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Új a város honlapja

Sátoraljaújhely város honlapja 
a korábbi satoraljaujhely.hu el-
avulttá vált. Lassú és nehézkes 
volt minden fontos információt 
megtalálni rajta. Ezért a város ve-
zetése úgy döntött, hogy teljesen 
megújítják azt. Az egyszerűség, az 
átláthatóság és a felhasználóbarát 
felület létrehozása volt a legfon-
tosabb szempont. Természetesen 
ezzel együtt minden információ 
naprakész is lett. Dr. Terdik Sán-
dor jegyző arról beszélt, hogy 
nemcsak megújulásról van szó, 
hanem egy teljesen új honlapról, 
aminek köszönhetően az ügyin-
tézéshez kötődő időpontfoglalás 
és az elektronikus ügyintézés is 
kényelmesebbé vált. Egyes infor-
mációk, blokkok még folyamatos 
feltöltés alatt állnak, de hamaro-
san az is befejeződik. Emellett 
a legfontosabb információk te-
matizálva jelennek meg, így az 
még hatékonyabbá teszi majd 
az állampolgárok eligazodását.

Újra indult a Libegő- új lehetőségek, új élmények
Sátoraljaújhelyen újraindult a Magyarországon is egyedülálló-
nak számító, leghosszabb ülőszékes felvonó. A libegő az elmúlt 
időszakban a kor követelményeihez és az ide érkező turisták elvá-
rásaihoz igazodó felújításon és korszerűsítésen esett át. Az elmúlt 
hetek próbaüzeme és a szakhatóságok hathatós közreműködésé-
nek köszönhetően a közös munka meghozta eredményét. A turisz-
tikai szezon közepén újra megkezdhette működését a libegő. Azóta 
is a Zemplén Kalandpark nyitvatartási idejében várja a pihenni 
vágyókat. A munka azonban itt nem áll meg, hiszen további fej-
lesztések segítik majd a turisztika erősítését. Ennek köszönhe-
tően ezreket várnak majd a sátoraljaújhelyi élményelemekhez.

A Zemplén Kalandpark legré-
gebben működő libegőjének alsó 
állomásához várta a meghívott 
vendégeket Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata. Sokak örömére 
ugyanis újra használatba vehették 
az itt élők és az ide érkező turisták 
a megújított ülőszékes felvonót, 
ami több szempontból is a kor 

követelményeinek megfelelő mi-
nőségben várja az érdeklődőket. 
Ezt a megnyitót követően szemé-
lyesen is kipróbálhatták a jelenlé-
vők, egészen a kilátóig tartó úton.

Egy  álmot váltottunk valóra

Szamosvölgyi Péter polgármester 
örömmel mesélte, hogy kollégá-
ival és azokkal, akik valamilyen 
formában is segítették azt, hogy 
a libegő újra elindulhasson, nagy 
izgalommal várták ezeket a per-
ceket. „Ma reggel, amikor föl-

keltem, boldogan készülődtem, 
mert hogy ez egy nagyon komoly 
eseménye városunknak.  Álmokat 
váltottuk valóra.” A számos ne-
hézség, várakozás után ugyanis 
az élményszerzés mellett kézzel 
fogható, forintosítható hasznot 
fog hozni Sátoraljaújhelynek, 

emlékeztetett a polgármester. 
Mindez nem öncélú volt,  nem 
a fakivágásról, erdőpusztítás-
ról szólt ez, hanem a jövőnek és 
már a jelennek való építkezésről, 
arról, hogy lehetőséget adjanak 
egy még jobb időszak megte-
remtéséhez, tette hozzá. Annak 
érdekében tették mindezt, hogy 

érdemes legyen Zemplénben élni 
és ide jönni. Az eseménykapcsán 
Szamosvölgyi Péter azt is mond-
ta, hogy továbbra is él közked-
velt jelmondata, miszerint, hogy 
senki kedvéért nem lassítanak. 
  Ez pedig abban nyilvánul meg, 
hogy  számos fejlesztés törté-
nik most is. A Zemplén Kaland-
parkban és azon kívül is. „Épül 
a bortemplom, épül a világ leg-
hosszabb függőhídja. A második 
felvonó, ami a középső állomásról 
megy fel az országzászló alá, en-
nek az építése ez évben befejező-

dik, az is átadásra kerül”, sorolta. 
„Eladtuk az ipari területet az utol-
só négyzetcentiméterig. Ez azt je-
lenti, hogy munkahelyek fognak 
teremtődni, új lehetőségek nyíl-
nak meg az itt élő emberek előtt, 
és itt nemcsak Sátoraljaújhely-
ről beszélek, hanem a térségről." 

7. oldal

Önkormányzati tudósítások

Négy új nyertes pályázat

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata négy új projekt meg-
valósítására nyert forrást a TOP+ 
pályázat keretében. Ennek kö-
szönhetően hőszigetelést kap pél-
dául a Városi Sportcsarnok, ami 
lehetővé teszi azt is, hogy annak 
külső homlokzata is megszépül-
jön. Ezzel együtt pedig a fűtése 
is korszerűbbé válik. Az ungvári 
pincesor és a Völgyszínház a Dé-
ryné Fesztivál idején többször is 
bizonyította, hogy kiváló rendez-
vényhelyszínként tud szolgálni. 
Így, a másik nyertes pályázatnak 
köszönhetően annak további fej-
lesztése valósulhat meg mintegy 
54 millió forint értékben. Ez a kö-
zösségi tér szerepének erősítését 
segíti majd. 140 millió forintból a 
borbarlang egy új lehetőséget ad a 
sátoraljaújhelyi diákoknak. Nem 
annak felújításáról van szó, ha-
nem olyan jellegű fejlesztéséről, 
aminek köszönhetően a diákok 
számára biztonságos közösségi 
teret lehet majd ott kialakítani. A 
legnagyobb összegű pályázati for-
rást, mintegy 250 millió forintot 
a Károlyi lakótelep csapadékvíz 
elvezető rendszerének megújí-
tására fordíthatja majd a város.

Esély otthon pályázat

Egyszerű feltételek mellett lehet 
pályázni az „Esély otthon” pályá-
zat kiírására, hívta fel a figyelmet 
Sátoraljaújhely város polgármes-
tere. Szamosvölgyi Péter kiemel-
te, a kiírásában szereplő „közössé-
gi munkában való részvétel” egy 
igazán egyszerű feladatot takar és 
az nem is állandó időszakot jelent. 
Így arra buzdítja azokat, akik meg-
felelnek minden további feltétel-
nek, hogy bátran jelentkezzenek. 
Most öt lakást hirdetnek ilyen mó-
don. A 18 és 35 év közötti, hiány-
szakmával rendelkező fiatalokat  
szeretné ezzel támogatni.  Azokat, 
akik Sátoraljaújhelyen lakóhellyel 
rendelkeznek vagy a településen 
kívánnak letelepedni és annak a 
közigazgatási területén működő 
munkáltatónál fognak vagy jelen-
leg is dolgoznak, minimális költ-
ségek mellett tudják megoldani 
lakhatásukat. Két év után azonban 
a nyertes pályázóknak ki kell köl-
tözniük, hogy másoknak is lehető-
ségük nyíljon ennek az igénybevé-
telére, tette hozzá a polgármester. 
Szeptember 12-én, 16 óráig ad-
hatóak be a pályázati kérelmek, 
az ezzel kapcsolatos valamennyi 
tudnivaló megtalálható a www. 
satoraljaujhely.hu weboldalon.

A Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata és a polgármester, Sza-
mosvölgyi Péter kezdeménye-
zése nyomán életre hívott Aszú 
Bölcsője Egyesület már ez év ele-
jén megfogalmazta azokat a cél-
kitűzéseket, amelyekkel segíteni 
szeretnék a település és a térség 
borturizmusának erősítését, ha-
gyományainak ápolását. Ennek je-
gyében többféle információs táb-
lát helyeztek ki annak érdekében, 
hogy a turisták könnyebben meg-
találják az itt fellelhető pincéket, 
borászatokat. Dr. Fazekas Márk 
alelnök emlékeztetett, hogy tavaly 
év végén jött létre az Aszú Bölcső-
je Egyesület. Ezt követően több 
alkalommal is egyeztettek annak 
tagjai és az elnökség arról, hogy 
miként segíthetik a térség bortu-
rizmusának és az ehhez kapcsoló-
dó hagyományoknak az ápolását. 
Elsősorban a főútvonalak mentén 
illetve két nagyforgalmú csomó-
pontban helyezte el ilyen táblákat . 

Táblákkal segítik 
a tájékozódást

Összművészeti Fesztivál Újjászülető Kossuth-kert Magyar Ezüst Érdemkereszt 

SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA



 Tóth Csaba, a Zemplén Kaland-
park ügyvezetője emlékeztetett 
arra, hogy másfél év telt el a li-
begő leállítása és újraindítása kö-
zött. „ Az előző libegő a legjobb, 
a legnagyobb harcostársunk volt, 
közel 20 éven keresztül szolgált 
bennünket. Valamennyi kollé-
gánk és az egész város, Zemplén 
fővárosa is várta már, hogy végre 
elindulhasson a libegő és érkez-
hessenek az első vendégek. Nem-
csak mi természetesen, hanem 
nyilván a vendégek is, hiszen az 
elmúlt hónapokban folyamatosan 
kaptuk az érdeklődő üzeneteket 
illetve telefonokat, hogy mikor 
indul már végre a libegő. Elérkez-
tünk ehhez a pillanathoz, felavat-
tuk és elindult." Továbbra is 1332 
méter hosszúságú a libegő, ami 
292 széket szállít. Ez a korábbi-
hoz képest kettő és félszer több. 

Az előző libegő kétüléses 99 
székes volt. A szállítókapacitása 
közel 1000 ember/óra. „Ez azt je-
lenti, hogy az alsó állomáson vá-
rakozó sorok meg fognak szűnni, 
hiszen sokkal gyorsabban fel tud-
ják majd juttatni az embereket a 
felső állomásra, ahol kipróbálhat-
ják a dongót, az átcsúszót, gyö-
nyörködhetnek ebben a gyönyö-
rű szép természeti környezetben 
és látványban, amelyet a hütte 
látványteraszról tárul a szemünk 
elé, és a magashegyi kilátót is 
megcsodálhatják, ahol nem mel-
lesleg hamarosan átadásra kerül a 
Zemplén Skywalk, a Lombkoro-

na sétány, ahol gyakorlatilag va-
lóban a levegőben sétálhatunk és 
csodálhatjuk meg azt a gyönyörű 

tájat, amely Zemplént jellemzi.
Dankó Dénes alpolgármester 
már a fejlesztésben rejlő továb-
bi lehetőséget sorolta. „Gyakor-
latilag nem nagyon van olyan 
érdeklődési kör, amit ne tudna 
kiszolgálni télen, avagy nyáron. 
A nyári szezonjaink mindig erő-
sebbek. A libegő, a bobpálya, a 
falmászó, a kanadai túrapályák, 
most már azt kell, hogy mond-
jam, hogy bevett dolgok az or-
szág nagyon sok részén. Éppen 
ezért igyekszünk mindig vala-
mi pluszt, valami olyasmit adni, 
amivel egy picit több lehet. Ezért 
készült el a Downhill pálya. 
Emellett pedig a lombkorona sé-
tány is, hanmarosan extrém ér-
zések kiváltására is lehetőséget 
ad, természetesen jó értelemben. 

 Dr. Hörcsik Richárd, országgyű-
lési képviselő szerint kétszeresen 

is ikonikus esemény volt az újra-
indítás. Egyrészt a turistaszezon 
nyitányaként egy olyan beruhá-

zást adtak át, ami felhívta a fi-
gyelmet nemcsak Sátoraljaújhely, 
hanem az egész Tokaj-Hegyalja, 
Zemplén térség turisztikai fon-
tosságára, hiszen évekkel ezelőtt 
azt tűzték ki célul, hogy az or-
szágban az egyik legfontosabb 
turisztikai központ lesz a Balaton 

után. A másik pedig nagyon fon-
tos, hogy minőségi szolgáltatás 
és turisztikai infrastruktúra ér-
hető el ezzel, tette hozzá.  „Mi-
nőségi munkahelyeket hoz létre 
Azért is fontos, hogy felhívja 
a figyelmet, Zemplén idegen-
forgalmában nemcsak a déli, a 
Tokaj környéki, hanem itt a Fel-
ső-Zemplén is rendkívül fontos.
  
A libegő újraindítását követő-
en megújult annak környezet 
is, hogy még méltóbb körülmé-
nyekkel fogadhassa a látogatókat.

www.zemplenkalandpark.hu

folytatás az első oldalrólSzent István Emlékérem

19. alkalommal adták át Székesfe-
hérváron a Szent István Emlékér-
met és Díjat. Ezt minden évben 
olyan személyiségnek ítélik oda, 
akinek munkásságához, szakmai 
életútjához, emberi hozzáállásá-
hoz Szent István öröksége szolgált 
iránymutatásul. Az Államalapító 
Szent István Érdemrend és Díj 
Alapítvány kiemelt célja a Szent 
István-i keresztény értékrend 
megismertetése és elfogadtatása 
a társadalom széles körében. Az 
alapítvány 2004-ben hozta létre 
a Szent István Emlékérmet és Dí-
jat, amelyet Székesfehérvár leg-
rangosabb civil elismeréseként, 
évenként váltva székesfehérvári, 
illetve országos, nemzetközi szin-
ten ismert és elismert személyi-
ség kapja. Olyan személy, akinek 
szakmai életútjához, emberi hoz-
záállásához mindenkor az állam-
alapító király öröksége szolgált 
iránymutatásul, keresztény életet 
él és ennek szellemében végez, 
végzett kiemelkedő tevékenysé-
get. Idén Juhász Judit újságíró, a 
Magyar Művészeti Akadémia saj-
tófőnöke és nem utolsó sorban az 
Anyanyelvápolók Szövetségének 
elnöke vehette át. Az emlékérmet 
Spányi Antal megyéspüspök adta 
át. Sátoraljaújhely polgármeste-
re a város és az Édes Anyanyel-
vünk nyelvhasználati verseny 
kapcsán végzett közös munka 
nyomán gratulált a díjazottnak.

A gyorshajtás a fő ok

Sátoraljaújhelyen és vonzáskörze-
tében, júliusban összesen huszon-
egy baleset történt. Ebből tizen-
kilenc anyagi káros, kettő pedig 
személyi sérüléses volt. Az utób-
binál a nem megfelelő sebesség 
megválasztása volt az ok. Ebből 
kifolyólag öten könnyű, négyen 
súlyos sérülést szenvedtek. A me-
leg nyári hónapok és a szárazság 
miatt az utak porosak és a hirtelen 
lezúduló eső is veszélyt jelentett.

Biztonságosabb parkolás

Újabb parkolóhelyeket alakíta-
nak ki Sátoraljaújhelyen az Aradi 
lakótelepen. Várhatóan 13 autó 
tud majd itt biztonsággal, hosz-
szabb ideig megállni. Ezzel sze-
retnék csökkenteni azt a sokszor 
jelentkező túlzsúfoltságot, amit a 
környéken élők tapasztalhatnak 
minden nap. Schweitzer Tamás 
önkormányzati képviselő elmond-
ta, hogy első körben zúzalékkal 
terítik majd le a kijelölt területet. 
Jövőre pedig a város költségve-
tésének függvényében aszfalt 
vagy térkő burkolatot kaphat ez 
a parkoló is, az itt élők komfort-
érzetének növelése érdekében.

Összművészeti Fesztivál- minden korosztálynak

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata és a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ közös szer-
vezésében augusztus 17-e és 20-a 
között újra az Összművészeti 
Fesztivál várta a városban élő csa-
ládokat, az ide érkező turistákat.
   A hagyományoknak megfelelő-
en minden nap kora délután a Vá-
rosháza előtt felállított kisszínpa-
don gyermekszínházi előadásokra 
várták a családokat. A furfangos 
garabonciás, a Makacska kakaska 
és Micimackó története ennek kö-
szönhetően elevenedhetett meg. 
A nagyszínpadon, a nyitó napon 
a néptáncé volt a főszerep, majd 
a Cintányéros cudar világ és az 
operett világa szórakoztatta a kö-
zönséget. Az est nagykoncertjét a 
Zenevonat szuperkoncertje zár-
ta az LGT sztárjaival. Másnap a 
Band of Streets lépett színpadra, 
majd a Sky Fanatic zenekar vitte 

vissza az időben a szórakozni vá-
gyókat, Zséda popkoncertje pedig 
újra minőségi zenei szórakozási 
lehetőséget adott. Pénteken a sá-
toraljaújhelyi mazsorettesek szí-
nesítették a programot. A Group 
’n’ Swing pedig egy igazi hozott 

a közönségnek. Majd az utcabál 
zárta az aznapi eseménysorozatot. 
A záró nap keretében a városi ün-
nepséget követően Majsay Gábor 
zenei műsora és a Jimmy Band 
retro koncertje után Keresztes Il-
dikó Máté Péter-díjas énekesnő 
koncertje, ezt követően a tüzijáték 
helyett ünnepi fényfestés zárta a 
négynapos rendezvénysorozatot.

Emellett a Zempléni Fesztivál 
programsorozatába is bekapcso-
lódhattak az érdeklődők.  A Ká-
véuzsonna, A "Hungaricum" kon-
cert Malek Andreával, a Benkő 
Dixieland Band Koncertje a Vá-
rosháza udvarán  és Latabár Ár-
pád Színházban megtartott Re-
dőny című színi előadás tette még 
varázslatosabbá a nyárestéket.
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A közelmúltban Sátoraljaújhely 
Város önkormányzata eladás-
ra hirdetett meg újabb telkeket a 
városhoz tartozó ipari parkban. A 
Festo Hungary cégcsoport, mely 
korábban már vásárolt itt 8 hek-
tár földterületet és építkezésbe 
is kezdett, most további területet 
vásárolt. Ennek az adásvételnek 
videokonferencia keretében tör-
ténő hivatalos aláírása is meg-
történt. Így elindulhat az újabb 
beruházás. A Festo Kft. már több 
mint 30 éve van jelen a magyar 
piacon, a sátoraljaújhelyi Certa 
Kft. megvásárlásával pedig már 
Sátoraljaújhelyen is. A Festo Kft. 
már idén elkezdi az építkezést 
az újonnan vásárolt területen és 
reményeik szerint 2023 második 
felében a termelést is be tudják 
indítani új üzemükben. Ennek 
köszönhetően több száz főnek 
teremtenek majd munkahelyet.

Újabb területeket vásároltak

Továbbra is tart a „Zöld kom-
mandó” elnevezésű akció a Sá-
toraljaújhelyi Rendőrkapitányság 
és a Közterület Felügyelet közös 
szolgálatának köszönhetően. Még 
ez év májusban kötött megálla-
podást Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata, a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság és a Közterü-
let Felügyelet annak érdekében, 
hogy közös erővel lépjenek fel a 
koldulás és a környezetkárosítás 
ellen. A járőrszolgálat heti rend-
szerességgel járja Sátoraljaújhely 
utcáit. Amennyiben illegális sze-
métlerakókat, koldulókat vagy a 
környezetrongálókat tetten érik, 
büntető eljárás indul ellenük. A 
járőrszolgálat az év további ré-
szében is tovább folytatódik. Ha 
a lakosság észlel bármilyen ille-
gális szemétlerakást úgy mind-
képpen értesítsék a Sátoralja-
újhelyi Rendőrkapitányságot, 
vagy a Közterület felügyeletet!

Együtt az illegális 
szemétlerakás ellen

Hagyományőrzés és ápolás
Idén már tizennegyedik alkalom-
mal rendezték meg Rudabányács-
kán a hagyományőrző napot. A 
Szépbánya Egyesület huszon-
ötödik évfordulója alkalmából 
számos színes programmal ké-
szültek az odalátogatók számára. 
A hagyományőrzésből nem ma-
radhatott el a gasztronómia sem, 
hiszen házi gőzönfőtt gombócot 
és lepcsánkát is kóstolhattak a 
vendégek. A Rudabányácskán 
megtartott napon több százan vet-
tek részt. Gergely István az egye-
sület elnöke szerint a huszonöt 
éve megtervezett célokért dol-
goznak a mai napig, ami főként 
a hagyományőrzést jelenti. Sza-
mosvölgyi Péter Sátoraljaújhely 
város polgármestere elmondta, 
ezek tarják össze a közösséget.
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Szent István nap: államalapítás és keresztény értékek
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata valamint a Kossuth 
Lajos Művelődési Központ 
közös szervezésében idén is 
gazdag programmal várták 
azokat, akik augusztus 20-
án ünnepi hangulatban sze-
rették volna tölteni a napot. 
 
 A városi ünnepség keretében 
Szamosvölgyi Péter polgármester 
arról beszélt, hogy a város törté-
nelmi öröksége ma is kötelezi a 
várost, hogy az alapvető keresz-
tényi értékrendek őrzésében, a 
kulturális és épített örökséget to-
vább őrizze az utókor számára. 
   Ünnepi köszöntőt mondott Nyiri 
Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma 
igazgatója, aki kiemelte, a ma-
gyar nép bár sok zivataros idősza-
kot élt meg, mindig talpra állt. Ez 
volt az elmúlt ezer év titka. „Sá-
toraljaújhely vármegyeszékhely 
volt, és polgári város, de gyökér-
zetében ott van a népi műveltség 
is, amelyet nekünk meg kell őriz-
nünk, mert rendkívüli erőt jelent a 
magyarság számára. A Zsellérek 
című regénynek az a vége, hogy 
Péter a homlokát a tenyerébe 
hajtotta. Aztán felismerte, hogy 
a magyar föld, a virágos rét, a 
csobogó patak apja süppedő sír-
ja, az eljövendő bölcsők virágos 
fája, a boruk, édessége, kenyerük, 
lágysága, a templom öreg kövei a 
szívében van, de ezeken túl a hit, 
az akarat, az a lelkében borong 
érintetlen tisztaságában, mint a 
felmulatott áldozat, és erre még a 
harang is rábólintott mély kondu-
lással. Ez a mi gyökérzetünk, ezt 
kell megőriznünk. Az újhelyi út, 
az újhelyi örökség nagyon gaz-
dag. Itt van Kazinczy Ferenc és 
Széphalom. Kazinczy élete azt 
példázza, hogy kis hely is lehet 
európai rangú teljesítmény ottho-
na. Ez itt nekünk a trianoni határ 
mellett különösen tanulságos. 
Példázza Kazinczy élete azt, hogy 
mire képes a mindennapos küz-
delmekből újra kiemelkedni tudó 
ember, és még azt is példázza, 
hogy hogyan táplálja az egyént 
és a közösséget az ősök tisztelete, 
az otthoni tűzhelynek a melege, a 
családnak a melege, és a tájnak a 
varázsa. Itt van a Magyar Kálvá-
ria, az Anyák tere. Azok az anyák, 
akik istenfélelemre nevelik a fiai-
kat, segítenek újjáépíteni ezt a ha-
zát. Ott van a 100. Magyar ország 
zászló rúdján az esküre nyújtott 
kéz, a hazaszeretet jelképe, és 
visszatértünk Szent Istvánhoz, 
akiről azt írta Gárdonyi, hogy a 
lelke vele van mindig a magyar 
nemzettel, mert a Szent Istvánnak 
szentelt kápolna az Isten felé for-
dulásnak a helye. Körben vannak 
még hegyek, a hegy pedig adott-
ság, amely segítheti a közössé-
get. Újhelyben ez is megtörténik. 
Ez is az újhelyi út. Talán az a jó, 
hogyha nemcsak mindig kérünk, 
veszünk, hogy kapunk az állam-
tól, hanem mi magunk is adunk a 
nemzetnek. Bizonyosan ezt teszi 
mindenki a maga helyén, mert ez 
a legfontosabb, hogy mindenki, 
aki tollal, ki kalapáccsal, ki így, 
ki úgy, de építse ezt a hazát. Ezt 
Jókai Mór munkás hazaszeretet-
nek nevezte, mi itt Sátoraljaúj-
helyen cselekvő hazaszeretetnek 
mondjuk. Isten óvja Magyaror-
szágot, a Kárpát- medencét, Eu-
rópát és benne Sátoraljaújhelyt!”
 Ezt követően a történelmi egyhá-

zak képviseletében Kecskés Attila 
plébános áldotta meg az új kenye-
ret, majd a jelenlévők egy perces 
néma csenddel adóztak Sátoral-
jaújhely testvértelepülésének, az 
erdélyi Sóváradnak közelmúltban 
tragikusan elhunyt polgármeste-
re néhai Bíró Csaba emlékének. 
 Sátoraljaújhely város önkor-
mányzata 2020. évben döntött dí-
szpolgári cím adományozásáról, 
melyet a koronavírus-járvány mi-
att nem volt lehetőség eddig átad-
ni. Az államalapítás napján kerül-
hetett erre sor. A város a legszebb 
kitüntetését Sóvárad község volt 
polgármestereinek, Madaras Ár-
pád és néhai Bíró Csaba uraknak 
adományozta. Sátoraljaújhely vá-
ros erdélyi testvértelepülésével 
az ismeretség 2004-ben köttetett. 
Zemplén fővárosa számára fon-
tos volt, hogy Székelyföldről is 
legyen hivatalos kapcsolata. Az 
élet igazolta és jogos igény is volt 
számos barátság, gazdasági és 
kulturális együttműködés, siker 
köszönhető ennek az együttmű-
ködésnek. 2004-ben áprilisban 
Szováta városrésze Sóvárad ön-
álló önkormányzatot alakíthatott. 
Az első választás alkalmával az 
ott élők Madaras Árpádot válasz-
tották polgármesterré. Ő volt az, 
aki az első hivatalos delegációt 
vezette Sátoraljaújhelybe, Taná-
szi Árpád bodroghalmi és Tatár 
Tibor sóváradi református lelki-
pásztorok kapcsolatának köszön-
hetően. Madaras Árpád 1952-ben 
Sóváradon született. Itt végezte 
elemi iskoláját, majd a helyi ter-
melőszövetkezetnek előbb köny-
velője, majd elnöke lett. 1990-től 
tagja az RMDSZ-nek és 2004-től 
a helyi szervezet elnöki tisztségét 

tölti be. Vidám emberi jelleme 
a magyar irodalmat tisztelő és 
művelő, aki előbb magyar, aztán 
székely, mint azt magáról vallot-
ta. Hazafias énekeket és verse-
ket több alkalommal adott elő a 
találkozások alkalmával, melyet 
mindig csodálattal hallgattak a 
jelenlévők. 2004-ben első alka-
lommal kölcsönös volt az erdélyi 
és az újhelyi fél részéről a talál-
kozás öröme. 2006-ban a város 
határában elhelyezett székelyka-
put ajándékba kaptuk Sóváradról, 
melyért cserébe jótékonysági es-
tek sorozatát indította el Zemplén 

fővárosa. Az első években pénz 
és tárgyi eszközök formájában, 
majd Ignácz Andrásnak és felesé-
gének, Ignáczné Varga Ildikónak 
köszönhetően táborozási élmé-
nyeket adtunk ajándékba a szé-
kely gyerekeknek 2011-től. A tá-
borok sorozata olyan sikeres volt, 
hogy a „Két ország egy nemzet-

ből nyolc ország, egy nemzet” 
lett hét év alatt. Felsorakoztak 
valamennyi a Kárpát-medencé-
ben elszakított nemzettesteken 
élő fiatal honfitársaink. Feledhe-
tetlen napokat töltöttek együtt a 
sóváradi felnőttek városunkban, 
de boldogan utaztak a társastán-
cosok, a mazsorett csoport tagjai, 
a néptáncosok, a nyugdíjasklu-
bok, a gólyalábasok is Sóváradra. 
Madaras Árpád 2016-ban vonult 
nyugállományba, és szülőfalu-
jában családja körében él ma és 
jó egészségben. Isten éltesse! 
Az ő nevükben Görög István taná-
csos vehette át az elismeréseket.
Ezt követően már a Rendez-
vénytéren szórakoztató progra-
mokkal várták az érdeklődőket.

Szent István parkban is 
emlékeztek

Augusztus 20-án a Szent István 
parkban a Zemplén a Magyarsá-
gért Alapítvány által szervezett 
eseményen ünnepi beszédet mon-
dott Godzsák Attila, az alapítvány 
elnöke, aki kiemelte, hogy több 
mint ezer éve megvettette lábát a 
magyarság a Kárpát- medencében 
és ezer év viharain át még min-
dig itt vagyunk. Ezután Szilvássy 
László piarista atya, beszédében 
emlékeztetett arra, hogy időn-
ként szükségünk van arra, hogy 
felidézzük, miért is tartozunk 
össze, mert ez segít abban, hogy 
a gyengülő kapcsolatok szálait 
megerősítsük. Az ünnepségen az 
Árpád- házi Szent Margit Általá-
nos Iskola tanulója Fehér Kincső, 
az Intervox Női kar és Fekete 
Csilla népdalénekes működött 
közre. Ezt követően a Magyarok 
Világszövetsége Zemplén Tago-
zata és a Zemplén a Magyarságért 
Alapítvány elismerő oklevélben 
részesítette Molnár Márk Ger-
gelyt, az áldozatos munkája el-
ismeréseként. Majd az ünnepség 
közös koszorúzással ért véget.



Gyertek a Pöttömkébe

A Sátoraljaújhelyi Pöttömke Biz-
tos Kezdet Gyerekház már több 
éve lehetőséget ad arra a családok-
nak, hogy a szülők 3 éves korig 
bezárólag gyermekeikkel egy–egy 
foglalkozáson részt vegyenek. A 
délelőtti nyitvatartás alatt mondó-
kázni, játszani és énekelni is van 
lehetőségük az anyukáknak a leg-
kisebbekkel. Minden nap 8 és 12 
óra között más foglalkozásra van 
lehetőségük az érdeklődőknek, a 
délelőtt folyamán tízórait és gyü-
mölcsöt is biztosítanak a gyerekek 
számára.  Az anyukák is választ 
kaphatnak minden olyan kérdésre, 
ami a gyermekneveléssel kapcso-
latban felmerül bennük. A Pöttöm-
ke Biztos Kezdet Gyerekház szep-
tembertől is várja a családokat.

5000 fiatallal telt a nyár

A Rákóczi Szövetség ezen a nyá-
ron számos tábor keretében várta 
az anyaországi, a határon túli és a 
diaszpórából érkező diákokat. Kö-
zel 5000 fiatal a nyári szünetben 
a zempléni városban tölthetett el 
egy-egy hetet. Közélet, tudomány 
és gazdaság- ezekben a témakö-
rökben előadások, még azokon túl 
számos szabadidős program is várt 
rájuk. Ez utóbbi keretében megis-
merhették a térség természeti, kul-
turális és épített örökségeit. Az idei 
programból azonban kiemelkedett 
az egyik legnagyobb hagyomány-
nyal rendelkező, az Összmagyar 
Egyetemista Tábor, mintegy 300 
fiatallal. Emellett az Összmagyar 
Középiskolai Tábor is színesítette 
ezt a nyarat.  Ez utóbbi keretében 
ismét nagy népszerűségnek ör-
vendett a Magyar Honvédség ál-
tal összeállított programsorozat. 
A miskolci toborzóirodának kö-
szönhetően a továbbtanulásban, 
a munkavállalásban rejlő lehető-
ségekről is tájékoztatást kaptak a 
diákok. Emellett játékos vetélke-
dő, fegyverbemutató és airsoft is 
várta őket. Volt olyan tapasztalat, 
hogy egy-egy fiatal egy ilyen be-
mutató alkalmából döntötte el, 
hogy a katonai pálya lesz az élet-
hivatása és külföldről haza is köl-
tözött- mondta Nagy Géza őrnagy, 
a megyei toborzóiroda vezetője.
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Újjászülető Kossuth-kert: közösségi tér és értékőrzés
Ünnepélyes keretek között ad-
ták át a megújult széphalmi 
Kossuth kertet. Egy Interre-
ges pályázatnak köszönhe-
tően a kor követelményeihez 
igazodva, sok igényt kielégítő 
közösségi térként funkcionál 
ezentúl ez a terület. A projekt 
megvalósítása kapcsán kiemelt 
cél volt, hogy a zöld felületek 
mellett a fás növényzet egész-
ségi állapotának megőrzésé-
vel azok történelmi értékét is 
megóvják. A Kossuth kert in-
nentől kezdve nemcsak a tele-
pülésrész, hanem az ide érkező 
turisták pihenését is szolgálja. 

 Sátoraljaújhely és Nagymihály 
települések közös pályázatának 
eredményeként valósulhatott 
meg az a határon átnyúló projekt, 
amelynek köszönhetően a ma-
gyar partner a széphalmi Kossuth 
kert megújítását valósíthatta meg. 

Árnyas fák, ivókút, játszótér, sé-
tányok-ezek mind komfortosabbá 
teszik az ide érkezők pihenését. 

 Az ünnepélyes átadón elhang-
zott, közösségi térként funkcionál 
majd a kert, ami nemcsak az itt 
élőknek, hanem a térségnek és az 
ide érkező turistáknak is szól. A 
fejlesztés az ismeretterjesztést, a 
környezetvédelmet, az ökológiai 
és biológiai sokféleség megőr-
zésében is élenjár. Szamosvölgyi 
Péter polgármester köszöntőjé-
ben elmondta, olyan közösségi 
teret hoztak létre, ami már hagyo-
mányos és új eseményeknek le-
het ezentúl korszerű feltételekkel 
ellátott helyszíne. Emellett vala-
mennyi korosztály megtalálhatja 
magának a pihenésre alkalmas 
lehetőséget. A gyerekeket játszó-
tér, focipálya, az idősebbeket sé-
tányok, pihenőhelyek várják. Az 
itt található információs táblák-
ra pedig hamarosan felkerülnek 
azok az helyi és térségi értékek, 
amelyeket büszkén mutatnak 
majd meg az ide látogatóknak.

 A Kossuth kert a Kazinczy kert 
szomszédságában található. Bár 
kerítés választja most el a kettőt 
egymástól, az mégis egy egység 
képét mutatja. A történelem és 
a természeti környezet így vált 
egy nagy közös kapoccsá. Dankó 
Dénes alpolgármester kiemelte, 
„Nagyon jó kapcsolatban va-
gyunk Nagymihály településsel, 
testvértelepülési megállapodá-
sunk is van velük. Évtizeddel ez-
előtt indult ez a kapcsolatfelvétel, 
és folyamatosan kerestük azokat 
a lehetőségeket, amelyek mentén 
együtt tudunk dolgozni. A célunk 
az volt, hogy a testvértelepülési 
kapcsolatok ne csak arról szól-
janak, hogy a két polgármester a 

két képviselőtestület meglátogat-
ja egymást, hanem valami értel-
met tudjunk adni annak. Így jött 
az első közös munkánk.” idézte 
fel a kezdeteteket. „A művészetek 
nyelvén lebontjuk a határokat”- 
ezt a nevet viselte a projekt.  Akkor 
Nagymihály település volt a kon-
zorciumvezető partner. Kimon-

dottan a két település művelődés 
központja, kulturális szervezetei 
közötti megállapodás született, 
és az abban szereplő terveket 
egy interreg-pályázat, a határon 
átnyúló támogatás segítségével 
tudták megvalósítani a partnerek. 
Ezek elsősorban programszerve-

zés, kiállítás szervezés formájá-
ban valósultak meg, illetve több-
nyelvű szóróanyagok készültek.  
  A következő interreges pályáza-
ti felhívás nyomán elindult egy 
közös ötletelés, hogy mi volna 
olyan építési beruházással járó 
projekt, ami érdekes lehet mind 
Nagymihály településnek, mind 
pedig Sátoraljaújhelynek. Ez 
előbbi helyen is volt egy olyan 
park, ami igazán felújításra szo-

rult, de ez idáig nem volt az ön-
kormányzatnak saját forrása 
hozzá. Széphalmon pedig a Kos-
suth-kert igényelte a rechabilitá-
ciót. Mindez még sürgetőbbnek 
hatott akkor, amikor a Magyar 
Nyelv Múzeuma Kazinczy-kert-
jének felújítása egy másik inter-
reges pályázatból megkezdődött.
Az igény ezt követően találkozott 
a pályázati lehetőségkkel és el-
indulhatott a Kossuth-kert felújí-
tása is. „Ez nem egy emlékpark, 
ez egy funkcionális kert, ahová 
a helyi gyerekek focizni szoktak 
járni, ahol játszótér van, és ami 
mindig otthont ad a Nemzetközi 
Hal és Vadételfőző Versenynek. 
A tervező felé kimondott kérés 
volt, hogy úgy alakítsa ki, úgy 
tervezze meg a kertnek a felújí-
tását, hogy ez egyfajta szabadtéri 
rendezvényhelyszínként is tudjon 
funkcionálni.”, tette hozzá Dan-
kó Dénes. Majd felsorolta azt is, 
hogy a végén mi minden valósul-
hatott meg a tervekből.  Számos 
helyre vízvételi lehetőséget vil-
lamos elosztószekrényeket alakí-
tottak ki. Emellett megvalósult a 
klasszikus parkfelújítás is. Felül-
vizsgálták a növényállományt, 15 
darab új fát több mint 1000 cser-
jét ültettek, több mint 3000 évelő 

növény került ki a parkba. Mivel 
a Kossuth kertnek egyfajta közös-
ségi térfunkciót is be kell töltenie, 
hiszen itt van az óvoda, Műve-
lődési Ház, kialakítottak egy 
olyan pergolát is, ahol egy sza-
badtéri kemence is helyet kapott. 
 
A teljes pályázati program a két 
fél terveinek megvalósításá-
hoz mintegy 1 millió kétszáz-
ezer euró támogatást biztosított.

Továbbra is a gyorshajtás a leg-
főbb kiváltó ok a balesteknél. 
Ennek kiszűrésének érdekében 
az Európa Közlekedésrendésze-
ti Szervek Hálózata, más néven 
„roadpol” által szervezett Európai 
szintű akcióhoz csatlakozott a Sá-
toraljaújhelyi Rendőrkapitányság. 
Városunkban négy legforgalma-
sabb helyszínen volt ennek je-
gyében fokozott sebességmérés. 

Roadpol



Új vezető

A sátoraljaújhelyi görögkatoli-
kus templom védőszentje Szent 
Miklós. Így bár hagyományosan 
december hatodikára esne a temp-
lombúcsú ünnepe, azonban évszá-
zadokkal korábban áthelyezték 
ezt a dátumot pápai engedéllyel, 
augusztusra. Idén Kiss László a 
Miskolci Egyházmegye hivata-
lának irodaigazgatója tartotta a 
szentliturgiát a templombúcsún. 
Ennek jegyében elhangzott, hogy 
hála van a közösség szívében a 
védőszent és azok felé, akik sokat 
tettek azért, hogy egykoron temp-
lom épülhetett és különösképp 
kérik a hívek azok pártfogását, 
akinek vagy akiknek a tisztele-
tére a templom szenteltetett. A 
meghitt ünnepség keretében bú-
csúztatták el a hívek Troszt Ákos 
segédlelkészt és köszöntötték 
Molnár Ádám tanulmányvégzett 
papnövendéket, aki megkezd-
te szolgálatát Sátoraljaújhelyen.

14 900 igeszolgálat, 1250 keresz-
telés, 800 konfirmáló fiatal, 348 
esküvő és 1566 temetés. Ezek a 
számok 27 esztendő adatai, me-
lyek Kádár Ferenc és felesége itt 
töltött éveinek számszerű eredmé-
nyei. A számok mellett azonban 
alig kifejezhető szavakkal, amit 
negyed évszázad alatt végeztek a 
helyi gyülekezet élén. Egy össze-
kovácsolódott és jól működő egy-
házközséget hagynak utódjaikra, 
mely tagjaira a város is mindig 
számíthatott, csakúgy, mint a lel-
készházaspárra. Kádár Ferenc és 
felesége búcsú istentisztelet kere-
tében köszönt el a hívektől. Szol-
gálatukat megköszönve családjuk, 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter, Lóczi Tamás római katolikus 
plébános, Bajusz János a refor-
mátus egyházmegye és Mácsi 
János a gyülekezet gondnoka is 
munkájukat méltatta. A reformá-
tus nőszövetség nevében Kecse 
Bertalanné szavalt, Fodor Albert 
pedig saját költeményét adta elő. 
Papp Imre református lelkész pe-
dig a munkatársak nevében szólalt 
fel. A műsorban közreműködött 
Véghsőné Fazekas Aranka, a Fe-
jes István református énekkar és 
a Mustármag ifjúsági csoport is.

Idén már második alkalommal 
szerveztek számítástechnika tá-
bort általános iskolások számá-
ra a sátoraljaújhelyi Szent István 
Katolikus Technikum és Gimná-
ziumban. A hetedikes és a nyolca-
dikos diákoknak ez nagy segítség, 
hiszen az intézmény így betekin-
tést enged a szakmai programjába. 
A négy nap alatt több mindenben 
kipróbálhatták magukat a diákok.

Elbúcsúztak

Tehetséggondozó tábor

Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést vehetett át Fehérné Sulyok Éva

5.ÚJHELYI           KÖRKÉP    2022. XXXI. évf. 9. szám.    

Novák Katalin köztársasá-
gi elnök a belügyminiszter 
előterjesztése alapján állami 
ünnepünk, augusztus 20-a al-
kalmából a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt Polgári Tagozata 
kitüntetést adományozott a 
zempléni térség művészeti ok-
tatása és zenekultúrájának gaz-
dagítása érdekében Fehérné Su-
lyok Éva gordonkatanárnak, a 
Cigándi Széptan Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatójának, az 
egykori sátoraljaújhelyi Lavot-
ta János Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény volt igazga-
tóhelyettesének. Szamosvölgyi 
Péter polgármester személye-
sen is gratulált a kitüntetettnek. 

 Fehérné Sulyok Éva a nemzet 
napszámosaként a régió művé-
szetoktatásának fejlesztésében, 
zenekultúrája gazdagításában, az 
egyetemes emberi értékek gya-
rapításában közel fél évszáza-
don át kimagasló, példamutató 
tevékenységet végzett. A hajdani 
megyeszékhelyért, Zemplénért 
és Abaújért, valamint az elcsa-
tolt részeken a verbunkos zenei 
stílusnak, mint nemzeti örök-
ségnek megismertetéséért áll-
hatatosan munkálkodott, több 
évtizedes hangszeres és ismeret-
terjesztő tevékenysége pedig ré-
sze a térség kulturális értékeinek.
 
 Fehérné Sulyok Éva gordonka-
tanár Cegléden született és ne-
velkedett. A Szegedi Zeneművé-
szeti Szakközépiskola gordonka 
tanszakát befejezve 1973-ban fel-
vételt nyert az egri Tanárképző 
Főiskola magyar-ének szakára. 
Mint főiskolai hallgató érkezett 
1975-ben Sátoraljaújhelyre a vá-
rosi zeneiskolához, ahol éppen 
gordonkatanárt kerestek. Rá egy 
évre – az úgy tanár-, mint növen-
déklétszámban egyaránt népes 
– vonós tanszak vezetését bízták 
rá. Az iskola igazgatójának, va-
lamint tantestületének már akkor 
feltűnt a fiatal tanárnő megszóla-
lásainak igényessége, választéko-
san és szépen artikulált beszéd-
stílusa. Nyilván ez is szerepet 
játszott abban, hogy 1978-ban 
igazgató-helyettesi megbízást ka-
pott, amelyet több mint három év-
tizeden át, nyugállományba kerü-
léséig híven töltött be. Ez idő alatt 
a térség legtájékozottabb, legpon-
tosabb munkát végző tanügyigaz-
gatási szakértőjévé vált, amelyet 
a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Társada-
lomtudományi Karán 2004-ben 
befejezett közoktatás-vezetői 
szakképesítéssel tovább erősített. 

Állami Zeneiskola – Lavotta Já-
nos- és Széptan Alapfokú 

Művészeti Iskola 

1989-ben a zeneiskola 30. tanévét 
méltóképp megünneplendő – a 
város reformkori hagyományai-
hoz illeszkedve – legfőbb támo-
gatója, valamint kivitelezője volt 
annak az igazgatói kezdeménye-
zésnek, amelynek során az intéz-
mény a zempléni Tállyán nyug-
vó, a verbunkos zene egyik hazai 
megteremtője, a hegedűvirtuóz 
és házitanító, az egykori színhá-
zi karmester Lavotta János nevét 
vette fel. A névadás pillanatában 
vele együtt talán még maga a kez-
deményező sem gondolta át ak-

kor, milyen nagyszerű – a hang-
versenyéletet, a zenetudományt 
egyaránt érintő – távlatokat 
nyitott meg az intézmény előtt. 
 A közösen kivitelezett is-
kolaszervezői munkájának egyik 
maradandó eredménye volt az 
Észak-Magyarországon elsőként 
megvalósított profilbővítés a ze-
neiskolában, amely 1992-től a 
hangszeres képzés mellett a tár-
sművészetek – tánc-, képző- és 
iparművészet – oktatásának lehe-
tőségét teremtette meg.  A másik 
időtálló – mert ma is példásan 
működő – oktatásszervezői te-
vékenysége pedig már iskolaala-
pítással kapcsolatos: 1996-ban, 
Zemplén „fehér foltjain” közre-
működése egy cigándi székhelyű 
magán művészeti iskola létreho-
zásában. (A Széptan Alapfokú 
Művészeti Iskola 2003 óta ala-
pítványi fenntartásban működik.)
Harmincnégy éven át volt igazga-
tó-helyettese a Lavotta János Mű-
vészeti Iskolának. E minőségében 
nemcsak a város, de Borsod-Aba-
új-Zemplén megye legrégebben 
regnáló tanügy-igazgatási szak-
értője. Naprakész tájékozottsága 
a törvényekben, rendeletekben, 
szakmai tudása, megbízhatósága, 
jó kapcsolatteremtő képessége ez 
idő alatt nemcsak az intézmény 
számára volt igen hasznos, hanem 
munkája példa lett minden intéz-
ményt irányító tanügy-igazgatási 
szakember számára is. Az okta-
tás-nevelés terén végzett kiváló 
munkáját Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata 2012-ben Neve-
lői-díj odaítélésével ismerte el.  

Gordonkatanár, kamarazenész

 Gordonkatanárként több nemze-
dékkel szerettette meg a csellót, 
sikerrel szerepeltek növendékei 
az országos, regionális, megyei 
versenyeken. A jelentős eredmé-
nyek között a legfigyelemremél-
tóbb azon tanítványok – Karacs 
Judit, Kemenczky Klára, Szabó 
Eszter Judit, Dombóvári Zsolt, 
Juhász Viktor, Szabó Zoltán – 
névsora, akiket zenei pályára 
juttatott, s akik a tanári, művészi 
pályát itthon és külföldön vá-
lasztották hivatásul. (Dombóvári 
Zsolt a debreceni Kodály Fil-
harmónia -, Juhász Viktor pedig 
a győri szimfonikusok tagja.)
A kamarazenélésben oly megha-
tározó szerepet játszó hangszerén 
minden formációnak részese volt. 
Duóban – hegedűn játszó igaz-
gatójával – Lavotta darabjaival 
megyei kamarazenei fórumokon 
ismertették meg a szakmai kö-
zönséget, Lavotta-triót alkotva 
a hollandiai Franekerig vitték a 
magyar muzsikát, a Hangász-
négyes gordonkásaként a térség 

zenei közművelődésének, repre-
zentatív fellépéseknek aktív ré-
szese napjainkban is. A művészeti 
vezetőnek alapító társa az 1990-
ben létrejött Lavotta János Kama-
razenekarban, s közreműködője 
az együttes 1995-ben indított Ma-
gyar Verbunkos Zene CD-soroza-
tának, amely a 12. korongnál tart.  

Zenei ismeretterjesztés nagy-
asszonya

Fehérné Sulyok Éva nevéhez 
fűződik a zenei ismeretterjesztés 
magas színvonalú művelése ré-
giónkban. Műsorvezetése a Han-
gásznégyes ifjúsági koncertjein, a 
kamarazenekar hangversenyein, 
előadásai a Zemplén Televízió-
ban, publikációi az írott sajtóban 
e tartalmas életműhöz mind-mind 
hozzá tartoznak. Három évtize-
den át (1990–2020) – egyedülálló 
módon – a zempléni zenetudo-
mányi konferenciák moderátora.
A zenei közművelődésben kifej-
tett több évtizedes munkájának 
elismeréseként Fehérné Sulyok 
Évának Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata 2001-ben Köz-
művelődési-díjat adományozott. 
Múlhatatlan érdemei vannak 
az 1991-ben létrehozott, a ver-
bunkos-szerző életművét kuta-
tó, szerzeményeit népszerűsítő 
Lavotta Alapítvány létrehozásá-
ban, működtetésében, valamint 
az ehhez tartozó, Zemplén egyet-
len művészeti díját odaítélő ku-
ratórium munkájában, a Lavot-
ta János-díj átadás felemelő 
pillanatainak megszervezésé-
ben. Egyik ilyen alkalomnak 
2003-ban – ezúttal kitüntetett-
ként – ő maga is részese lehetett.
Fehérné Sulyok Éva pályafutása 
során minden körülmények kö-
zött a művészeti iskola, a növen-
dékei, a kollégái érdekeit tartotta 
szem előtt. És a szent küldetést: a 
zene segítségével oktatni-nevelni, 
magyarnak lenni, személyiséget 
formálni, örömet, élményt adni, 
felszabadítani, megnyugtatni. 
Iskolát vezetett, tanított, koncer-
tezett, lemezfelvételeket készí-
tett a kamarazenekarral, fellép 
a Hangásznégyessel, műsorokat 
szerkeszt és vezet, zenetudomá-
nyi konferenciák, tanulmányi 
versenyek szervezője, rendezője, 
alapítványok kuratóriumi tagja, 
példamutató a közösségépítés-
ben. Mindezt rokonszenvesen, 
szerényen, a legnagyobb alázat-
tal tette és teszi. Fáradhatatlan a 
munkában, bölcsességével, ha-
tározott kiállásával képes hatni, 
valamint a kívánt irányba terelni 
környezetét s vele együtt a dol-
gozókat. Példa, aki küldetését 
évtizedeken át tántoríthatatlanul, 
a közösség érdekében végezte.



Újra nagy az érdeklődés

Egy hónapja látogatható újra a Ka-
zinczy kertben található Kazinczy 
Emlékcsarnok. Egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően újulhatott 
meg a kulturális örökség, amelyet 
az ünnepélyes újra nyitást követő-
en teljes pompájában ismét meg-
tekinthetnek az érdeklődők. Ybl 
Miklós 1862-ben készült tervét 
felhasználva, de azon jelentős mó-
dosításokat végezve Szkalnitzky 
Antal elgondolásai alapján 1873-
ra épült fel a görög templomra 
emlékeztető Emlékcsarnok, mely 
nyelvújítónknak állított emléket 
Széphalmon. Az elmúlt évszáza-
dokban nemzeti zarándokhellyé 
vált. Az idő vasfoga és a törté-
nelem viszontagságai nyomokat 
hagytak az épületen. Egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően azon-
ban megújulhatott. Egy hónapja 
pedig újra teljes pompájában fo-
gadja a látogatókat. A megszépült 
épület mellett a belső térben szá-
mos relikviát is láthatnak az ér-
deklődők. Olyanokat, amelyek 
elsősorban nyelvújítónk szemé-
lyes tárgyai voltak.„A dohánysze-
lencének itt van a helye, de ide 
került például egy gyertyaellenző 
és Kazinczy írókészletének darab-
jai is” sorolta Nyiri Péter a Ma-
gyar Nyelv Múzeuma igazgatója. 
Ezeket korábban lehetett látni a 
budapesti majd a sátoraljaújhelyi 
Kazinczy állandó kiállításban is, 
emlékeztetett.  „A Magyar Tu-
dományos Akadémia az 1800-as 
évek végén helyezte ide a jelleg-
zetes fa szekrénysort félkörívben. 
Ezt megtartottuk, és ebben he-
lyeztük el a relikviákat, úgy, hogy 
ne legyen túlzsúfolt. Könyveket 
láthatnak a látogatók, elsősorban 
illusztrációként, de ezek azért Ka-
zinczy korából származó köny-
vek. Alattuk pedig  tíz Kazinczy 
relikvia, amely mindegyik külön-
legességnek számít, tette hozzá 
Nyiri Péter. Ezzel együtt augusz-
tus 23-án, a 191 éve elhunyt nyel-
vújítóra, Kazinczy Ferencre emlé-
kezett a Magyar Nyelv Múzeuma.

Az év végére befejeződhet a sá-
toraljaújhelyi Piarista kollégium 
felújítása. A másfél évvel ezelőtt 
megkezdődött munka eredménye-
ként először az épület külseje újult 
meg, majd a belső munkálatok ez-
után kezdődhettek. Emellett szeb-
bé válik majd az épületegyüttes 
környezete is.  Az ország kilenc 
településén 13 intézményben foly-
tat oktatási-nevelési munkát a Pi-
arista Rend Magyar Tartománya, 
így Sátoraljaújhelyen is. A kollé-
gium mellett működik a városban 
a tanoda, amely kifejezetten hát-
rányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekekkel foglalkozik. 
Elismert a középiskolás lányokat 
mentoráló programjuk is. A diá-
kokkal természetesen nyáron is 
foglalkoztak a piarista szerzete-
sek és pedagógusok: fejlesztő és 
pályaorientációs táborban vettek 
részt többen a Duna-kanyarban.

Tamzin Merchant: A Kalaposok

Tamzin Merchant tizenhét 
éves kora óta színésznő. Mun-
kája során térben és időben is 
sok helyre eljutott. Élt a Tu-
dor-korban, Viktória királynő 
idején, az 1600 –as évek elején.  

Volt földönkívüli, boszorkány és 
halálra ítélt királynő is. A Kala-
posok az első könyve. A történet 
helyszíne az elképzelt, varázslat-
tal átszőtt, de létező 19. század 
eleji szigetkirályság III. György 
király uralkodása alatt álló Ang-
lia. A történet alapját az adja, 
hogy az Öltözékkészítők a külön-
böző ruhaneműk varázslattal való 
felruházása során pozitív vagy 
negatív irányba képesek befolyá-
solni a király döntéseit. Az öltö-
zékmesterek a tudásukat családi 
hagyományként örökítik, és egyes 
családok belső hierarchiája az öl-
tözékkészítési feladatok szerint 
épül fel. Ez az alap egészen kü-
lönleges hangulatot ad a mesének.
Belecsöppenünk Kordélia életé-
be, aki a legifjabb Kalapkészítő 
és még csak messziről csodálja 
a felnőtt Kalaposokat, ahogy a 
mágiájukat használva készítenek 
csodás kalapokat műhelyeikben. 
Minden kalap egyedi, más hoz-
závalókat igényelnek, és a hatá-
suk is különböző. Ez a kislány, 

miután megtudja, hogy édesapja 
elveszett a tengeren és nem szá-
míthat a családtagjaira, saját ke-
zébe veszi az irányítást. Kalan-
dok sorozatán megy keresztül. 

 A szerző a Mestereket úgy he-
lyezte el a társadalomban, mint a 
mai kor nagy divattervezőit, akik-
nek vevőköre a középosztálytól 
felfelé határolható be. Kalaposék 
mellett megismerjük Csizmadi-

áékat és Kesztyűkészítőéket is, 
valamint szó esik a többi mester 
családról, azok múltjáról és el-
lentéteikről. Láthatjuk, hogyan 
készülnek a kalapok, mennyi fá-
zison mennek keresztül, hogyan 
gyűjtenek be hozzávalókat, készí-
tenek kellékeket, egy kis varázs-

lattal, hogy az öltözékek elérjék 
a kívánt hatást. Ezek a dolgok 
akár rosszra is használhatók le-
hetnek, ha valaki olyan kezébe 
kerülnek, akiknek ártó szándé-
kuk van. Márpedig ebben a tör-
ténetben szerepel gonosz is, aki 
mindent elkövet, hogy csapdába 
csalja a mestereket, de Kordélia, 
a legkisebb Kalapos és Pupák, a 
legkisebb Csizmadia, valamint 
harmadik társuk, Sam mindent 
elkövetnek, hogy megállítsák őt.
A könyv minden oldalán valami új-
donság várja az olvasókat. Megis-
merhetjük a szundibirkák gyapját, 
amitől birkatürelme lesz az em-
bernek vagy a kérkedőgombokat, 
amelyek önbizalommal ruház-
nak fel, de szigorúan csak kevés 
önbizalommal bíróknak adható. 

 A könyv felépítését tekintve 
rövidebb fejezetek, nagyobb 
betűméret, és szellősebb so-
rok jellemzőek, ami nagy-
ban megkönnyíti az olvasást a 
8-12 éves korosztály számára!

 Összességében az ifjú olvasók 
biztos, hogy nagyon fogják sze-
retni ezt a varázslatos, fantaszti-
kus világot. Az üzenete is rend-
kívül pozitív: azért mert kicsi 
valaki, lehet nagy dolgokra hiva-
tott, mindig bízni kell magunk-
ban és bízni a megérzéseinkben. 

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár

Hamarosan befejeződik
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XXVI. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia: Anyanyelvünk kincsesháza
 Magyarországról és határon 
túlról is érkeztek fiatalok, kö-
zel százan a XXVI. alkalommal 
megrendezett Országos Ifjúsági 
Honismereti Akadémiára. Az öt 
napos rendezvénysorozatnak 
Sátoraljaújhely adott otthont. 

 A szervező, Honismereti Szövet-
ség céljait az Anyanyelvápolók 
Szövetsége és a PIM- A Magyar 
Nyelv Múzeuma is támogatta. 
Ennek jegyében Titkos Sándor-
né, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Honismereti Egyesület 
elnöke és Juhász Judit, az Anya-
nyelvápolók Szövetségének el-
nöke köszöntötte a versenyzőket, 
majd ezt követően kezdődhetett 
meg Szamosvölgyi Péter Sáto-
raljaújhely polgármesterének 
védnöksége mellett a verseny. 

 Idén egy igazán izgalmas té-
mában mérték össze tudásukat 
a diákok. Ez pedig a különböző 
nyelvjárások megismerését, mé-
lyebb felfedezését tette lehetővé. 

Debreczeni-Droppán Béla elnök 
köszöntőjében kiemelte, hogy a 
rendezvénynek tradíciója van. 
Ezt a Honismereti Szövetség a 
középiskolás diákoknak hirdeti 
meg minden évben. Ez egy diák-
konferencia, önismeret a helytör-
ténet különböző témáiban. „Az 
adott év témáját mindig a diákok 
választják az előző verseny utol-

só, zárónapján. A 25. alkalom 
Erdélyben volt, és ott az utolsó 
napon született meg a döntés, 
hogy itt, Sátoraljaújhelyen, Szép-
halom közelében tartsuk meg az 
idei versenyt”, emlékezett vissza 
az elnök. A témát pedig „Anya-
nyelvünk kincsesháza” címmel 
határozták meg a résztvevők. 
Határon túlról is sokan jöttek, 
így Felvidékről, Partiumból, de 
Temesvárról valamint az ország 
különböző megyéiből. Természe-
tesen itt voltak a felkészítő taná-
rok is, akik végig is nézhették, 
hogy hogy szerepelnek a diákjaik.

 Tíz, tizenöt perces kiselőadáso-
kat, korreferátumokat tartottak a 
diákok. Az idei központi témát 
feldolgozva olyan ismeretekről 
is számot adtak a fiatalok, mint 
a nyelvjárások vagy a helyi szó-
használatok módjai. Azzal is fog-
lalkoztak a diákok, hogy milyen 
gazdag is a nyelvünk. Nyiri Péter, 
a Magyar Nyelv Múzeumának 
igazgatója az esemény kapcsán 
kiemelte, hogy munkájukat jelen-

tősen segítik az ilyen események. 
„Hogyha megkérdezik, hogy kik 
lesznek a látogatók öt meg tíz év 
múlva, akkor azt tudjuk mondani, 
hogy már ott vannak a múzeum-
ban, csak még lehet, hogy óvo-
dások, meg általános iskolások, 
de remélhetőleg visszatérnek és 
megtapasztalják, hogy nagyszerű 
hely mondjuk a Magyar Nyelv 
Múzeuma. Az ilyen versenyek 
biztosítják azt, hogy ezek a di-
ákok továbbra is fontosabbnak 
tartják a magyar nyelv művelését, 
mint a fiatalok nagy többsége. 
Ennek is az a jelentősége, hogy 
a fiatalok kezében van a jövőnk, 
a jelenünk, és mindig elmond-
juk, hogy a múltunk is.” Akkor 
marad meg a történelem, marad-
nak meg a hagyományok, a szo-
kások, hogyha azokat a fiatalok 
megőrzik, tette hozzá az igazgató. 

A rendezvény keretében a di-
ákoknak arra is lehetőségük 
nyílt, hogy ellátogassanak pél-
dául Borsiba vagy megtekintsék 
a Sátoraljaújhelyi Levéltárat.



Zemplén Galéria-színes tárlattal

„Színek, szavak, vonalak” címmel 
nyílt kiállítás Sátoraljaújhelyen. 
Dávidné Petik Margó sátoraljaúj-
helyi művész-tanár alkotásai kap-
tak most helyet a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ Zemplén 
Galériájában. Család, a zemplé-
ni táj, egy-egy gondolat, érzés és 
pillanat öltött formát a vásznakon. 
Ezek is lehetővé tették, hogy még 
jobban megismerjék az érdeklő-
dők az alkotót.  Kisgyermekként 
érkezett Sátoraljaújhelyre és az-
óta itt is él. Itt végezte általános 
iskoláját és a gimnáziumot. Nyír-
egyházán magyar nyelv és iroda-
lom, Egerben pedig rajzszakos 
tanárként végzett. 40 évig oktatta 
aztán a magyar irodalom és a rajz 
szépségét a diákoknak a helyi Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskolá-
ban. Emellett természetesen saját 
maga kedvére is készített képeket. 
Segítette a tehetséges gyerekek 
művészetbeli szárnybontogatása-
it. Közben saját magát is képezte. 
Fehér József nyugalmazott múze-
umigazgató ajánlotta a képeket az 
érdeklődők figyelmébe. Az ünne-
pi alkalom kapcsán a művész-ta-
nár azt is elárulta, Andrássy Kurta 
János szobrászművész és Seres 
János festőművész is hatással 
volt munkásságára. A tárlat szep-
tember 25-ig tekinthető meg.

Országos Ifjúsági Anyanyelvi 
Tábor

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 
immáron XXV. alkalommal indí-
totta útjára az Országos Ifjúsági 
Anyanyelvi Tábort, amelynek bár 
Széphalom, a Magyar Nyelv Mú-
zeuma adott otthont, a résztvevő 
diákok megismerhették Sátoral-
jaújhelyt és a térség kulturális, 
épített örökségeit is. Emellett pe-
dig olyan előadások, koncertek, 
játékos vetélkedők vártak rájuk, 
amelyek valamilyen módon biz-
tosan kötődtek az anyanyelvünk-
höz. Annak használata ugyanis 
nem csak azt jelenti, hogy az élet 
minden pillanatában beszéljük 
azt, hanem a viselkedésnek, a 
másokkal történő bánásmódnak 
is kifejezője. Azaz meghatároz-
za kultúránkat, értékrendünket 
is, mondta az esemény kapcsán 
Kerekes Barnabás, az Anyanyel-
vápolók Szövetségének alelnöke, 
aki mindezt  játékos és interaktív 
formában megtartott előadásával 
is bemutatotta a diákoknak. Nyiri 
Péter, a PIM- A Magyar Nyelv 
Múzeuma igazgatója elmondta, 
örömmel fogadták a fiatalokat és a 
szervezőket, hiszen valamennyiük 
célja ugyanaz, az anyanyelvápolás 
elősegítése valamennyi korosztály 
számára. A Szövetség által szerve-
zett táborok országszerte idén több 
alkalommal adtak lehetőséget a fi-
ataloknak arra, hogy anyanyelvü-
ket még mélyebben megismerjék.

Önkormányzati Tudósítások: rendkívüli ülések
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata a nyár folyamán 
– hagyományosan, -  nem  tar-
tott rendes képviselőtestületi 
ülést. Azonban néhány esetben 
ebben az időszakban is szüksé-
ges határozatot hozni bizonyok 
kérdésekben. Ilyenkor rendkí-
vüli testületi ülés összehívásá-
ra kerül sor. Önkormányzati 
tudósításunkban, az itt felme-
rült kérdésekről számolunk be.

 A június 27-i rendkívüli testü-
leti ülésen döntés született az 
önkormányzat tulajdonában és 
rendelkezésében lévő lakások 
és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló önkormány-
zati  rendelet módosításáról. 
 Ennek értelmében, az önkor-
mányzat tulajdonában és rendel-
kezésében lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletére vonatkozó szabályokról 
szóló önkormányzati rendelet-
ben módosultak a bérleti díjak. 
Az élő szerződések nem kerülnek 
módosításra a bérleti díj válto-
zása miatt, de az új szerződések 
már a rendeletben meghatáro-
zott díjakat fogják tartalmazni.

A szociális helyzet alapján tör-
ténő bérbeadásnál a havi lakbér 
mértéke a lakás komfortfokozata 

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. 

A piaci alapon bérbe adott lakás 
havi lakbér mértéke a lakás kom-
fortfokozata és alapterülete alap-
ján meghatározott bérleti díjak, pe-
dig a következő képen alakulnak:

a) összkomfortos lakás estén 
675,-Ft/m2 

b) komfortos lakás estén 525,- Ft/
m2 de az ingatlan bérleti díja nem 
lehet kevesebb, mint 25.000,- Ft.”

 Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat Városüzemeltetési Bi-
zottsága átruházott hatáskörben 
augusztus 23-i ülésén hozzájá-
rult a Sátoraljaújhely, Dohány 
utca 1-3. sz. előtti közterületen 
1 db „Megállni tilos” tábla kihe-
lyezéséhez és új forgalmi rend 
kialakításához. Mely a gyakor-
latban a Dohány utca és Fasor 
utca kereszteződésétől számí-
tott 35 méterre „megállni tilos” 
KRESZ tábla kihelyezését jelenti. 

 Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
szeptember 6-án döntött arról, 
hogy a Balatongyöröki Honisme-
reti Kör Egyesület által történő 
- a Sátoraljaújhelyi Magyar Kál-

várián Szelmenc község emléké-
re – emléktáblát helyezhessen el. 
 Sátoraljaújhelynek a Kárpát-me-
dence viszonylatában is egyedül-
álló látványossága a város fölé 
magasodó Szár-hegy tetején és 
az odafelé vezető út mentén talál-
ható Magyar Kálvária emlékmű 
együttes, melynek üzemeltetése, 
fejlesztése folyamatos feladat. 
Attól függetlenül, hogy jogsza-
bály is előírja a terület fenntar-
tását, egyértelmű tény, hogy a 
városnak szívügye, sőt köteles-
sége, hogy a zarándokhelyként 
is funkcionáló Kálvária minden 
szempontból rendezett és autenti-
kus legyen. A Kálvária együttese 
három részből: az országzászló-
ból, a 14 stációból és a Szent Ist-
ván kápolnából áll. Az emlékmű 
az országban egyedülálló törté-
nelmi emlékhely. Az évek során 
számos tábla került kihelyezésre 
a Kálvária bevezető kapujától, a 
Csonka Sátoraljaújhely táblájától 
elindulva. A stációknál megáll-
va a márványtáblákon található 
szövegrészletek nyomán feli-
dézhetjük az egykori történelmi 
Magyarországot és emlékezhe-
tünk az elszakított településekre. 
2020-ban egy új elemmel bővült 
a műemlék együttes. Az úgyne-
vezett kilátóteraszon egy modern 
turulmadár stilizációt állítottak 
fel, ahol csodálatos panoráma 
nyílik az elcsatolt területekre, és 
az egykori vármegyeszékhelyre 
is. A Balatongyöröki Honismereti 
Kör Egyesület 2022. szeptember 
2-án kelt kérelmében emléktáb-
la kihelyezését kezdeményezte a 
Kálvárián Szelmenc község em-
lékére. Kérelmükben kifejezték, 
hogy a Képviselő-testületre bíz-
nák az emléktábla pontos helyé-
nek kijelölését. A táblát carrarai 
márványból, a Képviselő-testület 
által meghatározott méretben ké-
szíttetnék el és felirata fekete be-
tűkkel a következő lenne: SZEL-
MENC „A KETTÉZÁRT FALU” 

A rendkívüli testületi üléseken 
születtek még döntések, me-
lyek – és a cikkben közölt ha-
tározatok is – eredeti, teljes 
szövegükkel és tartalmukkal 

a www.satoraljaujhely.hu 
weboldalon ismerhetőek meg.
 
Sátoraljaújhely Város Képvise-

lő-testület soron következő 
rendes testületi ülését 

szeptember 22-én tartja.

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata felhívja a figyelmet, 

hogy a sétálóutcán 
tilos a dohányzás !

(Ez vonatkozik a Borsos József 
sétányra és a kapualjakra, dufar-

tokra is!)
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VÁROS HETE RENDEZVÉNYSOROZAT

Panoráma
Étterem

+36 30 735 24 62

3980 Sátoraljaújhely, 

V. István király útja 123.

Szeptembertől megújult étlappal várjuk kedves vendégeinket!

Sátoraljaújhely 2022 szeptember- színes ősz és gazdag programkínálat

2022. szeptember 17. (szombat), 15.00 óra:
EGYÓRÁS KÖR 

SÁTORALJAÚJHELYEN
    A FUTRINKÁVAL - 

rögzített idegenvezetéssel
Az út során a több mint 760 éves vá-
ros legérdekesebb részeit járjuk be 

Indulás: Sátoraljaújhely, Sétáló utca

2022. szeptember 17. (szombat), 18.00 óra:
DOMBÓVÁRI JÁNOS ÉS 

BOJTI ESZTER 
SZÜLETÉSNAPI 

HANGVERSENYE
Közreműködik:

Csabai Zoltán (gitár)
Dombóvári János Imre (fuvola)

Dombóvári Zsolt (cselló)
Helyszín: Városháza díszterme

2022. szeptember 18. 
(vasárnap), 10.00 óra:

XII. MAGASHEGYI FUTÓVERSENY ÉS 
V. ZEMPLÉNI TEREP FÉLMARATON

Helyszín: Városháza előtti tér

2022. szeptember 18. 
(vasárnap), 17.00 óra:

A DOHÁNYGYÁRI FÚVÓS
ZENEKAR TÉRZENÉJE
Helyszín: Rendezvénytér

2022. szeptember 19-20. 
(hétfő-kedd):

MATINÉ VETÍTÉSEK óvodások és általá-
nos- és középiskolások részére

2022. szeptember 20. (kedd):
10.00 AZ ÚJHELYI VÁR 

ÁTADÁSA
Köszöntőt mond: 

Szamosvölgyi Péter polgármester  
A vár feltárásának folyamatát bemutatja: Dr. 
Ringer István régész A várat megszentelik: a 

történelmi egyházak képviselői 
          

11.00 órától: 
VÁR LÁTOGATÁS

Dr. Ringer István régész vezetésével

2022. szeptember 20. 
(kedd), 17.00 óra:

KOVÁTS JUDIT: „A TÁTRA” című könyvé-
nek bemutatója

Helyszín: Városi Könyvtár

2022. szeptember 21. 
(szerda), 10.00 óra:

„A CSODÁK VÁROSA AVAGY SÁTORAL-
JAÚJHELY MESÉJE”

2022. szeptember 21. (szerda):
A BIZTONSÁG NAPJA

8.30 A rendezvényt megnyitja:
Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely Város 

polgármestere
9.00  Honvédelmi, elsősegély-nyújtási is-

meretek, katasztrófavédelmi, rendőrségi és
közlekedésbiztonsági statikus bemutatók

Helyszín: Rendezvénytér

2022. szeptember 23. (péntek), 9.00 óra:
„FÉNYES ÚJHELY - FÉNYES ZEMPLÉN” 

- idegenforgalmi vetélkedő 
Helyszín: Városháza Díszterme

2022. szeptember 23. 
(péntek), 13.00 óra

V. ISTVÁN KIRÁLY SZOBRÁNAK KO-
SZORÚZÁSA

Ünnepi beszédet mond:
Tóth Csaba Gábor, a Zemplén Kalandpark 
igazgatója  Helyszín: Piarista 

templom előtti tér

2022. szeptember 23. (péntek), 15.00 óra:
„EGY VÁROS EZER ARCA SÁTORALJA-
ÚJHELY A REFORMKORTÓL A REND-
SZERVÁLTÁSIG” című új, állandó várostör-

téneti kiállítás megnyitója
Helyszín: PIM - Kazinczy Ferenc Múzeum

 

2022. szeptember 23. (péntek), 17.00 óra:
VÁROS NAPI DÍSZÜNNEPSÉG 

KÖZMEGBECSÜLÉS ÉS 
A BODA PÁL SPORT 

DÍJÁNAK ÜNNEPÉLYES 
ÁTADÁSA

Köszöntőt mond 
és a díjakat átadja:

Szamosvölgyi Péter 
Sátoraljaújhely Város 

polgármestere
Helyszín: KLMK 
Latabár Színház

2022. szeptember 24. (szombat), 19.00 óra:
VÁROS NAPI VÍGASSÁGOK
RÚZSA MAGDI KONCERT

2022. szeptember 25. (vasárnap), 16.00 óra:
AZ EGYÉNISÉGEK 

BÖLCSŐJE - 
kétórás reformkori séta Kossuth lábnyomán 
Zemplén történelmi fővárosában, Sátoraljaúj-

helyen
Indulás: a Pálos-piarista 

templomtól

2022. szeptember 28. (szerda), 16.30 óra:
„A MI VIDÉKÜNK” címmel Karajz Ferenc, 
Karajz Péter és Karajz Ágnes adománygyűjtő 

fotókiállításának megnyitója

OKTÓBERI ELŐZETES

2022. október 29. (szombat) - Felső-Zsó-
lyomka:

ZSÓLYOMKAI NYITOTT 
PINCÉK

KULTÚRA - BOR - GASZTRONÓMIA

Sátoraljaújhely Város 
2022. szeptemberi, részletes 

programját megtalálják 
a www.saujhelymuvhaz.hu 

oldalon valamint a 
közösségi felületén is!

06/47 321-727


