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Városi Idősek napja 1956 az újhelyi
börtönben 

Megnyitott a 
Jégcsarnok 

"Én érzem őket 
és emlékezem"
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JÁRDAPROGRAM INDUL SÁTORALJAÚJHELYEN

ÚJHELY DÍJAZOTTJAI

2017-ben járda felújítási prog-
ram indul Sátoraljaújhelyen. Az 
önkormányzat három éven át ön-
erőből évi harminc millió forin-
tot szeretne fordítani a rossz ál-
lapotú gyalogutakra. A felújítást 
a Városellátó Szervezet által gyár-
tott térkövekkel valósítanák meg. 
A programnak előzménye is van. 
Idén több járdát állítottak helyre 
ezzel a módszerrel, így a Fasoron, 
a Popelyás illetve a Stuller Antal 
utcákban is térkőre cserélték az be-
tont. A következő három évben az 
önkormányzat a Városellátó Szer-
vezettel együttműködve kicserél-
né a rossz állapotban lévő járdák 
aszfaltburkolatát térkövekre, sza-

kaszosan vagy teljes egészében. 
A város egyes pontjain ahol eddig 
nem volt, járdát is építenek ezzel a 
módszerrel. A térkőnek több elő-
nye is van, például egy csőtöréskor 
csak fel kell szedni a járólapokat, 
kijavítani a meghibásodást és visz-
szahelyezhetőek a korábban hasz-
nált elemek. Így költségtakaré-
kos is. Amennyiben nem elegendő 
a három év valamennyi gyalogút 
helyreállításához, a járdaprogram 
addig folytatódik, amíg Sátoralja-
újhely valamennyi utcájában leg-
alább az egyik oldalon az idősek, a 
mozgáskorlátozottak és a babako-
csival közlekedő kismamák is aka-
dálytalanul tudnak majd közleked-

ni- mondta el Szamosvölgyi Pé-
ter a programot bejelentő sajtótá-
jékoztatóján. Az idén használt tér-
köveket 10-12 közmunkaprogram-
ban alkalmazott munkás készítette 
el. A járda felújításai tervek miatt 
biztos, hogy szükség van a VESZ 
kapacitásainak bővítésére. A térkő 
gyártáshoz és a szállítási felada-
tok ellátásához szükséges géppar-
kot pályázati forrás segítségével 
kívánja az önkormányzat fejlesz-
teni. Erre a célra százmillió forin-
tos támogatást tud igényelni a vá-
ros. Növelni kell a foglalkoztatot-
tak számát is, bár ezt kisebb mér-
tében, hiszen a közmunka program 

keretében már kialakult egy olyan 
csapat, amely hatékonyan tud dol-
gozni. 
A kivitelezés megkezdése előtt 
megvalósíthatósági tervet készít az 
önkormányzat, amely tartalmaz-
za azt is hol és mikor kezdik el a 
felújítást. Ehhez az érintett város-
részek képviselőinek, a Műsza-
ki Osztálynak és a VESZ munka-
társainak részvételével bejárás ter-
veznek. A járdaépítési program si-
keressége estén a későbbiekben 
akár komplett, kisebb forgalmú ut-
cákban is felválthatja az aszfaltot a 
térkő – hangzott el a sajtótájékoz-
tatón.

Közmegbecsülés díja, Boda Pál 
Sportdíj, Közszolgálati Díj, Dísz-
polgári cím, Pro Urbe elisme-
rés. Sátoraljaújhelynek számos 
olyan kitüntetése van, amellyel 
az itt élő, vagy a városért dolgo-
zó személyeket ismerik el. Már 
hagyomány, hogy a Város Napján 
ünnepélyes keretek között adják át 
a Közmegbecsülés Díját. Ezt a ki-
tüntetést azoknak adják Sátoralja-
újhelyen, akik az ipar, mezőgaz-
daság, kereskedelem, vendéglátás 
területén vívták ki a közösség el-
ismerését, szeretetét. 2017-ben ezt 
az elismerést Baba Árpád kapta. 
Az épületbádogos kisiparos, szak-
munkáskora óta az építőiparban 

dolgozik. Vállalkozóként tetőfe-
dést és ácsmunkákat is vállal. Fo-
lyamatosan kapcsolatban van az 
önkormányzattal is. A díjátadón 
szerényen csak így jellemezte ma-
gát: Egy barátom mindig azt mond-
ta nekem, próbáljak meg úgy élni, 
hogy senkit ne bántsak meg. Én ezt 
mindig szem előtt tartom, igaz na-
gyon nehéz a vállalkozói világban 
úgy létezni, hogy ne kerüljek konf-
liktusba, de nagyon igyekszem. Tö-
rekszem rá, hogy soha senkit ne 
bántsak meg.
Szintén szeptember 24-én, vagyis 
a Város Napi Vigasságokon adták 
át a Boda Pál Sportdíjat. Ezt az 
elismerést idén posztumusz vehet- ték át Fábrik István a tragikus hir-

telenséggel elhunyt sikeres karatés 
szülei. Ahogyan Szamosvölgyi Pé-
ter fogalmazott István kitartása, 
akaratereje, az hogy nem csak jó 
sportoló, de kiváló tanuló is volt 
példa a fiataloknak. A tanulás mel-
lett szerzett több mint 40 kupá-
ja jelzi, sikeres volt 11 éves ver-
senyzői tevékenysége is. A felnőtt 
korosztályban is számos hazai-és 
nemzetközi dobogós helyezést ért 
el.
Nemzeti ünnepünkön október 23-
án több önkormányzati díjat adott 

át a polgármester. Sátoraljaújhely 
város Díszpolgári Címét idén
Boros Sándor vehette át. A 83 
éves sátoraljaújhelyi nyugdíjas 
Nyíregyházán élte meg a forrada-
lom eseményeit. Gránát robbantás 
áldozata lett, közel 12 évig gyógy-
kezelték, és a kommunista dik-
tatúra idején kitaszították. 1999-
ben vitézi elismerést kapott, majd 
2010-ben Nagy Imre érdemrend-
ben részesült. Most az egyik leg-
magasabb újhelyi kitüntetést ve-

Folytatás a 2. oldalon
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hette át. 
2017-ben Pro Urbe Díjat kapott 
Dr. Ringer István a PIM Kazinczy 
Ferenc Múzeumának vezetője. A 
régész 2008-óta folyamatosan irá-
nyítja a sátoraljaújhelyi vár feltá-
rásának munkálatait. Társkurátora 
volt a Kazinczy Ferenc Múzeum-
ban 2013-ban megnyílt „Egy eltűnt 
vár nyomában – régészeti kutatá-
sok a sátoraljaújhelyi Várhegyen” 
c. állandó kiállításnak. Az általa 
vezetett Kazinczy Ferenc Múzeum 
aktívan jelen van a városi és regio-
nális kulturális életben: rendszeres 
szervezője és házigazdája tudomá-
nyos konferenciáknak, különbö-

ző ismeretterjesztő programoknak, 
rendezvényeknek. Intézményve-
zetőként legfontosabb feladatának 
a múzeum és a városi társadalom 
kapcsolatának kiszélesítését, a mú-
zeumi kultúraközvetítés helyi szin-
tű megvalósítását tekinti. 
Ahogyan a Közmegbecsülés Díja, 
úgy a Közszolgálati Díj is egy 
olyan városi elismerés, amely a 
kiegyensúlyozottan jól, és meg-
bízhatóan dolgozó személyeknek, 
kollektíváknak jár. Az idén ezt az 
elismerést a Magyar Nemzeti Le-
véltár Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltár Sátoraljaújhe-
lyi Fióklevéltárának dolgozói Kassai-Balla Krisztina

80 éve épült a Magyar Kálvária
80 évvel ezelőtt épült föl a Magyar 
Kálvária, hogy hirdesse az igaz-
ságtalanságot, ami hazánkkal tör-
tént 96 éve. Az 1945 után elpusz-
tított/elpusztult emlékmű együt-
tes hála a ’80-as évek végén indu-
ló kezdeményezéseknek ma újra 
régi fényében áll, és hirdeti azt, 
amit hirdetnie kell, Szepesi Bó-
dog szavaival élve „magyar lélek 
élni akarását”. Ezen jeles évfor-
duló alkalmából szervezett a Rá-
kóczi Szövetség megemlékezést, 
melyet egybekötött egy táblaava-
tással is. Felkerült a Kálvária ka-
pujára a valaha ott álló emléktáb-
la mása, ezzel teljessé téve régi fé-
nyében pompázó emlékhelyet. A 
felhőszakadás ellenére többen ösz-
szegyűltek és nem törődtek az eső-
vel, ami jelképezte azt a csapás so-
rozatot is, amit honfitársainknak 
kellett eltűrniük miután hontalanná 
váltak, miután házaikból elűzték 
őket. A megemlékezésen Godzsák 
Attila történész mondott emlékbe-
szédet, melyben ismertette a meg-
jelentekkel a Magyar Kálvária tör-
ténetét és hivatását. Utána Molnár 
Attila görögkatolikus segédlelkész 
mondott könyörgést. Ezután a táb-
lát Szajkó Gábor a Rákóczi Szö-
vetség helyi elnöke és Szabó Pé-

ter a karosi Honfoglalás Kori Láto-
gatóközpont igazgatója leplezte le, 
melyet megáldott Molnár Attila. A 
résztvevők az emlékezés lángjait 
elhelyezték, majd a Szózat elének-
lése után lelkileg feltöltődve tértek 
haza.

Új Hely Piarista Tanoda 
Sátoraljaújhelyen

A mélyszegénységben élő roma 
gyerekek számára indít tanodát 
Sátoraljaújhelyen a Piarista Rend 
Magyar Tartománya. A valamikori 
Hunyadi úti óvodában működő ta-
noda célja a gyerekek iskolai fel-
zárkóztatása, tanulási képességeik 
fejlesztése. 35 gyerek jár majd ide 
iskola után minden délután, ahol a 
házi feladatok elkészítése, és a fej-
lesztő, felzárkóztató órák mellett 

jut majd idő a játékra is. Lesz tánc, 
és kézműves foglalkozás, művé-
szeti klub, és kirándulás. A prog-
ram két éves, a munkához megszó-
lították a városban dolgozó tanáro-
kat, fejlesztő pedagógusokat. A ta-
noda lelki vezetője Szabó László 
piarista szerzetes lesz, aki reméli a 
következő két évben sikerül igazi 
közösséget kovácsolni a hozzájuk 
járó gyerekekből, és rajtuk keresz-
tül a roma családokból.

Gulag-sors konferencia a 
Kazinczy Múzeumban

A 20. század történetének egyik 
tragikus foltja a kényszermunkatá-
borok intézménye. Amikor minden 
különösebb indok nélkül, csupán 
faji, vagy politikai megkülönböz-
tetés miatt, vagy legtöbbször in-
dok nélkül elfogták és sokszor ha-
lálba dolgoztattak embereket. Az 
GULÁG és GUPVI vagyis a hadi-
fogoly és átnevelő munkatáborok-
ba több ezer magyar embert vittek 
el 1944-48 között . A Petőfi Irodal-
mi Múzeum Kazinczy Ferenc Mú-
zeuma 2 napos konferenciával em-
lékezett a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyokra és kényszer-
munkára ítéltekre. A találkozón 
történészek, helytörténeti kutatók 
tartottak előadást. Így megismer-

tették a Hercegkútról, Bekecsről, 
a Felvidékről elhurcoltak, vagy ép-
pen a református felekezethez tar-
tozó emberek tragikus sorsát. A 
konferenciát egy kiállítás is kísér-
te, amelyet a VERITAS Történet-
kutató Intézet és a Nemzeti Levél-
tár hozott Sátoraljaújhelybe.

Kerékpárral a történelmi 
Zemplénben

A történelmi Zemplén települése-
it kapcsolná össze az a Magyar-
ország- Szlovákia határon átnyú-
ló pályázat, amelynek terveit a sá-
toraljaújhelyi önkormányzat készí-
tette elő. A terv az, hogy elektro-
mos rásegítéssel ellátott kerékpá-
rokat vásárolnak, amelyek a város 
több pontján, és három határon túli 
településen is elérhetők lesznek. A 
program keretében a bringákhoz 
szükséges töltőállomásokat is ki-
építenének a város több pontján. 
Károlyfalván, Rudabányácskán és 
Széphalomban valamint a felvidé-
ki Szőlőske, Borsi és Zemplén te-
lepüléseken. Az elektromos kerék-
párhálózat kialakítása a turisztikai 
célpontok felkeresésére, de a mun-
kahelyek megközelítésére is alkal-
mas lehet. A pályázat célja a kör-
nyezettudatos közösségi közleke-
dés elősegítése.

kapták.
Az intézmény, amely 1950-ig, 
mint Zemplén vármegye levéltá-
ra működött, napjainkban nem-
csak az egykori megye, de a mai 
Magyarország területén találha-
tó zempléni térség településeinek, 
családjainak, intézményeinek, gaz-
dasági társaságainak gazdag irat-
anyagát is őrzi, feltárja és teszi ku-
tathatóvá. Jelenlegi állományban 
4 közalkalmazott dolgozik, akik 
nap mint nap azon fáradoznak, 
hogy tudományos, közigazgatási 
és közművelődési tevékenységük-
kel szolgálják a térség lakosságát 
és az érdeklődő nagyközönséget. 

Az intézmény falai között törté-
nettudományi kutatások, levéltá-
ri tárlatvezetés, valamint sokolda-
lú közigazgatási-jogbiztosító te-
vékenység folyik, amelynek kere-
tén belül az ügyfelek számára hi-
vatalos eljárásaikhoz igazolásokat, 
adatokat szolgáltatnak. Ezen újság 
hasábjain is számos olyan adat-
tal, történelmi, helytörténeti írás-
sal találkoztak, és találkozhatnak 
ez után is, melynek forrásait a le-
véltár dolgozóinak köszönhetően 
tudjuk közölni. Köszönet érte, és 
gratulálunk valamennyi kitünte-
tettnek.
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REFORMÁTUS ÜNNEPI ALKALMAK

2016. október 4-én Idősek Napja 
alkalmából 20. alkalommal szer-
vezett városi ünnepséget az önkor-
mányzat, az Egyesített Szociális 
Intézmény, a művelődési központ 
és a „Segíteni Embertársainkon” 
Közhasznú Alapítvány. A meghir-
detett programra, a rossz idő el-
lenére is szép számmal, mintegy 
háromszázan fogadták el a meg-
hívást a városban és a település-
részeken élő nyugdíjasok. Meg-
telt a Latabár Színház. Az egybe-
gyűlteket Szamosvölgyi Péter pol-
gármester köszöntötte, aki beszé-
dében elismerően szólt az idősek 
pozitív életszemléletéről, és élet-
szeretetéről. Nem véletlenül, hi-
szen a mai generációnak is szüksé-
ge van azokra az erényekre, melye-
ket leginkább ők képviselnek. Böl-
csességükre, az elfogadó attitűdök-
re, a végtelen türelmükre és a sok 
élettapasztalatukra. Segítségükkel 

ápoljuk hagyomá-
nyainkat, száll gene-
rációról generáció-
ra a tudás. Mindezek 
tükrében fontos fel-
adatunk, hogy lehe-
tővé tegyük időse-
ink számára az öreg-
korhoz méltó életet, 
vigyáznunk kell rá-
juk, támaszt, és ha 
szükséges, segítsé-
get kell nyújtani a 
pihenés éveiben. A 

szervezők mindezt hitvallásuk-
nak tekintve szép programokkal 
készültek köszöntésükre. Az ün-
nepi műsor után, melyben társas-
tánc és örökzöld dallamok váltot-
ták egymást, egy kis vendéglátás-
ra várták a megjelenteket. A sültek 
mellett mindenki megkóstolhat-
ta a köveshegyi töltött káposztát 
is. Gyümölccsel és sütemények-
kel is kedveskedtek a nyugdíjasok-
nak, és még bor is jutott az asztal-
ra, amelyet a város vezetői és kép-
viselői kínáltak. Az idősek arcán 
látszott az öröm és az elégedettség. 
Mosolyogva, beszélgetve indultak 
haza, biztosítva a szervezőket ar-
ról, hogy jövőre ismét szeretnének 
eljönni erre a szép ünnepre

Ignécziné Simkó Katalin 
Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény munkatársa

Nagyon köszönöm ezt a lehetősé-
get, hogy 10000km távolságból is 
beszámolhatok a szülővárosomnak 
életre szóló élményimről. Olyan 
megtiszteltetésben lehet részem, 
hogy a Rotary Diákcsere Program 
keretein belül eltölthetek egy évet 
az egyesült államokbeli Telluride-
ban, Colorado Államban.

.A kalandom augusztus 20-án kez-
dődött, mikor könnyes búcsút vet-
tem a családomtól és felszálltam 
egy Frankfurtba tartó járatra, hogy 
elkezdjem életem nagy kalandját. 

30 óra múlva már a há-
tam mögött tudhattam 
életem leghosszabb re-
pülőútját. Szerencsé-
re nem egyedül kel-
lett megtennem, mert 
az utam felénél talál-
koztam egy olasz lány-
nyal, akivel egy város-
ban töltjük el a csere-
diák évünket. A Rotary 
Diákcsere Program ke-
retein belül a diákok 
fogadó családoknál él-
nek egy éven keresz-
tül. Én magamat a leg-
szerencsésebb csere-
diáknak tartom, mert 
mindkét fogadó csa-
ládom nagyon hason-
lít az igazi családom-
hoz. Itt is mint otthon 
két kishúgom van, akik 
nagy szeretettel fo-

gadtak mára az első napon. A fo-
gadó városom a Sziklás-hegy-
ség közepén található, ami azt je-
lenti, hogy egy csodavilágban 
élek. A vadvilág itt mindennapos. 
Az utcákon medvebiztos 
kukák állnak, és az embe-
rek nem próbálják meg a 
természetet megváltoztat-
ni a saját tetszésük sze-
rint, hanem együtt élnek 
azzal a csodával, ami kö-
rülveszi őket.

Az oktatási rendszer teljesen el-
tér az otthonitól. Itt az anyag elsa-
játítására fektetnek nagyobb hang-
súlyt. Én a végzős évfolyamba ke-
rültem és büszkén elmondhatom 
magamról, hogy bár az angol a 
második nyelvem mégis nagyon 
jól veszem az akadályokat az isko-
lában. Az órarend is teljesen más, 
mert itt a minden nap ugyanazok 
az óráink vannak. Ennek a város-
kának az egyik része egy sípara-
dicsom. A tél folyamán alkalmam 
lesz az iskola kere-
tein belül, hogy sí 
testnevelés órákon 
vegyek részt, amiért 
már most nagyon iz-
gatott vagyok! Így a 
beszámolóm végén 
szeretnék néhány ér-
dekes tapasztalatot 
megosztani a kedves 
olvasóval. A szár-
mazásomat illetően 
van néhány negatív, 
de leginkább pozitív 
élményem. A gyere-
kek nagy többsége 
azt sem tudta, hogy 
Magyarország egy-
általán egy ország, 
ez eléggé lehango-
ló volt számomra. 
A felnőttek nagy 
többsége viszont 
még járt is nálunk, 
és áradozott róla, 
hogy mennyire gyö-

Az október vége, november eleje 
ünnepi időszak az újhelyi gyüle-
kezetben. Október végén a protes-
táns napok keretében készültünk a 
hitújítás, a reformáció ünnepére. 
A gyülekezeti alkalmakon a refor-
máció tanításai kerültek előtérbe. 
Solus Christus–egyedül Krisztus 
a Megváltó! Sola fide, sola gratia–
egyedül hit által, kegyelemből üd-
vözülünk! Sola Scriptura–egyedül 
a Szentírás Isten kijelentése! Soli 
Deo gloria–Egyedül Istené a di-
csőség! Ezek a biblikus reformá-
tori tanítások számos nemzedéket 
erősítettek a hitben és a keresztyén 
bizonyságtételben. Mi is ezek által 
szeretnénk megújulni. A reformá-
ció napjára való felkészülés jegyé-
ben ifjúsági közösségünk–közel 40 
fővel–egy őszi táborban vett részt 
Mályiban, az egyházkerület üdülő-
házában, ahol a megtérés nagy kér-
déséről beszélgettek. Október 31-e 
a reformáció ünnepe. E napon dél-
előtt 10-kor és este 5-kor tartot-
tunk istentiszteletet, megemléke-
zést. Az esti alkalmon énekek, sza-
valatok és más bizonyságtételek is 
elhangoztak.

November 1-jén mi is emlékez-
tünk elhunyt szeretteinkre. Több 
éves hagyományunk szerint dél-
után 3-kor kint a temetőben tartot-
tunk istentiszteletet.

Énekkel, imádsággal és igével ma-
gasztaljuk Urunkat, aki vigaszta-
lást és élő reménységet ad. Novem-
ber 8-tól 12-ig, keddtől szombatig 
hitébresztő és hitmélyítő istentisz-
teleteket, evangélizációs soroza-
tot tartunk. Az alkalmak esténként 
5-kor kezdődnek a közösségi ház-
ban. Az igeszolgálatot Dezső Attila 
ricsei lelkipásztor és Bakos István, 
a sárospataki Teológia egyik diák-
vezetője végzi. Az evangélizációs 
hetet november 13-án vasárnap, 
délelőtt 10-kor úrvacsorás isten-
tisztelettel zárjuk. Megterítjük az 
Úr szent asztalát, hogy újbor ünne-
pén együtt részesüljünk Urunk ke-
gyelmében, és jelenléte örömében.

Alkalmainkra minden kedves Test-
vérünket szeretettel várjuk!

Dr. Kádár Ferenc lelkipásztor

ÚJHELYI DIÁK ÜDVÖZLETE COLORADOBÓL
nyörű helyet mondhatok a hazám-
nak, sőt néhányan még a politiká-
val is tisztában voltak.

Végezetül köszönetet szeretnék 
mondani a szüleimnek, a sátoralja-
újhelyi Rotary Klubnak és minden-
kinek, aki lehetővé tette, hogy át-
élhessem ezt a csodát. Köszönöm.

Weiser Rebeka Hanna 
 büszke cserediák

Telluride, Colorado, USA
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os tanulója
1956-ról elsőként nekem

 a küzdelem
 jut eszem

be, m
elyet nagyszüleink, dédszüleink vívtak, a rengeteg áldozat, am

it hoztak a hazáért. H
arcoltak a szabadságunkért az elnyom

ások ellen, a forradalom
 m

egm
utatta nem

zetünk erejét. A terror ellenére felm
erték venni a harcot, kim

ertek 
állni véres áldozatok árán is. K

üzdelm
ük nem

 volt hiába, ugyan a szabadságharcot leverték, de a forradalom
 győzött. Büszkén gondolok vissza az 1956-os harcosokra, m

indazokra, akik életüket áldozták a hazáért.”
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UK: Az ismert tény, hogy város-
unkban is voltak forradalmi ese-
mények 1956-ban. Azt mégis ke-
vesen tudják, hogy a börtön is 
fontos események helyszíne volt 
azokban az időkben. Mit tudha-
tunk az intézet 1950-es évekbeli 
történetéről? 
EJ: A Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön 1956-os eseményeihez szo-
rosan hozzátartoznak az 1950-es 
évek elejének egyéb történései. Az 
egyik ilyen ismert tény, hogy a Bu-
dapesti Katonai Börtönből - 1952-
ben női politikai elítélteket szállí-
tottak az intézetbe, akik – a férfi 
köztörvényes bűncselekményt el-
követő férfi elítéltek mellett - 1953 
decemberéig a Kalocsára történő 
átszállításukig töltötték itt a bün-
tetésüket. Ezt követően 1953. de-
cember 31-én, néhány hónapra ki-
ürítik, bezárják a sátoraljaújhelyi 
börtönt. Ennek elsősorban az volt, 
az oka, hogy a szovjet „javító-ne-
velő táborok” mintájára létreho-
zott munkatáborok munkaerő igé-
nyét ki tudják elégíteni. A fenti cél 
megvalósulását, elősegítését szol-
gálta az 1951.január 1-el hatályba 
lépett 1950.évi II.tv. (Btá.), amely 
hatályon kívül helyezte a Csemegi 
–kódex addigi büntetési rendszerét 
–megszüntette a fegyház, börtön, 
fogház fokozatot – csak egy fajta 
szabadságvesztés büntetést ismert, 
amit „börtönnek” nevezetek el. Az 
új Btá alapján, a politikai hatal-
mi elvárásoknak megfelelni aka-
ró igazságszolgáltatás pedig szinte 
egyre nagyobb számban utalta be a 
börtönökbe az ítéleteivel az elítél-
tek tömegét. Hazánkban az 1940-
es évek végétől – szovjet minta 
alapján - folyamatosan hozták lét-
re munkatáborokat, őrparancsnok-
ságokat. 1952-ben az országban 
már több mint 45 helyen dolgoztak 
az elítéltek bányákban, építkezése-
ken, mezőgazdasági területeken, 
stb. Ilyen táborok, őrparancsnok-
ságok működtek a megyénkben 
tiszapalkonyai, a hejőcsabai, ka-
zincbarcikai, a sajóbábonyi, a Mis-
kolc-egyetemvárosi, a Miskolc-re-
pülőtéri építkezéseken. 
UK: Meddig marad üresen a 
börtön?
EJ: 1954-ig, akkor szállítanak ide 
ismét rabokat, akik a körletek és az 
egyéb helyiségek átalakítását vég-
zik el. 1954. november 15 és 1954. 
december 15-e között Kecskemét-
ről és Ceglédről az intézetbe he-
lyezik el a fiatalkorú fiú és lány 
fogvatartottakat.
UK: 1956 forradalmi eseménye-
iről hogyan értesültek a bent lé-
vők?
EJ: A város különböző pontjain 
hangszórók voltak telepítve, így 
a hangos beszélőkből hallhatták, 
hogy valami készül a városban, il-
letve a börtönben dolgozóktól is 

információhoz jutottak. A hírek 
hallatán a rabok a saját lehetősé-
geik szerint kezdték meg az ellen-
állást. Nem tértek nyugovóra, nem 
vették fel az ételt, nem voltak haj-
landók a zárkákba bemenni, illetve 
onnan kijönni. Ezzel párhuzamo-
san a városban élők, és a forradal-
márok oldaláról is elindult egyfajta 
várakozás, hogy mi történik majd 
az itt fogvatartott rabokkal. 1956 
október 27-re a hangulat- kint és 
bent - olyan feszültté vált, hogy 
sürgős intézkedésre volt szükség. 

A kialakult helyzettel kapcsolatos 
információ eljutott a Megyei Mun-
kástanácshoz, ahol azt a határoza-
tot hozták,- tartva egy esetlege ki-
töréstől, vagy erőszakos kiszabadí-
tástól, melynek során súlyos köz-
törvényes bűnözők is szabadlábra 
kerülhettek volna,- hogy a börtön-
be lévők ügyeit felül kell vizsgál-
ni. Így 1956. október 28-án este a 
helyi Forradalmi Munkástanács az 
ügyészséggel közösen felülvizsgá-
ló bizottságot hozott létre, amely-
nek tagja volt a járási ügyész, a já-
rásbíróság bíróság elnöke, a mun-
kástanács delegáltja, aki éppen-
séggel egy ügyvéd volt és termé-
szetesen az intézet parancsnoka. 
A bizottság feladata volt, az egyes 
ügyek felülvizsgálata, a politikai 
okok miatt bebörtönzöttek szaba-
don bocsátása, egyben annak meg-
akadályozása, hogy megrögzött, 
köztörvényes bűncselekmények 
miatt elítélt bűnözők szabadon bo-
csátására sor kerüljön. A bizottság 
az akkor újhelyben raboskodó több 
mint 450 férfi és nő ügyét, vizs-
gálta felül és döntött a szabadláb-
ra helyezésekről. A bizottság dön-
tése alapján 296 nagykorú és 109 
fiatalkorú fogvatartottat engedtek 
szabadon, napi ütemezés szerint 
30-35 főt. Információim szerint 
ez nem zavarta a város lakosságát, 
sőt ezzel az intézkedéssel nyugod-
tak meg a kedélyek, mert a korábbi 
megnyilvánulásokból tartani lehe-
tett attól, hogy kívülről rohamoz-
zák meg az épületet. 

UK: A börtön szerepe nem csak 
a szabadítások miatt érdekes az 
újhelyi forradalomban, hanem 
azért is, mert az itt lévő fegyve-
rek és ruházat egy része a nem-
zetőrökhöz került. Hogyan?
EJ: Igen, erre egész pontos adata-
ink vannak. A nemzetőrök város-
ból való kivonulása előtt egy bi-
zottság jelent meg az intézetben. A 
bizottság tagja volt a honvéd hely-
őrség parancsnoka is, és az inté-
zet parancsnokának bemutatták a 
Megyei Munkástanács utasítását. 

A bemutatott dokumentum azt tar-
talmazta, hogy a parancsnok a bi-
zottságnak fegyvert, lőszert és ru-
házatot adjon ki. Erről szabályos 
átadás-átvételi elismervényt írt alá 
a Forradalmi Munkástanács és az 
intézet parancsnoka, amelynek ér-
telmében a raktárból 1 db maxim 
géppuska, 10 db PPS géppisztoly 
53 db karabély és a hozzájuk tarto-
zó nagy mennyiségű lőszer, továb-
bá jelentős mennyiségű szürke ru-
házat került átadásra. 
UK: Mi történt azokkal, akik a 
szabadító bizottságban részt vet-
tek? 
EJ: Emlékeim szerint a többsé-
gük a forradalom után is dolgozha-
tott eredeti szakmájában, nem így 
az akkori börtönparancsnok Far-
kas Sándor. bv. százados. A pa-
rancsnok a forradalmi események 
alatt a békés megegyezésre töreke-
dett, amit később a hatalom nem 
nézett jó szemmel. A helyzetét to-
vább rontotta, hogy időközben 
Ormosbánya Szénbánya munka-
helyről 207 fő fogvatartottat szál-
lítottak az intézetbe, akik 1956. de-
cember 12-én kitörést kíséreltek 
meg, az eredményesség érdekében 
a személyzet tagjai közül 4 főt tú-
szul ejtettek, de nem bántalmaz-
ták őket. A zendülést kormány-
biztos irányításával 20 fő karha-
talmista számolta fel. Kívülről az 
ablakokra lőttek, a lövések hal-
latán a rabok a túszokat elenged-
ték, majd később a zárkák ajtaját 
eltorlaszolták, amit az ablakokon 

keresztül erős vízsugárral szünte-
tett meg a karhatalom. Az októbe-
ri események miatt 1956.december 
15-én a parancsnokot Farkas Sán-
dor szds-t leváltják, előbb az orszá-
gos parancsnokságon előadóként 
dolgozik, majd a váci intézet pa-
rancsnokának nevezik ki. 1957 jú-
niusában fegyelmileg elbocsájtják.
Ettől kezdve Farkas folyamatosan 
kérte ügyének felülvizsgálatát, és 
rehabilitációját. Az egyik beadvá-
nyában a következőket írja:
 „a börtönben lévő 33 fős nagyidős 
elítélteknek életük árán is szándé-
kukban állt a börtönből való kitö-
rés. Az esetet jelentettem az akkori 
országos parancsnoknak és segít-
séget kértem. Azt az utasítást kap-
tam, hogy nyissak tüzet az elítéltek-
re és az utolsó golyóig lőjem őket 
és az utolsó golyót hagyjam meg 
magamnak. Jelentettem az esetet 
a Borsod Megyei Rendőr-főkapi-
tánynak is kérve a segítségét. A vá-
lasz hasonló volt az előző utasítás-
hoz, azzal a különbséggel, hogy ha 
egyetlen egy elítélt kijön a börtön-
ből élve, engem fog agyonlövetni 
és utána majd ad segítséget. Végül 
részemről az ügy lerendeződött vér 
és emberáldozat nélkül.”
Farkas Sándor bv. századost csak a 
rendszerváltás után, 1990-ben re-
habilitálták, elbocsátásának „fe-
gyelmi” jogcímét törölték. 1990. 
augusztus 1- i hatállyal nyugál-
lományú bv. alezredessé léptet-
ték elő. 1992-ben pedig a Magyar 
Köztársaság Elnöke az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc so-
rán tanúsított magatartásáért ré-
szére az 56-os Emlékérmet adomá-
nyozta. 
UK: Milyen hatása volt a forra-
dalomnak a büntetés-végrehaj-
tásra?
A szabadításoknak köszönhető-
en 1956 decemberében jócskán le-
csökkent a börtönben lévők száma, 
míg korábban 1956 elején a Ráko-
si rezsimnek köszönhetően közel 
60.000 ember élt rácsok mögött, 
addig ez a szám 1956 decemberé-
re 5365 főre csökkent. A politikai 
hatalom közel tíz éves ámokfutása 
közvetlenül közel 700.000 embert 
érintett közvetve pedig a hozzá-
tartozóikat is. Az 1956-os októbe-
ri forradalom elhozta a szabadulást 
az ártatlanul bebörtönzötteknek. 
Ami viszont a forradalom leveré-
se után következett be a forrada-
lom aktív részt vevőivel és az osz-
tályidegenekkel szemben az tör-
ténelmünk egyik legvéresebb leg-
szégyenteljesebb leszámolásaként 
került be az 1990-es rendszerváltás 
utáni történelemkönyvekbe. 
 
 

Kassai-Balla Krisztina

SZABADSÁG KINT ÉS BENT
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A következő interjúban 1956 újhelyi eseményeinek egy kevésbé ismert történetéről, az itt fogvatartott rabok szabadításáról olvashatnak. 
A büntetés-végrehajtás 1956-os eseményeit dr. Estók József ny. bv. dandártábornok kutatja országos viszonylatban.  A Nemzeti Emlékezet 
Bizottság Hivatalának külsős munkatársa, tudományos kutatójaként városunk börtönbeli eseményeit is jól ismeri.

1956 eseményei a sátoraljaújhelyi börtönben
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ÚSZÁS A FORRADALOM EMLÉKÉRE

ÚJHELYI KÖRKÉP

Ünnepelni, emlékezni sokféle-
képpen lehet. Akár sportrendez-
vénnyel is méltó lehet egy ün-
nep. Sátoraljaújhelyen már több 
éves hagyománya van az 1956 
m-es úszásnak, amellyel a sport 
sajátos nyelvén kívánnak emlé-
ket állítani a fi atalok. "Itt a rész-
vétel a legfontosabb!" Hallhattuk 
dr.Esztergomy Zoltánné DSB tit-
kártól, aki már több éve szervező-
je a teljesítménypróbának.

Bármilyen úszásnemben 78 hosszt 
kell teljesíteni a vállalkozó ked-
vű csapatoknak melyre iskolák-
ból, és munkahelyekről is várjuk 
a résztvevőket. Az évek folyamán 
egyre népszerűbb lett ez a pró-
ba, amellyel szeretnénk a gyere-
kek érdeklődését felkelteni a tör-
ténelmi események iránt. Ez ta-
lán a legsportosabb ünnepünk is, 
hiszen 60 évvel ezelőtt a forrada-
lom napjaiban, amíg Budapesten 
a forradalmárok a szabadságért 

harcoltak, a magyar sportolók 
Melbourben az olimpián az ottho-
niakért is küzdöttek. Ennek egyik 
legendás eseménye volt a szovjet-
magyar véres vízilabda mérkőzés.
Bár ez egy teljesítménypróba, így 
természetesen egymással is ver-
senyeznek a csapatok, akik kö-
zött tavaly az katolikus középis-
kola csapata 29 perc alatt teljesí-
tette a távot. Ahogy 1956-ban Bu-
dapesten, ezen a megmérettetésen 
is a fi atalok játszották a főszere-
pet, így különös üzenete is van en-
nek a napnak. Szamosvölgyi Pé-
ter Sátoraljaújhely polgármeste-
re a megnyitóbeszédében hangsú-
lyozta: sokáig homály fedte a for-
radalom eszméit, napjainkban is 
sokan, sokféleképpen beszélnek 
róla, s talán ez a próba is hozzá-
járul felkelteni a fi gyelmet a fi a-
talokban történelmünk ezen ese-
ményére. Igyekezzünk megtalál-
ni, és beszéltetni azokat az embe-
reket, akik átélték az eseménye-
ket, mert ez is hozzájárulhat job-
ban megismerni ezt a 90-es évekig 
tabuként kezelt eseményt. A csa-
patok idén is becsülettel a forrada-
lom eszméihez illően teljesítették 
a távot, emlékezve a hősökre és 
a sporttal egészségükért is tettek 
az úszással. A 78 medencehosszat 
ebben az esztendőben is a katoli-
kus általános és középiskola csa-
patai teljesítették a leggyorsabban.
           Tóth István

AZ ÉV EMLŐSE A DENEVÉR

Rajtunk áll, hogy az idő barát vagy 
ellenség. Az idő fogalma ugyanis 
önmagában nem jó vagy rossz, an-
nak felhasználása teszi értelmessé 
vagy haszontalanná. Az idő folyása 
bár nem lassítható, saját életünkben 
az idő kerekének forgását jelentő-
sen befolyásolhatjuk jó vagy rossz 
irányba. Ám a személyes időnkkel 
való gazdálkodás nem velünk szü-
letett tehetség, hanem tanult folya-
mat. Ez magában hordozza a lehe-
tőséget, hogy magunk döntsük el, 
kifolyik-e az életidő a kezünkből 
vagy sem. Teendőink elvégzéséhez 
mindnyájan ugyanannyi időt ka-
punk, így ha úgy érezzük, semmire 
sincs időnk, az nem az idő hibája.
Mivel én szeretném kézben tartani 
az időmet, vettem egy gyűrűs ka-
lendáriumot, amelyben a napi ese-
mények és a teendőlisták egyaránt 
fi gyelemmel kísérhetők. Ám egy 
naptár önmagában még nem hoz-
za meg a jó időbeosztást, ahhoz mi 
kellünk.Az egyik legnagyobb idő-
nyerő tényező a rendszer, rendsze-
resség. Tehát az, hogy amit csak 
lehet, automatizálunk: kiszámít-
hatóvá tesszük a rendszeresen is-
métlődő tevékenységeket, ezál-
tal megspóroljuk a kisebb dönté-
sek meghozatalával töltött időt.
Igaz, jó időbeosztással, megfele-

lő rendszerrel sem lesz több időnk, 
de arra mindig jut majd, amit iga-
zán fontosnak tartunk. Ne hagyjuk, 
hogy az élet elszálljon felettünk, 
az idő csak úgy elrepüljön. Amit 
lehet, egyszerűsítsünk!Nekem eb-
ben sokat segített, hogy megta-
nultam selejtezni, egyszerűsíteni 
a környezetemet. Már nem tartok 
meg minden lomot, és a korábban 
felhalmozott haszontalan dolgokat 
is kiselejteztem. Azóta egy átlátha-
tó lakással rendelkezem, ahol min-
dent megtalálok, amire szükségem 
van. Ráadásul ma már nem haloga-
tok: vagy megteszem, vagy átszer-
vezem, vagy későbbi feladatlistá-
ra írom fel az adott teendőt. De a 
legfontosabb, hogy tudatosítsuk: 
az időnk helyes eltöltése elsősor-
ban rajtunk áll, és ha nem jól bá-
nunk vele, azért is mi tartozunk 
érte felelősséggel. Nem hibáztat-
hatunk érte másokat, de megtehet-
jük, hogy jobb időbeosztással, jobb 
minőségű életet éljünk. Mindenki-
nek 24 órából áll egy nap, csak raj-
tunk múlik, hogyan gazdálkodunk 
vele!

Írta: Pálné Zavanyi Éva

anyutervez.com

Időbeosztás – ami rajtunk múlik

Hazánkban 29 dene-
vérfaj él. Sok eset-
ben csak annyit 
mondunk egy ebbe a 
csoportba tartozó ál-
lat láttán, hogy de-
nevér. Tudom, hogy 
reptében nehéz len-
ne meghatározni, de azzal azért 
jó, ha tisztában van az ember, 
hogy az egyes denevérfajok kö-
zött változatos külső megjele-
nésbeli különbségek fi gyelhetők 
meg. Ha valaki egy kisegér nagy-
ságú denevért lát szárnyakkal, nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy dene-
vér-gyereket lát. A hazai denevér-
fajok mindegyike kisméretű. A fel-
nőtt törpedenevér a lazán összezárt 
markunkban kényelmesen elfér. A 
legnagyobb termetű faj, a közön-
séges denevér már kevésbé marok-
ba férő, de verébtől nagyobb mére-
tű denevérfaj nem él Magyarorszá-
gon. A madárhoz való hasonlítás 
senkit ne zavarjon meg, a denevé-
rek önálló repülésre képes emlős-
állatok, melyek elevenen hozzák 
világra utódaikat május tájékán, és 
szoptatják őket. Éjszakai életmódot 
folytatnak, azt a munkát végzik éj-
jel, amit a fecskék nappal. Renge-
teg rovart elfogyasztanak. Méret-
től függően a kisebbek nagyon sok 
szúnyogot, a nagyobbak akár cse-
rebogarat is. Mindenesetre haszno-
sak számunkra, mert a legtöbbjük 
gyümölcsrontó rovart is fogyaszt 
nagy számban, ezért mindegyikük 

védett. Téli álmot alszanak, mert 
télen nem találnának táplálékot. A 
híresztelésekkel ellentétben nem 
ragadnak hajba és nem szívnak 
vért! Ha egy szűk pincében össze-
vissza hadonászunk, akkor szeren-
csétlen menekülő denevér lehet, 
hogy meglegyint a szárnyával ben-
nünket, mert úgy sikerül neki. La-
tin-Amerikában élnek olyan dene-
vérfajok, melyek felsértik az alvó 
állat bőrét, és a kigyöngyöző vár-
plazmát lenyalogatják. A mi hazai 
denevéreink kivétel nélkül barátsá-
gos, hasznos, vicces arcoskájú ál-
latkák. Az Abaúj-Zemplén Értéke-
iért Közhasznú Egyesület (www.
azertke.hu) tagjai már 16 éve vég-
zik a környék denevérfajainak fel-
mérését templomtornyokban, pin-
cékben, bányajáratokban. Az ered-
ményeket az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóságának jelentik. Ha 
valakinek még mindig kétségei tá-
madnának a denevérek kedvessé-
gét illetően, forduljanak az egyesü-
let tagjaihoz bátran, vagy olvassák 
el az egyesület kiadásában meg-
jelent Kalandok Denevér Danival 
című mesekönyvet!

Gécziné Nagy Mária
Fotó: Géczi István

dr. Z
inner Tibor, történész, V

E
R

ITA
S T

örténetkutató Intézet kutatócsoport-vezető
„1956 hatvanadik. évfordulója jó alkalom

 arra, hogy beszéljünk arról, volt egy győztes forradalom
! Igaz, hogy nem

 tartott sokáig, és igaz, hogy nem
 rengette m

eg a világot, és nem
 lettek olyan következm

ényei, m
int 1917-nek, és nem

 jött létre egy m
ásik világrendszer. D

e a szocialista 
rendszeren belüli első háborúként, m

egm
utatta a m

agyar nép a világnak, hogy a szabadságvágy nem
 csak a Rákóczi vagy m

ég korábbi időszakokból létezik benne. Erre 56 egy csattanós példa. M
egm

utattuk a világnak azt, hogy egy kis nép m
ire képes…

”
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RÉGEN TÖRTÉNT...

ÚJHELYI KÖRKÉP

Apró hírek a Hegyalja – Zemplénből 1870

HIRDETÉSEK

Kínálatunk: 
akácméz, vegyes virág- és repceméz, napraforgó és 
erdei méz, levendulás, bodzás, csokis, kapucsínós, 

vagy erdei gyümölcsös ínyencségek

Hegyalja címmel a költő Borúth 
Elemér indította meg a megye első 
újságját 1870-ben. 75 éven át volt 
a lap krónikása Újhely és a várme-
gye emberei életének. Példányai 
jórészt elpusztultak, de mikrofi l-
men olvashatók a Városi Könyv-
tárban. Ebből szemelgetünk.

Október
 Kövezet javítása Újhelyben: a kö-
veket ráhordják az útra, összetö-
rik, s azzal borítják be a gödröket, 
„a járó-kelő lakosság nyaktörő ké-
nyelmére”. Javasolták lap indítá-
sakor már a hengerezést, de a vá-
ros anyagi helyzete még ezt a leg-
olcsóbb megoldást sem teszi lehe-
tővé. Javaslat: kövezeti vámot kel-
lene szedni, amire Tokaj már enge-

délyt kapott, Újhely forgalmas és 
megyeszékhely, nem lehetne tőle 
sem megtagadni ezt.

Verekedés kispiaci egyik korcs-
mában honvédek és bodrogközi 
parasztok között. A katonák szu-
ronyaikat használták, több sebe-
sülés történt. A katonaság szolgá-
laton kívüli fegyverviselése ellen 
új adat. Tettesek elfogva, vizsgálat 
indult ellenük.

Hatsek József pesti látszerész 
ajánlja dúsan fölszerelt látszerészi 
áruraktárát a nagyközönség fi gyel-
mébe. Elfogad és becserél használt 
látszerészi tárgyakat. Eladási hely 
a Vadászkürt vendéglő 1. sz. szo-
bájában.

A Szerencs-Újhely vasútvonalon 
múlt pénteken jelent meg az első 
mozdony, Bodrogkeresztúr alatt, 
a vonalra kavicsot szállított. Úgy 
hallják, két hét múlva Patak és Új-
hely között már le lesznek rakva 
a sínek. Kiderült, téves hír, noha 
a vasúti mérnök közölte: a talpfá-
kat most szállítják, csak a jövő hó-
nap közepén kezdik elhelyezni. 
Már egyszer fi gyelmeztették a vá-
rosközpontban építkezőket, akik a 
helyszűke miatt az utca egy részét 
is elfoglalják, hogy azon éjszaká-
kon, amikor a hold nem világít, a 
meszesgödrök mellé lámpást te-
gyenek ki. A fi gyelmeztetésnek ed-
dig nem volt foganatja. Többen be-
lebotorkáltak a gödrökbe.

November
„Hosszú és unalmas őszi esték na-
gyon is érezhetővé teszik egy jó 
dráma és népszínmű társulat nél-
külözését. Csodálkozunk, hogy 
színigazgatóink annyira mellőzik 
Újhelyt, amelynek pedig bár nem 
nagy, de műszerető, mívelt közön-
sége van, mely a kontárok iránt, 
nagyon helyesen, összeteszi keze-
it, míg áldozatkészséggel nyújtja 
azok felé, kik a valódi színművé-
szetnek kegyeltjeiként tűnnek föl. 
Ez állításunkat leginkább aláírja 
Latabár, ki Újhely színi közönsé-
géről maig is mindig elismeréssel 
nyilatkozik.”

Dr. Csorba Csaba

tepliczkymeheszet@gmail.com
Telefon: 06(20) 394 0803 www.mezemplen.hu

Megnyitott  a Tepliczky Mézműhely és Mintabolt!
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HA AZ ÉHSÉG RÁD TALÁL, IRÁNY A ZSOZSÓ ÉTELBÁR!

ÚJHELYI KÖRKÉP

Mindenki ismeri az érzést, amikor 
ránk tör az éhség, ám a hűtő üres, 
és bizony kedvünk sem sok a fő-
zéshez. Na, ekkor jusson eszünk-
be a ZSOZSÓ ÉTELBÁR, ahol 
gyorsan beszerezhetünk valami fi -
nomat! Hogy segítsük a dolgodat, 
íme az elérhetőség:

ZSOZSÓ ÉTELBÁR 

SZÉCHENYI TÉR 3.
(a volt vasedény bolt helyén)

facebook.com/zsozsoetelbar

TEL: +36/70 205-7100

A bőség zavara, avagy nem köny-
nyű a választás…

Egyetlen dolog van, amiben 
nem könnyíti meg a dolgunkat a 
ZSOZSÓ, ez pedig a választás. Bő-
séges a kínálat. Több mint 25 féle 
pizza, szendvicsek, gyrosok, le-
vesek és főételek, saláták és tész-
ták, de még desszertek is vannak 
az étlapon. Hússal és hús nélkül, 
egészségesebb, zöldségesebb és 
az igazán magyaros ízvilágú éte-
lek egyaránt megtalálhatók rajta. A 
lustábbak, elfoglaltabbak választ-
hatják a kiszállítást, de a ZSOZSÓ 
új helyén akár helyben is fogyaszt-
hatók az ételek. 

Az új ZSOZSÓ egy fi atalos, tren-
di hely, ahol kitűnően találkozik 
az egykori vonat restit idéző bel-
ső és a régi amerikai büfé han-
gulata. Itt aztán lehet bandázni, 
jókat enni, beszélgetni, csajozni, 
vagy pasizni. Azért arra fi gyelni, 
kell, hogy gyorsan nyerjük meg a 
kiválasztott szimpátiáját, mert a ki-
szolgálás olyan gyors, hogy az étel 
megérkezése előtt nem sok időnk 
jut a beszédre. Ami pedig a pénz-
tárcánkat illeti, nos ár-érték arány-
ban is teljesen oké a ZSOZSÓ.
Egy jó Zsozsóburgert már 599 
Ft-ért megkapsz, egy normál piz-
za ára, pedig nincs 1000 forint!
És akkor még nem említettük a 
csak náluk kapható, helyben készí-
tett pizza ropogóst, amely levesek 
és saláták laktató kiegészítője. 

Mi tart vissza attól, hogy jót 
egyél?

A ZSOZSÓ ÉTELBÁRBAN
minden feltétel adott egy kellemes 
ebédre, vacsorára, étkezésre a hét 
minden napján. Igen, hiszen hét-
főtől-vasárnapig várják a vendé-
geket. Folyamatos akciókkal tart-
ják karban az állandó vevők fi gyel-
mét, amelyekről a közösségi olda-
lon adnak tájékoztatatást. A ven-
dég fi zethet étkezési utalvánnyal 
vagy kézpénzzel, amit garantáltan 
nem csak egyszer tesz majd. Aki 
egyszer járt már a ZSOZSÓBAN 
biztosan visszalátogat majd, mert 
itt semmi nem tartja vissza attól, 
hogy jót egyen!

2016.november 04. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás kulturális 
magazin
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik. EKE 
Comenius Campus tanévnyitó 

2016.november 05. szombat
18.00: Vágatlanul. Indul a 
bakterház.
Falusi komédia a Sodrás Amatőr 
Színjátszók előadásában. 
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta: Válogatás a hét 
magazin műsoraiból

2016.november 6. vasárnap
18.00: Héten történt
18.30: Zemplén zenéi: 90 éves 
a Dohánygyári Fúvószenekar. 
Ünnepi koncert 

2016. november 07 hétfő
18.00: Egyházi idő. Jehova tanúi 
Kongresszusai
18.30: Katedra. „Az óra újra 
jár”- megújult a Sárospataki 
Református Kollégium
19.00: Hír7
19.20:Nemzedékeken át. A 
Magyarok Világszövetsége 
Zemplén Tagozatának tagjai 
emlékeznek 1956-ra 

2016.november 08 kedd
18.00: Első kézből. Beszélgetés 
Sátoraljaújhely polgármesterével
18.30: Zempléni mozaik: Erdélyi 
János konferencia Sárospatakon 
19.00: Hír7
19.30: Zempléni mozaik. 
Bemutatkozik a Kassa repülőtér 

2016.november 09. szerda
18.00: Sorstársak. Fogyatékkal 
élők XI. Kulturális Találkozója 
18.30: Közösségi Felsőoktatási 
Képző Központ Sátoraljaújhelyen
19.00: Hír7
19.30: Műsorcsere. 

2016.november 10. csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt! 
Gombák a mesékben, képekben és 
élőben
18.30: Kipufogó
19.00: Hír7
19.20: Város Napi Vígasságok 

2016. november 11. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik. A futás 
nagyasszonya Monspart Sarolta 
Sátoraljaújhelyen

2016. november 12. szombat
18.00: ZemplÉnélmény: 
Fölszállott a Páva gálaest 
Sárospatakon 
19.00: Megyei Híradó
19.30: Fool Moon koncert 

2016.november 13. vasárnap
18.00: Héten történt
18.30: Egyházi közvetítés

2016.november 14. hétfő
18.00: 44.Édes Anyanyelvünk 
Nyelvhasználati Verseny 
összefoglaló 
18.30: Nagyasszonyok Sárospatak 
történetében 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik. 
Bányásznap 2016 Perlit 92. Kft 

2016. november 15. kedd
18.00: Első kézből. Beszélgetés 
Sárospatak polgármesterével
18.30: Sorstársak 
19.00: Hír7
19.20: Vásártéri Napok 
Sárospatakon 

2016.november 16. szerda
18.00: Az év pincészete a Patrícius 
Borház 
18.30: Közügy Sárospatak. 
Szezonértékelő Végardó Fürdő 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik: Gulag-
sors Konferencia 

2016.november 17 csütörtök
18.00: Testületi ülés összefoglaló 
Pálháza 
18.30: Terápia 
19.00: Hír7
19.20: Kulturális tallózó. IV. 
Juhász Újév Dömötörkor 

2016. november 18. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Zsólyomkai Pincenapok

2016. november 19. szombat
18.00: Szomszéd Vár –Szeged tv 
műsora
19.00: Megyei híradó
19.30: Huncutka Bábszínház. 
Penna Jankó 

2016. november 20. vasárnap
18.00: Héten történt
18.30: Zene világnapi műsor a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
növendékeinek és tanárainak 
műsora 

2016. november 21. hétfő
18.00: Egyházi idő. A 
görögkatolikus egyház képi világa 
19.00: Hír7
19.20: Brüsszeli magyar 
cserkészek tábora 

2016.november 22. kedd
18.00: Zempléni Mozaik. 25 éves 
a ZRVA. Jubileumi Konferencia 
18.30: Katedra extra: Digitális 
eszközök alkalmazása az 
oktatásban 
19.00: Hír7
19.20: Élet/Mód Magazin Abaúj 
Tv

2016.november 23. szerda
18.00: Biztonság Napja 2016 
18.30: X. Nemzetközi 
Kórusfesztivál 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik. 
Jótékonysági vadászat Kossuth 
Vadásztársaság 

2016. november 24. csütörtök
18.00: Első kézből… Dr. Hörcsik 
Richárddal 
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyből

2016.november 25. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sárospatakról

Ingyenes házhozszállítás
Sátoraljaújhely területén!

Céges, családi, vagy egyéb
rendezvényekre hidegtálak

készítése!

D
r. Szűcs G

yuláné nővér tanulóként érte m
eg a forradalm

at a fővárosban. A
 Piarista K

ollégium
 diákjainak m

esélt em
lékeiről.

„Azokban a napokban m
indenki nagyon boldog volt, és olyan öröm

m
el és m

egértéssel fordult egym
áshoz. M

intha m
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ÚJHELYI KÖRKÉP

"ÉN ÉRZEM ŐKET ÉS EMLÉKEZEM"

Kedves Újhelyiek!
Engedjék meg, hogy szíves figyel-
mükbe ajánljam és bemutassam 
a városunkban működő Sátor-
aljaújhelyi Egyesített Szociális 
Intézmény szolgáltatásait, va-
lamint tájékoztassam Önöket az 
igénybevétel lehetőségeiről. Ha 
családjukban, környezetükben el-
látásra szoruló idős, beteg, fogya-
tékkal élő személyt gondoznak, il-
letve ismernek, készséggel állunk 
rendelkezésükre és ajánljuk fel se-
gítségünket, hogy megkönnyítsük 
mindennapjaikat. 
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Csernai Ferencné igazgató

Sátoraljaújhelyi Egyesített 
Szociális Intézmény Időskorúak 

Otthona 

Sátoraljaújhely, dr. Molnár János 
u. 12. Tel: 47/322-758
Feladata: ápolást, gondozást, tel-
jes körű ellátást nyújtó bentlakásos 
intézmény időseknek.

Alapszolgáltatási Központ, 
Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

Sátoraljaújhely, Hősök tere 10. 
Tel: 47/52 -076
Étkeztetés: Ebéd biztosítása a szo-
ciálisan rászorultak részére hely-
ben fogyasztással, elvitellel, illetve 
kiszállítással. Orvosi javaslatra di-
étás étkezés is igényelhető.
Házi segítségnyújtás: Szociális 
segítés és személyi gondozás ke-
retében a lakókörnyezetben nyújt 
segítséget az időseknek az önálló 
életvitel fenntartásához. 

Támogató szolgáltatás: Fogyaté-
kos személyek gondozását bizto-
sítja a lakókörnyezetükben, vala-
mint szállítást a közszolgáltatások 
igénybevételéhez. 
Család- és gyermekjóléti szolgá-
lat: Családsegítés keretében a szo-
ciális vagy mentálhigiénés prob-
lémák, illetve krízishelyzet miatt 
támogatásra szoruló személyek-
nek, családoknak nyújt segítsé-
get az életvezetéshez, ügyintézés-
hez, szolgáltatások, támogatások 
igénybevételéhez. 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont: A gyermekvédelmi gondos-
kodás keretébe tartozó hatósági in-
tézkedésekhez kapcsolódó tevé-
kenységeket látja el.

Idősek Nappali Intézménye
Sátoraljaújhely, Hősök tere 10. 
Tel: 47/ 324–104 10.
Idősek nappali ellátása: Az idő-
sek klubja a napközbeni tartóz-
kodásra, társas kapcsolatokra, az 
alapvető higiéniai szükségletek ki-
elégítésére, étkeztetésre, kulturális 
és szabadidős programok igénybe-
vételére ad lehetőséget. 

Szenvedélybetegek Közösségi 
ellátása

Sátoraljaújhely, Hősök tere 10. 

A SÁTORALJAÚJHELYI ESZI SZOLGÁLTATÁSAI
Tel: 47/321-938
Szenvedélybetegek Közösségi El-
látása: Önkéntesen igénybe vehe-
tő szolgáltatás, melynek célja a 
szenvedélybetegek lakókörnyezet-
ben történő gondozása, gyógyulá-
suk, életmódváltozásuk elindítása 
és önálló életvitelük segítése.

Idősek Klubja, Fogyatékosok 
Napközi Otthona

Sátoraljaújhely, Hunyadi u. 8. 
Tel: 47/322-570
Fogyatékosok Napközi Otthona: 
A fogyatékkal élő felnőttek önálló 
életvitelét segíti, lehetőséget bizto-
sít a társas kapcsolatokra, étkezés-
re, tisztálkodásra, szabadidős vala-
mint képesség- és készségfejlesztő 
programok igénybevételére.

„Én érzem őket és emlékezem” címmel több programból álló rendezvénnyel emlékeztek meg Sátoraljaújhelyen az 1956-os forradalom 
eseményeiről. A Zemplén Galériában helytörténeti kiállításon keresztül ismerhető meg városunk forradalmi eseményeinek története.Előadást tar-
tott Dr. Nagy-Bozsoky József személyes, forradalmi élményeiről, volt szervezett mozifilm vetítés a város általános és középiskolás tanulóinak. 
Végezetül október 23-án Sátoraljaújhely ifjú táncosainak, és amatőr színészeinek közreműködésével dramatikus játékot mutattak be a Latabár 
Színházban. A rendezvénysorozat a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásából valósította meg 
a Kossuth Lajos Művelődési Központ.
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