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Önkormányzati tudósítások

XIX. Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny és Téségi Vadásznap
Idén már tizenkilencedik alkalommal rendezték meg június 18-án, 
szombaton a Nemzetközi Vad- és Halételfőző Versenyt valamint 
Térségi Vadásznapot. Az előző években Széphalom adott otthont 
ennek a gasztronómiai eseménynek, idén viszont a sátoraljaújhe-
lyi városligetbe várták a szervezők - a város önkormányzata vala-
mint a Kossuth Lajos Művelődési Központ- a nevező csapatokat. 
A társaságok már kora reggeltől 
készítették a finomabbnál fino-
mabb ételeket. Budainé Bodnár 
Edit a művelődési központ igaz-
gatója szerint a tizenkilencedik 
alkalomra közel hatvan csapat 
nevezett. Így mondhatni, hogy a 
pandémia után már lassan újra ki-
emelt esemény lesz ez a program 

a különböző baráti társaságok 
számára. A következőre, ami már 
igazi kerek évforduló már ebben 
az évben kiemelten készülnek, 
tette hozzá. Szamosvölgyi Péter 
polgármester elmondása szerint 
egy igazán színes és különleges 
programot tudtak garantálni, ami 
ezáltal nemcsak a városé, hanem 
a térségé is. Azt is hozzátette, 
hogy jövőre az esemény visszatér 
majd a régi helyszínre, Szépha-
lomra. A versenyzők két kategóri-
ában nevezhettek. Természetesen 
a vad-és halételek mellett bármi-
lyen más húsból is alkothattak a 
versenyzők. Még az üstökben ké-
szültek az ételkülönlegességek, 
a színpad sem maradt üresen. 
A Kiscsillag és az Új Holdfény 
mazsorett csoportok lányai, vala-

mint az One Life Dance társulat 
tagjai is megmutatták tánctudá-
sukat.  Emellett láncfűrészes fa-
faragó verseny, bábszínház, ope-
rett előadás is várta azokat,  akik 
csak érdeklődőként látogattak 

ki a rendezvényre. A programok 
között olyan különlegességek is 
gazdagította  nap kínálatát, mint a 
hungarikum hangszerek koncertje 
vagy a solymászbemutató. A mes-
terszakácsokból álló zsűri tagjai 
egy séta során ellenőrizték a csa-
patokat ételkészítési munkálatait, 
kóstoltak, nem ritkán jótanácsok-

kal is ellátták az amatőr séfeket. 
Baráti társaságok, vadászok, és 
bizony felvidékről érkező csapa-
tok is megmérettették magukat. 
Legtöbbjük már többször is járt 
ezen a gasztronómiai napon és 
az első helyezettnek járó díjat is 
elvihették. Elmondásuk szerint 
nincs különösebb titkuk, csak any-
nyi, hogy szeretettel főznek- ez a 
titkos hozzávalójuk. Rédai Attila 
világbajnoki aranyérmes mester-
szakács szerint változatos és iga-
zán kreatív ételek születtek, így a 
zsűrizés sem volt egyszerű fela-
dat. Vadászok utcája, trófeakiállí-
tás, „ízek udvara”, vadászgörény 
simogató, kézműves játszóház is 
várta a családokat.Az eredmény-
hirdetés előtt Korda György és 
Balázs Klári slágerekkel szóra-

koztatta a közönséget, majd a 
Zempléni PolgáROCK együttes 
hozott fesztiváli hangulatot az est 
hátralévő részében. Így a rendez-
vény idén is valamennyi korosz-
tály számára kínált programot.

Vad- és Halétel kategória

I. HALÁSZCSÁRDA 
 SÁTORALJAÚJHELY

Töltött káposzta vaddisznócomb-
ból szőlőlevélbe töltve

II. ZEMPLÉNI SPARTACUS 
VADÁSZTÁRSASÁG

Őzragu leves

III. AGRÁRMINISZTÉRIUM 
TÁJEGYSÉGI FŐVADÁSZOK

Szarvas steak grillezett zöldsé-
gekkel és erdei gombaszósszal

Különdíjasok:
IFJÚ VADÁSZ POLGÁRI 

TÁRSULÁS – SZEPSI
Borzpörkölt

LUCI FERI KUKTÁI 
 HEJŐBÁBA

Gyöngytyúkleves, 
Fácán találkozása fürjecskékkel 
tölgyfakorongon, mézes dióval 
töltött almával és vörös áfonyával 

töltött körtével
Erdei gombás aszalt áfonyás vad-

ragu diós metélttel

Egyéb, bármilyen húsból ké-
szült étel kategória

I. INTERVOX KULTURÁLIS 
EGYESÜLET

Kirik Kata borscs levese

II. CSIBEFARM KFT.
Kakashere pörkölt taréjjal 

és zúzával

III. TIBI JÓLLAKATJA A 
BANDÁT 2

Babgulyás Tibi módra

Az „Év célzóvize 2022” 
pálinkaverseny díjazottjai:

I. SZÉKELY PÉTER 
 SÁTORALJAÚJHELY

Birsalmapálinka 2019

II. STARK PÉTER 
SZEPSI

Málnapálinka 2020

III. ÖKÖRBŐSZÍTŐK 
SZÜRNYEG

Almapálinka 2019

A rendezvény helyezettjei:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés által július1-je, azaz a 
Köztisztviselők Napja alkalmá-
ból odaítélt „Köztisztviselői díjat” 
vehetett át Dr. Terdik Sándor. Sá-
toraljaújhely Város jegyzője el-
mondta, hogy örömteli esemény 
volt ez számára. Hozzátette, hogy 
a zempléni, történelmi városban 
egy éve látja el ezt a feladatot. 
Akkor is tudta, hogy nagy kihí-
vás lesz számára az önkormány-
zatiság, hiszen ezt megelőzően 
teljesen más szakterületen dolgo-
zott. Szerinte azonban az elmúlt 
időszakban sikerült megismernie 
ezt a rendszert és olyan intézke-
déseket vezetett be, átszervezése-
ket hajtott végre, aminek a célja, 
hogy hatékonyabban működjön az 
önkormányzat. A jegyző elmondá-
sa szerint emellett sok új kolléga 
is belépett az önkormányzatiság 
rendszerébe, ez is sok változást 
hozott és igényelt fiatalosabb gon-
dolkodásmódot. Az országgyűlési 
választásokkal járó munka is sok 
feladatot adott, tette hozzá, de ez-
zel együtt a közelgő népszámlá-
lás is sok újdonságot hoz majd. A 
jövő célkitűzései közé tartozik az 
is, hogy a Polgármesteri Hivatal 
munkája továbbra is hatékony le-
gyen és ha kell újabb és újabb vál-
toztatások lépjenek majd életbe.

Köztisztviselők Napja

A parlagfű elleni védekezés elmu-
lasztása miatt nagyobb összegű 
pénzbírság is kiszabható. Sáto-
raljaújhely Város Önkormány-
zata felhívja a földtulajdonosok 
figyelmét arra, hogy területeiket-
kötelesek karban tartani. Ameny-
nyiben ennek nem tesznek eleget 
kényszervágásra is sor kerülhet, 
aminek a teljes összegét a tulajdo-
nosnak kell megfizetni. Dr. Terdik 
Sándor Sátoraljaújhely jegyzője 
felhívja a figyelmet arra, hogy a 
földtulajdonoknak is van ezen a 
téren kötelességük, hiszen kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk nekik is 
a területük karbantartására. A köz-
területen lévő zöldfelületek kar-
bantartása a városellátó szerveze-
ten kívül a lakosságnak is feladata, 
így a magántulajdonban lévő te-
lek előtti részt is kezelnie kell.

Parlagfű-mentesen!

E-bike a nyár különlegességeÉpül-szépül a Bortemplom Könyvajánló

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA



Nevelős Gyula utca

Károlyfalva egyik utcája Ne-
velős Gyula nevét vette fel. Erről 
döntött legutóbbi testületi ülé-
sén Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata. Csernai Ferencné, 
a településrész önkormányzati 
képviselője elmondta, a legutób-
bi ügyrendi bizottság ülésén azért 
ezt a nevet javasolták a képviselő 
testületnek, mert Nevelős Gyula 
itt született és életpályája is mél-
tónak bizonyult arra, hogy nevét 
viselje az utca. Dr. Nevelős Gyula 
1879-ben született Károlyfalván. 
A Klebelsberg Kuno vezette kul-
tuszminisztériumnak osztályve-
zető tanácsosa volt és egy nagyon 
szép feladatot kapott: az iskolán 
kívüli nevelés megszervezését.

A Mozgáskorlátozottak Sárospa-
taki és Zemplén- Térségi Egyesü-
lete megtartotta negyedik „Ügyi 
fogyi” napját a sátoraljaújhelyi 
Magyar- Szlovák Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskolában. 
Ezen az eseményen több mint 
százan vettek részt. Az oda láto-
gatók kipróbálhatták a pohárdí-
szítést, tűzfestést, mézeskalács 
díszítést és még sok olyan tech-
nikát, ami fejlesztheti őket. Mivel 
az idő is kedvezően alakult lehe-
tőség nyílt arra, hogy az iskola 
udvarán is ügyességi feladatokat 
is végezzenek az érdeklődők. 
Közel 140-en látogattak el a sá-
toraljaújhelyi Magyar- Szlovák 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolába, ahol több érdekességet 
is kipróbálhattak. A fogyatékkal 
élők kézügyességi és szabadidő-
sport napja, nem csak a felada-
tok miatt fontos, hanem a szoci-
ális fejlődésre is pozitívan hat.

Június 4-én, szombaton ország-
szerte és határon túl is hazán 
egyik legfájóbb eseményére, a 
trianoni békeszerződés aláírásá-
nak napjára emlékeznek. Sáto-
raljaújhelyben ez évek óta színes 
megemlékezésekre ad lehetősé-
get. Ebben az évben a Kossuth 
Rádió az Országjáró című ma-
gazinműsor fő műsoridőben, 
összesen öt órán át mutatta be a 
város ehhez kapcsolódó történel-
mi, kulturális, szellemi örökségét. 

Már jelentős munkálatok zajlanak a Bortemplom épületén és környezetében
Újabb mérföldkőhöz érkezett 
a sátoraljaújhelyi Bortemplom 
felújítása. Az épület mögött hú-
zódó boros pince szigetelése 
zajlik, aminek során annak ál-
lagvédelme valósul meg. Ennek 
érdekében több száz köbméter 
földet mozgat meg a kivitelező. 
Ezzel párhuzamosan természete-
sen az épület megújítása is meg-
kezdődött, bár egyelőre ez még 
nem annyira látványos munkát 
takar. A pinceszinten pedig már 
több helyütt megfelelő körül-
ményeket sikerült ahhoz kiala-
kítani, hogy a tokaji borvidék-
hez méltó körülmények között 
lehessen vendégeket fogadni. 

  Dankó Dénes Sátoraljaújhely al-
polgármestere örömmel mutatta 
meg, hogy a Bortemplom épüle-
tén és annak környezetében jelen-
leg milyen munkálatok zajlanak. 
„Több évtizedes előkészítő mun-
ka után jutottunk el idáig. A '90-es 
évek elejére, amikor a rendszer-
váltás nyomán a Borkombinátból 
Tokaji Kereskedőház lett, bizo-
nyos vagyonelemektől megvált a 
társaság. Így a Bortemplomtól is. 
Az 1980-as évek végén valami-
lyen szintű felújítás végbement az 
épületen, de hosszú évtizedekig 
az új tulajdonosok rá se hederítet-
tek. Mi meg fájó szívvel néztük, 
hogy az egész borvidék ikonikus 
épülete, a városnak egy nagyon 
jelentős épített öröksége lassan 

az enyészetté válik”- emlékezett 
vissza az épület mögött zajló 
építkezés megtekintése során. Ar-
ról is mesélt, hogy hosszú éveken 
keresztül próbálták ösztönözni 
az akkori három tulajdonost arra, 
hogy induljanak meg a felújítást 
célzó munkálatok. Az építmény 
ugyanis két tulajdonra tagolódott, 
a pince pedig egy önálló tulajdo-
nosi kört jeletett. Sokáig azon-
ban nem történt semmi, majd 
lett egy újabb tulajdonos, aki 50 
százalékban birtokolta az épüle-
tet és aki kimondottan azért sze-
rezte azt meg, hogy megmentse. 

  Sátoraljaújhelynek pedig sike-
rült a másik 50 százaléknyi tu-
lajdonrészhez hozzájutni és egy 
nagyszerű megállapodásnak, egy 
ingatlancserének köszönhetően 
az önkormányzat tulajdonába ke-
rült a pince. „Így létrejött az a tu-
lajdonosi egység, amely nyugod-
tan és kényelmesen tudott együtt 
dolgozni azért, hogy az épület 
megmeneküljön. Innentől kezdve 
volt egy nagyon komoly előké-
szítési folyamat, állagmegóvási 
felmérés készült.”- tette hozzá. 
Dankó Dénes azt is kiemelte, 
hogy a munkálatokat nem tet-
te egyszerűvé, hogy védett mű-

emlékről van szó, a műemléki 
egyeztetések megtörténtek. Az 
azóta elhunyt Radványi György 
főépítész beleásta magát ebbe a 
munkába, és készült egy olyan 
tanulmányterv, amivel már for-
rás megszerzésében is gondol-
kozhattak a tulajdonosok. Ez 
is hosszú éveket vett igénybe. 

Kiemelten támogatott lett

  Aztán végre meglett a hosszú ki-
tartó munka eredménye. A Tokaji 
Zemplén Fejlesztési Programba 
hangsúlyos programelemként 
került bele és első körben támo-
gatást is nyert. Így 1,8 milliárd 
forint forrás érkezett a Bortemp-
lomra. „Ebből az elmúlt évben 

lefolytattunk egy közbeszerzési 
eljárást, ahol a győztes kivite-
lező 1,4 milliárdos összegből 
végezheti az építési munkát. 
A fennmaradó részben projekt, 
jogi, a közbeszerzéshez kapcso-
lódó költségek, a nyilvánosság 
biztosítása, marketing és termé-
szetesen egy kiállítás megépí-
tése és az épület tartalommal 
való megtöltése is szerepel. Így 
áll össze az 1,8 milliárd forint. 

Látványos munkálatok

  Az elmúlt év őszén, október 25-én 
nyitottuk meg az építési naplót és 
adtuk át a munkaterületet. Akkor 
még csak részben, a pinceszinten 
kezdett el dolgozni a kivitelező. 
Közben módosult a kiadott építési 
engedély. Ennek eredményeként 
mégsem lesz üveg épületrész az 
eredetihez csatolva, hanem min-
den marad az eredeti formájában.
Ezzel együtt egy hatalmas, mások 
számára nem igazán érzékelhető 
folyamat vette kezdetét. Ez pedig 
az épület alatt található pinceszint 
szigetelését jelenti. Egy speciális 
vízzáró réteget fognak leteríteni 
a kivitelezők, és erre visszatöltik 
majd a most felszedett, megmoz-
gatott több száz köbméternyi föl-

det. Egy szépen parkosított rész 
fog itt megszületni. Az épületben 
pedig borkóstoló helyiséget, azaz 
egy vinotékát valamint egy boro-
zót alakítanak ki. Egy nagyszerű 
kiállítás is helyet kap majd itt, ami 
a pinceszintről indul és az épü-
letben ér majd véget, de lesz itt 
konferenciaterem is. Létrejön egy 
olyan konyha is, aminek köszön-
hetően a helyben főzés is meg-
történhet. Egy kis kávézó nyílik 
majd fönt a toronyban, és kívül-
ről-belülről gyönyörűen megújul 
az épület. Különös hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy a Zsolnay 
porcelánból készült Tokaj-hegy-
aljai települések címerei is mind-
mind eredeti formájukban fenn-
maradhassanak az épületen, és fa 
nyílászárókat építenek majd be.

 Számos kihívás jelentkezik azon-
ban a munkálatok során. Az alpol-
gármester kiemelte, például hogy 
amikor a födémeket megbontot-
ták, kiderült, hogy a régi vasbeton 
szerkezeteken állagmegóvást kell 
végrehajtani és meg is kell erősíte-
ni azokat. „Ez egy nagyon össze-
tett és bonyolult feladat, de meg 
vagyok győződve, hogy amilyen 
hányatott sorsa volt az épületnek 
mostanáig, annyira szép lesz a 
jövője az elkövetkezendő idő-
szakban.”-tette hozzá. Tényleg 
nagyon összetett feladatról van 
szó, éppen ezért is meglehetősen 
hosszú a kivitelezési idő.  2023. 
október 25-e a munkaterület át-
adásról számított kettő esztendő 
az, amíg a kivitelezőnek lehető-
sége van dolgozni az épületen. 

A sátoraljaújhelyi Bortemp-
lom 1913-ban épült Thoroczkai 
Wigand Ede tervei alapján. Ez 
az egyetlen város a világon, ahol 
"templomot" emeltek a bornak.

„Ügyi-fogyi Nap”

Kossuth Rádió adása 
Sátoraljaújhelyről

ÚJHELYI           KÖRKÉP   2022. XXXI. évf. 7. szám.    2.



Apróbetű: Jelen tájékoztatás nem teljes körű! A PR-Net 800 elérhetősége területenként eltérő.
További részletek a pr.hu-n vagy a 1231-es zöldszámon.

Újra a fiataloké a tábor: megkezdődtek a Rákóczi Szövetség nyári programjai

A sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor 
újra betöltheti küldetését. Több 
száz diáknak ad lehetőséget arra, 
hogy a pihenés mellett élmé-
nyekkel gazdagon térjenek haza. 
A programok nemcsak az egyedi 
kilátással rendelkező komple-
xumban valósulnak meg, hanem 
a város és a régió történelmi 
nevezetességei, turisztikai lát-
ványosságai is szerephez jutnak. 

 Csáky Csongor, a Rákóczi Szö-
vetség elnöke elmondta, hogy el-
rajtoltak a Rákóczi Szövetség iga-
zi nagy programsorozatai. „Ennek 
az első nagy tábora, a klasszikus 
kárpát-medencei, sőt, most hála 
Istennek két járvánnyal terhelt év 
után mondhatjuk, hogy egy össz-
magyar középiskolás tábor.” Azt 
is örömmel mondta, hogy az ide 
érkező fiatalok létszámát tekint-
ve rekordot dönt most ez a tábor. 

 Ötszáznégy férőhely van a Rákó-
czi Táborban. A jelentkezők lét-

száma viszont olyan sok volt, félő 
volt, hogy lesz olyan, aki emiatt 
majd otthon marad. Nyilván ez 
egy nagyon nehéz döntés lett volna 

a Szövetség számára, tette hozzá 
az elnök. „Azonban Sátoraljaúj-
hely városa és annak kollégiumai 
a segítségünkre siettek, és így 650 
fiatalt tudunk most ezen a héten 
fogadni a középiskolás táborban, 
és aztán majd a következő hetek-
ben is. Hétről-hétre legalább 500 
kisebb-nagyobb diák érkezik, ta-
nárok, egyetemisták, középisko-
lások, alsótagozatosok, úgyhogy 
diákoktól lesz hangos a nyár”. Az 
idei tábor igazi különlegessége, 

hogy ezen a héten nemcsak a ma-
gyarországi és határon túli orszá-
gokból, mintegy 58 iskolából ér-
keztek diákok, hanem itt lehetnek 

a csángó magyarok, azok a spa-
nyolországi, svédországi, auszt-
ráliai, vagy éppen észak-ameri-
kai magyar fiatalok is, akik nem 
csak most ezen a héten, hanem a 
következő hetekben is legalább 
50-60 fős létszámmal bekapcso-
lódnak majd a különböző tábo-
rokba. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy mintegy félezer diaszpórá-
ból érkező diák is összmagyarrá 
teszi azokat a rendezvényeket, 
amelyek itt zajlanak hétről-hétre.

 Amit a Rákóczi Szövetség szeret-
ne adni ezeknek a fiataloknak az 
itt töltött idő alatt, az a sok élmény, 
emlék. A szervezők bíznak abban, 
hogy ezeket az emlékeket és él-
ményeket olyan tartalommal sike-
rül megtölteni, ami az identitásu-
kat, a magyar nyelvhez, a magyar 
kultúrához való kötődésüket, a 
keresztény hitüket tudja erősíteni.  
 
 A remények szerint kapcsola-
tokat építenek, találkoznak egy-
mással, és ebben az időszakban, 
amikor az ő identitásuk formál-
ható, akkor olyan impulzusok ér-
hetik őket, amelyek segíthetnek 
nekik abban, hogy felnőttként 
egy szélesebb kapcsolatrend-
szerrel, egy más világlátással és 
egy erősebb magyar kultúrába 
vetett hittel tudjanak felnőttként 
nekiállni a nagybetűs életüknek.

 A Rákóczi Szövetség kiemelten 
jó kapcsolatot ápol Sátoraljaúj-
hellyel. Ennek köszönhető egy 
újabb kezdeményezés is. Csáky 
Csongor elnök elmondta, hogy 
sokan jönnek sokfelől a Rákóczi 
Táborba, de hogy a helyi embe-
rek is magukénak tudják érezni 
mindazt, ami itt van, fölaján-
lották a város diákságának is 
azt, hogy a két nagy anyanyelvi 
táborban ők is részt vehetnek. 

Véget ért a tanév, így egyre több 
gyermek tölti szabaidejét a sza-
badban. Ilyenkor fokozottan kell 
figyelni a kerékpárutak és a ját-
szóterek közelében. Nem csak 
az autósoknak van felelősségük, 
hanem a gyermek szüleinek is. 
Ezzel kapcsolatban több min-
denre felhívja a figyelmet a Sáto-
raljaújhelyi Rendőrkapitányság. 
Sáfrányos György r.alezredes, 
közlekedésrendészeti alosztály-
vezető kiemelte, hogy az autó-
soknak fontos a sebességhatárok 
betartása, főként a lakótelepek, 
közösségi terek környékén. Emel-
lett a tizenkét év alatti gyermek 
főútvonalon nem kerékpározhat, 
ilyen esetben viszont használhat-
ja a járdát! A különböző fény-
visszaverő eszközök, biztonsági 
felszerelések használata is fontos!

VAKÁCIÓ- óvatosan!
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Évértékelés-sikerekkel 

Megtartotta éves rendes közgyű-
lését a Zemplén Térségi Kataszt-
rófa és Polgári Védelmi Szövet-
ség, melyen elfogadták a 2021. 
évről szóló szakmai és pénzügyi 
beszámolókat valamint a 2022. 
évi munka- és költségvetési terve-
ket. A szövetség vezetői eredmé-
nyesnek értékelték az elmúlt év 
munkáját. Kiss István, nyugalma-
zott pv. alezredes ennek kapcsán 
kiemelte, hogy ilyenkor a tagfel-
vételi kérelmek, szakmai és pénz-
ügyi beszámolók és tervek meg-
beszélése a legfontosabb feladat. 
Hozzátette, hogy bár a 2021-es 
esztendőre a világjárvány rá-
nyomta a bélyegét, ennek ellené-
re a Szövetség úgy értékeli, hogy 
számtalan sikert tudnak elköny-
velni, hiszen a lakosság, főként az 
ifjúság nevelése és felkészítése, a 
katasztrófa-elhárítás megszerve-
zésén túl nagy hangsúlyt fektetet-
tek a hagyományok ápolására is. 
A Magyar Polgári Védelmi Szö-
vetség elnökségi tagja, Kohánka 
István nyá. mk. pv. ezredes ennek 
jegyében hozzátette, hogy az or-
szág egyik legaktívabb és legered-
ményesebb szervezetének tartja 
a Zemplén Térségi Katasztrófa 
és Polgári Védelmi Szövetséget. 

 Ezek mellett a civil szervezet al-
elnöke, Tóth Zsolt tűzoltó alezre-
des, a Magyar Honvédelem Nap-
ja alkalmából ünnepélyes keretek 
között a Honvédelemért Kitüntető 
Cím III. fokozatát vehette át, ame-
lyet Dr. Benkő Tibor, Magyar-
ország honvédelmi minisztere 
adományozott részére. „Magyar-
ország honvédelme érdekében 
végzett tevékenységért, a Honvé-
delmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség kiemelten fontos fel-
adatai megvalósításának támoga-
tásáért”- többek között ez szere-
pel a díjazott méltatásában, amely 
a kitűntető cím adományozásakor 
is elhangzott. Tóth Zsolt tű. alez-
redes úgy gondolja, ez az elsime-
rés személyes munkásságán túl 
szól az egész szervezetének is. A 
megtisztelő cím azt erősítette meg 
benne, hogy jó úton járnak és a 
jövőben is folytatni kell a Zemp-
lén Térségi Katasztrófa és Polgá-
ri Védelmi Szövetség munkáját.



Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem 
Újra várják a jelentkezőket Önkéntes Katonai Szolgálatra a Ma-
gyar Honvédség toborzóirodáiban. A tavaly őszi pilot programba 
mintegy ötszázan kerültek be, többen azóta is a seregben szolgálnak.

  Az első két hónapban a tarta-
lékos katonák alapkiképzésen 
vesznek részt, majd a második, 
négyhónapos ciklusban több op-
ció közül is választhatnak. Le-
hetőségük van a lakhelyükhöz 
közeli tartalékos szervezetnél 
maradni, átszerződhetnek más 
szolgálati formára, vagy kérhetik, 
hogy kiképzésük speciális terüle-
ten folytatódjon. Ha a szakkikép-
zés mellett döntenek, fizetésük a 
mindenkori minimálbérről a ga-
rantált bérminimumra emelkedik, 
mely jelenleg bruttó 260 ezer Ft. 

  A szeptember 5-én induló ki-
képzések a tervek szerint az or-
szág valamennyi megyéjében és 
Budapesten is megkezdődnek. 
A felkészítés alappillére a min-
dennapos katonai testnevelés, 
melyet fizikai állapotfelmérés 
előz meg. A résztvevők harcá-
szatot, közelharcot, térképésze-
tet tanulnak, megismerkednek 

a szolgálati szabályzattal, részt 
vesznek lőkiképzésen és alaki 
foglalkozásokon egyaránt. Aki 
úgy dönt, kipróbálná magát mű-
veleti feladatokat ellátó csapat-
nál, ejtőernyős-, búvár- vagy 
speciális lövész kiképzést is kap-
hat, de megtanulhat harcjármű-
vet vagy munkagépet vezetni is. 

  A program rugalmas: bármikor 
megszakítható, de újabb hat hó-
nappal meg is lehet hosszabbítani. 
Aki pedig több évig katonaként 
szolgálna, dönthet a szerződéses, 
a műveleti tartalékos vagy a terü-
letvédelmi tartalékos szolgálati 
formák mellett. Egy korábbi inter-
júban Sándor Zsolt altábornagy, a 
Magyar Honvédség parancsnoká-
nak helyettese így fogalmazott: 
„ha hat hónap után az illető lesze-
rel, akkor is nő a kiképzett tarta-
lékosként nyilvántartott magyar 
állampolgárok száma, ha pedig 
szerződéses katonaként vagy te-

rületvédelmi tartalékosként szol-
gál tovább, akkor megint bővült 
a Magyar Honvédség képessége.”

  Elsősorban olyan fiatalokra 
számítanak, akik egy ideig szü-
neteltetik tanulmányaikat, és 
erre az időre stabil megélhetést 
keresnek. Ez a szolgálati forma 
ugródeszka lehet a felsőoktatás-
ba, hiszen a féléves szolgálatért 
akár 32-, az egyéves szolgálatért 
akár 64 többletpont is járhat. Va-
lamennyi 18 és 65 év közötti ma-

gyar állampolgár jelentkezését 
várják, aki rendelkezik bejelen-
tett belföldi lakóhellyel, erkölcsi 
bizonyítvánnyal és minimum ál-
talános iskolai végzettséggel. A 
szerződéskötést egészségügyi és 
pszichológiai vizsgálat előzi meg. 

Jelentkezni legkésőbb augusztus 
15-ig lehet a megyeszékhelyek 

toborzóirodáiban, 
az iranyasereg.hu oldalon, 

vagy az onlinetoborzo@mil.hu 
címen.

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár nyári nyitvatartás szerint várja 
az olvasókat június 13-tól. Hét-
köznapokon 10 és 16 óra között ad 
lehetőséget a helyben olvasásra és 
könyvkölcsönzésre, kivéve szer-
dán, mikor egy órával tovább lehet 
hasznosan tölteni itt az időt. Júli-
usban és augusztusban szomba-
ton zárva lesz a könyvtár, viszont 
idén elmarad a karbantartás miatt 
megszokott hosszabb zárva tartás.

www.bazkonyvtar.hu

Nyáron is az olvasókkal

E-bike újra a nyár különlegessége: egyszerű használat 
Az elmúlt esztendőben még csak próbaüzemben működött az e-bike rend-
szer Sátoraljaújhelyen. Bár a technikai feltételek biztosítottak volt, a haszná-
lattal kapcsolatos tapasztalatokat ebben az évben tudta teljes mértékig hasz-
nosítani a működtetést végző önkormányzat. Így sok újdonság is várja azokat, 
akik aktívan szeretnének ezzel a közlekedési eszköznek a lehetőségeivel élni. 
„Voltak gyerekbetegségei a rend-
szernek. Kaptunk észrevételeket 
felhasználókat és ezeket mind-
mind igyekeztünk kijavítani. Pél-
dául azt, hogy a kerékpáros nem 
tudott arról tájékozódni, hogy 
adott helyen van-e üres dokkoló-
hely? Nyilván, ezekre mind-mind 
oda kell figyelnünk a jövőben. 
Létszámot fejlesztett a városellá-
tó szervezet, kimondottan azért, 
hogy legyen olyan ember, aki 
ezzel a rendszerrel és az egyéb 
problémákkal foglalkozik, le-
gyen szó defektes gumijavításról, 
vagy adott esetben épp a bringák 
állomás közötti mozgatásáról”- 
mondta Dankó Dénes alpolgár-
mester. Arról is beszámolt, hogy 
az e-bikeok használata kapcsán 
ugyanazok a feltételek, mint ta-
valy. Ebben nem történt változás.
 
 „Jellemzően két nagy csopor-
tot tudunk megkülönböztetni. Az 
egyik az újhelyiek, akik állandó 
lakcímkártyával rendelkeznek. 
Ők, ha bemennek a Tourinform 
irodába, egyrészt aláírnak egy 
adatvédelmi nyilatkozatot, elkér-
jük a személyes adataikat, lefény-
másoljuk a dokumentumaikat, 
befizetik az ötezer forintos éves 
kártyahasználati díjat és ha jól 
gazdálkodnak, ebből az összeg-
ből akár egész éven használhatják 
a kerékpárokat.”- tette hozzá. Ez 
azt jelenti, ha valaki a megadott 
időintervallumon túl visszateszi 
a kerékpárt valamelyik dokkóba, 
akkor visszatöltődik a felhasznált 
összeg. Így ismét ötezer forint áll 
a felhasználó rendelkezésére ak-
kor, ha újra ezekkel szeretne köz-
lekedni. Például ha valaki tényleg 
ügyet intéz, a postára akar menni 
az állomás környékéről, vagy sze-
retne kikerekezni Széphalomra, a 
Kazinczy-kertbe és ott leteszi a 
dokkoló állomásra a kerékpárt, 
akkor ezt ezen az időtávon belül 
kényelmesen meg tudja tenni. 

Ez a lehetőség mindig egy évre 
szól, tehát aki mondjuk tavaly 
váltott ilyen kártyát, annak érde-
mes az érvényességet megnézni.

    A másik mód elsősorban az ide 
érkező turisták számára lehet jó 
választás, az egy online verzió. 
Ha a Masterbike nevű alkalma-
zással kimondottan ezt az újhelyi 
térségét kiválasztjuk, akkor egy 
klasszikus online szolgáltatás 
igénybevételéhez kapcsolódó re-
gisztrációs folyamaton megyünk 
végig. Megadjuk személyes ada-
tainkat, e-mail címünket, hozzá-
járulunk az adatvédelmi nyilatko-
zatban foglaltak elfogadásához. 
Hozzátanítjuk a bankkártyánkat, 
és onnantól kezdve máris él a 
rendszer. Az ilyen módon igény-
be vett lehetőség szerint a rend-
szer kauciót kér.  Amikor véget 
ér a bérlés, és időben visszaadta a 
felhasználó a kerékpárt, kiegyen-
lítette a számlát, akkor felszaba-
dul ez a kaució.  Ezért is fontos, 
hogy különválasztottuk a helyi 
lakost a vendégtől, a turistától, 
mert a heyben élőket ismerjük, 
tudjuk, hogy hol laknak, az ő 
esetükben nem számolunk föl 
kauciót. Ráadásul ezzel hosszabb 

távú terveink is vannak, hiszen, 
ha ezt valaki kiváltotta, akkor 
eljöhet az a pillanat, hogy más 
szolgáltatásokra is igénybe tudja 
majd venni ezt a kártyát. Egyelő-
re csak az E-bike működik róla. 

  Nyolc dokkoló állomás van Sáto-
raljaújhelyen:Bányácskán, Szép-
halmon, Károlyfalván. Emellett a 
a városközpontban található egy, 
valamint a polgármesteri hivatal 
udvarán, a Zemplén Kalandpark-
ban, a vasútállomáson és az ipa-
ri parkban. Emellett Felvidéken 
kettő, Szőlőskén és Zemplén tele-
püléseken egy-egy. A magyar ol-
dalon összesen 76 kerékpár van.  

   A tervek között szerepel még, 
hogy szervezett kerékpártúrát 
szerveznek majd az érdeklődők 
számára.  Ez azt fogja jelenteni, 
hogy előregisztráció függvényé-
ben, túravezetővel, szervezett 
körülmények között élményke-
rékpározásra nyílik lehetőség. 
Villányhoz hasonlóan  például 
borászatokhoz tekernek ki bor-
kóstolóra a vendégek, majd onnan 
igény szerint vagy hazatekernek 
a borkóstolón résztvevők, vagy 
kisbusszal hozzák vissza őket.
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A magyar lélek hangja

Erdő Zoltán Erdélyi Magyar Örök-
ség díjas tárogatóművész több tele-
pülésen, köztük Sátoraljaújhelyen 
„Tárogató, a magyar lélek hang-
ja” címmel tartott iskolásoknak 
előadást és hangszeres bemutatót. 
A méltatlanul mellőzött hangszer 
2014 óta hungarikum. Történe-
te egybeforrott a magyar nemzet 
utóbbi, csaknem félezer évével. 
125 éves a modern tárogató, en-
nek emléket állítva mutatja be a 
hangszert fiataloknak egy orszá-
gos körút során a tárogatóművész. 

A hangszer érdekességei között 
szerepel, hogy fontos szerepet töl-
tött be a törökellenes harcokban, 
II. Rákóczi Ferenc mozgalmában, 
az 1848-49-es események során 
és a trianoni országvesztés elsira-
tásában is. A Rákóczi-féle szabad-
ságharc bukása után a tárogatókat 
igyekeztek megsemmisíteni, raj-
tuk játszani fővesztés terhe mellett 
tilos volt, de a későbbi korokban 
is előfordult, hogy üldözték, be-
tiltották azt. Az előadások mel-
lett az év során koncerteket is 
tartanak az ország több pontján.
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Connecting Heritages- összekötő örökség
A széphalmi A Magyar Nyelv 
Múzeuma és a Kazinczy Em-
lékcsarnok mellett egy határon 
átnyúló pályázatnak köszönhe-
tően megújult az épületeket is 
körülvevő kert. Így már nem-
csak az épületben, hanem annak 
környezetében is magunkba 
szívhatjuk a magyar nyelvújí-
tás szellemét. Ezzel együtt a 
kert páratlan szépségét minden 
évszakban megcsodálhatjuk.

  2008-ban nyitották meg A Magyar 
Nyelv Múzeumát Széphalmon, a 
Kazinczy-emlékhelyen, a magyar 
nyelvújítás vezéralakjának sí-
remléke és emlékcsarnoka köze-
lében. Mára egy határon átnyúló 
pályázatnak köszönhetően a fás-
ligetes emlékkert is megszépült, 
megújult és új funkciót kapott. 
A Kazinczy Ferenc Emlékkert 
rekonstrukciójáról Nyiri Péter, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum - A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma igazgatója 
elmondta, hogy bár a múzeum az 
egykori gyümölcsöskert területén 
épült, amelyet annak idején szé-
pen rendbe tettek, azonban a fás 
kerthez akkor nem nyúltak. Most 
ezt részt is sikerül megújítani, és 
a látogatók előtt megnyitni.  Tör-
ténelmi kertről van szó, amely a 
valamikori kúria és a gazdasági 
udvar körül terült el, és az 1930-
as években élte a virágkorát.
     Mindezt egy Interreg – határon 
átnyúló pályázat tette lehetővé. 

Ebben főpartner a múzeum, míg 
a szlovákiai partner Királyhelmec 
volt, ahol amfiteátrumot építettek 
a projektnek köszönhetően. Szép-
halmon rendbe tették az úthálóza-
tot, megtörtént a beteg, korhadt 
fák kiemelése, helyükre újakat 
ültettek. Bokrokat, virágokat te-
lepítettek, és rendezték a kert 
környezetét is. Kívül-belül resta-
urálták a Kazinczy-emlékcsarno-
kot, mely új berendezést is kap. A 
szakembereknek sikerült kijelöl-
niük az egykori Kazinczy-kúria 
helyét, annak nyomvonalát most 
már a látogatóknak is meg tud-
ják mutatni, akik láthatják, hol 
állt egykor az épület, milyen volt 
annak tájolása, mérete, alaprajza.  
A kertben a látássérültek számá-
ra elhelyeztek két térplasztikát is, 
az egyik az emlékcsarnokot ábrá-
zolja, a másik az egykori kúriát. 
A régi medencét is újjáépítették, 
amiből szökőkút lett. Az érdek-
lődők táblákról ismerhetik meg 
a kert történetét. Mindemellett 
a kert déli területén új úton sé-
tálhatnak a látogatók. Úgyne-
vezett látványtengelyek nyíltak 
meg a területen: a látogatók a 
kert minden pontjáról láthatják 
az emlékcsarnokot, de a főúton 
autózók is gyönyörködhetnek 
benne. A mostani rekonstrukci-
óval tulajdonképpen visszakapta 
a hely régi látványát, hangulatát. 
Ezzel együtt nemcsak az volt a 
cél, hogy legyen egy szép kertünk, 

ahol sétálni lehet, hanem mindez 
kulturális fejlesztésnek is tekint-
hető, tette hozzá az igazgató. A 
Magyar Nyelv Múzeuma tovább-
ra is végzi a küldetését, az anya-
nyelvvel kapcsolatos ismeretter-
jesztést, a megújult kert pedig 
abban segít, hogy ezt a küldetést 
az intézmény még hatékonyabban 
tudja folytatni.  Ennek köszönhe-
tően így már a kertben különböző 
rendezvényeket lehet szervez-
ni. Erre amúgy több alkalommal 
már volt is példa. Diákcsere- és 
tanárcsereprogramok zajlottak, 
határon túli magyar pedagógusok 
és magyarországi magyar peda-
gógusok vettek részt képzésen. 
  Ennek lényege, hogy megta-
lálják a szakemberek annak a 
módját, hogy a közös kulturális 
örökséget be tudják ágyazni a 
közoktatásba. Módszertani anya-
gokat és segédanyagokat kap-
tak ehhez. Egyben arra biztattuk 
őket, hogy erősítsék a helyi ön-
tudatot, a nemzeti azonosságtu-
datot és a hazaszeretetet – emelte 
ki Nyiri Péter. Az is a pályázat 
része volt, hogy kulturális tu-
risztikai utakat állítanak össze, 
melyek egy telefonos applikáció 
segítségével válnak elérhetővé. 
Nyiri Péter arról is beszámolt, 
hogy A Magyar Nyelv Múzeu-
ma egyre népszerűbb és egyre 
ismertebb. Folyamatosan dol-
goznak azon, hogy minél több 
fórumon, felületen adjanak hírt 
az intézmény rendezvényeiről, 
újdonságairól.   Szívesen tesznek 

látogatást Széphalmon a turisták, 
az osztálykiránduláson résztvevő 
diákok, a táborozó gyerekek és 
fiatalok. Számukra múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokat is tartanak 
a munkatársak, de a fiatalok pá-
lyázatokon, versenyeken is részt 
vehetnek. A megújult kert új le-
hetőségeket is kínál. A pályázati 
program július végén fejeződik be, 
de a látogatók már most birtokba 
vehetik a Kazinczy Emlékkertet. 

A projektről

A program kódja, neve: 
SKHU/1601/1.1/063 
Connecting Heritages

Támogató: az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap

Partnerek: Petőfi Irodalmi Múze-
um (főpartner) és Királyhelmec 

Önkormányzata
A megvalósulási helyszín: A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma, Kazinczy 
Ferenc Emlékkert, 3988 Sátoral-
jaújhely-Széphalom, Kazinczy 

utca 275.
A projektrész támogatási összege: 

1 037 071,85 euró
Projekt kezdete: 2017.12.01.

Projekt vége: 2022.07.31.

Deborah Feldman: Unortodox-A másik út
„Reménnyel tölt el a gondolat, hogy ez is lehetséges: bátran szembeszállhatunk a sorssal ahelyett, 

hogy passzívan tűrnénk csapásait.”

  A külvilágtól mereven elzárkózó 
szatmári zsidó közösség tagjaként 
a szerző, Deborah Feldman szi-
gorú szabályok közt nevelkedett 
New Yorkban. Memoárjában egy 
évtizedet ölel fel. Történetét 12 
éves korában kezdi mesélni, egé-
szen 23 éves koráig. Ez idő alatt 
kijárta az iskolát, tanár lett, férj-
hez ment, gyermeket vállalt, majd 
anyaként kezdett főiskolára járni, 
irodalmat tanulni. Ezek alapján 
ez egy teljesen hétköznapi törté-
net, de Deborah nem szokványos 
helyre született: a williamsburgi 
szatmári zsidó közösségbe, ami 
hatványozottan konzervatív éle-
tet él. A szigorú vallási szabá-
lyok kőbe vésve mutatják a sze-
repeket. A nőké többnyire a korai 
házasság és a gyereknevelés. 
Elrendezett házasságban kezdik 
meg felnőtt életüket, hogy be-
teljesíthessék földi kötelességü-
ket. A nők többségének a húszas 
éveire már férje, gyereke van, 
esetleg pár osztályt kijárt a kö-

zépiskolában, angolul nem beszél 
jól, szakmája, munkatapasztala-
ta, vagyona nincs. Mosnak, főz-
nek, takarítanak, szót fogadnak.

Deborah már gyerekként tudja, 
ebben a zárt közösségben jelen-
tős hátránnyal indul szülei bű-
nei miatt: anyja, őt hátrahagyva 
elmenekült, apja gyengeelméjű, 
nem alkalmas a nevelésére, ezért 
nagyszüleihez kerül. A nagyapa 
annyit vár el tőle, hogy engedel-
mes legyen, és jó bizonyítványt 
vigyen haza. Az iskolában már 
jobban szenved, hiszen itt az a 
cél, hogy a lányokat lefoglalják, 
amíg nem mennek férjhez. A lány 
kevesli a hasznos tananyagot, de 
megfelelve környezete elvárása-
inak, kezdetben arra koncentrál, 
hogy fenntartsa a látszatot, hogy 
ő ugyanolyan, mint kortársai. 
Évekig színleli, hogy nem vágyik 
többre. Mindeközben könyvtá-
rakból, antikváriumokból csem-
pészi ágya alá a tiltott könyveket.  

Ahogy látóköre szélesedik, úgy jut 
el a felismerésig, hogy ünnepektől 
ünnepekig tartó, egyhangú, végle-
tekig szabályozott élete nem élet.
Deborah 16 éves korára kijárja 
az iskolát, kiharcol egy helyet a 
tanári karban, és 17 éves mikor 
nagyszülei kijelölik neki a 21 
éves Elit férjnek. Az esküvőig 
mindössze kétszer találkoznak, 
Deborah mégis boldognak érzi 
magát, hiszen életében először 
megbecsült tagja a közösségnek.  
Sugárzik írásából a hit, hogy fe-
leségként saját életet alakíthat ki, 
hogy Elivel megküzdenek min-
dennel. A könyv legszomorúbb 
része, mikor kiderül, hogy Eli 
nem az, akinek remélte. Fokoza-
tosan alakul önképe, önismerete, 
eléri, hogy egy közeli főiskolán 
irodalmat tanulhasson. Összesze-
detten, higgadtan megmutatta az 
utat, hogyan lett egy elnyomott, 
naiv kislányból, egy magát és fiát 
megmenteni tudó, erős nő, aki 
mer kérdezni és válaszokat keres-

ni. A legfontosabb kérdés pedig: 
miért élnek így a szatmári zsidók?
 A könyv olyan fogalmakat üt-
köztet, mint a hit, szabadság-
vágy, a munkához való jog, 
karrier, egyenjogúság, melyek-
hez ugyan a megtagadáson át 
vezet az út, mégis arra biztat, 
hogy sose féljünk megkérdő-
jelezni a mások által írt szabá-
lyokat és kiállni önmagunkért.
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Önkormányzati Tudósítások
Sátoraljaújhely Város Képvise-
lő-testülete 2022. június 23-án 
ülésezett, ahol több napirendi 
pontot tárgyaltak. Ezen a be-
számolók és egyéb előterjesz-
tések mellett, kiemelt téma volt 
a Sátoraljaújhely ingatlanva-
gyonát érintő rendeletalkotás. 

  Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások és nem lakás céljá-
ra szolgáló ingatlanok elidegení-
téséről szóló rendeletet alkotott.   
A hatályban lévő az önkormány-
zati tulajdonban lévő házingatla-
nok és nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok elidegenítéséről szóló 
14/2004. (IV.27.) önkormányzati 
rendelet az egyik legrégebb óta 
hatályban lévő helyi jogszabály. A 
gazdaságban, a piacon végbeme-
nő változások miatt a módosítások 
nagy számára tekintettel új rende-
let megalkotása vált szükségessé. 

   A rendelet megalkotásának gaz-
dasági és költségvetési hatása je-
lentős, mivel megszűnteti a rész-
letfizetéssel történő elidegenítést. 
A rendelet hatálya kiterjed a Sáto-
raljaújhely Város Önkormányzata 
tulajdonában álló lakásokra, vala-
mint a nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanokra.  A rendelet szempont-
jából elidegenítés a lakásnak el-
adása vagy cseréje. A határozatlan 
időre bérbe adott önkormányzati 
lakásra elővásárlási jog illeti meg 
a bérlőt, a bérlőtársakat egyenlő 
arányban, valamint hozzájárulá-
sukkal a közeli hozzátartozókat. 
  Nem áll fenn elővásárlási jog a 
nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségre. Az olyan önkormányzati 
lakásra, illetve nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre, mely a helyi 
építési szabályzatban bontásra 
ítélt épületben van, illetőleg az 
épület a településszerkezeti terv 
alapján rehabilitációra kijelölt te-
rületen van, a bérlő kijelölési és 
ismételten gyakorolható bérlő-ki-
választási joggal érintett lakásra, a 
műemlék épületben lévő lakásra, 
illetve a nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségre, az elidegenítési és 
terhelési tilalommal terhelt lakás-
ra, illetve nem lakás céljára szol-
gáló helyiségre,  a 2001. év után, 
állami támogatással épült lakásra. 

  A bérbe adott önkormányzati 
lakást a bérlő kérelmére a Kép-
viselő-testület elidegenítheti. Az 
ajánlatnak tartalmaznia kell: a 
lakás legfontosabb ingatlan-nyil-
vántartási és más adatait (cím, 
helyrajzi szám, alapterület, szo-
baszám, komfortfokozat, stb.), a 
lakás lényeges műszaki állapo-
tára vonatkozó tájékoztatást, a 
lakás vételárát, a szerződés meg-
kötésekor fizetendő vételárrészlet 

összegét, a részletfizetés időtar-
tamát, a havi részlet összegét, a 
vételárhátralékot terhelő kamat 
mértékét, a vételárengedmény 
feltételeit, a vásárlásra jogosult-
ság feltételeit. Amennyiben a 
bérlő, illetőleg a vele egy tekin-
tet alá eső személy az ajánlatot 
elfogadja, az adásvételi szerző-
dést ezen nyilatkozattól számított 
30 napon belül meg kell kötni. 
Amennyiben a bérlő, illetőleg a 
vele egy tekintet alá eső személy 
az ingatlan megvásárlásához ban-
ki kölcsönt kíván igénybe venni - 
és azt a pénzintézet igazolja - úgy 
az adásvételi szerződést 90 napon 
belül kell megkötni. A lakások 
elidegenítésre történő kijelölé-
se a Képviselő-testület feladata. 
  A Képviselő-testület a laká-
sok elidegenítésének lebonyo-
lításával a Polgármesteri Hi-
vatal vagyongazdálkodással 
foglalkozó osztályát bízza meg. 
A lakások, a helyi forgalmi ér-
ték figyelembevételével kiala-
kított áron idegeníthetők el. A 
határozatlan időre bérbe adott 
bérlakás vételára lakottan a la-
kás forgalmi értékének 80%-a. A 
határozott időre bérbe adott bér-
lakás vételára a lakás forgalmi 
értéknek 100 %-a. A nem lakás 
céljára szolgáló ingatlan vétel-
ára az ingatlan forgalmi értéke.
Az üresen álló lakás vevőjét lici  
teljárás keretében kell kiválaszta-
ni. Az üres állapotban lévő lakás 
vételárának alapja a mindenkori 
forgalmi érték. Az üres állapot-

ban lévő lakást nem kell elidege-
nítésre megpályáztatni abban az 
esetben, ha a Képviselő-testület 
azt olyan személy(ek) részére 
kívánja elidegeníteni, aki(k)nek 
lakása elemi csapás következ-
tében vált lakhatatlanná vagy 
olyan személy(ek) részére kíván-
ja határozott időre bérbe adni, 
vagy elidegeníteni, aki(k)nek a 
városban történő letelepedése ré-
vén, városérdekből szükség van. 
  Városérdekből lakás a város-
ban működő költségvetési szer-
veknél, gazdasági társaságoknál 
hiányszakmában jogviszonyban 
álló, ilyen jogviszonyt létesítő, 
vagy ilyen munkakörökből nyug-

díjba vonult személyek részére, 
valamint a Vagyongazdálkodá-
si Bizottság által megállapított 
egyéb, különösen méltányolható 
egyedi esetekben adható bérbe.   
A liciteljárásra való felhívást 15 
napra a helyben szokásos módon, 
valamint a Zemplén Televízió 
képújságjában közzé kell tenni. 
A liciteljárás során értékesített la-
kás tulajdonosa az lesz, aki a leg-
magasabb vételi ajánlatot teszi. 

  Az önkormányzat a tulajdoná-
ban lévő lakások elidegenítéséből 
származó teljes vételárat a szám-
láját vezető pénzintézetnél elkülö-
nített számlán köteles elhelyezni, 
melyet az ingatlanvagyonának fej-
lesztésére, üzemeltetésére fordít-
hat. Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzat tulajdonában 
és rendelkezésében lévő laká-
sok és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére vonatkozó  
szabályokról szóló rendeleté-
nek módosítására is sor került, a 
Képviselő-testület 2022. június 
27-i rendkívüli testületi ülésén.  
  A veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló tör-
vény alapján a helyi önkormány-
zatoknak nem volt lehetőségük 
a piaci helyzetnek és az infláció 
emelkedésének megfelelő díjak 
emelésére, ami az önkormányza-
ti ingatlanok bérbeadását is érin-
tette. Ezért Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata több mint két éve 
nem tudott bérleti díjakat emelni a 
lakások esetében. Tekintettel arra, 
hogy a járványügyi veszélyhely-
zet 2022. július 1-vel megszűnik, 
a rendelet módosítása aktuálissá 
vált. Ezáltal emelkednek a laká-
sok után fizetendő bérleti díjak. 
A korábban megállapított bérleti 
díjak elmaradnak a piacon hasz-
nálatos bérleti díjaktól, ezzel a 
módosítással igyekszik az ön-
kormányzat egy régóta fennálló 
problémát orvosolni. A módo-
sítással érintett szakaszok során 
növekednek mind a szociális, 
mind a piaci alapon kiadható la-
kások lakbérei. Az emelkedés a 
jelenleg hatályos szabályozáshoz 
képest 50%-al emelkedik, de szo-

ciális alapon nem lehet kevesebb 
a fizetendő díj, mint 10.000,- Ft, 
piaci alapon pedig 25.000,- Ft. 

Szociális helyzet alapján tör-
ténő bérbeadásnál a havi lak-
bér mértéke a lakás komfortfo-
kozata és alapterülete alapján 

a) összkomfortos lakás esetén  
450 Ft/m2, 

b) komfortos lakás esetén 
330 Ft/m2 ,

c) félkomfortos lakás esetén 
195 Ft/m2,

d) komfort nélküli lakás esetén 
135 Ft/m2, de az ingatlan bérle-
ti díja nem lehet kevesebb, mint 

10.000,- Ft.

Piaci alapon bérbe adott lakás 
havi lakbér mértéke a lakás kom-
fortfokozata  és  alapterülete  alapján
 

a) összkomfortos lakás estén
 675,-Ft/m2, 

b) komfortos lakás estén 
525,- Ft/m2, 

de az ingatlan bérleti díja nem le-
het kevesebb, mint 25.000,- Ft.” 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén 
lépett hatályba.

 Összefoglalónk mindössze a 
lényeges elemek bemutatására 
szorítkozik. A Képviselő-testü-
let június havi üléseinek többi 
napirendi pontját teljes körűen 
Sátoraljaújhely Város honlapján,

 a www.satoraljaujhely.hu 
oldalon ismerheti meg az 

érdeklődő.

Óvodások a Hivatalban 

Sátoraljaújhely Város Polgár-
mesteri Hivatalát látogatták meg 
a település óvodásai, ahol meg-
tekinthették, hol kötik a házassá-
gokat, megtudhatták mióta város 
Sátoraljaújhely, ki volt Kossuth 
Lajos és hogyan is néz ki a város 
zászlaja. A Hétszínvirág Óvoda 
óvodapedagógusai számára fon-
tos, hogy a gyerekeket, a koruk-
nak megfelelő módon megismer-
tessék a lakóhelyükkel. A kicsik  
fogékonyak és nyitottak a város 
történetére és a neves személyisé-
geire, ezért a szülőföld szeretetére 
való tanítás már korán elkezdhető 
egy ilyen nagy múltú városban.
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Elsőáldozás és bérmálkozás- hitre nevelés
12 görögkatolikus gyermek volt elsőáldozó a sátoraljaújhelyi temp-
lomban. A fiatalok számára a hosszas felkészülés után elérkező szent-
ségben való részesülés valóságos találkozás Krisztussal a katolikus 
hit szerint. Az elsőáldozás előtt a gyermekek a bűnbánat szentségében 
is részesültek, hogy tiszta lélekkel fogadhassák szívükbe Krisztust. 
Az elsőáldozás az egyházi közösséggel is megerősíti a fiatalok kap-
csolatát. Az Eucharisztia során a katolikus hit szerint a kenyér és bor 
színe alatt valóságosan jelen van Krisztus, hiszen a szertartás során 
átlényegülés történik. Ezért az egyik legfontosabb szentség az egyház-
ban a szentáldozás. A megfelelően felkészített fiatalok számára nagy 
lépés a vallásos felnőtt élet felé, mikor először gyónnak és áldoznak.

Hetedik és nyolcadik osztályos diákok, összesen negyvenhatan bér-
málkoztak Sátoraljaújhely négy általános iskolájából a Szent István 
Király templomban. A szentség felvételét megelőzte egy felkészítő 
folyamat, amin a diákoknak részt kellett venniük ahhoz, hogy lelki-
leg megerősödve járulhassanak a szentség felvételéhez. A hitoktatók 
a tanév folyamán erre készültek az általános iskolás gyerekekkel. A 
bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja 
a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő ta-
núja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők 
elkötelezik magukat az egyházi közösségben való életre, Jézus ta-
nítványainak iskolájában. Az egyházi közösség jelenlétében újítják 
meg keresztségi ígéretüket és válnak ezáltal nagykorú kereszténnyé.

Az elsőáldozás a sátoraljaújhelyi római katolikus plébániatemplomban 
is kiemelkedő esemény volt. Idén közel félszáz fiatal részesült először 
ebben a szentségben és vette magához Krisztust. A megfelelően fel-
készített fiatalok számára nagy lépés, ezért ünnep ez az alkalom ne-
kik és a gyarapodó egyház számára is. Benedict Tajos római katolikus 
káplán első alkalommal készítette fel erre a nagy eseményre a fiata-
lokat, így különösen is megható volt neki ez az ünnepi pillanat. Az 
elsőáldozók a szertartás során megvallották hitüket és ellene mond-
tak a gonosznak, így méltón részesültek az eucharisztia szentségében.
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