Sátoraljaújhely Településképi Arculati Kézikönyv
Módosított Tak javítási jegyzéke
10. oldal – képaláírás beszúrása
11. oldal - alsó középső képaláírás módosítása
13. oldal - ábra módosítása (grafikai és szöveges) (régi utcanevekkel kiegészítve)
14. oldal - ábra módosítása (grafikai és szöveges)
15. oldal - ábra feliratainak módosítása - a Főtér abban az időben Piac tér, a Hegyvidék abban az
időben Szőlőhegyek néven szerepel
16. oldal – ábra módosítása (grafikai és szöveges)
20. oldal – képaláírások beszúrása
21. oldal - felső képaláírás módosítása
25. oldal- bal alsó képaláírás módosítása
27. oldal -felső képaláírás módosítása: Mauzóleum elnevezés helyett Emlékcsarnok (ez a további
előfordulásai helyein is javításra került)
27. oldal- szövegrész módosítások:
- Ybl Miklós vázlatai alapján, Szkalnitzky Antal tervei szerint épült…
- Kossuth-kastély helyett Kossuth-kúria
29. oldal -felső ábrasor képaláírás módosítása: halmaz helyett egyutcás
30. oldal -képcsere
31. oldal szöveg kiegészítése
32. oldal -szövegben javítás: plébániaház helyett plébánia
33. oldal- megnevezés javítása: plébániaház helyett plébánia
36. oldal-megnevezés javítása: Pálos-piarista templom ( Kegyesrendei templom)
37. oldal - megnevezés javítása: Pálos-piarista rendház (Általános Iskola Kollégiuma) helyett
Kollégium
39. oldal - megnevezés javítása Kazinczy mauzóleum helyett emlékcsarnok
A kezdő mondat módosítása az alábbiak szerint: A Magyar Tudományos Akadémia
kezdeményezésére Ybl Miklós 1862-ben készült vázlatai alapján, Szkalnitzky Antal tervei szerint 1873ra épült meg …
43. oldal - jobb oldali szövegmezőben kiegészítés, és a megnevezés javítása: Bortemplom - azaz
Magyar Állami Királyi Közpince
50. oldal – szöveg kiegészítése
62. oldal - jobboldali kép kiegészítése jelmagyarázattal
64. oldal - megnevezés javítása: Magyar Kálvária és a szöveg cseréje/módosítása
65. oldal - második kép képaláírás módosítása: Izraelita kegyeleti park
66. oldal- Sátoraljaújhely meghatározó épületei jegyzék javítása
12. Bortemplom
27. Izraelita kegyeleti park
32. Magyar Kálvária
75. oldal Természeti értékek szövegrész kiegészítése a Dörzsik forrással
86.oldal- képaláírás beszúrása
89. oldal - jobb alsó ábra képaláírás módosítása

95. oldal - jobb alsó képaláírás Kazinczy emlékpark helyett emlékkert (ez a további előfordulásai
helyein is javításra került)
97. oldal - bal alsó képaláírás módosítása
101. oldal- képcsere
104. oldal – képaláírás beszúrása
112. oldal - baloldali alsó szövegmező módosítása
116. oldal- szövegrész módosítása (ajánlásból a japán kecskerágó kivétele)
119. oldal- képaláírás módosítása
123. oldal- jobb oldali két kép cseréje és a képaláírás módosítása
144. oldal -tetőhajlásszögre vonatkozó ajánlás szövegének módosítása (szövegrész törlése)
152. oldal- szövegrész módosítása (mediterrán származású növények ajánlásának törlése, helyette
honos fajok ajánlása)
174. oldal- plusz kép beszúrása
184. oldal- baloldali képaláírás módosítása
185. oldal- képaláírás módosítása
186. oldal – képaláírás módosítása
189. oldal – szövegmező cseréje, egy kép törlése

