánk c. lapban 19 részletben, 20 levélben számolt be egyik nagy útjáról Petőfi „Úti 
levelek Kerényi Frigyeshez” címmel. A július 9-én Sárospatakról és 11-én Ungvárról írt 
levelében írt a zempléni tapasztalatairól. Első levelében Hegyalja természeti szépségeit 
emeli ki, név szerint említve több települést is, mely mellett elhaladt vagy tartózkodott is 
benne hosszabb-rövidebb ideig. Majd az Ungvárról írott levelében szól Sátoraljaújhelyről 
és a számára is oly jelentős Széphalomról. „Sáros-Patakról tennap reggel Ujhelybe rándul-
tam Kazinczy Gábor barátomhoz, s a napot nála és vele töltém, milyen pompásan? 

Ezt csak az képzelheti, ki Kazinczyt ismeri. […] Újhelytől félórányira éjszak felé esik 
Széphalom, Kazinczy Ferenc egykori lakása. Nevét megérdemli, mert festői szépségű táj. Különben pedig 
szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden emelkedettebb 
lelkű magyarnak életében legalább egyszer odazarándokolnia, mint a mohamedánnak Mekkába. És mégis 
jobb, ha nem mentek oda, mert nagyon erős lelkűeknek kell lennetek, hogy azon sírhalomnál meg ne es-
küdjetek, miszerint a hazáért soha, de soha egy lépést is tenni nem fogtok. Én voltam ott, láttam a pusztulás 
és a feledés legszívszaggatóbb, legelkeserítőbb képét, és letérdeltem a sírra és már fölemeltem a kezemet, 
hogy megesküdjem… ekkor szerencsémre vagy szerencsétlenségemre megfogott jó vagy rosz angyalom, 
és elvezetett onnan, minekelőtte kimondtam volna az esküt […] Széphalomtól becsavarodtam a Bodrog-
közre. Országútnak híre sincs; csak úgy őgyelegtünk faluról falura. Különben nem untam meg magamat, 
mert a Bodrogköz szép, gazdag vidék. Nyugat felől túl a Bodrogon látszanak a hasonlíthatlan szépségű 
Sátorhegyek Ujhely mellett”.

 Ezután Királyhelmecre, majd Leleszre ment, ahonnan útja már kivezetett Zemplénből, Ungvár 
felé. Petőfit ittjártakor úgy megihlette ez a vidék, hogy még verset is írt „Széphalmon” címmel. Az újhelyi 
látogatásának emlékét a mai Kazinczy Ferenc Múzeum falán emléktábla őrzi: „E házban tartózkodott Pe-
tőfi Sándor 1847. július 10-én Kazinczy Gábor vendégeként. 1978. III. 15.” A városban utcát és általános 
iskolát neveztek el róla, 1974 óta mellszobra is áll a városban.

A görgökatolikus hívek régi vá-
gya a padfűtés a sátoraljaújhe-
lyi görögkatolikus templomban, 
hiszen a kis fűtőtestek nem ele-
gendőek a templombelső kifűté-
séhez. Az előzetes munkálatok 
már évekkel ezelőtt megtörtén-
tek, az új rendszer beszerelésé-
re pedig most kerül sor. Koscsó 
István sárospataki mester közel 
50 éve ismerkedett meg a fűtőká-
beles fűtés technikájával, melyet 
templomban először Sárospata-
kon alkalmazott 1988-ban. Azóta 
pedig már több száz templomba 
beszerelt a környéken. A mester 
szerint karácsonyra mindenkép-
pen üzemelni fog az új padfűtés.

A padfűtés is megújult

December 7-én közös véradó na-
pot tartott a sátoraljaújhelyi Kos-
suth Lajos Technikum, Szakképző 
Iskola és Gimnázium, valamint a 
Magyar Vöröskereszt Zemplén 
Területi Szervezete az oktatási 
intézményben. A Zempléni Diák 
vér elnevezésű eseményen részt 
vehetett minden olyan tanuló, aki 
már betöltötte a 18. életévét. A 
diákok nagy véradó bázist jelen-
tenek, hiszen már csatlakozhat-
nak a Vöröskereszt Véradó Moz-
galmához. A térségben számos 
középiskola támogatja a területi 
szervezet ezirányú törekvését.

Diákok adtak vért 

Abaúj és Zemplén polgármesterei találkoztak Sátoraljaújhelyen
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A „Kincses Kultúróvoda 2021” 
címet nyerte el a sátoraljaújhe-
lyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák 
és Német Nemzetiségi Óvoda, 
Bölcsőde. Ennek köszönhetően 
további három évig a gyerekek 
és a nevelők is olyan programo-
kon vehetnek majd részt, ame-
lyek köszönhetően a sokszínű 
nevelést és oktatást teszik lehe-
tővé. Múzeumpedagógiai fog-
lalkozások,színházlátogatás, 
rendezvények, ezek keretében a 
népi és ügyességi játékokat is-
merhetnek meg a mai kor gyer-
mekei- mindez a cím elnyerésével 
lehetővé válik. A szakmai progra-
mok  megvalósításához másfél 
millió forintot is nyert az óvoda.

„Kincses Kultúróvoda 2021” 

„A rímes 12”- ezzel a címmel nem 
csak egy új film, hanem egy térsé-
günkben is újként ható verselési 
forma mutatkozott be a nagykö-
zönség számára. A 12 fiatal által 
írt költemény sajátos látásmódju-
kat mutatja be, hogy miként véle-
kednek a világ dolgairól. Ezt most 
film formájában is megmutatták, 
amelyet ingyenesen tekinthettek 
meg az érdeklődők a sátoraljaúj-
helyi moziban. Az egyik alkotó 
a Zemplén Televíziónk munka-
társa. Ferenczi János operatőr, 
vágó elmondta, a drogprevenció, 
vallásosság, szerelem vagy éppen 
magány- ezek azok az érzelmek, 
amelyek leginkább teret nyernek a 
„Rímes 12” című filmben. A film 
a Nyírség Könyvtár Alapítvány 
közreműködésével jöhetett létre.

A Körúti Színház látogatott el 
Sátoraljaújhelybe. Molnár Fe-
renc az Üvegcipő című darabját 
tekinthette meg a közönség, több 
mint 200 érdeklődő érkezett a 
Latabár Színházba. A főszerepe-
ket Karaivanov Lilla és Kautzky 
Armand játszották. Ez a történet 
az 1920’as években játszódik Bu-
dapesten játszódik és a szerelem 
áll a központjában. Galambos 
Zoltán, a rendező elárulta, hogy a 
jelenlegi színészgárda, miatt vá-
lasztotta ezt a művet.

A soron következő, januári szín-
házi program részleteit az utolsó 
oldalon olvashatják!

Rímek és képek

Újra színház

Karácsony előtt hagyomány, hogy 
a különböző művészeti csoportok 
egy-egy  műsorral köszöntik a kö-
zönséget az ünnepre készülődés 
közepette. A Zempléni Angyalok 
műkorcsolya csapata is ennek 
jegyében lépett jégre, bemutatva 
felkészültségüket a lelátón helyet 
foglaló szülőknek, nagyszülők-
nek.
2013-ban az akkor még nyitott 
jégpályán alakult a Zempléni An-
gyalok Korcsolya Klub Répássi 
Andrea szakedző irányításával, 
akik az évek folyamán szor-
galmas, kitartó munkával több 
korosztályban számos országos 
versenyen bizonyították felké-
szültségüket. Hagyomány már, 
hogy karácsony előtt amolyan 
féléves vizsgának tekintik, de in-
kább ünnepi ajándékként egy gá-
lával ajándékozzák meg a szülő-
ket, nagyszülőket, családtagokat, 
akik egy-egy kűr láttán átérez-
hetik mennyi munka, gyakorlás 
van a gyerekek produkciójában 
melyeket a hétköznapi edzések 
alapoznak meg.

Zempléni Angyalok a jégen

Az idén 25 éves Holdfény Mazso-
rett csoport ünnepváró estet tar-
tott a Kossuth Lajos Művelődési 
Központban. Ennek keretében 
nyolc szólótáncot mutattak be, 
ahol leginkább a kisebbek kaptak 
szerepet. A műsorszámok között 
volt még duó, trió és csoporttánc 
is. Mint ahogy minden éven, idén 
is sok fellépésük volt. Részt vet-
tek több versenyen is ahol szép 
eredményeket értek el. A decem-
ber sem maradt verseny és helye-
zés nélkül, hiszen ebben a hónap-
ban is eredményesen szerepeltek, 
Ujjné Schneider Hedvig a Hold-
fény Mazsorett Csoport vezetője. 
Ezzel együtt remélik, hogy 
a 2022-es évben már több 
rendezvényük nem ma-
rad el a járványhelyzet miatt.

Mazsorett-karácsony
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Új ágazattal bővül a Keri képzési 
kínálata. Szeptembertől a már jól 
ismert képzési kínálata mellett, az 
oktatási ágazattal való bővítés új  
színt visz a sátoraljaújhelyi Szent 
István Katolikus Technikum és 
Gimnázium (közismert nevén a 
Keri) a képzési struktúrájába.

Oktatási szakasszisztens képzés 
indul Sátoraljajhelyben

A Keri-ben újonnan meghirdetett 
szak, az oktatás ágazat keretében 
„oktatási szakasszisztens„  szak-
ma megszerzésére ad lehetősé-
get, 5 éves technikumi képzés 
keretében. A technikumi képzés-
ben a diákok már a 9. évfolyam-
tól ösztöndíjat kapnak. A képzés 
érettségi, és technikus szintű 
szakképzettség megszerzését te-
szi lehetővé. A technikumi vizsga 
emelt szintű érettséginek számít. 
A képzésre 2022. február 3-ig le-
het jelentkezni. 

Miért, és kinek lehet jó választás 
az oktatási ágazaton való tovább-
tanulás?
Az oktatási szakasszisztens kép-
zés jó választás lehet azon nyol-
cadikosok számára, akik érdek-
lődnek a pedagógusi hivatás iránt, 
de a technikumi képzés befejezé-
sét követően szeretnének munká-
ba állni, gyerekekkel foglalkozni.
 
Jó döntés az említett ágazat vá-
lasztása viszont 
azok számára 
is, akik a peda-
gógia területén 
a továbbtanulás 
mellett dönte-
nek. A techniku-
mi képzés ehhez 
is jó alapot, sőt, 
jelentős előnyt 
biztosít, hiszen 
a megszerzett 
szakmai tu-
dásnak és gya-
korlatnak kö-
szönhetően úgy 
tudnak az okta-
tási szakasszisz-
tensek belépni a 
felsőoktatásba, 
hogy már lesz 
tapasztalatuk az 
oktatási ágazat-
ból. 
   Az Egri Főegyházmegye fenn-
tartásában működő oktatási in-
tézmény esetében ez különösen 
helytálló, hiszen a Főegyházme-
gye az óvodától a felsőoktatásig 
az oktatás minden színterén jelen 
van. Így a végzett oktatási sza-
kasszisztensek elhelyezkedésére 
és a felsőoktatásban való tovább-
tanulásra is lehetőséget kínál a 
fenntartásában lévő oktatási intéz-
ményekben. A technikumi képzés 
oktatási ágazatán végzettek szá-
mára egyenes út a továbbtanulás-
ra az egri Eszterházy Károly Ka-
tolikus Egyetem Pedagógia Kara.

Ahhoz, hogy az adott területen 
jó szakemberré váljon a kép-
zésben résztvevő, fontos a hit, a 
türelem, a gyermekszeretet, az 
empátia, a tolerancia, de a kre-
ativitás, a rugalmasság és az 
alkalmazkodóképesség is el-
engedhetetlen. Mindezeket ta-
nítják, fejlesztik, és minden 
bizonnyal próbára is teszik a

gyakorlatorientáltnak ígérkező 
képzés során. 

Az oktatási szakasszisztens vég-
zettség széles körben kínál elhe-
lyezkedési lehetőséget

A kifejezetten gyakorlatorientált 
képzés a különböző korú gyer-
mekek nevelését ellátó oktatási 
intézmények vagy akár a szoci-
ális ágazat felé irányítja a kép-
zésben résztvevőket.  A képzés 
azok számára előnyös, akik sze-
retnek gyerekekkel foglalkozni, 
munkájukkal másokat támogatni, 
vagy akár szervezői és felügye-
leti feladatokat ellátni, hiszen az 
oktatási szakasszisztens háttérből 
támogatja a nevelési és oktatási 
feladatok lebonyolítását, támo-
gatja a gyermekek fejlődését, 
részt vesz a mindennapi oktatási 
tevékenységekben. Elmondható, 
hogy a pedagógusok és a szülők 
legfontosabb segítője. Bölcsődé-
ben, óvodában, iskolában, gyer-
mekotthonban, napköziben, pe-
dagógiai szakszolgálatnál vagy 
más gyermeknevelő, gondozó in-
tézményben segíti a szakemberek 
munkáját. 

Az 5 éves technikumi képzés so-
rán az oktatási szakasszisztens 
olyan felkészült szakemberré vá-
lik, aki felsőfokú végzettségű pe-
dagógus irányítása és felügyelete 
mellett a szülőkkel és más szak-

emberekkel részt vesz a gyerme-
kek gondozásában, nevelésében, 
oktatásában és tanulási problé-
máinak megoldásában. Képes 
tanórai, tanórán kívüli, és egyéb 
intézményi programok szervezé-
sére, lebonyolítására, felügyeleté-
re, valamint segíti a család és az 
intézmény kapcsolattartását. 

Az oktatási ágazaton való to-
vábbtanulás esetén is jó választás 
a Szent István Katolikus Techni-
kum és Gimnázium Sátoraljaúj-
helyben!

A 110 éves iskola méltán ör-
vend jó hírnévnek a városban 
és a térségben egyaránt. A tíz 
éve egyházi oktatási intézmény-
ként működő iskola mindenko-
ri munkatársainak, egykori és 
jelenlegi növendékeinek tisztes 
helytállása -a tanulásban, a ver-
senyeken, a munka világában, és 
számos más területen- azt iga-
zolja, hogy az egykor létreho

zott képzési struktúra időtálló, de 
a folyamatos megújulást is szem 
előtt tartja az intézmény. Az isko-
la rugalmasan reagál a 21. század 
munkaerő piaci és fejlődési kihí-
vásaira, és az új képzés elindításá-
val a jövőben olyan szakemberek 
képzésében is részt kíván vállal-
ni, akik a nemzet javát szolgálva, 
hittel és elhivatottsággal részesei 
lesznek a jövő generációja neve-
lésének. Az Egri Főegyházmegye 
fenntartásában működő oktatási 
intézmény mindezen tevékenysé-
ge által továbbra is meghatározó 
szereplőként, és biztos pontként 
van jelen a térség „oktatási térké-
pén”.                         Tökölyi Angéla

Bővül az oktatási kínálat: új képzés indul



Felújítás kezdődik

Január 10-én kezdik meg a Sáto-
raljaújhelyi Városi Könyvtár fel-
újítási munkálatait. A fejlesztés a 
közintézmény bejáratát és a köz-
vetlenül mellette található kiállító 
teret érinti. Egy pályázat segítsé-
gével valósulhat meg ez a beruhá-
zás, 15 millió forintból. A támo-
gatás összegéből, festés aljzat- és 
informatikai rendszer megújítás 
valósul meg. A tervek szerint a 
kiállító-, a folyóirat olvasó tér és 
a fogadó pult is a látogatói igé-
nyeknek megfelelően változik 
meg. Szeretnének egy közössé-
gi teret kialakítani, mely további 
rendezvények méltó helyszínévé 
válik majd. A munkálatok janu-
ár 10-től kezdődtek és várhatóan 
március második feléig tartanak 
majd, mondta el az intézmény ve-
zetője, Nagyné Szentesi Mónika.

Versvándor érkezett

Radnóti Miklós költő életének 
utolsó hat hónapját mutatta be 
Tóth Péter Lóránt, versvándor 
a sátoraljaújhelyi Petőfi Sán-
dor Református Általános Is-
kola felső tagozatos diákjainak. 
Egy rendhagyó irodalom óra 
keretein belül ismerkedhettek 
meg a magyar költő verseivel, 
költészetével. A versvándor el-
mondta, hogy mióta az országot 
járja minden iskolában, minden 
diákban felfedezi az érdeklő-
dést, hiszen ezek az előadások 
is hozzájárulnak a bennük rejlő 
magyarságtudat erősítéséhez. 

Meghívott előadónk Györgyi Dóra klinikai szakpszichológus volt. Előadásának címe: Lelki egészségünk 
megőrzése stresszhelyzetben. Projektünk célja: szemléletformálás, mentális és kulturális élményszerzés.  
Utolsó rendezvényünkön, a mentális egészségmegőrzés került a középpontba. Az előadás első felében a 
stresszről, mint fogalomról sok érdekes és új dolgot hallhattunk az előadótól. Az előadás második felében 
jelenlétgyakorlatokat végezhettek a jelenlévők a szakember vezetésével, melyek a mindennapi életbe is 
könnyen beilleszthetőek. A 4 perces relaxáció mindenkire üdítően hatott. Ezek után a közönség kérdéseire 
válaszolt az előadó. A rendezvény végén pedig a kevésbé bátor, de érdeklődő résztvevőkkel négyszemközt 
is beszélgetett. A téma mindig aktuális, de különösen most: járványhelyzetben, az év vége előtti munka-
helyi és az ünnepek előtti készülődés hajrájában. Következzenek az előadó, Györgyi Dóra szavai arról, 
hogyan is küzdjünk meg korunk népbetegségével: 
   "A stressz olyan helyzet, jelenség, amely tehetetlenségérzéssel jár, kontrollálhatatlan és az az érzésünk, 
hogy nincsenek meg a megfelelő eszközeink a kezelésére, meghaladja a képességeinket. Distresszt okoz-
hat az egyén számára bármi, ami az ő megítélésében szorongáskeltő. A személyiség, a családi minták, 
az előzetes tapasztalatok, az aktuális fizikai – lelki állapot együttesen határozzák meg, ki, hogyan rea-
gál stresszhelyzetben. Általánosságban háromféle módon reagálhatunk kritikus helyzetekben: problémára 
koncentráló, érzelmi alapú vagy támogatást kereső módon. 
Első körben az egyén saját erőforrásait, adaptív coping me-
chanizmusait szükséges feltérképezni. 
   A bizonyítottan hatékony stresszkezelési eljárások, mint 
például a strukturált légzés, aktív testmozgás, relaxáció, tár-
sas kapcsolatok, az egyén saját, jól bevált coping stratégiáival 
ötvözve, hatékony kombinációk a stressz, krízis megküzdé-
sére és megelőzésére. Preventív szemlélettel a cél, hogy min-
denki rendelkezzen egy jól bevált stresszkezelési repertoár-
ral, amelyet, krízishelyzetben könnyebb aktivizálni, mint új 
készségeket elsajátítani. Lelki egészségünk megőrzése érde-
kében a következő életvezetési tanácsokat érdemes megfon-
tolni: gondolat – érzés – viselkedés szoros kapcsolata Gondolataink határozzák meg érzéseinket, amelyek 
befolyásolják viselkedésünket. A konstruktív, harmonikus gondolatok egyensúlyt teremtenek bennünk és 
környezetünkben egyaránt. Félelmeinket, elkeseredésünket kontrollálni szükséges. Negatív, destruktív 
gondolatok helyére, pozitív, kellemes gondolatokat helyezzünk tudatosan. Gyakoroljunk önuralmat. Ne 
keseregjünk változtathatatlan dolgok felett, hanem keressük meg az ember felemelkedését szolgáló, rejtett 
értelmüket. Ne panaszkodjunk, problémáinkat olyan személlyel osszuk meg, akiben megvannak a segítés 
feltételei. Jelenlétgyakorlatok: Itt és most gyakorlatok (mindfullness) - célja, hogy elengedjük görcsös, 
védekező magatartásunkat, kilépjünk a robotpilóta üzemmódból és éberen megéljük a jelent. Amilyen a 
beállítódás, olyan a tapasztalás. Az attitűd maga a sors. Nem a történések, hanem a történésekhez való hoz-
záállás, az azokra való reagálás határozza meg az elkövetkezendő időszakot. Minden szenvedés, kudarc, 
veszteség, megpróbáltatás azért van, hogy önmagadból meríts erőt, fejlődj. A válság magában hordozza 
a születés/halál lehetőségét egyaránt. Az új eljöveteléhez a réginek meg kell semmisülnie. A kollektív 
válságban csak az összefogás és a szorongásainkon felülemelkedett kiváró 
nyugalom hozhatja meg a várt eredményt. A program a témához kapcsolódó 
könyvek ajánlásával zárult, amelyből többet már kölcsönöztek is az olvasók, 

hogy eredményes megküzdési stratégiákkal 
felvértezve indulhassanak az újabb kihívások 
felé. Így véleményünk szerint egy nagyon si-
keres és hasznos előadással sikerült zárnunk 
pályázati rendezvénysorozatunkat.

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár "Az Optimistán az egészségért - A lelki egész-
ség elérhető" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01252 pályázatának hatodik program-
ja, 2021. december 2-án valósult meg, amelyre sok érdeklődőt vártak a szervezők.

Lelki egészség

Nyiri Pétert, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum - A Magyar Nyelv Mú-
zeumának igazgatóját választotta 
alelnökévé az Anyanyelvápolók 
Szövetsége, amely kiemelt tevé-
kenységet folytat a Kárpát-meden-
cében a magyar nyelv és ezáltal a 
magyar közösségek megőrzésé-
nek érdekében. Ez egyben nem-
zetstratégiai jelentőség is, mondta 
Nyiri Péter. Ezzel együtt meg-
tiszteltetésnek tartja, hogy ebben 
a tisztségben is dolgozhat majd 
ezért a nemes ügyért. Kiemelte 
azt is, hogy a már több évtize-
des hagyományokkal rendelkező 
„Édes Anyanyelvünk” nyelv-
használati verseny Kárpát-me-
dencei országos döntőjének szer-
vezésében eddig is tevékenyen 
közreműködött a Magyar Nyelv 
Múzeuma, így testhezálló lesz 
ennek a feladatnak eleget tenni.

Tudunk-e még szépen írni?

A címben feltett kérdésre a vá-
lasz szerencsére az, hogy igen. 
Az okoseszközök világában, ahol 
szinte már mindent gépek segít-
ségével csinálunk, ez a kérdés 
teljesen jogos, ugyanis félő, hogy 
lassan a kézzel történő írás háttér-
be szorul, pedig a kézírásnak bi-
zonyítottan pozitív hatása van az 
elménkre, a testünkre és a 
lelkiállapotunk kifejezésére 
is. Amikor a gondolataink 
papírra vetésére a kézírást 
választjuk, akkor az agyunk 
több területét dolgoztatjuk 
egyszerre. Figyelünk a szö-
veg tartalmára, a formai ki-
vitelezésre, a stílusra, a szó-
használatra, a helyesírásra. 
A Magyar Nyelv Múzeuma 
fontos küldetésének tartja 
a kézzel írás hagyományá-
nak ápolását, melynek érdekében 
olyan múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokat kínálunk, melyeken 
mindenképpen a kézzel történő 
írás fontosságára és szükségessé-
gére hívjuk fel a figyelmet. Emel-
lett évente több alkalommal írunk 
ki olyan pályázatokat, amelyek 
ezt a küldetést segítik. Ezek kö-
zül az egyik legjobban kedvelt a 
„Betűvetők, szépíró” pályázat.
2015-ben írta ki múzeumunk az 
első szépíró versenyt, mely azó-
ta hagyományosan minden évben 
kétfordulós pályázatként   jelenik 
meg, melyre három korcsoportban 
jelentkezhetnek az általános is- 

kola felső tagozatos tanulói, va-
lamint a középiskolás diákok. Az 
első fordulóra a múzeum hon-
lapján közzétett prózai szövegek 
lemásolásával lehet jelentkezni. A 
másolandó szövegeknek jellegze-
tessége, hogy az adott évben év-
fordulójukat ünneplő írók, költők 
alkotásaiból kiemelt részletek. A 

beérkezett munkákból a zsűri ki-
választja korcsoportonként a tíz 
legszebbnek tartott írást, melyek 
alkotói vehetnek részt a döntőn. 
2021-ben több mint 300 pályázat 
érkezett a Kárpát-medence egész 
területéről. A beküldött írások 
összképét, elrendezését, szöveg-
harmóniáját látva a szakmai zsűri 
számára is bebizonyosodott, hogy 
szerencsére még tudnak és szeret-
nek is kézzel írni a fiatalok, rá-
adásul némelyik írás elég komoly 
kalligráfiai elemeket tartalmazott, 
melyek a szépérzék és a szép irán-
ti igény meglétét is bizonyítják. 
A 2021. december 10-én meg-  

tartott döntő alkalmával Novák 
Tamás grafikusművész, kal-
ligráfus vezette be a résztvevő-
ket a szépírás művészi világába, 
amelynek küszöbét már önállóan 
is átlépték a döntőbe jutott tanu-
lók, hiszen mindannyian gyönyö-
rűen megformált írásokat tettek a 
zsűri elé, amelyek szépségükkel 

magukra vonták a figyel-
met. Az idei verseny alkal-
mával egy új hagyományt 
is útjára indítottunk. A 
Magyar Nyelv Múzeuma 
dolgozói minden évben ka-
rácsonyi képeslapot külde-
nek a helyi önkormányzat, 
az oktatási intézmények és 
partnereik részére, melyek 
megírására a verseny részt-
vevőit kértük fel, hiszen 
az ő írásaik már biztosan 

a legszebbnek mondhatóak. Arra 
biztatom Önöket, hogy bátran ra-
gadjanak tollat, és írjanak kézzel, 
hiszen ez egy igazán jó módszere 
az egyéniség megmutatásának, 
valamint, mivel az író személy 
jellemvonásait is magán hordoz-
za, valódi kinccsé válhat. Gon-
doljunk csak bele, hogy milyen 
felemelő érzés látni elődeink kéz-
zel írott alkotásait, mintha a sze-
mélyiségük egy kis részét hagy-
ták volna itt magukból az utókor 
számára.

Tóth Renáta, múzeumpedagógus
A Magyar Nyelv Múzeum

Alelnökké választották
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Fokozott közúti ellenőrzést tartott 
a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság az illegális határátlépések 
megakadályozása érdekében. Eh-
hez a feladathoz új eszközöket is 
beszereztek. A gyors vizsgálat ér-
dekében új szénmonoxidmérő be-
rendezéseket és egy ipari endosz-
kópot is használtak, melyekkel a 
zárt térben megbúvó illetéktelen 
személyeket lehet könnyen felde-
ríteni. Eddig a sátoraljaújhelyi ha-
tárnál még kamionban nem talál-
tak migránst, gyalogosan viszont 
már Sátoraljaújhely területén is 
fogtak el illegális határátlépőt az 
elmúlt időszakban. Az új eszkö-
zök civil használatból kerültek át 
a határvédelemi alkalmazáshoz. 
Ezeken felül a rendőrség hőkame-
rával is rendelkezik, amit akkor 
alkalmaznak, ha a jelek szerint 
illegális határátlépők tartózkod-
nak egy kamion csomagterében. 
Az eszközök alkalmazásával nem 
kell az egész rakteret megbontani 
a vizsgálathoz. Ezzel időt spórol-
nak. Az ellenőrzések várhatóan 
addig tartanak majd, míg az or-
szág déli határán nem csökken a 
migrációs nyomás.

A sokszoros véradók, önkéntes 
véradásszervezők tiszteletére 
rendezett ünnepséget a Magyar 
Vöröskereszt Zemplén Terüle-
ti Szervezete. Ezt minden éven 
megszervezik azoknak, akik már 
több éve szívügyüknek tartják a 
véradást. A szervezők egy megle-
petéssel készültek a meghívottak 
számára. Elismeréseket vehettek 
át a 25, 30, 50, 60, 70 és 80-szo-
ros véradók. Repeiné Bodnár 
Zsófia területi koordinátor ennek 
kapcsán kiemelte, hogy Zemplén 
térségében a rendszeres véradók-
nak köszönhetően biztosított volt 
idén is a biztonságos vérellátás. 
A sátoraljaújhelyi önkormányzat 
is segíti a Magyar Vöröskereszt 
munkáját. Dr. Terdik Sándor, 
jegyző elmondta, büszke arra, 
hogy a településről ilyen sokan 
szívügyüknek tartják a rendszeres 
véradást. A véradások során ösz-
szegyűlt vért a Sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórházból küldik to-
vább Debrecenbe. Karakó Béláné 
a Vértranszfúziós osztály vezető 
asszisztense elmondta, hogy a 
rendszeres véradók nélkül nem 
lehet biztosítani, sem a megye, de 
az ország vérellátását sem. Hoz-
zátette, örült annak, hogy az ün-
nepség keretein belül ő is köszö-
netet mondhatott a résztvevőknek.

November hónapban összesen 14 balesetnél intézkedtek a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai. Búza Zoltán, rendőr alezredes, a 
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjének tájékoztatása alapján az is kiderült, hogy a legtöbb esetben az 
útviszonyoknak nem megfelelően megválasztott sebesség volt a balesetek kiváltó oka. Sok esetben a körültekintéssel megelőzhető lett volna 
a baj. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság éppen ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a téli időjárási viszonyoknak megfelelően vezessenek!

Önkormányzati tudósítások
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. december 16-án tar-
totta a tavalyi év utolsó testületi ülését. A napirendi pontok közül 
néhány, a lakosságot közvetlenül érintőről írunk ebben a tudósí-
tásunkban.

Dűlőutak felújítása 

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata kifejezte szándékát 
pályázat benyújtására a területé-
hez tartozó dűlőutak felújítására 
a Kormány 1791/2020. (XI. 11.) 
Korm. határozatában foglalt „To-
kaj - Zemplén Fejlesztési Prog-
ram” – Tokaj Borvidék Dűlőút 
fejlesztési Alapjába foglaltak 
szerinti támogatásra. A koncepció 
meghatározó eleme a közlekedési 
hálózat fejlesztése a régió gyors 
és minőségi megközelíthetősé-
gének megteremtése érdekében. 
Ezen belül kiemelt cél egy „kör-
panoráma kerékpárút” kiépítése, 
amely összekapcsolja a Zemp-
léni-hegység természeti és kul-
turális területeit és megteremti a 
Trianon által megszakított össze-
köttetést Kassa és Tokaj között.

 A megvalósítás első üte-
me a Tokaj-Sátoraljaújhely vonal, 
amely rácsatlakozik a jelenleg 
futó Mád-Tokaj, Kopasz-hegyet 
megkerülő kerékpárútra. Itt már 
zajlik a nyomvonalak felméré-
se. Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata mindezek alapján 
kifejezte szándékát a támogatási 
igény benyújtására a Tokaj Borvi-
dék Fejlesztési Tanácshoz a „Sá-
toraljaújhely zártkerti részén el-
helyezkedő dűlőutak felújítására” 
című projekt fejlesztési költsé-
gének 100 %-ára. A Támogatási 
igénylés benyújtása konzorciumi 
formában történik. A Konzorcium 
tagjai a Sárospataki Hegyközség 
területéhez tartozó Önkormány-
zatok (Sátoraljaújhely, Sárospa-
tak, Hercegkút, Bodrogolaszi, 
Makkoshotyka) és a Tokaj Bor-
vidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 
mint a Tokaj Borvidék Fejlesztési 
Tanács munkaszervezete és a pro-
jekt koordinátora. 
 Sátoraljaújhely külterü-
letén számos dűlőút található. 
Ezek egy része önkormányzati, 
másik része magántulajdonban 
van. Jelen támogatási igény a Kö-
veshegy-dűlőút és a Bányi- he-
gyi-dűlőút felújítására vonatkozik.

Piac 

2021 januárban a Polgármeste-
ri Hivatal szervezetrendszerén 
belül jogi munkacsoport alakult, 
melynek feladata a jogszabályok 
folyamatos nyomon követése, 
kontrollja, valamint az önkor-
mányzati rendeletek felülvizsgá-
lata, és szükség szerinti módosí-
tásainak előkészítése. Azért volt 
szükség a módosítás helyett új 
rendelet megalkotására a piaccal 
kapcsolatban, mert az új jogsza-
bályszerkesztő LocLex rendszer-
nek nem felelnek meg a kívánt 
változtatások. Mindezek alapján 
2021. december 20-tól Sátoral-
jaújhely Város Önkormányzat 
Élelmiszer-és Virágpiac Üzemel-
tetési Szabályzatának fontosabb 
elemei:

A piacon folytatható kereskedelmi 
tevékenység

A piacon termékértékesítés, to-
vábbá vendéglátó-ipari, valamint 
helyben végezhető kereskedelmi 
szolgáltató tevékenység, mozgó-
bolt, kizárólag a piac területén kí-
vül a keleti oldalon, közterületen 
közterület foglalási díj ellenében 
végezhető. A piac üzemeltetője 
köteles az előírások megtartását 
rendszeresen ellenőrizni.
Üzletek 
A piac üzemeltetője köteles az 
üzleteket – kivéve a pályázati fel-
tételeket elfogadó, a régi piacon 
le nem járt bérlettel rendelkező 
vállalkozót – pályáztatás útján 
határozott idejű bérbeadásra meg-
hirdetni. A határozott idejű bérleti 
szerződés megkötésének feltéte-
le, hogy a vállalkozó elfogadja 
a pályázati feltételeket, valamint 
rendelkezzen az üzlethelyiségre 
vonatkozó működési engedéllyel.
Az árusítás feltételei
 Forgalomba hozni csak 
olyan nyers gyümölcsöt, zöldsé-
get szabad, amelynek növényvé-
dőszeres kezelésére előírt élelme-
zés egészségügyi várakozási ideje 
letelt és a határértéket meghaladó 
növényvédőszer maradékot nem 
tartalmaz. Az erre vonatkozó 
nyilvántartást az ellenőrző ható-
ság kérésére be kell mutatni. 

Az árusítás követelményei

Az élelmiszerpiacon az árusítás 
kizárólag az üzemeltető által biz-
tosított rögzített piaci asztalokról, 
és az árusító tulajdonában lévő és 
a piaci árusítás higiéniai előírása-
it teljesítő árusító eszközről tör-
ténhet, a meghatározott területen. 
Őstermelői vágott baromfi, ser-
téshúsból előállított füstölt hús, 
szalonna, olvasztott étkezési zsír, 
tej-, tejtermék árusítás a piacszol-
gáltató épületének földszinti he-
lyiségében történhet. 

Helybiztosítás

A helybiztosítás az elárusítóhely 
rendszeres igénybevételét bizto-
sítja az igénybe vevő részére. A 
helybiztosítási díj megfizetése 
esetén az üzemeltető köteles el-
sőbbséget biztosítani az elárusító 
helyre az igénybe vevő részére 
minden piaci nap 7.00 óráig. A 
helybiztosítás fedett és a nyitott 
zónában egyaránt egy hónapra 
vagy hónapokra köthető. A hely-
biztosítás megújítása, a szerződé-
sek meghosszabbítása a tárgyhót 
megelőző hónap 20. napjától, míg 
a megüresedett helyek pályáz-
tatása (licitálása) folyamatosan 
történik. A megüresedett helye-
ket, üzleteket, a piacüzemeltetője 
köteles legalább 3 piacnapon ke-
resztül a piac irodájának hirdető-
tábláján meghirdetni. 

Szankciók az Üzemeltetési Sza-
bályzatot megszegőkkel szemben:

Az üzemeltetési szabályzat meg-
szegőjével szemben a piac üze-
meltetője pótdíjat érvényesíthet, 
illetve az élelmiszerpiac területé-
ről legfeljebb három hónapos idő-

tartamra a vállalkozót kitilthatja.

Közmunkaprogram

A Képviselő-testület döntött a 
közmunkaprogramban való rész-
vételről, mivel a Belügyminiszté-
rium döntése alapján, 2022. évben 
is lehetősége van az önkormány-
zatoknak közfoglalkoztatási járá-
si minta-, illetve ráépülő program 
indítására. A programok legko-
rábban 2022. március 1-jén indul-
hatnak, legkésőbb 2023. február 
28-ig tervezhetők. Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Sátoraljaújhelyi Vá-
rosellátó Szervezet által az alábbi 
közfoglalkoztatási ráépülő min-
taprogramok indításáról döntött: 

1. Mezőgazdasági program 
2. Szociális jellegű program 
3. Belterületi közutak karbantar-
tása, belvíz elvezetése 
4. Helyi sajátosságra épülő prog-
ram 

A Képviselő-testület felhívja a 
Városellátó Szervezetet a min-
taprogram hatósági szerződése 
megkötéséhez szükséges intéz-
kedések megtételére, a szerződés 
megkötésére és a program végre-
hajtására.

A napirendi pontok teljes, rész-
letes szövege a www.satoral-
jaujhely.hu oldalon található. Az 
önkormányzati vagyonhaszno-
sításról is határozott a Képvise-
lő-testület. A különböző lakóin-
gatlanok mellett, döntés született 
az Önkormányzati tulajdonú föl-
dekkel való rendelkezéssel kap-
csolatban is, ugyanis Sátoralja-
újhely Város Önkormányzatának 
tulajdonában található egyes 
bel- és külterületi ingatlanok nem 
állnak hasznosítás alatt. Fennáll 
annak a veszélye, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő forga-
lomképes területeket elbirtokol-
ják. Az önkormányzati vagyon 
fokozott védelme szempontjából 
szükséges az elbirtoklások meg-
akadályozása érdekében a föld-
területekről, ingatlanokról a tu-
lajdonosi rendelkezés, mely jogi 
aktus megszakítja az elbirtoklás 
folyamatát. Mindezek elérése ér-
dekében a területek bérbeadásáról 
döntött a testület. 

Tekintettel arra, hogy az intézke-
dés elsődleges célja a tulajdonosi 
rendelkezés volt, egyelőre nem 
készült az ingatlanokhoz érték-
becslés, ami a licitárat is tartal-
mazná. Amennyiben az ingatla-
nok tekintetében valaki konkrét 
ingatlan vonatkozásában bérlési 
szándékát jelzi a Polgármesteri 
Hivatal felé, csak akkor kerül sor 
annak felértékelésére és licitár 
megállapítására. 

Illegális bevándorlókat
 kerestek

Véradókat köszöntötték
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Advent mind a négy vasárnapján színes programokkal várták az itt 
élő családokat és a vendégeket. A város fél évtizede teremtett hagyo-
mányt abból, hogy minden évben négy, a közösségért sokat tevő sze-
mélyt kérnek fel a gyertyák meggyújtására, valamint arra, hogy meg-
osszák az ünneppel kapcsolatos gondolataikat. A meghitt karácsonyi 
hangulat megteremtéséhez már november utolsó napjaitól az is hozzá-
járult, hogy egy új betlehemi jászol kapott méltó helyet a sétálóutcán. 

Az Árpád-házi Szent Margit Óvoda adventi műsorával vette kezdetét 
a várakozás ideje, majd Budainé Bodnár Edit, a kulturális intézmény 
igazgatója mondott köszöntőt. A város adventi koszorúján, első vasár-
nap, november 28-án a hitet jelképező gyertyát Lóczi Tamás esperes 
gyújtotta meg és Dr. Terdik Sándor jegyző osztotta meg gondolatait a 
jelenlévőkkel. A színes programsorozatot az Árpád-házi Szent Margit 
Katolikus Általános Iskola diákjainak műsora zárta.

December 5-én előbb a Városháza előtt megtatott Mikulás futás várta 
a sportolni és egyben jótékonykodni vágyókat. Majd már a karácso-
nyi ünnepség keretében az adventi koszorú második gyertyáját Tóth 
Csaba Gábor a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgatója 
gyújtotta meg. Az esten közreműködtek a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ Nyugdíjas Klubjának tagjai és a Petőfi Sándor Református 
Általános Iskola tanulói. A legkisebbeket pedig a Buborék Együttes 
szórakoztatta műsorával.
December 12-én a viharos időjárás miatt a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ színházterme adott otthont a színes kulturális és szórakoztató 
karácsonyi programoknak. Ünnepi gondolatait Seres Péter, a Zemplén 
Televízió és a ZemplénFM ügyvezetője osztotta meg a jelenlévőkkel, 
majd Szabó László piarista atyával közösen gyújtották meg az öröm 
lángját is jelképező harmadik adventi gyertyát. Ezt követően a Hét-
színvirág Óvoda és tagóvodái működtek közre az esten valamint inter-
aktív gyerekműsor is várt a gyermekekre.

Az ünnepi műsort Aranyvasárnapon, december 19-én a Magyar- Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola diákjai adták, 
akik énekes, zenés, táncos műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Ünnepi gondolatait Godzsák Attila, a Zemplén a Magyarságért Alapítvány 
elnöke osztotta meg a jelenlévőkkel, majd Tóth Ferenc parókussal, Szamosvölgyi Péter, polgármesterrel és Budainé Bodnár Edit intézmény-
vezetővel közösen meggyújtották az utolsó adventi gyertyát is.

A szilveszteri mulatságra ugyancsak ezen a helyszínen várták az ünne-
pelni vágyókat. A sátoraljaújhelyi sétálóutcán már az első koncert kez-
detére is sokan érkeztek, hiszen Krisz Rudi előadásában olyan dalok 
szerepeltek, amelyek sokak számára a fiatalságukat idézte vagy voltak 
olyanok is, akik még most ismerkedtek a legújabb dalokkal. A Karam-
bol zenekar koncertjét követően ezeket az eredményeket már egy kis 
videó segítségével foglalta össze a kulturális intézmény. Mielőtt pedig 
évszámot cserélhettünk volna, Szamosvölgyi Péter polgármester kö-
szöntötte a sátoraljaújhelyieket és a vendégeket. Ennek szellemében 
már együtt számoltak vissza egy emberként azok, akik ekkor a sétá-
lóutcán köszöntötték a 2022-es évet.

Sátoraljaújhely 2021 - Így ünnepeltünk
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Kossuth Lajos Művelődési Központ 2021-ben is gazdag programkínálattal várta a város-

ban élőket és az érdeklődőket a sétálóutcán, hogy közösen készülhessenek karácsonyra, Szentestére 
és ünnepeljék az új év beköszöntét.

2022. január 20. csütörtök; 19 óra - Latabár Színház:
Kellér Dezső - Horváth Jenő - Szenes Iván:

A SZABIN NŐK ELRABLÁSA -
 zenés bohózat a Mandala Dalszínház előadásában

„A szabin nők elrablása” igazi könnyed, nyári, szórakoztató zenés víg-
játék és egyben vallomás a vándorszínházról, mely bemutatja annak 
romantikáját, szenvedélyességét, örömeit és keserveit egyaránt. Zenés 
bohózat, mely virtuóz humorú jeleneteivel a régi vándorszínésztársu-
latok mindig is kedvelt darabja volt és máig visszatérő darabja a ma-
gyar színházak repertoárjának is. Igazi színészbarát darab, melyben 
a kiváló szerepek a társulat idősebb és fiatal tagjai számára egyaránt 

kínálnak lehetőségeket tehetségük megcsillogtatására.
Szereplők:

Bányai Márton - Bódis Gábor; Borbála - Szabó Anikó; Etelka - Pápai 
Gréta; Szilvássy Béla - Kovács Attila; 

Irma - Cserjési Beatrix; Rettegi Fridolin - Mikó István;
Retteginé - Nagy Fruzsina; Raposa Bogdán - Bánhidi Péter;
Szendeffi Endre - Rozsályi Márkó; Róza - Germán Lívia; 
Kobak - Bacskai Zsolt Rendezte:Mikó István Jászai-díjas, 

Érdemes Művész

A képeket a 
sátoraljaújhelyi

Kossuth Lajos Művelődési 
Központ készítette

Fotó: Molnár Márk
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