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2016-ban történt Adni jó! Brazília egy újhelyi 
lány szemével

Szép kertek, 
virágos házak 

versenye2 3 4 5

MEGTARTANI, TOVÁBBVINNI, FEJLESZTENI

INNOVÁCIÓ ÉS HAGYOMÁNY A DOHÁNYGYÁRBAN

Az újév első napjai mindig a 
számvetésről, a visszatekintésről 
szólnak. Milyen volt az elmúlt 
esztendő? Mit szeretnénk megva-
lósítani idén? Mi az, amin bizto-
san változtatni fogunk?  Ugyan-
ezeket a kérdéseket nem csak mi 
magánemberek, de a város veze-
tői is felteszik. Szamosvölgyi Pé-
ter december elején a városi köz-
meghallgatáson, és a Zemplén 
Televízióban is értékelte Sátor-
aljaújhely elmúlt egy évét, és ki-
tért a tervekre. Ennek nyomán 
készült összeállításunk.

Megtartani 
Sátoraljaújhelynek is, mint más 
észak-kelet magyarországi város-
nak komoly kihívást jelent a fiata-
lok megtartása. A város saját esz-
közeit úgy bővítette, hogy a fiata-
loknak vonzó legyen Sátoraljaúj-
hely. A középiskolásoknak három 
éve működik a polgármester ösz-
töndíjasa program. A négy helyi 
középiskolából választanak ki ha-
vonta egy szorgalmas, tanulni és 
dolgozni vágyó újhelyi fiatalt. A 
diplomás, vagy szakmával rendel-

kező fiatalokat a Fiatal Sátoralja-
újhely Programon keresztül tudják 
támogatni az itt működő vállalko-
zások, intézmények. Az első mun-
kavállalók járulékait, bérének egy 
részét a programon keresztül átvál-
lalják, a támogatás lejárta után na-
gyobb esély van az állás megtartá-
sára. Az új vagy használt lakásuk 
megvásárlására készülő párok ka-
matmentes önkormányzati hitel 
igényelhetnek, hosszú futamidő-
vel. 2016-ban újra többen éltek ez-
zel a lehetőséggel. A CSOK meg-
jelenésével ingatlan katasztert ké-
szített a város, amelyben az önkor-

mányzati és a magánkézben lévő 
beépíthető terülteket mérte fel. Az 
önkormányzati telkeket kedvez-
ménnyel vásárolhatják meg az új 
lakást építő párok. Az elmúlt év 
nagy sikere a Miskolci Egyetem-
mel való együttműködés, amely-
nek nyomán két egyetemi szakon 
indul képzés a városban. Az önkor-
mányzat minden segítséget meg-
ad az ide jelentkező hallgatóknak. 
Még szeptember előtt kidolgozzák 
ennek formáját. A cél itt is ugyan-
az, a városban lévő ipari cégeket 
támogatni friss munkaerővel, és 
megtartani a fiatalokat.

Továbbvinni
Az önkormányzat saját költségve-
tésének terhére több alapot külö-
nített el, amelyből különböző cél-
feladatokat finanszíroznak. Ilyen 
az út- és járda felújítási alap. Eb-
ből újult meg a Fasor, a Stuller és 
Popelyás utca járdája, lett gyalog-
út Széphalomban, és újították fel 
a Popelyás utca teljes szakaszát. 
A következő három évben 30 mil-
lió forintot szeretne fordítani a vá-
ros a gyalogutakra. A karbantartá-
si alapból épülnek új buszmegál-
lók városszerte, melyet a Városel-
látó Szervezet készít el. A város-
rendezési szempontból fontos terü-
leteken lévő lakások megmentését 
szolgálja a lakásvásárlási alap.  Évi 
15 millió forintos keretből olyan 
lakásokat vásárolnak meg, ame-
lyeket felújítás után bérlemény-
ként tudnak hasznosítani. Az ala-
pokat a polgármester kezdeménye-
zésére belvárosi homlokzat felújí-
tási kerettel bővítik. A sétáló utcát 
övező társasházak külső homlok-
zatainak renoválását vállalja az ön-
kormányzat ebből a forrásból.

Városunk ipartörténetének szo-
ros része a dohánygyár. Az üzem 
létesítése egészen 1867-ig nyúlik 
vissza.

Ekkor határozta el a Magyar Kirá-
lyi Dohányjövedék, hogy szivar-
gyártó üzemet létesít Sátoraljaúj-
helyben. A termelés 1891. novem-
ber 26-án indult meg egy ideigle-
nes üzemben. A környék dohány-
zási szokásaira építve ekkor a szi-
varkészítés volt a meghatározó.
A jelenlegi gyár 1894 őszén kezdte 
meg a működést. Az első világhá-
ború idején a munkatermeket hadi-
kórházzá alakították át, itt ápolták 
a megsebesült katonákat. Egy éves 
szünet után folytatódott a munka. 
Az első gyártógépeket 1920-ban 
és 1921-ben szállították le az új-
helyi gyárba.1932-ben megszün-
tették az eredeti termék, a szivar 
gyártását, ezután kizárólag cigaret-
tát készítettek az újhelyi üzemben.  
A termelés a második világhábo-
rú alatt is folyt. 1985-ben a do-
hánygyár függetlenné vált az álla-
mi felügyelet alatt álló Dohányjö-
vedéki Ellenőrző Szervtől. A gyá-
rat regisztrálták, mint Sátoraljaúj-

helyi Dohánygyár. A függetlenség 
előnyeit kihasználva a Sátoraljaúj-
helyi Dohánygyár 1991. december 
31-én részvénytársasággá alakult. 
1992-ben privatizálták. Az Álla-
mi Vagyonkezelő Vállalat részvé-
nyeinek felvásárlásával a második 

legnagyobb amerikai multinaci-
onális dohánygyár a Reynolds 
Tabacco Company vált a fő részvé-
nyessé. Az amerikai cég 1997-ben 
azonban úgy döntött kivonul a ma-
gyar piacról és eladja részvénye-

expandáló üzem kialakítása. Inf-
rastrukturális fejlesztések is végbe 
mentek. Például felújították a gyár 
összképét meghatározó kerítést. A 
dohánygyár tulajdonosainak, igaz-
gatóságának köszönhetően a cég 
a gazdaságilag is nehéz időszak-
ok alatt is fennmaradt, és megve-
tette lábát a magyar és a külföldi 
dohánypiacon. A folyamatos inno-
vációnak, fejlesztéseknek köszön-
hetően több éve növekedni is tud. 
Sikereit bizonyítja, hogy évek óta 
az első tízben szerepel a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében műkö-
dő vállalkozások nettó árbevétele, 
hozzáadott értéke és a foglalkoza-
tási adatai alapján felállított TOP 
100-as listán.
A gyár működésének 125. és a 
Continental Dohányipari Cégcso-
port fennállásának 20. évfordu-
lójának jegyében rendezték meg 
az idei évzáró karácsonyi partit. 
Hagyományosan itt ismerték el 
azon dolgozóiknak munkáját, akik 
ez évben kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak. Tizenegy dolgozót ré-
szesítettek a gyár Kossuth díjában.

László Mária

Folytatás a 3. oldalon

it. 1998. január 1-én a Continental 
Dohányipari Zrt. akkori nevén V. 
Tabac Dohányipari Rt. lett a sá-
toraljaújhelyi gyár tulajdonosa. Az 
1996-ban Hódmezővásárhelyen 
két magyar család összefogásával 
létrejött cég a bezárástól mentette 

meg a vállalatot.
A magyar tulajdonos az elmúlt 18 
év alatt több milliárd forint érté-
kű beruházást hajtott végre. Ezek 
közé tartozik a teljes szivarkagyár-
tó vonal felállítása és a dohány-
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Kassai-Balla Krisztina

Elbúcsúztattuk a 2016-os eszten-
dőt! Az új év feladati előtt visz-
szatekintettünk, és összefoglaltuk 
Önöknek, mi történt Sátoraljaúj-
helyben az elmúlt esztendőben.

Ingatlan kataszter készült Sátor-
aljaújhelyen

Saját beépíthető földterületei-
nek 20-30%- os árengedményé-
ről döntött januárban a sátoraljaúj-
helyi képviselőtestület. A kedvez-
ményes telkeket a családi otthon-
teremtési kedvezményt mellé ve-
hetik igénybe az itt lakó fiatal há-
zaspárok. Ugyanekkor határozták 
meg azt is, hogy az önkormányza-
ti és a magánkézben lévő üres, de 
beépíthető területeket összeírják, 
ezzel segítve az építkezést tervező 
családokat.

Nem kell duplán hulladékszállí-
tási díjat fizetni a vállalkozások-
nak

Az év elején a sátoraljaújhelyi pol-
gármester kezdeményezésére in-
dult el az egyeztetés a hulladék-
szállítási vállalat és az önkormány-
zatok között a dupla szemétdíj kér-
désében. Korábban a helyi szol-
gáltató azoknak a vállalkozóknak, 
akik magánlakásokba bejelentett 
székhellyel rendelkeztek a lakos-
sági hulladékszállítás és a vállal-
kozói tevékenység után is kiszám-
lázott díjat. A sátoraljaújhelyi fő-
jegyző vezetésével elkészült egy 
helyi rendelet tervezet, amelynek 
segítségével minden település ma-
gára igazítva szabályozhatja ezt 
a problémát. Így azok a gazdasá-
gi társaságok, egyéni vállalkozók, 
akik igazolják, hogy adott helyen 
már egyszer megfizették a hulla-
dékszállításai díjat mentesülnek 
a fizetés alól. A települések a fel-
mentés szabályait, és egyéb kitéte-
leket saját helyi rendeletükben fo-
galmazzák meg.

Doni Hősök Emléktúra

A Magyar Tartalékos Szövetség 
februárban rendezte meg a Doni 
Hősök Emléktúrát. Az esemé-
nyen az ország 5 pontján több mint 
250 katonai hagyományőrző vett 
részt. Zemplénben Háromhutáról 
indult a túra, és Komlóska, Her-
cegkút, Sárospatak, Károlyfalva, 
Rudabányácska érintésével Sátor-
aljaújhelyen zárult. A városban ka-
tonai hagyományőrzők, cserké-
szek, a börtön és a rendőrség mun-
katársai és a menethez csatlakozott 
civilek a Zempléni Menetszázad 
tagjaival együtt a köztemetőben 
rótták le tiszteletüket a doni hon-
védek előtt.

Egyetemi képzés indul Sátoral-
jaújhelyen

Áprilisban a Miskolci Egyetemen 
aláírt együttműködési megállapo-
dás volt az első komoly lépés a Kö-
zösségi Felsőoktatási Képző Köz-

pont sátoraljaújhelyi elindulásá-
hoz. Az intézmény rektora az újhe-
lyi önkormányzat szándékát hite-
lesítette először április végén, ez-
zel pedig elindult a központ létesí-
tésének hivatalos folyamata. Me-
gyénkben Sátoraljaújhelyen kívül 
az ózdi önkormányzattal kötött ha-
sonló megállapodást az egyetem.

Taneszközök határon túlra

Egy sátoraljaújhelyi vállalkozónak 
köszönhetően több millió forint 
értékű taneszköz támogatás vit-
tek Óbecsére és Sóváradra a sátor-
aljaújhelyi önkormányzat tagjai. 
Sóváradon a helyi iskolának adták 
át az adományokat, Óbecsén a Pe-
tőfi Sándor Magyar Kultúrkör gaz-
dálkodik majd az iskolaszerekkel. 
Mindkét helyen meghívták a he-
lyi iskolásokat a Nyolc ország egy 
nemzet táborba, amelyet 2016-ban 
is az Összetartozás Napjához iga-
zítva szervett meg az önkormány-
zat határon túli és anyaországi gye-
rekeknek.

Átadták a Sólyom II-t

Két sólyom száll a sátoraljaújhe-
lyi hegyek között. Június elsején a 
Zemplén Kalandpark második kö-
télpályás átcsúszóját is átadták. A 
beruházás alig négy hónap alatt ké-
szült el, így a nyári szezonban két-
szer annyi vendég próbálta ki a 
nem mindennapi, repüléshez ha-
sonlítható élményt.

Nyitott Pincék Károlyfalván

Károlyfalva egyik gyöngyszeme 
a felső pincesora. A településré-
szi önkormányzat július elején ki-
lencedik alkalommal rendezte meg 
ezen a helyszínen a Nyitott Pincék 

Napját, melynek célja idén is az 
itt készülő Tokaj-hegyaljai borok 
bemutatása, megismertetése. A jó 
hangulatú rendezvényt szervezők 
szándéka, hogy ne csak a faluban 
élők és az onnan elszármazottak is-
merjék meg a helyet, de a nyáron 
Zemplénbe látogató turisták is.

Játszótér bővítés

Teret adnak a játéknak! Számol-
tunk be szeptember elején az újhe-
lyi játszóterek tervezett fejleszté-
sekről. A Tokaj-Hegyaljai Fejlesz-
tési Terv segítségével a város ko-
rábbi közösségi tereinek helyére 
új, mai igényeknek megfelelő, mo-
dern játékok kerülnek majd. A 75 
millió forintos fejlesztésből 11 he-
lyen újulnak meg terek már 2017-
ben.

Vasúti pálya átadó

Ünnepélyes keretek között átadták 
a 3.1 milliárd forintból felújított 
Olaszliszka-Tolcsva- Sárospatak 

közötti vasúti pályát. Az utazó kö-
zönség december 11-től újra igény-
be veheti a vasúti szolgáltatást. Az  
átadón bejelentették, 2017-ben 
folytatódik a Sárospatak-Sátoral-
jaújhely közötti szakasz megújítá-
sa, ezzel együtt pedig európai uni-
ós forrás igénybevételével a villa-
mosításra is lesz lehetőség.

Jégcsarnok szezonnyitó

A Jégcsarnok átadójával október 
utolsó szombatján hivatalosan is 
elindult a korcsolyaszezon. A Jég- 
és rendezvénycsarnok fedését a 
nyár elején kezdték el, szeptem-
berre el is készült a mintegy 2000 
négyzetméternyi csarnoképület. A 
pálya mellett mobil lelátókat he-
lyeztek el, így a kísérők, illetve a 
jégkorongmérkőzéseket követők is 
kényelmesen figyelhetik a pályát. 
2016-ban a korábbi árakhoz képest 
mérsékeltebb díjakat szabott meg a 
város, a tervek szerint március vé-
géig élvezhetjük a jeget.

Járdafelújítási Program

Októberben járda felújítási prog-
ramról döntött a képviselőtestület. 
Az önkormányzat három éven 
át harminc millió forint érték-
ben szeretné helyreállítani azo-
kat a gyalogutakat, melyek rossz 
állapotban vannak. A felújítást a 
Városellátó Szervezet által gyár-
tott térkövekkel valósítanák meg, 
a megfelelő mennyiségű járólap 
gyártásához pedig eszközfejlesz-
tés is szükséges. A program in-
dítása előtt 2016 nyarán a város 
több pontján térkő burkolattal újí-
tottak meg járdaszakaszokat.
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folytatás

Ezeket a programokat szeretné 
folytatni a város 2017-ben - hang-
zott el a közmeghallgatáson. 
Ahogyan a várfelújítást is. Az Új-
helyi Vár feltárására kisebb pályá-
zati támogatásokat nyert eddig az 
önkormányzat, ennek köszönhető-
en ismerték meg az itt élők a törté-
nelmi emlékhelyet, és ma már tu-
risztikai célpont is a vár. A turiszti-
kai attrakciók fejlesztésében 2016-
ban nagyot lépett előre Sátoralja-
újhely. A jég-és rendezvénycsar-
nok fedése, a Sólyom II megépí-
tése, a mászófalak további bővíté-
se még több turistát vonzott a vá-
rosba. Azért, hogy a kalandpark ne 
csak a turisták, de az itt élők szó-
rakozási lehetősége legyen, foly-
tatódik a 20%-os újhelyi kedvez-
mény, mely egész évre szól. Éven-
te kétszer fél áron kalandparkoz-
hatnak az itt élők. Az Újhelyi Ked-
vezmény akciót, mely az újhelyi 
lakcímkártyával vásárlók vehetnek 
igénybe, szintén folytatatják.  Az 
év végéig közel 30 vállalkozó je-
lezte, továbbra is kedvezménnyel 
vásárolhatnak náluk az újhelyiek.

Fejleszteni
2016 a tervek éve volt. Március-
tól-decemberig huszonhét új uniós 
pályázatot nyújtott be a sátoral-
jaújhelyi önkormányzat. A Terü-
let és Településfejlesztési Opera-

tív Programok (TOP) a város út- és 
csatornahálózatának újítására, ipa-
ri parkjának fejlesztésére, intézmé-
nyeinek energetikai korszerűsíté-
sére ad lehetőséget. Ezekből újulna 
meg a Kossuth tömb belső, a Szín-
ház és Mozi köz,  lenne korszerűbb 
és modern a két városi óvoda, épül-
het körforgalom a Vasvári és Rá-
kóczi utca csomópontján.  A tervek 
sora hosszú, közel öt milliárd fo-
rint értékű fejlesztésekről szólnak. 
A polgármester így zárta a Zemp-
lén Televízióban elhangzott beszé-
dét: Remélem, hogy együtt egy bol-
dog, szerethető és sikeres újeszten-
dőt kezdhetünk el! 

Kassai-Balla Krisztina

Zemplén Közcélú Televíziózásá-
ért Egyesület:
A Zemplén Televízió dolgozói 
úgy döntöttek, nem csak tudósíta-
nak az adományozásról, de ők ma-
guk is segítenek. Azoknak vittek 
ajándékot, akik másokat támogat-
nak. Az Erzsébet Kórház gyermek-
osztályának dolgozóit lepték meg 
egy hasznos ajándékkal, a kis be-
tegeket pedig édességgel. Hason-
ló támogatásokhoz szívesen hasz-
nálják fel az idei szja 1%-ból be-
folyt adományokat is. Adószámuk: 
18430907-2-05

A karácsonyi és az azt megelőző időszakban jóval érzékenyebben vagyunk, és jobban odafigyelünk a rászorulókra. Nem csak másoknak oko-
zunk örömöt azzal, hogy adunk, de mi magunk is jobban érezzük magunkat tőle. Nem véletlen, hogy sokkal gyakoribbak ilyenkor a különbö-
ző összefogások, gyűjtések és felhívások. Sátoraljaújhelyen is számos civil szervezet, munkahelyi közösség, vagy magánember adományozott. 
Egyet mégis jó, ha észben tartunk!  Adni nem csak karácsonykor jó, hanem az év minden napján!

YOUNG CARITAS:
Játékok, könyvek és édesség is került az újhelyi Young Caritas Mikulá-
sának puttonyába. A fiatalok alig néhány héttel alakulásuk után szervez-
ték meg akciójukat. Legyél te is Mikulás! felhívással gyűjtést indítottak 
a katolikus középiskola diákjai között. Hatvan rászoruló családnak ado-
mányoztak csomagot.

KELL ALAPÍTVÁNY:
Idén is folytatta cipősdoboz akcióját az újhelyi székhelyű Kosztyu Ádám 
Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermeke-
iért Alapítvány. Több mint 700 doboznyi ajándékot és számtalan ruhát, 
játékot és édességet osztottak szét karácsony előtt a miskolci és debre-
ceni gyermek-onkohematológiai és csontvelő-transzplantációs osztályo-
kon. Pásztor Marianna és Kosztyu Viktoria januárban sem pihennek. Kö-
zösségi oldalukon keresztül reklámozzák szervezetüket, és hirdetik az 
Szja 1% felajánlásnak lehetőségét: 18418299-1-05. Céljuk egy saját ba-
latoni üdülő, ahol a beteg gyerekek és családjaik együtt pihenhetnek.

Rákóczi Szövetség Sátoraljaúj-
helyi Szervezete: Egy kárpátal-
jai magyar falu iskolásainak gyűj-
tött karácsonyi ajándékot a szer-
vezet. Benére vitték az ajándékot, 
amelynek nagy részét a Petőfi Sán-
dor Református Általános Isko-
la tanulói adományozták, de vittek 
oktatási segédanyagot Zamatóczky 
Lászlóné felajánlásából, kaptak 
pénzbeli segítséget és élelmiszer 
csomagot is. Az összegyűjtött ado-
mányokat Szajkó Gábor, a szerve-
zet elnöke juttatta el a határon túl-
ra. 

ADNI JÓ!

Kassai-Balla Krisztina
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Pacal leves 

Az alaposan megtisztított, vékonyra vágott pacalt megfőzzük, utána leszürjük és hi-
deg vízzel átmossuk. A sárgarépát a kis lyukú reszelőn lereszeljük, olajon az apróra 
vágott hagymával, paprikával megdinszteljük, majd forró vízzel felengedjük. Addig 
főzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak. 
Hozzátesszük a pacalt, az áttört fokhagymát, sóval, borssal és kevés Erőss Pistával 
ízesítjük. A tűzhelyet kikapcsoljuk, a tojás sárgákat a tejföllel elkavarjuk. Ezt aprán-
ként kevés forró levessel elkavarva hozzá adagoljuk a leveshez. Ezzel együtt már 
nem főzzük. Tejföllel és csípős paprikával tálaljuk. 

Jó étvágyat kívánok!

Mi kerüljön az asztalra?
Jókat enni nem csak karácsonykor szeretünk. Az étel kö-
zösséget teremt, hiszen fi nom ételek mellett, együtt len-
ni kiváló időtöltés. Ahogyan jó időtöltés a közös főzés 
is, amelyben még az amatőrök is lehetnek kreatívak, és a 
kezdők is megtalálják benne a kihívást. Ezért is nyitunk 
új rovatot, és várjuk receptjeiket. Osszák meg velünk, 
hogy önöknél mi kerül az asztalra? A következő leves 
receptjét Kiss Máriától kaptuk Erdélyből, Szovátáról.

Hozzávalók :
1 kg pacal 
1fej hagyma 
3 közepes sárgarépa 
1 fej fokhagyma 
8 tojás sárgája 
300 g tejföl 
1 szegedi paprika 
só, bors 
Erőss Pista krém 
olaj

A lengyelországi Rybnikbe láto-
gatott a Magyar-Lengyel Bará-
ti Társaság elnöksége júniusban, 

Hutkai Flóra vagyok, sátoralja-
újhelyi diák; a Rotary Exchange 
programnak köszönhetően 17 éve-
sen jelenleg Brazíliában tanulok. 
Belo Horizonte-ban, Brazília ha-
todik legnagyobb városában élek 
ami sokkal nagyobb, mint Buda-
pest. A város elegáns környékén, 
egy apartmanház 18. emeletén la-
kom, az első fogadó családomnál. 
Az elmúlt hónapokban sok helyen 
jártam. Rögtön az első héten el-
mentünk egy hatalmas és gyönyö-
rű parkba, ahol rengeteg pálmafa 

és számomra ismeretlen, különle-
ges növény láttam. Augusztusban 
a családommal részt vettem egy 
nagyon érdekes szertartáson, egy 
zsidó bar micva-n, amikor a val-
lás szerint a fi atalok felnőtté vál-
nak. Kb. 150 vendég volt hivatalos 
és úgy éreztem magam, mint egy 
esküvőn, mindenki nagyon elegáns 
volt, táncolt és énekelt. Felejthetet-
len volt az Olimpia, ahová a többi 
cserediákkal mentünk. Hihetetlen 
érzés, amikor egy stadionnyi em-
ber szurkol a versenyzőknek. Bra-

A MAGYAR-LENGYEL BARÁTI TÁRSASÁG MUNKÁJA
ahol egy nemzetközi fesztivál-
ra kísérte el az újhelyi Holdfény 
Kulturális Egyesület táncosait.

A fi atalok sikeresen szerepeltek a 
nemzetközi fesztiválon. Az utat és 
a különböző kulturális és turiszti-
kai programokat a Nemzeti Alap-
program szakmai és működési pá-
lyázatából fi nanszírozta az egye-
sület. Augusztusban szintén Len-
gyelországban járt MLBT elnöksé-
ge és több tagja. A látogatás során 
felkeresték a testvérváros, Opole 
Lubelskie és Karczmiska iskoláit, 
hogy újra alakítsák a kapcsolatokat 
az intézmények között. Részt vet-
tek a Karczmiskai Bab Fesztivá-
lon, ahol több lengyel civil egye-
sülettel találkoztak, és megbeszél-
ték a jövő lehetőségeit. Az út ered-
ményes volt, hiszen az együttmű-
ködés több ágon tovább folyta-
tódhat a NEA segítségével. A kö-
vetkező találkozó novemberben 
lesz Rybnikben. Az Intervox Női 

Kart kíséri el az egyesület elnök-
sége egy énekkari találkozóra Len-
gyelországba egy három napos ta-
lálkozóra. A nyertes pályázatok 
NEA- NO-16-M -0318 és a NEA 
-NO- 16-SZ -0054 arra is lehető-
séget adtak, hogy viszont fogadják 
a lengyel civil és kulturális egye-
sületek vezetőit és tagságát. Így az 
éven több alkalommal találkoztak 
már Sátoraljaújhelyben egyesüle-
tek képviselői.  A megbeszéléseket 
mindig tolmácsunk segítségével 
szervezzük és bonyolítjuk le. Sá-
toraljaújhely Város Önkormányza-
ta is segíti a civil szervezetek mun-
káját. Két találkozó magvalósulá-
sát segítette elő az év folyamán az 
önkormányzat által nyújtott anya-
gi forrás.

BRAZÍLIA EGY ÚJHELYI LÁNY SZEMÉVEL
zíliában minden család 
rajongója egy focicsa-
patnak és minden héten 
részt vesznek focimecs-
csen. Én is rendszeresen 
járok a fogadó apukám-
mal szurkolni az ő csa-
patának és máris törzs-
szurkoló lettem. Jár-
tam még São Paulo-ban, 
Tiradents-ben, Rio de 
Janeiro-ban és a tenger-
parton. Szerintem min-
denki megérti, hogy az 
elmúlt hónapokban mi-
ért nem volt honvágyam. 
Egyszerű a magyarázat: nem volt 
időm…A hetek csak úgy repülnek. 
Rengeteg cserediák barátom van 
a világ minden részéről, akikkel 
szinte nap, mint nap találkozunk. 
Nagyon érdekes megismerkedni 
a különböző országból jött velem 
egykorú diákokkal, és az ő kultú-
rájukkal. Kinyílt a világ előttem. 
Az idegen nyelv, vagyis a portu-
gál szintén nagy kihívást jelentett, 
a harmadik hónapra értem el azt 
a szintet, hogy már megértettem, 
amit nekem mondtak és már kicsit 

beszélni is tudok. Hihetetlen, hogy 
három hónap alatt egy teljesen ide-
gen nyelven tudsz kommunikál-
ni .Ezt az érzést, amit most érzek, 
és aminek részese vagyok nem tu-
dom kifejezni, vagy leírni. Nagyon 
szerencsésnek mondhatom ma-
gam, köszönöm a Sátoraljaújhelyi 
Rotary Clubnak és a családomnak, 
hogy megadták nekem azt a lehe-
tőséget, hogy életem egyik leg-
izgalmasabb és legcsodálatosabb 
évét tölthetem Brazíliában.

Hutkai Flóra

Ujjné Schneider Hedvig
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Hogyan tűzzünk ki célokat?
Az újév tiszta lappal indul, és ál-
talános dolog, hogy új célokat tű-
zünk ki, új terveket alkotunk az 
előttünk álló évre. A jó célkitűzés 
motiválttá és hatékonyabbá tesz, 
míg a rosszul megfogalmazott cé-
lok csak frusztrálttá és lehangolt-
tá változtatnak. Nem mindegy hát 
mikor és milyen célokat tűzünk ki 
magunk elé.

A jó célkitűzés ismérvei:
Határidőhöz kötött: Meghatároz-
zuk, hogy egy bizonyos időpont-
ra vagy egy adott időszakra fog-
juk elvégezni, ezzel meggátolva a 
halogatást, megőrizve a fókuszt.
Reális: Maga a cél, és a hozzá kö-
tött időpont egyaránt reális. Termé-
szetesen, igaz, hogy merjünk na-
gyot álmodni, de pl. 10 kiló fogyás-
hoz nem lenne reális a következő 
hónap első napját rendelni. Inkább 
kisebb lépéseket, megvalósítha-
tó célokat tűzzünk ki magunk elé.
Kellően kihívó: Nem lehet elég 
motiváló egy olyan célkitű-
zés, amelyet szinte rutinosan tel-
jesítünk. Legyen egy kis ne-
hézség a célhoz vehető útban. 
Teljesíthető: Szükséges, hogy tel-
jesíthető legyen a cél: nehezen, 
de elérhető. Ha lehetetlen elér-
nünk, szintén nem leszünk mo-
tiváltak arra, hogy erőfeszítése-
ket tegyünk a siker érdekében. 

Mérhető, számszerűsíthető: A 
jó célkitűzés esetén látható, hogy 
mikor érjük el azt. Mint egy fu-
tóversenynél, amikor átszakít-
juk a célszalagot: tudjuk, hogy 
beértünk. Így van ez más célok-
kal is: kötni kell hozzá valami-
lyen számot, vagy mértékegysé-
get, hogy lássuk, mikor teljesült. 
Külső megerősítés: Nem mindig 
lehetséges, hogy külső megerősí-
tést kérjünk egyéni céljaink kap-
csán, de ahol csak lehet, vezessük 
be ezt is. Mint az iskolában, ami-
kor a tanuló egyszerre kap megerő-
sítést és ellenőrzést. Ám ha otthon, 
hobbiból szeretnénk bizonyos is-
mereteket elsajátítani, de nincs ki-
jelölve, hogy mit mikorra illetve 
hogyan és honnan tanuljunk meg, 
valamint senki sem ellenőrzi a ha-
ladásunkat, akkor ez a próbálkozás 
könnyen kudarcba fulladhat. Kér-
jük meg családtagjainkat, barátain-
kat, hogy segítsenek fi gyelemmel 
kísérni céljaink teljesülését!

Ugyanakkor a legjobb céltervezés 
is hiábavaló, ha nem Isten kezébe 
helyezzük azokat. Mi tegyük meg 
a saját részünket, a többit pedig 
bízzuk a Mindenhatóra! 

Véget ért a szezon az autósport-
ban, melynek legnépszerűbb 
ágában a Magyar Rally 2 baj-
nokságban szerepel a sátoral-
jaújhelyi Forgács László, aki 
Begala Tamás navigátortársával 
a P-13 kategóriában hajszállal 
maradt le a dobogóról a BMW 
E36 versenyautóval. A fi úk egy 
vacsorával egybekötött évzárón 
köszönték meg a csapat és a támo-
gatók egész éves munkáját, ahol 
a pilóta a következőképpen érté-
kelte a szezont. A szabályváltozá-
sok miatt új autóval vágtunk neki 
a szezonnak, és az első versenyün-
kön az Eger Rallyn, sajnos műszaki 
hiba miatt ki kellett állnunk. Az itt 
elvesztett pontok miatt maradtunk 
le a dobogóról. 2017-ben szeret-
nénk előrébb lépni, s ehhez feltét-
lenül emelni kell az autó a 150-160 
lóerős teljesítményén, valamint az 
1300 kg körüli önsúlyt is faragni 
kell. Idén egy új tolókerekes váltót 
is sikerült beszerezni mely nagy-
ban segített a jobb eredmények el-
érésében. Jövőre valószínűleg vál-
tozik a felállás is hiszen Begala Ta-
más navigátortársam jelezte, hogy 
más felé kacsingat a versenyzés-
ben! Laci 2015-ben Szabó Kriszti-
ánnal bajnoki címet szerzett a P-14 
kategóriában az izmosabb bajor 
márkával. A győzelem értékét nö-
veli, hogy mindezt a szezonnyitó 
Eger Rallyn történt hatalmas bukás 
után érték el. A volt navigátortárs 

elfoglaltsága miatt, mint csapatve-
zető segíti a versenyzést, s így em-
lékszik vissza a kezdetekre. Hegy-
köziek lévén az egykori Zemplén 
Rallykon látottak magukkal ragad-
tak, majd Kurtos Robinak segéd-
keztünk a háttérben.2012-ben Laci 
bátyja kezdett bele a versenyzésbe, 
majd mi folytattuk azzal a BMW 
autóval az amatőr futamokon s a 
tanulóévek után gondoltunk egy 
merészet és magasabb osztályba 
léptünk. Személyesen is átéltük azt 
a sokat hallott mondást, hogy aki 
ebbe egyszer belecsöppen, azt ma-
gával ragadja ez a világ. Sok él-
ményt, barátot szereztünk az elmúlt 
évek során. Az ünneplést követően 
még a Szilveszter Rallyn indulunk. 
Egy ütőképes autót szeretnénk épí-
teni a 2017-es szezonra. Köszönjük 
támogatóink segítségét, mely a re-
ményeink szerint jövőre egy dobo-
gós helyezéshez segíti a csapatot!

Tóth István

SZÉP KERTEK, VIRÁGOS HÁZAK

Pálné Zavanyi Éva
anyutervez.com

2016. november 17. és 19. kö-
zött rendezték meg a Fiatal Kö-
zépkoros Régészek VIII. Konfe-
renciáját a sátoraljaújhelyi PIM 
– Kazinczy Ferenc Múzeumban. 
A sorozat a 2009-es visegrádi nyi-
tány óta vendégeskedett már Mis-
kolcon, Kecskeméten, Kaposvá-
ron, Szentendrén, Székesfehérvá-
ron és Salgótarjánban is. Az or-
szág különböző pontjain ugyan-
olyan jelentős érdeklődésre számot 
tevő konferencia a hazai középko-
ri és kora újkori régészet egyik leg-
jelentősebb szakmai fórumává nőt-
te ki magát. Az idei konferencia öt 
egyetem, számos kutatóintézet és 
múzeum közreműködésével, ösz-
szesen 46 előadással, s közel 150 
fős részvétellel zajlott. Az előadá-
sok tematika szerint települések, 
egyházi épületek, temetők, várak-
kastélyok-erődítések, kézműves-
ség-anyagi kultúra, valamint mód-
szertani kérdések-új kutatási irá-
nyok szekciókba rendezve hang-
zottak el.
A Kazinczy Ferenc Múzeum szer-
vezésében idén új arculatot kapott 
a konferencia, s létrejött a www.
fi atalkozepkoros.hu weboldal is, 
amely nem csupán az adminiszt-
rációs feladatok elvégzését köny-
nyítette meg a jelentkezések kap-
csán, hanem a korábbi konferen-
ciák eredményeinek közzétételét 
is lehetővé teszi egy felületen. El-
készült továbbá egy,a rendezvény 

programját és az előadások rövid 
tartalmi összefoglalóit is felvonul-
tató kiadvány a szekcióelnökök, 
előadók és társszerzők megjelölé-
sével.
A konferencia három hivatalos 
napjára tervezett eseményein felül 
a szervezők idén a nulladik na-
pon érkező vendégeket is tartalmas 
programokkal várták: a sátoralja-
újhelyi Levéltár látogatására, az 
Akadémia Kiadó Hutterite, Haban 
Culture in Central Europe című an-
gol nyelvű kiadványának bemuta-
tójára, valamint Szoboszlay Mar-
cell fotóművész Várhegyi Króni-
kák című fotókiállításának meg-
nyitójára invitálták nem csupán a 
távolról érkező résztvevőket, de a 
helybéli lakosokat is.
A Fiatal Középkoros Régészek 
Konferenciája minden bizonnyal 
2017-ben is folytatódik, hiszen a 
hagyományokhoz híven a helyszí-
nen már jelentkeztek is a követke-
ző szervezők a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársainak szemé-
lyében. Tervben van továbbá egy 
konferenciakötet kiadása, amely 
az előadásokat teljes formában
közli majd.

Kovács Judit
múzeumi közművelődési

szakember
PIM - KFM

Pusztai Lászlóné kertje akár szaklapokban is szerepelhetne, nem véletle-
nül kapta meg a Város Legszebb Kertje elismerést. Az új, abszolút kate-
góriát azért alakították ki, mert egyre több helyen látunk olyan kerteket, 
ahol nem is annyira a virágok, mint a szép kialakítás adja meg a kelle-
mes összhatást. A tizenkilenc esztendeje indított szép város programban 
erkély, tornác, előkert és ablak kategóriában díjazták a virágosítókat. A 
zsűri tagjai Schweitzer Tamás képviselő és Dr. Lenárd Györgyné bejár-
ták a város és a városrészek minden pontját. A döntésnél még azt is fi -
gyelembe vették, hogy két éven belül ne kapjon jutalmat ugyanaz a sze-
mély. A képviselői díjakkal együtt több mint hetven virágosító kapott ju-
talmat.  A virágos házak, kertek tulajdonosai mellett a legtisztább utcát 
is értékelték. 2017-ben a Cserjés soron lakók kapják meg a 30%-os hul-
ladékszállítási díjkedvezményt.

FIATAL RÉGÉSZEK TALÁLKOZÓJA
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JÓL ÉLNI, REMÉNYEK KÖZÖTT

Régi didergető januárok
(a Zemplén c. lapban találtuk)
„Kóborló színészcsapat vetődött 
múlt szombaton este Újhelybe. 
Heten voltak, mint a gonoszok. 

Nem szerint: egy primadonna és 
hat darab az Ádám-neméből. A 
„direktor úr” vezérlete alatt sebes-
vágtatva a vasúttól egyenesem 
a Csernyiczky-be hajtattak – az 
apostolok fogatán. Jól megvacso-
rázva két-két ágyas szobákat kért 
a direktor úr fáradt csapata részé-
re, biztosítva a vendéglőst, hogy 
a társulati számlát másnap reg-
gel a szoba-kontóval együtt fog-
ja nagy köszönettel kiegyenlíteni. 

Csernyiczky az alkuba belényugo-
dott, annyival is inkább, mert a tár-
sulat megelégedett a rendelkezés-
re álló egyetlenegy szobácskával. 
Másnap reggel (milyen édes ál-

mok után) a portás 
költögetni ment az 
utasokat, de a mű-
vész-család ál-
tal tegnap este ro-
hammal elfoglalt 
szobát üresen ta-
lálta. A primadon-
na, a direktor meg 
a többi hős búcsút 
vett a kapufélfá-

tól. Hírmondónk szerint a történet 
végső jelenete a vasúti indulóház-
nál játszódott le, hol a primadon-
na, meg a direktor, meg az elszánt 
csapat, meggyőződvén arról, hogy 
a kontót sem monológ, sem dialóg, 
sem karban elzengett köszönettel 
nem lehet kiegyenlíteni, a „társu-
lat” összes földi kincsét, 3 ft 200 
kr-t átadta váltságdíjként a rendőr-
ségnek.” (1890. 1. sz. jan. 5.)

Milyen legyen a nő. Egy aggle-
gény így szedte össze a női kellé-
keket. Legyen a nő alázatos, állha-
tatos, becsületes, barátságos, bé-
kés, béketűrő, beszédes, benső, 
bölcs, bizalmas, csinos, csendes, 
derék, deli, erkölcsös, egészséges, 
engedelmes, engedékeny, éleslá-
tó, eszes, figyelmes, fegyelmezett, 
gondos, gyengéd, gyermekded, 
gazdag, gazdálkodó, hálás, hibát-
lan, házias, hű, ifjú, illedelmes, in-
gerlő, igazságos, jámbor jó társal-
gó, józan jóakaró, jól nevelt, kel-
lemes, kecses, kitartó, készséges, 
könyörülő, körültekintő, köteles-
ség hű, képzett, lelkesülő, lelki-
ismeretes, művelt, megelégedett, 
mértékletes, módos, mesterkélet-
len, megelőző, megbízható, nemes 
lelkű, nyájas, nyílszívű, okos, ol-
vasott, óvatos, őszinte, pontos, pél-
dányszerű, rendszerető, résztve-
vő, szerény, szolgálatkész, szor-
galmas, szellemes, szende, szíves, 
szép, szeretetreméltó, szelíd, sze-
mérmes, takaros, türelmes, tiszta-
lelkű, tiszta, tevékeny, titoktartó, 

udvarias, ügyes, vallásos, vidám, 
vonzó és nem változékony.” (uo.)

Véres verekedés. „Ma egy hete 
cselédbál volt a Pótra nevezetű vá-
rosvégi korcsmában. Jobbára szol-
gálók, kocsisok és barátszeresi le-
gényekből tellett ki a mulatók za-
jos közönsége. Így eshetett meg, 
hogy a szerelemféltés egyik le-
gényben versenytársa iránt ször-
nyű haragra lobbant. A szerelem-
féltő legény pálinkával vette rá há-
rom társát, hogy bosszúja kielé-
gítésében segítségére legyenek. 
A tervet tett követte. Éjféltájban 
ugyanis, mikor hódító legényünk 
kótyagos fővel hazafelé ballagott, 
a Kazinczy utcán, a g. k. templom 
körül, a négy legény nekitámadt, 
és agyba-főbe verte, úgy, hogy 
kórházba kellett szállítani. Sérü-
lései igen súlyosak. A főcinkos és 
társai már törvény előtt állanak.” 
(1892. jan. 17.)

Gyűjtötte és közzéteszi:
Dr. Csorba Csaba

Ennyi év után sem tudom eldön-
teni, hogy mi az igazság az idő 
„piacán”.

Ha a rádiót hallgatom nosztalgiáz-
va, akkor azt hallom, hogy „meg-
áll az idő”, - sőt még az égen is 
néma álló csillagok világítanak, 
mint ahogy Hollós Ilona énekel-
te sokak gyönyörűségére. Gimna-
zista korunkban viszont, a farmo-
toros Ikaruszban, az osztálykirán-
duláson, majd frászt kapott a busz-
sofőr, amikor harminckét fiú ép-
pen arról akarta meggyőzni fél-
óránként, hogy „Rohan az idő...” 
– mert abban az időben még éne-
kelhetők voltak a slágerek! Per-
sze ezt nem a matek órára értet-
tük, mert humán osztály voltunk, 
-  a reál órákon  viszont  Petőfi sze-
rint járt az óramutató,  mert „meg-
állni látszék az idő….”  -  bár a ta-
nár „haladt”… Kevés olyan fogal-
munk van, amelyről ennyire ellen-
mondó tapasztalatunk lenne. Két 
véglet között vergődünk, amelyet 
sokan tudomásul vesznek, mások 
viszont küszködnek az idővel, mert 
az gondolják, hogy legyűrhető! 
Csak álmélkodunk, hogy akik nem 
voltak, megjelennek az élet színpa-
dán, akik pedig már itt voltak, ami-
kor mi érkeztünk, azok szép lassan 
elmennek! S ráadásul erre még azt 
mondjuk, hogy ez az élet rendje! 
Az idő kérlelhetetlen és nagy ren-
dező! Hiszen hol jótékonyan, hol 

bosszantóan temeti a múltat! Mert 
milyen jó dolog az, hogy nem em-
lékezünk mindenre, de ugyanak-
kor ész nélkül a fejünkhöz kapunk, 
ha elfelejtettünk valamit, mert bi-
zony már régen történt, vagy ép-
pen fontos lett volna, és még il-
lenék rá emlékezni! Ugyanakkor, 
egy laza mozdulattal, egy másod-
perc mutató lendületével megnyit-
ja számunkra a jövőt, szárnyra 
kapja fantáziánkat, kutatunk és le-
hetővé teszi, hogy tervezgessünk, 
sőt még azt is, hogy bizonyos je-
lek alapján a jövőbe lássunk! 

Ez, a „nyitom-csukom” 
játék mindaddig tart, 
amíg Valaki végleg fel 
nem oldja ezeket az ellent-
mondásokat azzal, hogy - 
egyszerűen megállítja, a 
nekünk szánt IDŐT! Egy 
pillanat alatt lezárja múl-
tunkat, és letiltja a jövőn-
ket! Szent Pál apostol fi-
gyelmeztet bennünket 
az efezusi levélben: „Vi-
gyázzatok testvérek arra, 
hogy hogyan éltek: ne ok-
talanul, hanem bölcsen!

Használjátok fel az időt, mert rossz 
napok járnak!” Nyílván Ő nem a 
gazdasági problémákra, a termelé-
kenységre vagy az inflációra gon-
dolt, hanem az ember lelkére, mely 
lehetetlen gazdasági és politikai 
körülmények között is stabil ma-
radhat. A múltnak helyes megíté-
lése, és minden jövőnek záloga, az 
Istenbe vetett hit! Ő az egyetlen fix 
pont – hitünk szerint, – mely ké-
pes úgy irányítani az embert, hogy 
áldás, és ne átok legyünk egymás 
életében! Mert a történelmi tapasz-

talat azt mutatja, hogy az Isten nél-
küli világ, előbb utóbb emberte-
lenné válik! Vagyis elviselhetet-
len lesz! Adja Isten, hogy az előt-
tünk álló esztendőben mindannyi-
an megtapasztaljuk áldását és ez 
által emberek szeretetét! Akkor az 
idei esztendő biztos, hogy elvisel-
hetőbb és jobb lesz, mint a tavalyi! 
Én ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok minden kedves olvasónak ál-
dott új esztendőt!

Damjanovics József 
főesperes, parókus
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TISZTELGÉS A TÖBB MINT 150 ÉVES SÁTORALJAÚJHELYI SAJTÓ ELŐTT

ÚJHELYI KÖRKÉP

2017. január 11. szerda
18.00: Zempléni mozaik: 25 éves 
álom – vasútvillamosítás 
18.30: Nemzeti kastély- és vár-
program 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik: Kalan-
dozások a Borvidéken. Eger 
2017. január 12. csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt!
18.20: Zempléni Mozaik. Dohány-
gyár évértékelő 
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó
2017. január 13. péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20:Pálháza Önkormányzati ülés 
összefoglaló
2017. január 14. szombat
18.00: Megyei Príma Díj Gála
19.00: Megyei híradó
19.30: Fiatal régészek konferenci-
ája
2017. január 15. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Adventi hangverseny 
Lavotta János Kamarazenekar 
2017. január 16. hétfő
18.00: Katedra: Szakképzési Pá-
lyaorientációs Nap
18.30: Nemzetiségi Magazin: 
Nemzetiségi Önkormányzatok Ta-
lálkozója 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik: SAMI 
adventi műsor

2017. január 17. kedd
18.00: Első kézből Aros Jánossal 
Sárospatak polgármesterével 
18.30: Mentési Pont avató Pálháza 
19.00: Hír7
19.20: Zemplén Kalandpark évér-
tékelő beszélgetés 
2017. január 18. szerda
18.00: Zempléni Mozaik: 
18.30: Sportmagazin 
19.00: Hír7
19.30: Fiatal lokálpatrióta. Plébán 
Lívia
217. január 19. csütörtök
18.00: Zempléni Mozaik: A sátor-
aljaújhelyi zsidóság története 
18.30. Terápia
19.00: Hír7
19.20: Egyetemi képzés Sátoralja-
újhelyen
2017. január. 20. péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: TOP Gazdasági díj: Derczó 
István vállalkozó 
2017. január 21. szombat
18.00: Rég volt, szép volt
18.30: Műsorcsere
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta. Válogatás a hét ma-
gazinműsoraiból
2017. január 22. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Egyházi közvetítés

Sátoraljaújhely, mint vármegye 
központ színes és igényes kul-
turális kínálattal rendelkezett. 
Pezsgő színházi és zenei élet, 
kulturális körök, civil és egyhá-
zi szerveződések működtek itt. 
A trianoni döntés e kulturális 
centrum szerepét is visszavetet-
te, ám csak egy időre. A csonka 
Zemplénben is megtalálta he-
lyét és központi szerepét. Erre 
utalnak sajtótörténeti emlékei 
is, amelyet a Kazinczy Ferenc 
Múzeum munkatársa Godzsák 
Attila gyűjtötte össze. 

A következőekben az 1945 előt-
ti Sátoraljaújhelyi sajtót szeret-
ném áttekinteni, tematikailag cso-
portosítva a roppant színes kíná-
latot. Sátoraljaújhelyen először 
1862-től jelent meg tartósan saj-
tó, Zemplénmegyei Híradó cím-
mel hetilapként, majd nevet vál-
toztatva Zempléni Híradó névvel 
1867-ig. Meg kell említeni, hogy 
Magyarországon még az 1870-es 
években is csak a megyeszékhe-
lyek harmadában jelent meg helyi 
sajtó. Utána a Zemplén címmel je-
lent meg lap tartósan (első évében 

Hegyalja címmel). A lap 1870-tól 
egészen 1944-ig jelent meg, mely 
hosszú időn keresztül a város és a 
megye meghatározó lapjává vált. 
A tanácsköztársaság alatt Vö-
rös Hajnal, majd Zempléni Mun-
kás néven napilapként funkcio-
nált. Több politikai hetilap ala-
pítási kísérlet is volt a városban, 
melyek közül volt olyan, ami be-
olvadt a Zemplénbe, ilyen volt a 
Zempléni Újság (1901-1902) és 
voltak, amik később megszűntek. 
A Nép és Igazság (1906-1907), Sá-
toraljaújhely (1909-1914), vagy 
itt említhető meg a Sátoraljaújhe-
lyi Friss újság (1907-1914), mely 
bulvár napilap volt és ez a lap volt 
az első városi napilap. Zemplé-
ni Újság címmel 1919 és 1936 kö-
zött is működött lap, eleinte he-
tente háromszor, majd egyre rit-
kuló megjelenéssel 1935-ben már 
csak havonta egyszer jelent meg.
Zemplén Vármegye címmel 1926 
és 1938 között működött politikai 
lap mérsékelt ellenzéki és kormány 
közeli lapként. Meg kell említeni, 
hogy a vármegye közérdekeit kép-
viselő 1894 és 1896 között megje-

lent Sátoralja c. lap a neve sugal-
latának ellenére, Sárospatakon je-
lent meg. Ezen lapok közül egye-
dül a Felsőmagyarországi Hirlap 
volt szintén hosszú életű, mely so-
káig a Zemplén mellett a másik he-
lyi sajtót jelentette. A lap 1898-ban 
indult és a dualizmusban ellenzé-
ki lap volt, tehát a Zemplén ellen-
pólusát jelentette, függetlenségi és 
liberális (később szociáldemokra-
ta) színezetével. Egy időben heves 
„csatározásokat” is folytatott a két 
újság egymással. A lap 1938-ban 
szűnt meg, mikor egyre kisebb ter-
jedelmen és ritkábban jelent meg. 
Nem szabad elfelejtkezni az 1902-
ben indult Hivatalos Lap-ról sem, 
mely később Vármegyei Hivatalos 
Lap címmel jelent meg és a várme-
gye rendeleti közlönyeként szol-
gált. A lap címváltoztatással még 
1950-ben is megjelent. Városi hi-
vatalos értesítő létrehozására is 
volt kísérlet A Város Lapja címmel 
1913-ban, ami azonban négy szám 
után megszűnt.
              /folytatjuk/

Godzsák Attila 

A Zemplén Televízió műsora
2017.01.11. - 2017.01.22. 

janak, hanem teszik a dolgukat. A 
férjem mindent megkapott, amit 
ebben a betegségben kapni kell 
és kapni lehet. A nővérek nagyon 
sokat dolgoznak és emellett is el-
követnek mindent a beteg kom-
fortérzetéért a gyógyulás érdeké-
ben. Empatikusak, kedvesek, oda-
adóak és nagyon fontos, hogy tü-
relmesek. Éjjel nappal ott vannak 
a beteg mellett. Az én férjem en-
nek a közös munkának az eredmé-
nyeképpen gyógyult meg egy na-
gyon súlyos és már-már remény-
telennek tűnő állapotból. Nagyon 
hálásak vagyunk mindenkinek, aki 
ebben részt vett, az említett Főor-
vos Urak mellett: Baratiné Klá-
ri, Béresné Andi, Habzsánszkiné 
Anita, Hörcsikné Editke, Oldalné 
Babi, Üveges Eszter, Veresné Ma-
rika nővérkéknek. Még egyszer 
hála és köszönet a belgyógyászati 
osztály ezen részlegének!

Sátoraljaújhelyi lakosként gyak-
ran hallom, hogy az Erzsébet Kór-
ház működésével nincsenek meg-
elégedve az emberek. Féltik ma-
gukat és hozzátartozóikat attól, 
hogy betegségük miatt befeküdje-
nek ide, és ha tehetik, inkább el-
mennek másik intézménybe vagy 
elviszik szeretteiket. Ezt a bor-
zasztó hangulatot szeretném a sa-
ját példámmal megcáfolni. Férje-
met egy hét lázas állapot után, be-
utalták a belgyógyászati osztályra, 
dr. Benke Károly és Dr. Krajnyik 
Zoltán vezető főorvosokhoz. Rá 
kellett jönnöm, hogy amit a város-
ban beszélnek nem igaz, legalább-
is ezen az osztályon nem. Ezek az 
orvosok és nővérek lelkiismeretes 
munkájukkal, magas szintű szak-
mai hozzáértésükkel bizonyítot-
ták, hogy a betegek nyugodtan rá-
juk bízhatják magukat. Nem igaz, 
hogy az orvosok hálapénz adása 
nélkül rá sem néznek a betegre és a 
nővérek sem azt várják, hogy kap-

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

OLVASÓNK KÜLDTE

Deutsch Ferencné,
Deutsch Ferenc
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ÚJHELYI KÖRKÉP

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Főprojekt
A Zemplén Kalandpark részét ké-
pezi Magyarország legmagasabb, 
Közép-Európa egyik legmagasabb 
beltéri mászófala. Beltéri magas-
sága 18 méter, kültéri magassága 
21 méter, a mászható felület ösz-
szesen 650 m2. Az utak nehézsé-
gének kialakításánál fő szempont 
volt, hogy a gyerekek, a kezdők és 
a profik is találjanak megfelelő fal-
felületet. Az épület falain belül ke-
rült kialakításra egy 60 fős turis-
taszálló. A teraszon 19 férőhelyes 
sátras bivakszállás áll a bakancsos 
turisták rendelkezésére.

Projekt címe: „Legek földje Zemplén” élmény és ökoturizmushoz kapcsolódó munkahelyteremtés a Sátoraljaújhelyi kistérségben (SH/1/3)
A Svájci Hozzájárulás által nyújtott támogatás összege: 706 554 538 HUF
Zemplén – kaland és kultúra természetesen! Komplex turisztikai attrakciófejlesztés valósult meg Sátoraljaújhelyen és a Hegyközben. 
A projektből megvalósuló új turisztikai attrakciók aktív kikapcsolódást és gasztronómiai élményeket nyújtanak a Legek földjén munkahelyterem-
téssel együtt. 
A projekt eredményeként az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:

Sátoraljaújhely-Hegyköz Turiz-
musáért Egyesület:
Sátoraljaújhelyen immár gumike-
rekes kisvonattal indulhatunk fel-
fedezni a várost. Egyik állomá-
sa a Zemplén Kalandpark, ahol az 
egyesület egyik helyi termék bolt-
ja és információs iroda is műkö-
dik. A Sportcentrum élményele-
meinek kipróbálása után érdemes 
a Zempléni-hegység peremén hú-
zódó, kivételes szépségű Hegyköz 
felé venni az utat.  Vágáshutára 
„Nagypartján”, egy igazi üveghu-
ta üvegműhelyében bárki elkészít-
heti üveg emléktárgyait. Az épü-
let postakocsi állomás, helyi ter-
mék bolt és információs iroda is 
egyben. Füzérkomlóson az egy-
kori „utolsóposta” épületében a 
postamúzeum és postakocsi állo-
máson kívül szintén helyi termék 
bolt és turisztikai információs iro-
da kapott helyet. Tavasztól mind-
két hegyközi helyszínről posta-
kocsival indulhatunk felfedezni a 
mesés zempléni tájat.

Helyi termék előállító-bemu-
tató –kóstolóhely: A Füzéri Vár 
tövében megépült a térség vala-
mint Tokaj Hegyalja Zemplén te-
rületén előállított helyi termé-
kek: borok, sajtok, pálinkák, lek-
várok, szörpök, méz, mézeskalács 
és feldolgozott húskészítmények 
bemutatására,forgalmazására és 
kóstolására alkalmas épület. A ter-
mékek megvásárlásával hozzájá-
rulnak az előállító vállalkozások 
jövedelem szerzéséhez,a munka-
helyek megtartásához és bővíté-
séhez.

Hon alapítvány:
Három rendezvénysorozat valósult 
meg. Zempléni Néptánctalálkozó 
és Mesterségbemutató, Zempléni 
Napok, Zempléni Termékek Vásá-
ra, melyek elősegítették Zemplén 
kulturális értékeinek megismeré-
sét, bemutatását. Ezek megjele-
nítéséhez kapcsolódó eszközpark 
is megújult. Rendezvénytechnikai 
eszközök úgymint hang-és fény-
technika eszközök, rendezvénysá-
tor, mobil installációs faházak be-
szerzésével.

Pálháza – Vízimalom:
A Moravszky Kft. által megálmo-
dott „Középkori vízimalom és sü-
tőház” a munkahelyteremtésen túl 
egy hagyományokra épülő rég el-
feledett „molnár” szakma újjáé-
lesztése, bemutatása, a hagyomá-
nyok ápolása és megismertetése az 
idelátogató turistákkal.

A „Legek földje Zemplén” él-
mény és ökoturizmushoz kap-
csolódó munkahelyteremtés a 
Sátoraljaújhelyi kistérségben 
(SH/1/3) projekt keretében a 
Zsólyomkai Egyesület, mint ci-
vil szervezet közreműködésével 
megvalósult pályázat eredmé-
nye:
A víz- szennyvíz rendszer kiépí-
tésével a Közép-Európa legszebb 
adottságú pincesorán lévő pincék, 
ma már kulturált körülmény kö-
zött tudják fogadni naponta, illet-
ve a „Nyitott Pince Napokon” ide-
látogató, a tokaji borokat kedvelő 
turistákat. Az előzőeken túl, a ki-
épített vízrendszer egyben a bo-
rászati eljárások higiéniai feltét-
eleit is megteremtette. A projekt 
részét képező, a patakon átívelő 
„Zsólyomkai Pincék Kapuja” pe-
dig, a mellett, hogy impozáns lát-
ványosság egyben pihenő, borozó 
hely is, és nem utolsó sorban vé-
delmet nyújt az időjárási körülmé-
nyekkel  szemben. 




