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Újabb fejlesztés kezdődött - megújul a városi uszoda
Ünnepélyes keretek között helyezték el a Sátoraljaújhe-
lyi Városi Uszoda fejlesztésének alapkövét. A Város Önkor-
mányzata a közelmúltban adta át a létesítmény épületét an-
nak a kivitelezőnek, aki a húsz évvel ezelőtt épített épületen 
végez majd fejlesztéseket. Ennek köszönhetően nem csak az újul 
meg, hanem a medencék is egy állandó fedést kapnak majd.

Az ünnepi eseményen a Város 
Önkormányzata nevében Sza-
mosvölgyi Péter, a Zempléni 
Vízilabda Klub elnöke Erdei 
János, valamint a Magyar Vízi-
labda Szövetség elnöke Vári At-
tila mondott köszöntő beszédet. 
Valamennyien kiemelték, hogy 

természetesen nem csak a vízi-
labdásoknak, hanem a városban 
élőknek is fontos ez a beruhá-
zás. Az utánpótlás-nevelés mel-
lett ugyanis az egyéni sporto-
lásban is jelentős szerepet tölt 
be a létesítményt nap, mint nap. 

 Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter köszöntő beszédében kiemel-
te, mindig is fontos törekvés volt 
az, hogy a város valamilyen for-
mában uszodát működtessen. 
„Hosszú-hosszú évtizedeken ke-
resztül volt uszodánk és az min-
dig nyitott volt. A 20 évvel ezelőtt 
újra rehabilitált fürdőhelynek az 
volt a különlegessége, hogy sá-

tortetőt is kapott. Így a téli, hi-
degebb időszakban is lehetett azt 
használni, de rendes épület még 
mindig nem volt fölötte.” emlé-
keztetett a város vezetője, majd 
hozzátette, hogy végre eljött az 
idő, hogy a felújítással zárt te-
rűvé váljon. „Az uszoda 20 éve 
lett átadva, bizony-bizony erő-
sen amortizálódtak az öltözők, az 
uszodatechnika, a medencetér és 
az épület szigetelése is. Most jött 
el az ideje annak, hogy ezt felújít-

suk. Ez azonban most fejlesztés-
sel is jár.” Az önkormányzat az 
úgynevezett TAO-pályázat kere-
tén belül a Vízilabda Szövetség 
hozzájárulásával nyert erre egy 
pályázatot, hangzott el az ese-
ményen. „Attól még, hogy elvi 
forrást nyertünk a beruházásra, a 

forrást még össze kellett szedni a 
vállalkozóktól, a nagy cégektől, 
merthogy csak akkor lehetett el-
kezdeni, hogyha megvolt a pénz 
is hozzá. Nem volt könnyű mun-
ka, két éven keresztül alpolgár-
mester úrral nagyon-nagyon so-
kat dolgoztunk, tárgyaltunk azon, 
hogy mindez megvalósulhasson.” 
A polgármester azt is kiemelte, 
hogy legnagyobb támogatójuk 
Wáberer György kormánybiztos 
és cégei voltak. „Több százmil-
liós nagyságrendről beszélünk 
ebben az esetben. Még további 
támogatásra van szükségünk, ah-
hoz, hogy az épület teljes egészé-
ben úgy valósuljon meg, ahogy 

azt elképzeltük. Közel másfél év 
múlva kell elkészülnie a kivite-
lezőnek. Egyébként helyi vállal-
kozó nyerte el ezt a beruházást.”

 A város vezetője arra is kitért, 
hogy mindezt a Zempléni Vizilab-
da Klub és a Vizilabda Szövetség 
segítségével tudják megvalósíta-
ni.Erdei János elnök az esemé-
nyen kiemelte, hogy számukra is 
a továbblépést, az életet, a jövőt, 
a reményt jelenti a beruházás.

Újabb E-töltőállomás 
Sátoraljaújhelyen

Ünnepélyes keretek között ad-
ták át az újabb E-töltőállomást 
Sátoraljaújhelyen, a Zemplén 
Kalandparkban. A KIÚT Tér-
ségfejlesztési Egyesület egy, a 
Magyarország-Szlovákia-Romá-
nia-Ukrajna ENI határon Átnyúló 
Együttműködési program kere-
tében megvalósuló pályázatnak 
köszönhetően az érintett orszá-
gokban is telepít ilyen töltőbe-
rendezéseket. A települések kivá-
lasztásában az elsődleges cél az 
volt, hogy azok turisztikailag ki-
emelt célpontok legyenek. Olyan 
helyek, ahova több elektromos 
jármű érkezhet, mondta Rákóczi 
András a civil szervezet ügyveze-
tő elnöke. Hozzátette, hogy ezzel 
a kezdeményezéssel szeretnék 
egyben összekötni az érintett tele-
püléseket is, hogy segítsék a határ-
menti régió turisztikai fejlesztését.

Sátoraljaújhely is „beleadta”

1932 óta, azaz 90 éve a történel-
mi borvidék egyik legnagyobb 
eseménye a Tokaj-hegyaljai Szü-
reti Napok. Idén három napon át 
a „Fehér borok, színes kultúra” 
jegyében várták az érdeklődőket. 
A megnyitó ünnepségen részt 
vett Dr. Nagy István agrárminisz-
ter, Szentkirályi Alexandra hazai 
kommunikációért felelős kor-
mánybiztos és dr. Koncz Zsófia, 
országgyűlési képviselő, minisz-
terhelyettes. Az esemény része-
ként a tokaj-hegyaljai települések 
vezetői jelképesen összeöntötték 
azt a szőlőt, amelyből végül majd 
elkészülhet a „Polgármesterek 
bora”. Dankó Dénes alpolgár-
mester kiemelte, hogy idén is az 
önkormányzat saját szőlőterüle-
téről hozták a kiváló minőségű 
fürtöket, amiből ígéretesnek tű-
nik az idei bor. Az így elkészült 
palackok a város reprezentációs 
céljait szolgálják, kereskedelmi 
forgalomban nem kaphatók, így 
képviselik egyedi módon a bor-
vidéket és Sátoraljaújhelyt is. 

Naár Vivien Léna a tanév első 
polgármester ösztöndíjasa 

Naár Vivien Léna a sátoralja-
újhelyi Szent István Katolikus 
Technikum és Gimnázium 12. 
osztályos gimnazista tanulója 
vehette át az új tanév első „Pol-
gármester ösztöndíját” Szamos-
völgyi Péter polgármestertől. 
Vivien kitűnő tanuló, középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik és a 
tanulmányi versenyek mellett az 
iskola egyéb rendezvényeinek, 
műsorainak is állandó résztvevő-
je. Emellett a Katolikus rádió szá-
mára is készített már műsorokat.

150 óvónő és tanító találkozott 
Sátoraljaújhelyen 

A Rákóczi Szövetség külhoni és 
hazai magyar óvónőknek és taní-
tóknak szervezett találkozót azzal 
a céllal, hogy kifejezze irántuk 
érzett megbecsülését, különös 
tekintettel arra, hogy a magyar 
iskolaválasztás elősegítésében 
meghatározó szerepet töltenek 
be. A szakmai előadások között 
olyan témák szerepeltek, ame-
lyek a hétköznapi nevelési tevé-
kenység színesítését eredményezi. 

folytatás a második oldalon

7. oldal

Önkormányzati tudósításokZsólyomkai Nyitott Pincék Édes Anyanyelvünk MMA Életmű díj

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

Elnökségi tag lett

Az országosan 91 televíziót ma-
gába foglaló Helyi Televíziók 
Országos Egyesülete munkáját 
két zempléni szakember segíti. 
A legutóbbi tisztújító közgyű-
lésen Rónay Ferencet ismét az 
Etikai Bizottság elnökének, még 
a Zemplén Médiacentrum ügy-
vezetőjét, Seres Pétert az elnök-
ségbe választották. Ezzel együtt 
a tagtelevíziók újra, egyöntetűen 
megszavazták Lovass Tibort a 
szervezet elnökének. Az esemény 
kapcsán elhangzott, számos kihí-
vás elé néz az elnökség, a közös 
érdekérvényesítés kell, hogy le-
gyen most a legfontosabb feladat. 
Mindezek mellett a közelmúltban 
elindított és a régió egyetlen he-
lyi rádiója, a ZemplénFM 104.9 
pedig csatlakozott a Helyi Rádi-
ók Országos Egyesületéhez. Er-
ről legutóbbi közgyűlésén döntött 
annak tagsága. Így a Zemplén 
Televízió és a ZemplénFM is 
képviselteti magát a hazai, leg-
nagyobb szakmai szervezetek. 
Seres Péter ügyvezető elmondta, 
ez természetesen a Zemplén Mé-
diacentrum egészének további 
építését és megerősödését segíti.
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Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata és a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ az 1956-
os forradalom és szabadság-
harc 66. valamint a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 33. 
évfordulóján megemlékezésre 
várta a városban élőket. Ennek 
jegyében az ’56-os emlékjelnél 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter mondott emlékbeszédet, 
majd a jelenlévők elhelyezték 
a kegyelet virágait. A megem-
lékezés további programját  
a Kossuth Lajos Művelődé-
si Központba tartották meg. 

  Budainé Bodnár Edit, a kulturá-
lis intézmény igazgatója köszön-
tötte a vendégeket, majd ünnepi 
beszédet mondott Dr. Horváth 
Ágnes, a Tokaj-Hegyalja Egye-
tem rektora, aki kiemelte, hogy 
az utókornak kötelessége mél-
tónak lennie az ’56-osok em-
lékéhez. Ezt követően díjakat 
adtak át, az arra érdemeseknek. 

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata Díszpolgári Címet 
adományozott Csáky Cson-
gornak, a Rákóczi Szövet-
ség elnökének a város fej-
lesztésében, ismertségében és 
elismertségében nyújtott közre-
működéséért, az itt élők meg-
becsüléséért, a határon túl élő 
honfitársainkkal való kapcsolat-
tartásért, kiváló emberi jelleméért. 
Csáky Csongor római katolikus 
családban nőtt fel. Megtapasztal-
ta a kisebbségi lét és a határon túli 
magyar sors hétköznapjait. 2006 
szeptembere óta Halzl József - a 
Rákóczi Szövetség örökös, tisz-
teletbeli elnöke – közvetlen mun-
katársaként dolgozott annak halá-
láig, akit nem csak példaképének, 
de második apjának is tekintett. 
Ezt követően a Rákóczi Szövet-
ség főtitkára lett. 2018 májusában 
a Szövetség elnökévé választot-
ták. 2019 márciusában vette át 
a Rákóczi Szövetség a korábbi 
Várhegy üdülőt. Ma a Rákóczi 
Hotel, Tábor és Rendezvényköz-
pont nevet viseli az az intézmény, 
amelynek köszönhetően Sáto-
raljaújhely egyre nagyobb nyil-
vánosságot kap. Csáky Csongor 
elnök több alkalommal is kinyil-
vánította, hogy Szövetségük Sá-
toraljaújhelyben otthonra talált.

  A városért tett, jövőbe mutató 
szolgálataiért és a mai kor szá-
mára is példamutató személyisé-
géért Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata néhai dr. Orbán 
Kálmán polgármester részére 
Posztumusz Díszpolgári Címet 
adományozott, amelyet unoká-
ja, Dr. Geffert Gábor vett át. Dr. 
Orbán Kálmán 1880. február 9-én 
született Sátoraljaújhelyen. Alap- 
és középfokú iskoláit szülővá-
rosában, míg jogi tanulmányait 
Budapesten végezte. Gyakornoki 
éveit követően főjegyzővé vá-
lasztották, majd 1915 decemberé-
től – az ország és a város életében 

egyaránt válságos időszakban – 
Farkas Andor akkori polgármes-
ter harctéri szolgálatai alatt, mint 
helyettes polgármester irányította 
a városi adminisztrációt.  1922. 
januárjában városunkban ismét 
szükségessé vált a polgármes-
teri állás helyettesítés útján való 
betöltése. A képviselőtestület 
bizalma egyhangúlag ismét felé 
fordult. Újra megfelelt a nehéz 
elvárásoknak, Keresztülvezette a 
várost a háború utáni első krízis 
időszakán. Ezt követően szinte 
magától értetődő volt, hogy mi-
kor 1923. május 14-én esedékessé 
vált a polgármesteri állás végleges 

betöltése, harmadízben is feléje 
fordult a bizalom. Polgármeste-
ri működése első éveiben a tria-
noni döntések nyomán rengeteg 
akadályt kellett leküzdenie. Hogy 
ennek dacára türelmesen várta a 
jobb időket, nem menekültek el 
tömegek a városból, az jórészt az 
Orbán Kálmán személye iránti 
feltétlen bizalomnak köszönhe-
tő. 1925-től aztán lehetőség nyílt 
arra, hogy megkezdődhessen a 
város új fejlesztési programja. 
Orbán Kálmán első komolyabb 
sikereként elérte, hogy a Káro-
lyi László által épített iparvasút 
keresztülhaladjon a városon. Ezt 
követték aztán a nagyszabású be-
ruházások, építkezések. Orbán 
Kálmán legnagyobb álma az volt, 
hogy a város csodálatos termé-
szeti értékeinek kiaknázásával 
létrehozza a „magyar Graz-ot”. 
Nagyszabású turisztikai fejlesz-
tésekbe fogott. Ám az ország és 
Sátoraljaújhely felett ekkorra már 
újabb viharfellegek gyülekeztek. 
Kitört a második világháború. Or-
bán Kálmán azonban ezt a krízist 
már nem a hivatalában élte át: 
1940-ben, 60 esztendősen vissza-
vonult a közélettől. 1972. július 
14-én hunyt el Sátoraljaújhelyen.   

 Pro Urbe díjban részesült Sán-
ta János József, a Continental 
Dohányipari Zrt tulajdonosa. 
Az 1980-as évek elején a kisvál-
lalkozások újabb szervezeti for-
máit vezették be itthon, köztük 
a vállalati gazdasági munkakö-
zösséget. Akkor Sánta János is 
alapított egyet. A cigarettagyár-
tás ötlete később került előtérbe, 
amikor már szoros barátságot 
ápolt későbbi üzlettársával, Ve-
szelovszki Lászlóval és szóba jött 
a dohánypiac, mint akkor még 
viszonylag kiaknázatlan terület. 
A dohánygyárak privatizációját 
követően a cégcsoport alapjait 

Hódmezővásárhelyen rakták le 
1996-ban. 1998-ban megvették a 
sátoraljaújhelyi dohánygyárat és a 
2000-es évek előtt megvetették a 
lábukat Aradon és Szlovákiában, 
aztán az Európai Unióhoz való 
csatlakozással elsősorban Nyu-
gat-Európán belül. Közel 20 évig 
vezette a cégcsoportot és mivel 
idejében elkezdte átadni a stafé-
tát fiának ifj. Sánta Jánosnak, így 
mára már nyugodtan élvezheti a 
nyugdíjas éveket. Nagyon büszke 
arra, hogy cége ma már több mint 
500 munkavállalónak és ezen 
keresztül tulajdonképpen család-
jaiknak is megélhetést biztosít.

Pro Urbe díjban részesült 
Nyiri Péter irodalomtörténész, 
muzeológus, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum - A Magyar Nyelv Mú-
zeuma igazgatója, a Kazinczy 
Ferenc Társaság és A Magyar 
Nyelv Múzeumáért Alapítvány 
elnöke, az Anyanyelvápolók 
Szövetsége alelnöke, a Kazin-
czy-díj Alapítvány kuratóriumi 
tagja. Általános - és középiskolai 
tanulmányait szülővárosában vé-
gezte, majd Debrecenben tanult 
tovább magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár szakon. Későb-
bi német nyelv és irodalom sza-
kos tanári oklevelét a Miskolci 
Egyetemen kapta meg, illetve 
ugyanitt szerzett abszolutóriu-
mot. 2008 áprilisától, az intéz-
mény megnyitása óta dolgozik 
A Magyar Nyelv Múzeumában: 
muzeológusként, majd igazgató-
helyettesként, 2015-től igazga-
tóként. Több százezer látogató, 

félezer rendezvény, díjalapítás, 
tucatnyi könyv, számos kiállí-
tás, Múzeumpedagógiai Nívódíj, 
a Kazinczy-kert megújítása, az 
anyanyelvi muzeológia és mú-
zeumpedagógia elméletének és 
gyakorlatának kidolgozása Nyiri 
Péter és munkatársai eddigi ered-
ménye. Célja, hogy Széphalom a 
Kárpát-medencei anyanyelvápo-
lás központja legyen, a vidéket, 
térségünket és elsősorban Sáto-
raljaújhelyet gazdagítva ezzel.

Közszolgálati díjat vehetett át 
Kocsi Zoltán, az Ábránd Textil 
Kft egykori ügyvezető igazga-
tója. Ricsén született, a miskol-
ci Bláthy Ottó Erősáramú Szak-
középiskolában érettségizett.
Ezt követően Kazincbarcikán a 
Nehézipari Egyetem, Vegyipari 

Automatizálási Főiskolai Ka-
rán, mint automatizálási üzem-
mérnök végzett, de a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi 

szakán is szerzett diplomát, mint 
mérnök-menedzser. 1985. febru-
árjától a Sátoraljaújhelyi Fehér-
neműgyár polgári alkalmazott 
munkatársa, 1986-tól pedig a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Bör-
tön hivatásos állományú testületi 
tagja lett, melynek keretében a 
Fehérneműgyárhoz vezényelték. 
Kezdetben üzemvezető, majd 
termelési osztályvezető, terme-
lési igazgató, végül ügyvezető 
igazgató lett. Több projektben is 
segitette a város életét. Kiemel-
kedő jelentőségű volt 2011-ben 
az önkormányzati varroda létre-
hozása, működésének beindítása 
Sátoraljaújhelyben Karcsán és 
Erdőbényén. Emellett a fogva-
tartotti munkaerő részvételének 
megszervezése a város takarításá-
ban, a Magas-hegyi kilátó építé-
sében, valamint a sátoraljaújhelyi 
várfeltárás előkészítő munkáiban. 
Közel egy éven át a Rákóczi Tá-
bor és Rendezvényközpont opera-
tív igazgatója volt. 2020. novem-
berétől  nyugállományba vonult.

Közszolgálati díjat vehetett át 
Szabadka Sándor, az Equans 
Magyarország Kft távhő üz-
letágvezetője. Szabadka Sándor 
vegyipari gépészként érettségi-
zett, majd elektronikai műszerész 
szakmát is szerzett. 1999-ben a 
Nehézipari Műszaki Egyetemen 
szerzett gépészmérnöki diplomát, 
majd tovább szakosodva 2018-
ban a Budapesti Műszaki Egye-
temen energiatermelési szakmér-
nökként végzett. Első munkahelye 
a Telefongyár volt. Dolgozott a 
vállalkozásfejlesztés területén is, 
majd 11 évig a Sátoraljaúhelyi 
Erzsébet Kórházban. Főmérnök-
ként az intézmény energetikai, 
épületfenntartási és üzemeltetési 
tevékenységét irányította. Meg-
határozó szerepe volt a kórház 
fejlesztéseinek, beruházásainak 
előkészítésében és végrehajtásá-
ban. 2014. májusától az Equans 
Magyarország Kft. távhő üzletág 
vezetője. Négy település távhő-
ellátását koordinálja. A távhő ter-

melő-, és szolgáltató tevékenység 
helyi szervezése, a fejlesztési és 
energiaoptimalizálási lehetősé-
gek feltárása rendkívül nagy fele-
lősséget jelent, hiszen  1100 lakás 
mellett 11 intézmény biztonságos 
és folyamatos hőellátását kell biz-
tosítania. Műszaki, közbeszerzési 
és pályázati lebonyolítások terén 
szerzett ismeretei alapján 1994 
óta aktív részese a város fejlesz-
téseinek. Munkája és kezdemé-
nyezései révén olyan fejleszté-
sek, felújítások is megvalósultak, 
melyek az adott intézmény vagy 
a város arculatára hatással voltak.

Ezután „Amíg szól a dal ’56ért, 
Míg szívünk dobog, ’56 él” 
címmel ünnepi műsort lát-
hattak a megemlékezők, a sá-
toraljaújhelyi Szent István 
Katolikus Technikum és Gim-
názium diákjainak előadásában.

"Fiatalok, vulkán felcsapó lángjai, amit ti tettetek legendába illő! "- Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztek



Családi nap 
és kastélykerti mulatság

Kulturális és szórakoztató műso-
rok várták az érdeklődőket a Csa-
ládi nap Károlyfalván. Sátoralja-
újhely Város Önkormányzata, a 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont, a Segíteni Embertársainkon 
Alapítvány és a Károlyfalvi Te-
lepülésrészi Önkormányzat szer-
vezésével jöhetett létre a színes 
délutáni program. A rendezvényt 
Csernai Ferencné önkormányzati 
képviselő és Szamosvölgyi Péter 
polgármester nyitotta meg. A kul-
turális programok között szerepet 
kaptak a sátoraljaújhelyi Petőfi 
Sándor Református Általános Is-
kola táncos növendékei, valamint 
a Szuperdáridó zenés műsorban 
a régmúlt dallamai, a sátoraljaúj-
helyi mazsorettesek és végül, de 
nem utolsó sorban az Abba Sisters 
zenés műsorával majd retro slá-
gerekkel ért véget a Családi nap. 
Ezzel szinte egyidőben Széphal-
mon, a közelmúltban megújult 
Kossuth-kertet vehették birtokba 
a családok, a helyi közösség a 
Kastély-kerti mulatságok kereté-
ben. Az idősek világnapja jegyé-
ben különböző műsorokkal várták 
az érdeklődőket. A polgármesteri 
köszöntő után a csatolt telepü-
lés önkormányzati képviselője 
Sebes Péter beszélt arról, hogy a 
Kossuth kert megújítása új lehe-
tőséget nyitott a közösségi ren-
dezvények terén és ezzel együtt 
a generációk közötti kapcsola-
tépítésében is. A rendezvényen 
többek között felléptek a Kazin-
czy-kert Óvoda kisgyermekei, a 
Holdfény Mazsorett tánccsoport.

A Zempléni Gombász Egyesület 
idei élőgomba kiállítása bőséges 
terítékkel várta az érdeklődőket. 
A rendezvény előtti hétvégén több 
mint 120 fajt gyűjtöttek be az egye-
sület tagjai. Az ebből összeállított 
színes tárlatnak a Kazinczy Fe-
renc Múzeum adott otthont. Emel-
lett megtekinthették az érdeklő-
dők a debreceni „Természettár a 
Gombák Földjén” című kiállítást 
is, mely óriás makettekből és mo-
linókból állt. Egy másik érdekes-
séget is kapcsolódott az idei prog-
ramhoz. A szervezők elmondták, 
hogy a narancsvörös harmatgom-
ba első magyarországi dokumen-
tált megtalálása is kötődik ehhez 
az eseményhez. Ezt a példányt is 
testközelből szemlélhették meg. 

Gazdag teríték

Jubileum: 50 éves az „Édes Anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntője
Különleges hangulatban telt 
idén a már nagy hagyományok-
kal rendelkező „Édes Anyanyel-
vünk” nyelvhasználati verseny 
50. országos, Kárpát-meden-
cei döntője. Értékében, gon-
dolataiban nem változott a fél 
évszázadot is megélt verseny-
sorozat. Azonban a kihívások 
újra és újra arra ösztönözték 
a szervezőket, diákokat és pe-
dagógusokat, hogy folyamato-
san fejlesszék tudásukat, anya-
nyelvhasználatukat. Ebben áll 
annak elévülhetetlen öröksége. 
Az Anyanyelvápolók Szövetsé-
ge, Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata, a Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola 
és Gimnázium, a Kazinczy-díj 
Alapítvány közös szervezésé-

ben megvalósuló versenysoro-
zat és a megannyi segítő, támo-
gató közreműködése a záloga 
annak, hogy az „Édes Anya-
nyelvünk” továbbra is a legfon-
tosabb kincsünk maradhasson.

Sátoraljaújhely ismét az ország 
számos részéről érkező több 
mint 100 diákot és félszáz fel-
készítő pedagógust fogadott az 

„Édes Anyanyelvünk” nyelv-
használati verseny országos, 
Kárpát-medencei döntőjében. 
A háromnapos eseménysorozat 
keretében írásban, majd szóban 
adtak számot tudásukról a fia-
talok, ezzel szolgálva a magyar 
nyelv, az anyanyelv szépségének, 
rejtelmeinek őrzését, ápolását. 

Kerekes Barnabás, az Anyanyel-
vápolók Szövetségének alelnöke 
a megnyitó kapcsán elmondta, 
hogy bár maga a verseny menete 
nem változott, az idei jubileumi 
esemény elsősorban lelkületében 
adott többet a versenyzőknek és 
a szervezőknek. Dr. S. Forgács 
Anna, az írásbeli feladatokat ér-
tékelő bizottság elnöke szerint 
az ősz mindig különleges han-
gulatot tartogat a versenynek 
köszönhetően. Az október vala-
mennyiük számára a zempléni 
település és a verseny izgalmas 
hangulatát hozza magával, ezzel 
együtt pedig az anyanyelvápo-
lás kiemelt ünnepét is. Kababik 
Edina, a középiskola igazgatója 
kiemelte, hogy olyan örökséget 
kaptak a szervezőktől, amelynek 
megőrzése, továbbvitele fontos 
feladat lesz az elkövetkezendő, 
remélhetőleg újabb ötven évben. 

Amíg a versenyzők az idei 15 fel-
adatból álló írásbelit igyekeztek 

a tudásukhoz mérten a legjobban 
teljesíteni, addig felkészítő taná-
raik A Magyar Nyelv Múzeumá-
ban vehettek részt „A nemzeti 
lélek ébresztője, az Édes Anya-
nyelvünk verseny fél évszázada 
című” könyv bemutatóján, mely-
nek szerzője, dr. Kováts Dániel 
nyelvművelő, címzetes egyetemi 
tanár mutatta azt be az érdeklő-
dő közönségnek. Nyiri Péter, az 
Anyanyelvápolók Szövetsége al-
elnöke, A Magyar Nyelv Múze-
umának igazgatója ezzel kapcso-
latban elmondta, több évforduló 
jegyében zajlik a versenysorozat, 
így az még ünnepibb hangulatot 
kölcsönzött annak. Dankó Dé-
nes alpolgármester a múzeum 
falai között arról beszélt, hogy 
sokak munkáját takarja az, hogy 
a város végig jó házigazdája le-
hetett a nagy múltú versenynek. 
A pedagógusok ezt követően a 
Kazinczy-kertben tehettek egy 
sétát, majd az első nap zárása-
ként a Latabár Árpád Színházban 
köszöntötték a részt vevő ver-
senyzőket és pedagógusaikat. A 

díszünnepség keretében Szamos-
völgyi Péter polgármester méltat-
ta az esemény jelentőségét és azt, 
hogy az anyanyelv ápolásáért oly 
sokat tesznek a fiatalok és tanára-
ik, minden évben. Pomozi Péter, a 
Magyarságkutató Intézet Magyar 

Nyelvtörténeti Kutatóközpont-
jának igazgatója köszöntőjében 
kiemelte, hogy a nemzet szövetét 
képező magyar anyanyelvet nem 
lehet csak úgy eltörölni. Annak 
továbbéltetésében kiemelt je-
lentősége van ennek a verseny-
nek is. Ezt követően kulturális 
program színesítette az estét.

A hagyományoknak megfelelő-
en másnap reggel a Polgármes-
teri Hivatal udvarán található 
Kazinczy-szobrot koszorúzták 
meg a szervezők és versenyzők, 

majd már több helyszínen, így 
a Városháza dísztermében és a 
Kossuth Lajos Gimnáziumban 
folytatódott a verseny a szóbe-

li megmérettetéssel. Négy téma 
közül választhattak a diákok, 
gondolataikat pedig 3 percben 
kellett megfogalmazniuk. Az 
előadásmódot, a saját gondola-
tok közvetítését, a témának való 

megfelelést és megannyi szem-
pontot figyelembe vettek a zsűri 
tagjai akkor, amikor pontozták a 
fiatalok teljesítményét, árulta el 
dr. Toma Kornélia bírálóbizott-
sági elnök, aki maga is tizenöt 
éve részese ennek a versenysoro-
zatnak, és az egyik legfontosabb 
anyanyelvi értékőrzésnek tartja 
azt. Kora délután hallgathatták 
meg a diákok az írásbeli és szó-
beli verseny értékelését. Este 
kikapcsolódásként pedig ez al-
kalommal is kulturális program-
ra várták a verseny résztvevőit.

A jubileumi verseny zárásaként, 
a hagyományoknak megfelelően 
Széphalmon Kazinczy Ferenc sír-
jának megkoszorúzásával és díj-
kiosztóval ért véget a háromnapos 
verseny. A záróünnepség szónoka, 
az Anyanyelvápolók Szövetségé-
nek elnöke, Juhász Judit szerint 
megindító arra gondolni, hogy az 
induláskor a most versenyző di-
ákoknak a szülei sem éltek. Idén 
26 diák kapott emlékplakettet és 
pénzjutalmat a házigazdától, Sá-
toraljaújhelytől, amelyet Szamos-

völgyi Péter polgármester adott 
át. A város vezetője szerint méltó 
módon emlékeztek meg a jubile-
umi évfordulóról mindazok, akik 
részesei voltak az idei esemény-
sorozatnak. Szintén 26 diák az 
Anyanyelvápolók Szövetségének 
könyvjutalmát vehette át. Idén két 
pedagógus kapott emlékplakettet, 
mellyel többéves munkájukat is-
merték el. Ezen felül a város két 
diákot részesített különdíjban, és 
további kilenc fiatal vehette át 
a civil szervezetek és egyesüle-
tek által felajánlott különdíjakat.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 
aktuális információit megtalálják a
 www.anyanyelvapolo.hu oldalon
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Apák Napja

Második alkalommal rendezték 
meg az Apák napját a sátoralja-
újhelyi Árpád-házi Szent Margit 
Katolikus Általános Iskolában. 
Ügyességi feladatok, képrejtvé-
nyek és sok vidámság várta az 
apukákat és gyermekiket, akik egy 
csapatként igyekeztek teljesíteni a 
különböző feladatokat.  A múlt év-
ben hagyományteremtő jelleggel 
elindított kezdeményezés célja, 
hogy mindenki -szülő és gyermek 
is- jól szórakozzon ezen a napon.

Helytörténeti vetélkedő

220 éve született Kossuth Lajos, 
Sátoraljaújhely szülötte, a Bat-
thyány-kormány pénzügyminisz-
tere, a Honvédelmi Bizottmány 
elnöke, Magyarország kormány-
zó-elnöke. A 17. alkalommal 
megrendezett Országos Könyv-
tári Napok jegyében rendeztek 
helytörténeti vetélkedőt közép-
iskolások számára a Sátoraljaúj-
helyi Városi Könyvtárban. Nyolc 
csapat jelentkezett a megmérette-
tésre, ahol változatos feladatokat 
oldottak meg. Így az igaz-hamis 
állítások és feladatlapok kitölté-
sével adhattak számot tudásukról. 
A dobogó legfelső fokára végül a 
Kossuth Lajos Technikum, Szak-
képző Iskola ás Gimnázium 9. 
a osztályának három fős csapa-
ta léphetett. A második helyezett 
szintén ebből az iskolából a 10. B, 
C osztály vegyes csapata, a har-
madik pedig a Szent István Kato-
likus Technikum és Gimnázium 
10. A csapata lett. Őket könyvjuta-
lomban részesítették a szervezők.

Nyílt nap keretében mutatta be 
széles oktatási palettáját a sátoral-
jaújhelyi Kossuth Lajos Techni-
kum, Szakképző Iskola és Gimná-
zium. Az egészségügy, a honvéd 
kadét program- csak néhány terü-
let, amelyeket igazán szemléletes 
módon, gyakorlatban is bemutat-
tak a már itt tanuló diákok illetve 
az őket oktató pedagógusok. Kö-
zel 100 fiatal vett részt az egész 
délelőttön át tartó programon. 

Nyílt nap a Kossuthban
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Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek! A feltüntetett havidíjak pr.hu-n történő
online rendelés és e-számla választás esetén érvényesek! Új előfizetőként egyszeri 3500 Ft
rácsatlakozási/belépési díj fizetendő. A PR-Net 150 rendes körülmények közt elérhető sebessége: 100/6.5 Mbit/s,
minimális sebesség: 45/3 Mbit/s. A PR-Net 250 rendes körülmények közt elérhető sebessége: 156/8 Mbit/s,
minimális sebessége: 62/4 Mbit/s . További részletek és feltételek a pr.hu-n vagy a 1231-es zöldszámon.

„Budapestről is látszik Sátoraljaújhely” – MMA Életút-díjat vehetett át Dombóvári János

Ünnepélyes keretek között ve-
hette át a Magyar Művészeti 
Akadémia (MMA) Zeneművé-
szeti tagozat Életút-díját Dom-
bóvári János, a Lavotta János 
Alapfokú Művészeti Iskola 
örökös igazgatója, a Lavotta 
Kamarazenekar művészeti ve-
zetője. A Makovecz-szalonban 
október 12-én megtartott ese-
ményen Vashegyi György, a 
Magyar Művészeti Akadémia 
elnöke és Tóth Péter tagozat-
vezető adta át azokat a szak-
mai díjakat mindazoknak, akik 
személyes példamutatással ki-
emelkedő munkát végeztek.
 
 A díjátadón Szecsődi Ferenc, 
Liszt-díjas hegedűművész, az 
MMA rendes tagja, Dombóvári 
János és Bánkövi Bence csellómű-
vész adott rövid hangversenyt, 
majd átadták az idei elismeréseket.

 Szecsődi Ferenc a díjátadó al-
kalmával laudációjában kiemel-
te, hogy Dombóvári János helyi, 
környékbeli, valamint határon 
túli muzsikusokból alapította 
meg a Lavotta János kamaraze-

nekart, melynek művészeti ve-
zetője lett. Az azóta eltelt három 
évtized alatt együttesével ideha-
za és külföldön több mint 2000 
koncertet adtak. Jelentős kortárs 
zeneszerzők ajánlották műveiket 
zenekarának. „Felbecsülhetetlen 
kincs a kutatásai során felfedezett 
magyar verbunkos zene CD-ken 
való megörökítése. Fáradhatat-
lan munkássága eredményeként 
könyvek, zenei írások jelennek 
meg tollából. Rendszeresen szer-
vez zenetörténeti konferenciákat, 
melyen a hazai és nemzetközi ze-
netudósok színe-java vesz részt.” 
– mondta el Szecsődi Ferenc. 

Az alábbiakban a méltatás szöve-
gét változtatás nélkül adjuk közre:

„Egy fecske nem csinál nyarat 
…” mondja a magyar közmon-
dás, ám bőven találunk erre el-
lenpéldát, mint az általam mélyen 
tisztelt és nagyra becsült Dombó-
vári János életpályája bizonyítja.
 
Miskolcon született 1952-ben, 
zenei tanulmányait testvéreihez 
hasonlóan Szerencsen kezdte. 

Felsőfokú iskoláit Egerben elvé-
gezve, ebben a városban kezdte 
meg hegedűtanári hivatását. Nem 
csupán tanított, hanem kamara-
muzsikusként vagy szólistaként 
hegedült, brácsázott, vonósné-
gyes tagjaként mutatta meg ze-
nei tehetségét. 35 évvel ezelőtt, 
1987-ben költözött családjával 
együtt Sátoraljaújhelyre, ebbe a 
zempléni határmenti kisvárosba, 
hogy megkezdje áldásos tevé-
kenységét, amely a város zenei 
életét olyan magasságokba re-
pítette, amiről sokan álmodni 
sem mertek. Dombóvári János a 
helyi zeneiskola igazgatója lett. 

 Sátoraljaújhely 260 kilométerre 
fekszik Budapesttől, ám ez a va-
lóságban sokkal többnek látszik. 
A vidéki muzsikusoknak mindig 
többet, ötször-tízszer annyit kell 
bizonyítaniuk, hogy a fővárosba 
is eljusson a hírük. A frissen ki-
nevezett zeneiskolai igazgató ha-
talmas elánnal vetette bele magát 
a munkába, folyamatosan kereste 
azokat a lehetőségeket, ahol ki-
tűnhetett a környezetéből. Először 
is névadót keresett az iskolának, 
egy olyan személyiséget, akinek 
munkássága követendő példaként 
szolgálhat tanárok és diákok szá-
mára egyaránt. Így fedezte fel a 
Tállyán eltemetett Lavotta Jánost, 
a XIX. századi magyar romanti-
kus verbunkos zene egyik megte-
remtőjét és vezéralakját. Később 
már Lavotta-kutatóként fedezte 
fel, hogy iskolájának névadója 
annak idején milyen jelentős ze-
nepedagógiai munkát végzett.

 
 Dombóvári János helyi, környék-
beli valamint határon túli muzsi-
kusokból alapította meg a Lavotta 
János kamarazenekart, melynek 
művészeti vezetője lett. Az azóta 
eltelt három évtized alatt együt-
tesével idehaza és külföldön több 
száz koncertet adtak. Jelentős kor-
társ zeneszerzők ajánlották műve-
iket zenekarának. Jómagam több 
alkalommal hívtam meg együt-
tesét az általam létrehozott „A 
magyar hegedű ünnepe” rendez-
vénysorozatra, ahol mindig magas 
művészi színvonalról tettek tanú-
bizonyságot. Felbecsülhetetlen 
kincs a kutatásai során felfedezett 
magyar verbunkos zene CD-ken 
való megörökítése. Fáradhatat-
lan munkássága eredményeként 
könyvek, zenei írások jelennek 
meg tollából. Rendszeresen szer-
vez zenetörténeti konferenciákat, 
melyen a hazai és nemzetközi ze-
netudósok színe-java vesz részt.  

 Dombóvári János immár nyuga-
lomba vonult, mint iskolaigazgató, 
ám ugyanolyan fiatalos lendület-
tel és lelkesedéssel szervezi váro-
sa zenei életét, sokszínű program-
jai, felfedezései példát mutatnak 
a jövő generációjának a művészet 
iránti hitvallásáról, alázatáról.
 Az iskolateremtő pedagógus, 
muzsikus, kutató, zenekarala-
pító Dombóvári János sokszor 
idézi az ősi kínai mondást: „Aki 
a holnapra gondol, gabonát vet, 
aki évtizedekre, az fát ültet, s aki 
évszázadokra, az iskolát alapít.”

  
Ezen az esten négyen a Zene-
művészeti Tagozat díját, vala-
mint szintén Életút-díjat vehetett 
át Lőte Enikő zongoraművész, 
a Zeneakadémia tanára is.



Pataki Éva: Tűzföld

Pataki Éva új regénye egy régi 
barátság történetét meséli az 
1970-es évek elejéről. A pesti 
gimnáziumban összeállt Eme-
lők utolsó két, disszidens tagja 
találkozik napjaink Kanadá-
jában, és három nap alatt fele-
levenítik ifjúkori emlékeiket, 
a focizást, a csajozást, a balhé-
kat, a szünidei csavargásokat, 
a Balatont, és azt a tragikus 
balesetet, amely mindkettő-
jükben mély nyomott hagyott. 

 A pesti gimnazista társaság laza 
barátságból alakult szoros szö-
vetséggé. Közös a fiúkban, hogy 
fociztak mindig, mindenhol és 
mindenkivel. Célokat fogalmaz-
tak meg, többet között, hogy 
védik a munkásosztály érdeket, 
kiállnak a szabadságért, a csapa-
tért. Megállapodtak, hogy nem 
lehet női tagja a csapatnak, hi-
szen ők nem fociznak, kényes-
kednek, csak a baj van velük.  
Kimondatlanul az osztály másik 
klikkjének, a Bridzsklubnak ellen 
tartanak, akiknek tagjai az orosz 
tagozatos lányok és nyápic fiúk, 
éltanulók. Az Emelők hangadója 
a langaléta, szemüveges Vilmos, 
aki már csak azzal is a társadal-
mi igazságtalanságok ellen lázad, 
hogy a füstszűrő nélküli Munkást 
szívja. Vagány, lázadó figura, 
sportos, jól focizik. Korán eldön-

ti, el fogja hagyni az országot. 
   Az anyja egyedül neveli, mint 
ahogy több barátját is az édesany-
juk. Az apák eltűntek a fiúk életé-
ből, van, aki az 56-os felfordulást 
használta arra, hogy a családját 
és a kommunizmust hátrahagyva 
új életet kezdjen, úgy, mint Gida 
apja is. Gida a becenevét bar-
na szemeiről, szelíd tekintetéről 
kapta. Fürge, szeleburdi, érzé-
keny fiú. Legjobb barátja Jocó, 
akivel már az általános iskolába 
is együtt jártak.  Pufi, aki meg-
veti a kor divatos beatzenekarait, 
ugyanakkor naprakészen követi 
a rockirányzatokat. Remekül tár-

gyal, alkudozik, csereberél, ő a 
fő lemezbeszerző. A csapat tagja 
még Egon, akiért rajonganak a 
lányok, Miklós, aki ugyan nem 
a gimnáziumba jár, hanem szak-
középiskolába íratták a szülők, 
hogy legyen egy szakmája. És 
végül Petya, aki kicsit mulya, da-
dog, nem focizik jól, nem vagány, 
viszont jól ultizott és súgott ma-
tekból, így bevették a csapatba. 

  Mára már csak ketten maradtak. 
Az idősödő Vilmos kezdetben 
nem érti, mi lehet Petya látoga-
tásának valódi oka. Mi késztette 
arra, mit akar személyesen kö-
zölni vele, hogy Ausztráliából 
Kanadába repül. Azonban a har-
madik nap végére, egy átbeszél-
getett éjszaka után, átértelmező-
dik mindaz, amit addig gondolt 
a múltjukról.  A sodró lendületű 
cselekmény végig fenntartja az 
érdeklődést, közben változatos 
helyszíneken járunk: Montreal, 
Budapest, Balaton, Jugoszlá-
via, Olaszország. Megtudjuk ké-
sőbb kivel mi történt, sorsuk jól 
mutatja azokat a lehetőségeket, 
amik a rendszert jellemezték. 

 Pataki Éva Balázs Béla-díjas ma-
gyar író, forgatókönyvíró, film-
rendező, dramaturg. Könyvtá-
runkban több műve megtalálható.

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár

Lavotta János díjban részesült

A sátoraljaújhelyi Városháza dísz-
terme adott otthont a XIII. zene-
tudományi konferenciának, amit 
a Lavotta János Kamarazenekar 
Alapítvány, a Lavotta János Mű-
vészeti Iskola, Sátoraljaújhely 
Város Önkormányzata, Tállya 
Község Önkormányzata valamint 
a Széptan Alapítvány közösen 
rendezett. A szakmai előadások 
és koncertek mellett idén is átad-
ták a Lavotta János-díjat, ame-
lyet Gombos László a Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont tu-
dományos munkatára vehetett át.  

Könyvajánló
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Anyanyelvünk fontossága és 
legfőképp jövője egy engem is 
foglalkoztató kérdés. Minthogy 
A Magyar Nyelv Múzeumában 
dolgozom, lehetőségem nyílt je-
les nyelvészek előadásait meg-
hallgatni és az általuk felvetett 
kérdéseken elgondolkodni.

  Az idén áprilisban megrendezett 
Trianon-konferencia fő témája az 
volt, hogyan hatott a trianoni dön-
tés a magyar nyelvre, erről hallhat-
tuk más nyelvészek mellett Pusz-
tay János professzor gondolatait, 
többek között a kétnyelvűségről, 
a vegyes házasságban született 
gyermek anyanyelvhez való kö-
tődéséről vagy annak hiányáról.

  A számos példa, amelyeket 
Pusztay János megosztott velünk, 
feltárta a mindennapokban jelen-
lévő problémát az anyaországon 
kívül és/vagy a vegyes házasság-
ban élő gyermekek anyanyelvhez 
fűződő viszonyáról. Elgondol-
kodtatott, vajon én mennyire ra-

gaszkodnék ahhoz, hogy a gyer-
mekem megtanulja a magyar 
nyelvet, ha egy olyan országban 
élnék, ahol azt senki sem beszé-
li, nem használja. Szeretném-e, 
hogy legalább otthon magyarul 
beszélgessünk, ha az otthon fala-
in kívül nem „szabad” anyanyel-
vemen megszólalnom, mert abból 
csak kirekesztés és hátrány szár-
mazna Trianon árnyékában élve? 
Tanítanám- e magyarul a kisfia-
mat, ha a férjem más nyelvet be-
szélne, és nem támogatna ebben 
a szívből jövő törekvésemben? 

  A válasz persze igen kellene, 
hogy legyen, hiszen ahogyan 
Pusztay professzor is mondta: 
„… a két nyelvben, két kultúrá-
ban felnövő gyermek sokkal sze-
rencsésebb, kedvezőbb helyzetbe 
tud kerülni, mint az egy kultúrá-
ban felnövő.” Azonban sok két-
nyelvű családban nem így látják 
ezt, és azzal érvelnek a magyar 
nyelv használata ellen, hogy azt 
csupán Magyarországon beszé-

lik, és ugyan miért is lenne az 
hasznos a gyermekük számára? 
Én azonban úgy hiszem, min-
den tudás hasznos lehet, emel-
lett pedig egy gyermeknek joga 
van az anyanyelvéhez. Nem sza-
bad megfosztani attól a kincstől, 
melyet a magyar nyelv gazdag-
sága és sokszínűsége jelenthet.

  Bár a nyelv és identitás kap-
csolatában a vélemények nem 
egyhangúak, úgy gondolom, gyö-
kereink, családi múltunk meg-
ismerése mind csak hozzáadnak 
személyiségünkhöz, erősítenek 
bennünket, és különleges értékük 
van, amelyhez az út anyanyel-
vünk megismerésén keresztül ve-
zet. Gyermekeinket megtanítani 
magyarul, megalapozni nyelvi 
kötődésüket Trianon után fon-
tos és egyben nehéz feladat volt 
az elszakított területeken élők-
nek, ma pedig nélkülözhetetlen 
a magyar nyelvmegőrzéséhez
határon innen és túl is.

 Persze nem szabad ítélettel szem-
lélni azokat a családokat, akik 
számára mindez valós akadá-
lyokba ütközik, ám anyanyelvünk 
ápolása, továbbadása nagy fele-
lősség mindannyiunknak, éljünk 
bárhol a világban. Egyetlen nyelv 
ismerete sem lehet negatívum, 
kirekesztő vagy hátrányos. A ma-
gyar egy megőrzésre és művelés-
re méltó, rendkívül gazdag nyelv, 
melynek jövője a mi kezünkben 
és gyermekeink szívében van.

Szoboszlay-Dobronyi Dóra 
múzeumpedagógus

Petőfi Irodalmi Múzeum- A Magyar Nyelv Múzeuma: AnyanyelvmegőrzésXV. Nemzetközi Kórustalálkozó 
Sátoraljaújhelyen

XV. alkalommal rendeztek két-
napos nemzetközi kórustalálko-
zót Sátoraljaújhelyen. Idén kilenc 
csoport vett részt az eseményen. 
Mizsákné Bodnár Zsuzsanna a 
házigazda Intervox nőikar vezető-
ségi tagja elmondta: három kórus 
Szlovákiából, még további öt az 
ország számos pontjáról érkezett. 
Így a Csemadok Tornaljai Alap-
szervezete ANDANTE Vegyes 
Kara, a Musica Da Vinci Kórus, 
Sárospatakról A Művelődés Háza 
Kamarakórusa, a miskolci Hassler 
Énekegyüttes, a Romhányi Dalár-
da, szintén határon túlról a Spevác-
ky zbor mesta Hummené Homon-
náról, a Tungsram Kodály Zoltán 
Férfikar Budapestről és a Young 
Voices szintén Homonnáról. Az ő 
műsorukat tekinthették meg az ér-
deklődők. Amilyen sokszínű volt 
a fellépők sora, olyan változatos 
volt a repertoár is. Népdalok, mo-
dern dalok feldolgozásai, Rákóczi 
nóták és egyházi művek is elhang-
zottak. A koncerteknek a sátoral-
jaújhelyi Latabár Színház, a város 
református temploma és a Borsi-
ban található II. Rákóczi Ferenc 
Kastélymúzeum adott otthont.

Bibliatörténeti kiállítás 

Bibliatörténeti kiállítás várta az 
érdeklődőket négy héten át a Pe-
tőfi Sándor Református Általános 
Iskolában. A tárlat nyolc temati-
kus egységre bontva, paravánok-
kal és antik bibliákkal mutatta be 
a Szentírás elterjedésének törté-
netét, a fordítások kialakulását. 
Mészáros Csaba igazgató szerint a 
kiállítás egy rendhagyó történele-
mórának is beillett, hiszen színesen 
és érdekesen adta át a gyerekek-
nek a legfontosabb tudnivalókat.
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Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat- Képviselőtestüle-
te októberben egy rendkívüli 
és egy rendes ülést tartott. A 
rendkívüli testületi ülés legfon-
tosabb döntése, az energiavál-
sággal összefüggésben született. 

  A napjainkban kialakult ener-
giaválság miatt a Sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont esetében is jelentős a rezsi-
költség emelkedés, amelynek 
következtében a fenntarthatóság 
és a működés feltételeiknek meg-
teremtése érdekében a Latabár 
Színház, a Pódiumterem és a La-
tabár Mozi bérleti díjának emelé-
se vált szükségessé. Az áremelés 
a megemelkedett rezsiköltségek 
figyelembe vételével történt. 
  A fűtési hődíj(távhő): 4500- Ft/
GJ-ról 57 000- Ft/GJ-ra emelke-
dett, tehát több mint tizenkétsze-
resére, a  villamosenergia: 70 Ft/
kW-ról 250 Ft/kW-ra tehát három 
és fél szeresére. Tekintettel arra, 
hogy a fűtési időszakban - különö-
sen ez év végéig - jelentős igény 
van szalagavatók, színházi előa-
dások, karácsonyi rendezvények, 
gálák stb. megrendezésére, a bér-
leti díjak emelése már ezen idő-
szak megkezdése előtt indokolt. 

 A Latabár Színház 4000 légköb-
méter, valamint a világításhoz 
is jelentős villamos-energiára 
van szükség, (óránként 45 kW), 
amely a világítási lámpatestek, 
reflektorok és a befúvó ventillá-
torok fogyasztását jelenti. A Pó-
diumterem 1500 légköbméter, 
fűtése a színházhoz hasonló tech-
nológiával történik, a villamos 
energia fogyasztása óránként 3.5 
kW. A Latabár Mozi -300 lég-
köbméter- fűtésre és villamos 
energia fogyasztása arányosan 
kevesebb. Ezért előzetes egyez-
tetések és számítások alapján az 
alábbi bérleti díjakon lehet 2022. 
október 15-től igénybe venni:

 • A Latabár Szinház 150.000,- Ft/
óra, mely magába foglalja az öl-
tözőket is, minimum 2 óra bérleti 
díj felszámítása mellett, mert a 
színházterem felfűtését már több 
órával hamarabb el kell kezdeni. 

• A Pódiumterem 75.000.-Ft/
óra, a Latabár Mozi tekintetében 
30.000,-Ft/óra bérleti díjon vehe-

tő igénybe. 

 A Képviselő-testület rendeletet 
alkotott a növényi hulladék és 
avar nyílttéri égetéséről. Sáto-
raljaújhely Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete még 2013-
ban alkotta meg a növényi hul-
ladék és avar nyílttéri égetéséről 
szóló önkormányzati rendeletét. 
Az elmúlt évtizedben bekövetke-

zett változások miatt indokolttá 
vált a Rendelet felülvizsgálata. 
A Hivatal célja, hogy a háztar-
tásokban keletkező avar és kerti 
hulladék környezetkímélő mó-
don, elsődlegesen komposztá-
lással kerüljön hasznosításra. 
Tekintettel arra, hogy fás szárú 
hulladékok nagy mennyiségben 
keletkeznek, komposztálással 
történő hasznosításuk nem teljes 
körűen megoldható. A fentiek 
miatt jelentős társadalmi igény 
mutatkozik az égetés lehetővé 
tételére. A rendelet-tervezet cél-
ja, hogy - a tűz- és egészségvé-
delmi szabályokra figyelemmel 
- a társadalom igényeit kielé-
gítő szabályozást hozzon létre. 
A rendelet célja a növényi hulla-
dékok és avar nyílttéri égetésére 
vonatkozó helyi szabályok meg-
alkotása a levegő tisztaságának 
védelme érdekében. A rendelet 
területi hatálya Sátoraljaújhely 
város közigazgatási területének 
belterületére terjed ki. A rendelet 
személyi hatálya a természetes 
személyekre, jogi személyekre és 
a jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetekre terjed ki. 

 Növényi hulladék és avar égeté-
sének szabályai: Sátoraljaújhely 
város közigazgatási területének 
belterületén a növényi hulladék 
és avar ártalmatlanításáról el-
sősorban komposztálással kell 
gondoskodni. A komposztálásra 
alkalmatlan avar és növényi hul-
ladék égetése minden év március 
1. és június 15. között valamint 
október 1. és november 30. kö-
zötti időszakokban végezhető el. 
Növényi hulladékot és avart - 
megfelelő légköri és időjárási 
viszonyok esetén a tűzvédelmi 
szabályok szigorú betartásával - 
munkanapokon 13:00-19:00 óra 
közötti időszakban szabad égetni.  
Munkaszüneti napon és vasárnap, 
valamint elrendelt tűzgyújtási ti-
lalom idején az égetés tilos. Az 
égetendő avar és növényi hulla-
dék nem tartalmazhat semmilyen 
más kommunális, ipari erede-
tű, illetve veszélyes hulladékot.

 
 A telepített közművek (pl. gáz-
csonk) védőtávolságán belül, 
valamint a villamosvezetékek 
alatt tilos az égetés! Az avar és 
növényi hulladék égetése csak 
felügyelettel végezhető! Közte-
rületen (pl. a lakóház előtt) növé-
nyi hulladék és avar égetése tilos! 
Az égetést szélcsendes időben, 
kellően száraz növényi hulladék, 
avar esetében szabad végezni! Az 
égetés során az általános tűzvé-
delmi szabályokat be kell tartani. 
Az égetésnél égésgyorsító anyag, 
vagy más segédanyag nem al-
kalmazható! A szabadban a tüzet 
őrizetlenül hagyni nem szabad 

és veszély esetén azonnal el kell 
oltani. Az égetés végén meg kell 
győződni arról, hogy a tűz el-
hamvadt és gondoskodni kell a 
visszamaradt parázs vagy hamu 
lelocsolásáról és földréteggel 
való lefedéséről. A rendelet 2022. 
november 1-jén lépett hatályba.

 Elfogadták a temetőt üzemel-
tető cég beszámolóját, de nem 
került sor a temetkezési díjak 
emelésére. Az Önkormányzat 
tulajdonában álló köztemetők 
üzemeltetését a Virág Ker-Tem 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
látja el, beszámolási kötelezett-
sége van Sátoraljaújhely Város 
Köztemetőjének bevételei- és a 
köztemetőn elvégzett üzemel-
tetési és karbantartási munká-
latok kapcsán, melynek alapján 
a Rendeletben szabályozott díj-
tételek emelése nem indokolt. 
A beszámolóból kiderült, hogy 
2021.10.01-2022.09.30-g a Sá-
toraljaújhelyi Köztemetőben 162 
temetés volt, melyből 42 volt ko-
porsós és 120 hamvasztásos. A 
temetőt igyekeznek rendezetten 
tartani illetve a szükséges karban-
tartásokat is elvégezték pl. a kerí-
tés állagmegóvása, vagy a kutak 
működtetése. A beszámolót az 
Képviselő- testület elfogadta, a je-
lenlegi díjtételek emelése nélkül.

Módosították a gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló önkor-
mányzati rendeletet. A gyer-
mekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény 
rendelkezik arról, hogy a helyi 
önkormányzat rendeletében sza-
bályozza a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások formáit és a 
fizetendő térítési díjat. A törvény 
alapján, a fenntartó megállapítja 
az egyes gyermekjóléti ellátások 
intézményi térítési díját, amely- 
a gyermekétkeztetés kivételé-
vel- a szolgáltatási önköltség és 
a központi költségvetésről szó-
ló törvényben biztosított támo-
gatás különbözete. A települési 
önkormányzat biztosítja a gyer-
mekétkeztetést az általa fenntar-
tott bölcsődében, óvodában és a 
közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ, va-
lamint az állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv által fenn-
tartott nevelési-oktatási intéz-
ményben, illetve kollégiumban. 
Amennyiben a gyermekétkezte-
tést a települési önkormányzat 
biztosítja, úgy az intézményi térí-
tési díjat a települési önkormány-
zat állapítja meg. A Sátoraljaúj-
helyi Városellátó szervezet, és 
a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 
Óvoda Szlovák és Német Nem-
zetiségi Óvoda, Bölcsőde vezetői 
valamint a Sátoraljaújhelyi Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Adóhatósági osztálya elvégezte 
a díjak gazdasági költségvetési 
hatásának elemzését és megál-
lapították, hogy a térítési díjak 
emelése elengedhetetlen, tekin-
tettel az elmúlt időszakban folya-
matosan bekövetkező nyersanyag 
beszerzési ár-emelkedésekre, 
továbbá a közétkeztetésre vo-
natkozó táplálkozás-egészség-
ügyi előírásokról szóló EMMI 
rendeletnek való megfelelésre. 

 Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a gyermekjó-

léti alapellátásokról szóló önkor-
mányzati rendelethez alkalmazan-
dó gyermekétkeztetés élelmezés 
nyersanyag költségének egy ellá-
tottra jutó napi összegének meg-
állapításáról szóló rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja: 

a)bölcsődében napi négyszeri 
étkezés esetén 478,-Ft 

b)óvodában napi háromszori 
étkezés esetén 478,-Ft 

c)általános iskolai tanuló tízórai 
esetén 116,-Ft 

d)általános iskolai tanuló ebéd 
esetén 464,-Ft 

e)általános iskolai tanuló uzsonna 
esetén 93,-Ft 

f)középfokú oktatási intézmény-
ben tanuló ebéd esetén 486,-Ft

g)kollégiumi ellátást igénybe 
vevő tanuló reggeli esetén 221,-Ft 
h)kollégiumi ellátást igénybe 
vevő tanuló ebéd esetén 486,-Ft

i)kollégiumi ellátást igénybe vevő 
tanuló vacsora esetén 342,-Ft 

Továbbá a vendég, dolgozói ebéd 
térítési díját 991,-Ft+ÁFA mér-

tékben határozza meg.

 Módosították a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellá-
tásokról szóló önkormányzati 
rendelethez alkalmazandó élel-
mezés nyersanyag költségének 
egy ellátottra jutó napi összegé-
nek megállapításáról szóló ha-
tározatot. Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete döntött arról, hogy– a nyers-
anyag költségének egy ellátottra 
jutó napi összegét az alábbiak 

szerint módosítja:

a) reggeli esetén 148,-Ft 
b) tízórai esetén 43,-Ft 
c) ebéd esetén 350,-Ft 

d) uzsonna esetén 43,-Ft 
e) vacsora esetén 166,-Ft. 

Összesen 750,-Ft/nap.

A gyermekjóléti alapellátásról 
szóló rendelet módosítása és a 
személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendelethez alkal-
mazandó élelmezés nyersanyag 
költségének egy ellátottra jutó 
napi összegének megállapításáról 
szóló határozat módosítása 2022.
november 1-től léptek hatályba.

A testületi ülés és a rendkívüli 
testületi ülés pontos meghívó-
ja, napirendjei és határozatai a

 www.satoraljaujhely.hu
weboldalon elérhetőek. Cikkünk 
mindössze a lényeges döntések 
egy részét mutatta be, a sátoral-
jaújhelyi lakosoknak, az egy-
szerűbb értelmezés céljából!

Az időseket köszöntötték 

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata, az Egyesített Szociá-
lis Intézmény és a „Segíteni em-
bertársainkon” Alapítvány közös 
szervezésében idén is a Kossuth 
Lajos Művelődési Központba vár-
ták a városban élő időseket. Szó-
rakoztató műsor és vendéglátás 
fogadta a szépkorúakat az Idősek 
Világnapjához kapcsolódva. Sza-
mosvölgyi Péter polgármester 
és Csernai Ferencné köszöntőjét 
valamint a programokat követő-
en arra is lehetőség nyílt, hogy 
egy közös beszélgetés kereté-
ben, egymás társaságában tölt-
senek el egy kis időt az idősek.



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

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

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

Töklámpás, tűzzsonglőr és boszorkányok- kicsiben és nagyban is. A 
sátoraljaújhelyi Kalandpark első alkalommal várta halloween éjszaká-
ján szines programokkal az érdeklődőket. Jelmezverseny, izgalmas fal-
mászás és éjszakai bobozás is várta a legmerészebbeket, hiszen ez utóbbi 
sem csak egyszerű sötétben történő csúszásra adott lehetőséget, hanem 
valami rejtőzött is a fák között. Tóth Csaba igazgató szerint maguk 
sem gondolták, hogy ekkora érdeklődést vált majd ki ez a program, így 
Mikulásra és várhatóan karácsonyra is készülnek valami újdonsággal.

Kétezren vettek részt a halloweeni programon
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Kossuth Lajos Művelődési Központ az adventi időszakban is 
minden hétvégén, vasárnaponként várja a városban élőket a már nagy hagyományokkal rendelkező 

„Adventi gyertyagyújtásra”! 

November 27-én, december 4-én, december 11-én és december 18-án 
a betlehemi jászollal valamint a városban működő oktatási intézmények és a történelmi egyházak képvi-
selőinek közreműködésében az ünnephez méltó műsorok kíséretében közösen hangolódhatnak velünk a 

karácsonyra! 

December 4-én Mikulás futásra nevezhetnek a családok valamint december 18-án a már szintén nagy ha-
gyományokkal rendelkező karácsonyi koncert várja az érdeklődőket. Horgas Eszter fuvolaművész 

örvendezteti majd meg koncertjével a Szent István király római katolikus templomban a közönséget!
Mindenkit várunk szeretettel!

További részletek a kulturális intézmény honlapján!

 
Előételek:
• Salátabár

• Mozzarella caprese
• Lazac carpaccio wasabis majonézzel

 • Préselt libamáj zöldsaláta ágyon, lilahagyma lekvárral
 

Levesek:
• Tárkonyos őzraguleves

  • Sütőtökkrémleves pirított gesztenyével, tökmagolajjal
 

Főételek:
• Bőrös malacsült hagymás tört burgonyával, körtés lilakáposztával  

• Erdei gombás marhapofa vörösboros mártással, édes chili szálakkal, bulgurral
• Rakott zöldség besamel mártással

 • Rozé kacsamell narancsos amarena meggymártással, édesburgonya hasábbal
 

Desszertek:
• Katalán krém kandírozott ibolyaszirommal

 • Saját házi diós és mákos bejgli
• Rákóczi mézeskalács

 
Éjféli vacsora:
• Korhelyleves

 • Hegyközi Töltött káposzta
• Bécsi roppanós virsli mustárral
• Lencsefőzelék sült kolbásszal

 
• Welcome pezsgő és éjféli pezsgő 

 

Időpont  és  helysz ín :  
2022.  december  31 .  18 :30

Sátoral jaújhely ,  Rákócz i  Hotel
 

SZILVESZTER
A  RÁKÓCZI  HOTELBEN!

2022. december 31.

Jegyvásár lás :  +36 30  735  2462

Zenél :  Bangó Budapest  Band

Belépőjegy :  25 000 FT

SZTÁRVENDÉG:
KÖKÉNY ATTILA


