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BESZÁMOLT AZ ÚJHELYI RENDŐRKAPITÁNY

MEGÚJULÓ UTAK, JÁRDÁK

dr. Dsupin Róbert kapitányság-
vezető mellett dr. Vereckei Csa-
ba megyei rendőrfőkapitány is 
részt vett a rendőrség beszámoló-
ján a város márciusi testületi ülé-
sén. Az alapos, és részletes írás-
beli beszámolóban, amely olvas-
ható a város honlapján is számok, 
és statisztikák alapján értékeli Sá-
toraljaújhely közbiztonsági hely-
zetét a kapitány.  A regisztrált bűn-
cselekmények száma a tavalyi év-
hez képest növekedtek. 2014. év-
ben 542 regisztrált bűncselekmény 
volt, 2015-ben 296, míg 2016. év-
ben 384. A növekedés két bűncse-
lekmény sorozatnak is betudható – 
emelte ki a rendőrség vezetője. Az 
egyik egy 21 hétvégi ház feltörésé-
vel járó sorozat, a másik egy test-
vérpár, akik 74 kisebb vagyonelle-
ni bűncselekményt okoztak. Mind-
két esetben börtönbüntetést kap-
tak az elkövetők. A felderített bűn-
cselekmények számában még min-
dig országosan, és megyei szinten 
is az egyik legjobb a sátoraljaújhe-
lyi. A számok és kimutatások mel-
lett, nem csak a közrendvédelmi 
feladatokról, de a drogprevenciós 

munkáról, és a közlekedésbizton-
sági feladatokról is szó esik a be-
számolóban. Ez utóbbiban sokkal 
több és szigorúbb rendőri jelenlé-
tet ígértek a vezetők. Éjszakai és 
hajnali órákban való ellenőrzése-
ket, a szabályszegő autósok kiszű-
rése lesz a cél. Így többször fog-
nak találkozni a vezetők az un. fi nn 
módszeres ellenőrzéssel is. Ennek 
lényege, hogy a kijelölt és meg-
felelően előkészített leállítási he-
lyen több rendőr bevonásával né-
hány másodperc alatt megtörténik 
az arra közlekedő összes járműve-
zető alkoholszondás ellenőrzése. 

Több rendőrt szeretnének

A város turisztikai célú beruházá-
sai miatt több rendőrt szeretnének 
a város területére a sátoraljaújhelyi 
képviselők. Legalábbis ez derült ki 
a beszámoló után feltett kérdések-
ből. A képviselők, és a város veze-
tői is arra számítanak, hogy a na-
gyobb turistaforgalom, több rend-
őri intézkedést kíván majd. A me-
gyei rendőrkapitány állománybő-
vítést nem ígért, de azt igen, hogy 
a duplájára emelt készenléti rend-
őrség tagságából a kiemelt idegen-
forgalmi szezonban átvezényel-
nek ide embereket. Nagyobb és 
több feladatot szánnak a közleke-
dési osztály munkatársainak is, át-
csoportosítással, új időbeosztással 
szeretnék biztosítani idén nyáron 
is a kalandparkozók nyugalmát. 
Végezetül a rendőrség megerősí-
tette a város azon szándékát, hogy 
idén rendszeressé teszik a közte-
rület felügyelőkkel történő közös 
szolgálatot. A beszámolót a testü-
let egyhangúan elfogadta.

Kassai-Balla Krisztina

Még az elmúlt év őszén jelentet-
te be Sátoraljaújhely polgármes-
tere a járdaépítési program indí-
tását. Ami azt jelenti, hogy az ön-
kormányzat önerőből helyreállít-
ja a város területén azokat a gya-
logutakat, melyek rossz állapot-
ban vannak. A program megindí-
tására nem is kellett sokat várni, 
2017 márciusában a munkaterüle-
tek átadásával, majd a kivitelezés 
tényleges elkezdésével elindultak 
a beruházások. A település vezetői 
első körben 5 majd nem sokkal ké-
sőbb újabb 5 olyan járdaszakasz-
nak a helyreállítását jelentették be, 
ahol sürgősen szükség van a re-
konstrukcióra. Szamosvölgyi Pé-
ter polgármester példaként emelte 
a ki a Kazinczy utca Köztemetővel 
szemközti szakaszát, mely teljesen 
megdőlt a vízelvezető árok felé és 
így rendkívül balesetveszélyes. A 
járdafelújításokat vállalkozói ala-
pon végezteti az önkormányzat, de 
a Városellátó Szervezetnek is nagy 
szerepe lesz a programban, hiszen 
a legtöbb szakaszon olyan járóla-
pok kerülnek a megújuló gyalog-
utakra, melyek a szervezet telep-
helyén közfoglalkoztatási prog-
ram keretében készülnek. Teljesen 

megújul idén a Színház köz. Itt út-
burkolat, parkoló és járda helyreál-
lítás egyaránt lesz. A város önkor-
mányzata ezt a beruházást a létre-
hozott útalap idei 15 millió forin-
tos keretéből fi nanszírozza. Az út-
test ugyanolyan aszfaltburkolatot 
kap a helyreállítás során, mint je-
lenlegi. A parkoló és a járda azon-
ban a Városellátó Szervezet által 
gyártott térkövekkel lesz ellátva itt 
is. A kivitelezőt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása során választotta ki 
a városvezetés, de már az eljárás-

Dankó Dénes alpolgármester sze-
rint a két egyirányú utcát összekö-
tő, nagy forgalmat bonyolító köz 
helyreállításával régi probléma ol-
dódik meg, és nem utolsorban a 
városkép szempontjából sem elha-
nyagolható a beruházás.

László Mária

foto: www.facebook.com/
SzamosvolgyiPeter/

ban szerepelt, hogy a térköveket a 
város bocsájtja rendelkezésére. Az 
önkormányzat itt azzal is számol, 
hogy azokat a térköveket, melye-
ket gépjárművek által használt te-
rületekre raknak le, szulfát álló ce-
menttel készítik a tartósság érdeké-
ben. Az utcában lévő tűzivíz táro-
zó elbontására nincs lehetőség, de 
zöldfelület növeléssel szeretnék 
megoldani a terepbe és a megúju-
ló utcaképbe illesztését.

Folytatás a 2. oldalon

2017-ben megújuló járdaszakaszok:

- Jelenek utcán mindkét oldalán
- Mikszáth K. utcán a páratlan oldalán
- Kazinczy F. utca temetővel szemközti része egészen a körforgalomig
- Miklósy István utcán található járdafelület
- Színház közben az út és mindkét oldali járdák
- Kazinczy F. utca 2-42 szakasz között a zöldsáv rehabilitációja
- Vasvári P. utca és Révész utca belső részében a járdaépítés folytatása
- Kossuth L. utca páros oldala a Fejes I. utca és a mezőgazdasági szak-
középiskola közötti szakasz
- Hősök tere és Kossuth L. utca 12. közötti szakasz, Hősök tere 12. 
előtt gépkocsi felhajtó, valamint a Bercsényi utcai járdaszakasz a zené-
lő Szökőkút melletti része 
- Boronkai utca (Stuller A. utca és a Fejes I. utca között) páros oldala
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Arany toll elismerést kapott a 
ZTV munkatársa.

A Zemplén Televízió jelenlegi és 
volt kollégái, a város kommuni-
kációjában részt vállaló szakem-
berek, újságírók és az önkormány-
zat tagjai vettek részt a város sajtó-
napi ünnepségén. Március 14-én a 
város polgármestere, mint házigaz-
da köszöntötte a résztvevőket, aki 
kitért arra, hogy bár a közösségi 
oldalaknak köszönhetően ma már 
bárki azonnal friss információ-
kat oszthat meg, az alapos, és pon-
tos tájékoztatás, amely nem csak 
a pillanatnak szól ma is egy fon-
tos szakma. Ezt pedig illik megbe-
csülni és elismerni. A Magyar Saj-
tó Napját szinte a kezdetektől ün-
neplik régiónkban is. A sátoraljaúj-
helyi önkormányzat 10 éve újra te-
remtette a hagyomány, hogy a vá-
ros kommunikációjában sokat te-
vékenykedő újságíróknak elisme-
rést ad át. Idén az Arany toll díjat 
Rozgonyi Tibor a Zemplén Tele-
vízió képvágó-operatőr munkatár-
sa kapta meg. 2017–ben először a 
Sátoraljaújhelyi Rotary Club is el-
ismerést adott át. Azt a munkát dí-
jazták, amellyel a civil szerveze-
tek munkáinak kommunikációját 
segítik a sajtó- ezen belül a Zemp-
lén Televízió munkatársai. Az elis-
merést Tóth István szerkesztő-ope-
ratőr vehette át. Mindkét díjazott 
több mint két évtizede dolgozik 
a televíziónál, munkájukkal nem 
csak a hírműsorokban találkozhat-
nak a nézők, de számos magazin-
ban és tematikus műsorban is köz-
reműködnek. A kamerák, illetve a 
vágó asztal mögött látják el felada-
tukat, a sajtónapon ők kapták a fő-
szerepet. Gratulálunk mindkét kol-
légánknak!

Kiállítások a városban

A Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont galériájában Filep Gyula a vá-

rosban mindeni által Tapsiként is-
mert dekoratőr és fi ának nyílt kiál-
lítása Illúziók címmel. Filep Gyula 
különleges anamorfi kus ábrázolás-
sal, közismertebb nevén 3D-s alko-
tásokat készít. Tehetsége nagyapai 
örökség, de nem ezen a pályán in-
dult el. Tanárai, szülei unszolására 
kötött ki a dekoratőri szakmánál. A 
felmenők tehetsége, az utódokban 
tovább él. Tapsi fi a, Leonárdó is 
szívesen rajzol. A fi atalember már 
a modern technika adta lehetősége-
ket is használja alkotásai során, rá-
adásul a rajzolás és festés mellett 
zenei tehetsége is kiemelkedik. Ér-
demes megtekinteni a két Filep ki-
állítását, amelyhez telefont, vagy 
fényképezőgépet sem árt magunk-
kal vinni. A PIM Kazinczy Ferenc 
Múzeumában is különleges tár-
lat nyílt. A fotókból álló tárlat ké-
szítője Dr. Artner Géza az Erzsé-
bet Kórház Sebészeti osztályának 
vezető főorvosa, aki szívesen kap-
ja lencsevégre a természet csodá-
it. Elsősorban növényeket fotóz a 
természetben vagy otthon a kert-
jében. A Gyermeki szemmel című 
kiállításával azt sugallja, érdemes 
úgy tekinteni a világra és a termé-
szet szépségeire, ahogy egy kis-
gyermek rácsodálkozik a világra.

Elkerülő és körforgalom a
városrendezési tervben 

Sátoraljaújhely Településrendezé-
si Tervében olyan elképzelések, ja-
vaslatok szerepelnek melyek hosz-
szú távon hatással lehetnek a vá-
ros életére. A Gazdasági Városfej-
lesztési és Vagyongazdálkodási bi-
zottság 10 pontban vizsgálta felül 
a tervet. A szakbizottság elnöke az 
ülést követően a dokumentumban 
szereplő elvek közül a nagy elke-
rülő út építését emelte ki. Az út tel-
jesen kivezetné a teherforgalmat 
a város területéről, ami Borsin és 
Kisújhelyen keresztül haladna. A 
dokumentum javaslatot tesz még 

körforgalmak kialakítására az Ár-
pád utca illetve a Dózsa György 
utca alján valamint kerékpáros be-
kötőút építésére a 37-es főútról 
Károlyfalvára. Palicz István sze-
rint ez utóbbi elképzelések való-
sulhatnak meg leghamarabb. 

Speciális óvoda
Sátoraljaújhelyben

A Megyei Gyógypedagógiai és 
Módszertani Intézmény Sátoralja-
újhelyi Tagintézményének szak-
mai dokumentumában 2016 szep-
temberétől szerepel a kollégiumi 
feladatellátás. Ettől az évtől a spe-
ciális óvodai ellátást is szeretnék 
beemelni az alapfeladatok közé. 
Mivel az intézmény jelenlegi alap-
területe kicsi, ezért a Mezőköves-
di Tankerület az önkormányzathoz 
fordult, hogy a feladatellátás segí-
tése céljából egy ingatlant biztosít-
son az újhelyi tanintézménynek. A 
felajánlott ingatlan a Hajnal utcai 
egykori óvoda lenne, melynek fel-
újítását, amennyiben arra pályáza-
ti lehetőség nyílik a tankerület vál-
lalja.

Napelem park bővítés az
Erzsébet Kórházban

2015 év végén kezdte meg az ener-
giatermelést az Erzsébet Kórház 
első napelemes rendszere. A 120 
kwatt teljesítményű paneleket az 
egészségügyi intézmény tetőszer-
kezetén helyezték el. Az egy éves 
adatokból kiderül, a fejlesztés 10 
százalékos költségmegtakarítást 
eredményezett az intézménynek. 
A kórház egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően folytatja a megúju-
ló energiákat hasznosító beruhá-
zást. Újabb 200 kwatt teljesítmé-
nyű napelem rendszert építenek ki. 
A panelek ezúttal nem a már meg-
lévő felületekre kerülnek kihelye-
zésre, hanem a parkoló fölé ké-
szül egy nyitott szerkezetes épület. 

HÍREK RÖVIDEN

Ezen lesznek a napelemek. A ter-
vek szerint ezzel az egészségügyi 
intézmény energiaszükségletének 
25%-át tudják megtermelni.

A polgármester ösztöndíjasa

Gombos Patrícia az V. István Ka-
tolikus Szakgimnázium és Gim-
názium tanulója lett márciusban a 
polgármesteri ösztöndíjas. A fi atal 
lány a közelmúltban Kazinczy ér-
met kapott az Édes Anyanyelvünk 
Nyelvhasználati Versenyen. A ta-
nuló  pedagógusai örömére nem 
zárkózik el attól sem, hogy a taná-
ri pályát válassza, azon belül is egy 
hiányszak, a gazdaságtanári iránt 
érdeklődik. Patrícia szorgalma, és 
magatartása példamutató, ezért is 
javasolták a katolikus keri nevelői 
erre az elismerésre.

Be kell hordanunk a szavakat

A magyar kultúra, a magyar ön-
tudat egyik alapja az anyanyelv. 
Az anyanyelvi örökség ápolásá-
ra ezért rendkívüli fi gyelmet fordít 
A Magyar Nyelv Múzeuma. Több 
olyan programot indított már el, 
mely a népnyelv, a nyelvi öröksé-
get megóvását célozza. Legutóbbi 
ilyen kezdeményezés az a mém- és 
szlogeníró pályázat volt, melyben 
olyan alkotásokat vártak melyek, 
az anyanyelvi örökség megőrzé-
sére ösztönöznek.  A nyelvi-nép-
rajzi értékmentés tükrében rendez-
te meg a múzeum alapítvány a „Be 
kell hordanunk a szavakat!” című 
szakmai napot. A konferencia ke-
retében Dr. Tóth Arnold etnográ-
fus, a Miskolci Herman Ottó Mú-
zeum igazgató-helyettese a nép-
nyelvi kutatások múltjáról, jele-
néről és jövőjéről tartott előadást. 
Budai Ilona Kossuth-díjas népdal-
énekes segítségével pedig a ma-
gyar népmesék és dalok szárnyán 
barangolhatták be Nagy Magyar-
ország tájait a jelenlévők.

Összeállította: László Mária

- Dörzsik utcán padka javítás 
137fm-en és aszfaltozás
- Esze Tamás utcán útleszakadás 
helyreállítása 45m2
- Fejes István utcán útleszakadás 

helyreállítása 30 m2
- Hegyalja utcán útfelújítás és csa-
padékvíz elvezetésének megoldása
- Kökény utca aszfaltozása 
650m2-en és 120fm-en csapadék-
víz elvezetésének megoldása
- Köveshegy utcán útfelújítás és 
áteresz kitisztítása

- Májuskút utcán nagymértékű út-
javítás és csapadékvíz elvezetésé-
nek megoldása
- Mártírok utcán kismértékű be-
avatkozás az út és padka helyreál-
lításában
- Piactér és Tokaji Ferenc utca ke-
reszteződésében útjavítás

- Pincék völgye utcán alapjavítás 
és kismértékű aszfaltozás
- Stuller A. utcán járda és padka 
károsodásának kismértékű javítása
- Szárhegy úton nagymértékű út-
minőség javítás és csapadékvíz el-
vezetés megoldása
- Szőlő és Várhegy utcák javítása

2017-ben megújuló utak:
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A TAVASZ ELSŐ GOMBÁI

Mint minden évben idén is fel-
ajánlhatjuk adónk 1+1%-át, és ez-
zel az általunk kiválasztott egyház, 
és egy civil szervezet tevékenysé-
gét tudjuk segíteni. 2016-os adóbe-
vallásunk során érdemes erről ren-
delkeznünk, hiszen ez számukra 
csak apró fi gyelmességgel jár, ám 
a hasznos tevékenységet vállaló 
alapítványok, egyesületeknek so-
kat jelent. Aki pedig ezt elmulaszt-
ja, akkor ezt a pénzösszeget is az 
államkasszába juttatja. A személyi 
jövedelemadó-bevallás részeként 
2017. május 22-ig az EGYSZA ol-
dal kitöltésével lehet rendelkezni 
az egy százalékról, csak be kell írni 
a kedvezményezett adószámát. Be-
adni ügyfélkapun keresztül elekt-

tékon rajta legyen az adóazonosí-
tó jel, a leragasztás helyén pedig az 
aláírás!

Néhány példa az városunkban 
működő civil szervezetek sorá-
ból. Köztük számos olyan, aki az 
önkormányzat civil alapjából is 
támogatást nyertek az elmúlt év-
ben.

Zempléni Fiatalok Határok Nélkü-
li Együttműködéséért Egyesület: 
18437193-1-05

A „Világ te véled is ékes” Közö-
sen a Fogyatékos Emberekért Ala-
pítvány: 18408489-1-05

„Széphalomért” Alapítvány: 

Alig jelennek meg az első zöld le-
vélkék, a gombászok kosárral a 
karjukon indulnak gombavadászat-
ra.  A gumicsizma sem hiányozhat 
a felszerelésből, hisz a potenciá-
lis zsákmány szereti a nedves li-
get- és lomberdőket, parkokat, de 
újabban a kéregmulccsal borított 
kertekben is megjelenik. Alapo-
san ki kell nyitnia annak a szemét, 
aki ezt a jól álcázott fi nomságot, a 
kucsmagombát fel szeretné fedez-
ni. Itt, Zemplénben susujkagomba 
néven is emlegetik. Több ehető fa-
ját gyűjthetjük, mint a cseh, a faty-

tyú, a hegyes, a sima és az ízle-
tes kucsmagomba. Az utóbbinak 
a neve is utal rá, hogy nagyon fi -
nom, aromás gombák, de jól főz-
zük, süssük meg őket, mert nyer-

sen fogyasztva egyeseknél aller-
giás tüneteket okozhatnak. Hoz-
zájuk hasonló mérgező papsap-
kagombáktól jól megkülönbözte-
ti őket az, hogy a kucsmagombák 
kettévágva egyetlen üreget alkot-
nak, míg mérgező párjaik többüre-
gűek. A világpiacon az egyik leg-
keresettebb gombák egyike. Tar-
tósításának legelterjedtebb módja 
a szárítás. Friss elkészítési módjai 
változatosak. A tavaszi töltött csir-
ke mellé tehetünk a sütőbe ugyan 
azzal a töltelékkel megpakolt gom-
bákat is. De eldughatunk a kalap-

ronikusan, postai úton vagy a NAV 
ügyfélszolgálatain személyesen le-
het. Ha a NAV készíti el az adóbe-
vallást. A bevallási tervezet on-line 
javítása esetén lehetőség van az 
elektronikus felületen rendelkez-
ni az 1%-ról, az EGYSZA oldal 
kitöltésével. Javítás hiányában a 
16EGYSZA nyomtatvány kitölté-
sével lehet, borítékba kell tenni és 
rá kell írnia a nevet és adóazonosí-
tó jelet! El kell juttatni a NAV ügy-
félszolgálathoz személyesen vagy 
postai úton, legkésőbb 2017. má-
jus 22-ig. Munkáltatói adó meg-
állapítás esetén 2017. május 10-
ig a 16EGYSZA nyomtatványt le-
zárt borítékban leadva a munkálta-
tónak. Fontos, hogy a lezárt borí-

jukba egy-egy szem aszalt szilvát, 
egyesével csavarjuk bacon szalon-
nába, majd tűzálló tálba rakva süs-
sük meg. A XIX. századi recept 
szerintem a legfi nomabb: „Serpe-
nyőbe tesszük s vajjal pirítjuk, egy 
darab sonkát, borsot, sót és petre-
zselymet adván még hozzá. Egy 
óra hosszát tartsd tűzön, időről idő-
re még egy kis húslével segíts raj-
ta. Ha megpirult már a gomba, to-
jással ereszd föl s tálald ki. Lehet 
pirított s vajjal bekent kenyérsze-
letre is tálalni.”

FELELŐSSÉGGEL EGYMÁSÉRT

Kőszeginé Tóth Judit 
ZGE elnök

18419180-1-05

„Segíteni embertársainkon” Köz-
hasznú Alapítvány: 18274549-1-
05

Zempléni Piaristák az Ifjúságért 
Alapítvány: 18405613-1-05

Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely 
Alapítvány: 18416620-1-05

Zemplén Közcélú Televíziózásáért 
Egyesület: 18430907-1-05

Zempléni Gombász Egyesület: 
18446861-1-05

Zemplén Gazdátlan Állataiért Ala-
pítvány: 18431324-1-05 

Rendhagyó eseménynek volt ré-
szese a Városháza dísztermének 
szép számú hallgatósága Dr.Béres 
József daloskönyvének, a Szép 
magyar ének második kötetének 
bemutatóján.Vajon mi késztethette 
a természettudományok jeles mű-
velőjét, a kandidátusi cím viselő-
jét, a neves üzletembert, a Béres 
Vállalatcsoport elnökét, továbbá 
feleségével, Béres Klárával a Bé-
res Szőlőbirtok és Pincészet létre-
hozóját, hogy énekelni szerető kö-
zösségek számára dalgyűjtemé-
nyeket szerkesszen s adjon köz-
re? Aki a Bor, Mámor, Bénye fesz-
tivál alkalmával megfordult már a 
család erdőbényei pincészetében, 
és látta-hallotta az önfeledten da-
loló Béres-család tagjait, maga is 
sejtheti a választ, amely valahol, 
az anarcsi szülőházban keresen-
dő. Már az első kötet megjelené-
sét is fi gyelemre méltó érdeklődés 
kísérte, a további három utánnyo-
más pedig azt sejteti, hogy Béres 
József daloskönyve számos család 
közös éneklésének forrása. Ami 
azért sem meglepő, mert a kötet 
eredeti szándéka is az volt, hogy a 
gyermek- és népdalokból, a népi-
es, valamint szerzőséget jelölő da-
lokból, görög- és római katolikus, 
valamint protestáns egyházi éne-
kekből álló, a legkülönfélébb al-
kalmakkor jól használható gyűjte-
ményt tegyen az éneklők asztalára. 
A magyar népdalkincs kimeríthe-

tetlen gazdagságát ismerve, Béres 
József úgy érezte, hogy a publikált 
énekeskönyvéből még „sok érté-
kes és széles érdeklődésre számot 
tartó szép magyar ének hiányzik”, 
s a kiegészítéshez – amely gya-
korlatilag a második kötet megje-
lentetését vizionálta – két terület-
ről kapott ösztönzést. Nagy hatás-

sal volt rá az elmúlt hetekben Kos-
suth-nagydíjban részesült Kal-
lós Zoltán, akivel az énekeskönyv 
első kiadása révén került szemé-
lyes kapcsolatba. A népzenetudós 
életműve, s a rajta keresztül meg-
ismert adatközlőkkel, énekesek-
kel, népzenészekkel való találko-
zások, a Béres-család előtt Erdély, 

a Gyimesek, Moldva különösen 
szép és értékes zenei-költészeti vi-
lágának kapuit ugyancsak széles-
re tárták. A kötet fejezetei, a dalok 
csoportosítása, mint ahogy az alcí-
mek is az első kötetben megismert 
rendezőelvet követi: Gyermekdal-
ok, népdalok, népies dalok és szent 
énekek. A sátoraljaújhelyi bemu-
tatón e sorok írójának moderálá-
sa mellett a szerző gondolatgazdag 
bevezetője után a kötet énekeiből 
népes előadók – Ambrus Borbála, 
Fekete Csilla, Mikós Luca és Bí-
bor (ének), továbbá a bodroghalmi 
Halom Dalkör Tar Mihály veze-
tésével, valamint Németh László 
(hegedű) és Péter (kontra), Béres 
Merse (bőgő) – adtak jó hangulatú 
ízelítőt. A könyvbemutató erőteljes 
üzenetének közvetítéséhez Sütő 
András megszívlelendő szavait hí-
vom segítségül: „Az anyanyelv és 
a zenei anyanyelv páros szárnya 
révén lehetünk önmagunk, bárme-
lyiktől fosztana meg a sors, bénák 
maradunk.”

Dombóvári János
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"FELADOM A LEVELEM A POSTÁRA..."

Az 1. világháború sátoraljaújhe-
lyi eseményeire emlékező évfor-
dulós cikksorozatunkat, most egy 
kevésbé említett epizóddal folytat-
juk. A harctéri küzdelmek mellett, 
a háborús mindennapokban hason-
ló, sőt kiemelkedően fontos szere-
pe volt a postai, távközlési szolgál-
tatásoknak is. Napjainkban a tu-
dás, és információk határtalan tö-
mege áll rendelkezésünkre. Távol-
ság és idő már nem jelent akadályt, 
a világ bármely pontjáról szin-
te pillanatok alatt kaphatunk hí-
reket fotók, videók kísértetében. 
A TV, rádió, internet és okos tele-
fonok használata már életünk ter-
mészetes és szinte nélkülözhetet-
len részévé vált. Nem okoz gondot 
a kapcsolattartás sem, hiszen sms- 
ben, email- ben, közösségi olda-
lakon, a nap bármely órájában to-
vábbíthatunk és fogadhatunk min-
denféle üzenetet. Adás- vételi, hi-
vatalos,- de akár pénzügyeinket 
is gyorsan intézhetjük elektroni-
kus levelezéssel. De gondoljunk 
csak bele! Száz évvel ezelőtt, ami-
kor mindezek a technikai eszközök 
még nem léteztek, akkor élt előde-
ink hogyan boldogulhattak? És rá-
adásul háborús, rendkívüli viszo-
nyok közepette. A Posta személy-
zete hogyan tudott megbirkózni az 
egyre terebélyesedő feladatokkal, 
igényekkel? És az itthon maradot-
tak? Honnan tudhatták a világ tör-
ténéseit, azt hogy fronton harcoló 
szeretteik megkapták-e küldemé-
nyeiket, és vajon ők miként adtak 
életjelt magukról? A hírek, és tá-
jékoztatás alapvető forrása az Új-
helyben megjelent, valamint a fő-
városból érkező sajtó volt. Izga-
tottabb napokban, az olvasók már 
a vasútállomáson, ezrével kapkod-
ták szét az újságokat. A szerkesz-
tőségek szoros kapcsolatban áll-
tak a Postával, mert az értesüléseik 
jelentős részéhez az ő segítségük-

kel juthattak – ahogyan mások is 
– levél, távirat és telefon útján. A 
megszokottá vált háborús és helyi, 
napi életről szóló tudósításokon kí-

vül, a lapokban gyakran szerepel-
tek postai szolgáltatással kapcsola-
tos közlemények is. Hiszen ezek, a 
vármegye, a város hivatalos intéz-
ményeit, és szinte miden családot 
érintettek. 

A sátoraljaújhelyi Magyar 
Királyi Posta- és Távírdahivatal

Amint nevéből is látszik, állami, 
kincstári fenntartásban üzemelt, 
feladatainak ellátását a magyar ki-
rályi Kereskedelemügyi Miniszté-
rium hatáskörében, és irányításá-
val szabályozták. Szakmai igazga-
tás tekintetében, a kassai kerület-
hez tartozott. A hivatal, a szokásos 
küldeményi ügyintézése mellett, 
kezelt postautalványokat. Ezek évi 
befizetett darabszáma 65 ezer 534, 
a kifizetésé 57 ezer 942, mintegy 8 
millió 600 ezer korona összérték-
ben. Hatalmas pénz akkor, ami-
kor 1 kg kenyér 30 fillérbe, 1 pár 
női cipő 14 koronába került. Pos-
tai megbízásokat is teljesített, vala-
mint végzett Postatakarékpénztári 
tevékenységet, „chéque” be- és ki-
fizetéseket is (840 ezer db), 7 mil-
lió 779 ezer korona összegben. Az 
ügyfelek itt is jegyezhették, a há-

borús évek sorozatban kibocsátott 
hadikölcsön kötvényeit.  Az újhe-
lyi Posta- és távírda hivatal, több 
mint 100 évvel ezelőtt is, jelenle-

gi helyén, a Kazinczy utcai patinás 
épületében működött, amely már 
a háború első hónapjaitól szűknek 
bizonyult, az egyre növekvő pos-
tai forgalom befogadására. Felada-
tuk tehát, kettős jellegűvé vált. A 
polgári postai szolgáltatások mel-
lett, meg kellett felelniük a kato-
nai igényeknek is. Valamint figyel-
niük a modern gazdasági fejlő-
dés egyik követelményére:„Újhely 
napról napra izmosodó kereske-
delmi életében rendkívüli fontos-
sággal bír a pontos és gyors postai 
kézbesítés” Ezért, 1915.tavaszán, 
a vasúti pályaudvaron új Posta- és 
távírda hivatalt nyitottak, Sátor-
aljaújhely 2. elnevezéssel. A Ba-
rakk- kórház területén is berendez-
tek Posta- és távírdát. Itt a katonák-
nak csak levelezőlapokat volt sza-
bad írniuk, amelyeket külön e cél-
ra kialakított, fertőtlenítő készü-
lékben „veszélyeztelenítettek”. 
Létesítettek továbbá, gyűjtő postát 
is, ilyen volt a GOJDICS nővérek 
(Irénke és Vilma) trafikjában. Pos-
tai értékcikkeket, a hivatalokon kí-
vül, a város több mint húsz üzleté-
ben is árusítottak. A háború kezde-
tekor, összesen 54 alkalmazott dol-
gozott a Postán, amelyből tiszt, ki-

adó: 24, szolga, küldönc, és kézbe-
sítő 30 fő volt. Miután, a postáso-
kat is behívták katonai szolgálat-
ra, a létszámhiány végig állandó-
sult. A mozgósítás következtében 
már 26 fő hiányzott a munkából. 
A postásokra, csökkenő létszám-
mal, mind nagyobb teendők vár-
tak. A postai nyitva tartás hivata-
los óráiról, amelyek reggel 7-től 
(télen 8-tól) este 9-ig tartottak, át 
kellet állniuk az éjszakai műszak-
ra. A harctereken lévők pótlásá-
ra pedig, ideiglenesen felfogadott 
munkaerő dolgozott Újhelyben 
is.A kormányzat már a kezdetek-
től számos korlátozó intézkedést 
léptetett életbe a postai szolgál-
tatások terén is. Ez azt jelentette, 
hogy mindent alárendeltek a hadi 
érdekeknek, a polgári levél,- táv-
irat,- csomag és telefonforgalmat 
hosszabb- rövidebb ideig beszün-
tették, vagy csak minimálisan, a 
szükséges mértékben engedték. A 
tábori posta mindig elsőbbséget él-
vezett. A hatóságok minden külde-
ményt (levél-cenzúra), csomagot 
megvizsgáltak, ellenőriztek. En-
nek célja, a haderővel kapcsolatos 
titokvédelem és az állam bizton-
ságának, közrendjének fenntartása 
volt. A családoknak, és a katonák-
nak is, tilos volt bármiről írniuk. 
A Posta jóvoltából, mégis azok a 
pár soros, rózsaszín levelezőlapok 
adtak néha reményt, sokszor örö-
met, itthon és a lövészárkokban. 
Amikor arra járunk, vagy ép-
pen a Postán várakozunk, gondol-
junk néha elmúlt időkre, és a ben-
ne munkálkodókra, tisztelve őket. 
Utódaikat, mostani postás dolgo-
zóinkat is becsüljük meg egy-egy 
kedves szóval, mosollyal! Erre 
mindig van lehetőségünk, és leg-
jobb alkalom, a 150 éves Ma-
gyar Posta idei évfordulója. A cikk 
megjelenésekor, ezúton is köszö-
nöm a budapesti Postamúzeum se-
gítőkész támogatását

Haraszti György ny. őrnagy

Sátoraljaújhelyi üzenetek, 
küldemények a Nagy Háború 

idejéből.

fotó: Dull György gyűjteménye
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A tavaszi nagytakarítás idején ta-
lán még nagyobb hangsúlyt kap 
a selejtezés is, amellyel fizikai és 
lelki szinten is sokat nyerhetünk: 
Egy lomtalanított helységet sok-
kal gyorsabb tudunk kitakaríta-
ni és a munkafolyamatok haté-
konyabbak, ha nem állja utunkat 
folyton valamilyen fölösleges ka-
cat. A reggelek is vidámabban in-
dulnak, ha nem kell percekig ke-
resgélni a ruhás szekrényben, ha-
nem rögtön előttünk vannak ked-
venc darabjaink.Lelki szinten még 
nagyobb lehet a nyereség: a selej-
tezés révén szabadabban élhe-
tünk. Ha az ember kevésbé ragasz-
kodik a tárgyakhoz, könnyedebben 
élheti mindennapjait. Nem a tár-
gyak uralják majd az életét, ha-
nem a lelki kincsek. Jézus is erre 
figyelmeztet: „Ne gyűjtsetek ma-
gatoknak kincseket a földön, hol 
a rozsda és a moly megemész-
ti, és ahol a tolvajok kiássák és el-
lopják; Hanem gyűjtsetek maga-
toknak kincseket mennyben, ahol 
sem a rozsda, sem a moly meg 
nem emészti, és ahol a tolvajok 
ki nem ássák, sem el nem lopják. 
Mert ahol van a ti kincsetek, ott 
van a ti szívetek is.” (Mt 6:19-21)  
Miért is ragaszkodunk annyira tár-
gyainkhoz? Egyrészt, mert ami-

kor megvettük még 
hasznosnak tűnt, 
esetleg használtuk és szerettük is. 
De annak már 20 éve. És milyen 
csinosan állt rajtam az a ruha… 
mielőtt gyermekeim lettek. Milyen 
drága volt, majd biztosan hasznát 
veszem később… Félünk, hogy ha 
eldobjuk, eladományozzuk ezeket 
a tárgyakat, akkor szégyent val-
lunk magunk előtt is: azt bizonyít-
juk, hibás döntést hoztunk, mikor 
megvettük. A tárgyak meg csak 
gyűlnek és gyűlnek, miközben fi-
zikai és lelki energiánkat is elve-
szik. Nem mindig könnyű megál-
lapítani, hogy az adott tárgy kincs 
vagy ócskaság. Bármit is selejtez-
zünk, arra gondoljunk: ez a tárgy 
szolgálja még a jelenemet vagy 
csak a múltban volt értékes? Örö-
mömet lelem benne, használom 
és épít engem? Nem azt mondom, 
hogy ne őrizzünk meg egy emlék-
tárgyat sem, de ha már a szekré-
nyeink szinte csak ilyenekkel van 
tele, akkor ideje elgondolkodnunk, 
hogy a múlt, vagy a jelen pillanat 
fontosabb-e számunkra.

További hasznos cikkek a témá-
ban: www.anyutervez.com

és azt megelőző magyar politikai 
eseményekről és kiemelte: „341 
évvel ezelőtt a gondviselés Borsiban 
egy állam nélküli államférfit adott 
a magyarságnak, aki vállára 
vette a korábbi idők államférfi 
nélküli magyar államának bűnös 
örökségét, megtisztította bűntől 
és személyes áldozatával ismét 
élő valósággá tette a magyar 
szabadság, függetlenség és 
nemzeti összetartozás eszméjét.” 
Beszédében kiemelte azt is, 
hogy „Rákóczi Ferenc nélkül 
a nemzetét védő magyar állam 
eszméje nem lehetne olyan erős, 

Írta: Pálné Zavanyi Éva 

1676. március 27-én Borsiban 
látta meg a napvilágot II. Rákóczi 
Ferenc. A nagyságos fejedelem 
születésének 341. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepséget 
a II. Rákóczi Ferenc Polgári 
Társulás és a felvidéki település 
önkormányzata. A fejedelem 
ünneplésére több százan gyűltek 
össze, a kor hangulatát pedig 
történelmi hagyományőrzők 
elevenítették fel. Az esemény 
szónoka Dr. Kövér László a 
Magyar Országgyűlés elnöke 
volt. A politikus történelmi 
áttekintést adott a Rákóczi korról 

hogy évszázadokon átívelően 
történelmi irányt és célt mutasson 
a magyar nemzedékek számára.” 
Az ünnepségen jelentették be, 
hogy a magyar és a szlovák 
állam támogatásával elindulhat 
a fejedelem szülőházának 
helyreállítása. Magyarország 900 
millió forinttal támogatja a Borsi 
várkastély rekonstrukcióját. A 
munka már ez év őszén elkezdődhet. 
Az épület helyreállításának 
ügyében fontos szerepet töltött 
be Berényi József a Magyar 
Közösség Pártjának volt elnöke, 
ezért a II. Rákóczi Ferenc Polgári 

Társulás az Igaz Ügyért Díjban 
részesítette. Laczkó Lajosnak 
a Polgári Társulást elnökét a 
Felvidék magyarságért végzett 
tevékenységéért, valamint Borsi és 
Sátoraljaújhely közötti kapcsolat 
elmélyítéséért Sátoraljaújhely 
Önkormányzatának nevében 
Szamosvölgyi Péter adott át 
elismerést. A Borsi székhelyű II. 
Rákóczi Ferenc Polgári Társaság 
mindent megtesz azért, hogy 
ápolják és az utókor számára tovább 
örökítsék a Rákóczi hagyatékot. A 
szervezet elnöke Laczkó Lajos az 
ünnepségen így fogalmazott: „Ő a 
példaképünk nemcsak kitartásban, 
szabadságharcban, hűségben, 
hanem a hitében is. Nem szabad 
feladni a hitünket, nem szabad 
feladni elveinket. Mi kitartunk 
ezek mellett, amit őseinktől 
kaptunk, ez egyben kötelességünk 
is, de ez egy emberi magatartás 
is kell, hogy legyen.” Ennek 
szellemében rendez közel fél 
évszázada ünnepséget a nagyságos 
fejedelem születésének napján a 
szervezet. Az ünnepség végén a 
jelenlévők a tiszteletadás jeleként 
koszorúkat helyeztek el a Rákóczi 
szobránál, majd a várkastélyban 
megnyitották azt a kiállítás,t mely 
22 tabló segítségével bemutatja II. 
a fejedelem életútját. 

László Mária

A SELEJTEZÉS ÁLDÁSAISzerkesztőségünkhöz továbbítot-
tak egy írást, amely a Polgármes-
teri Hivatal Titkárságára érkezett. 

A HÍDEMBEREK.
Tanmese az üveghídról

Hol volt, hol nem  volt, az üveg-
hegyeken túl, de a Zempléni he-
gyeken még innen, volt egy kis-
város, ahol az ott élők mertek na-
gyokat álmodni, mert elegük volt 
a hétköznapok szürkeségéből és a 
határmenti hátrányokból. Tudták, 
nem hozzájuk méltó a fotelok ké-
nyelméből lázadozni, a névtelen-
ségbe burkolózva az internet nyil-
vánosságában okosakat mondani 
és másokat becsmérelni, pártpoliti-
kai érdekeket kiszolgálni.
Történt egyszer, hogy olyan lehe-
tőségek adódtak számukra, ame-
lyekre még legmerészebb álmuk-
ban sem gondoltak. A festői szép-
ségű hegyeken egészségországot 
kezdtek építeni, ahol harapni lehet 
a friss levegőt, ahol pirospozsgás 
lesz a gyermekek arca az egész-
séges hidegtől, ahol sikítástól és 
megnövekedett adrenalinszintből 
fakadó kiabálástól, kacajtól veszít-
het kilókat és stresszt az oda láto-
gató. A megvalósuló álmok város-
ában ha hiszik, ha nem, átlátszó öt-
let született. A szóbeszéd, a városi 
köznyelv addig-addig tett hozzá 
az itteniek tervéhez, addig farag-
ta és csiszolta, mint a gyémántot, 
amíg hosszú vajúdás után a függő-

ből üveghíd lett. Aztán jött valaki, 
aki a kifogott aranyhal segítségé-
vel az ötletet tovább vitte, de csak 
egy kívánsága lehetett, ami  kíván-
ság csak és kizárólag a turizmusról 
szólhatott. „Nem költhetitek ká-
tyúra, segélyre, járdára.”- szólt az 
aranyhal. „Nektek a turisták hoz-
zák majd azt a pénzt, amiből min-
den másra lehet költekezni.” A fel-
tételeket betartva a valaki becsü-
lettel képviselte ez esetben is az itt 
élőket, s büszke volt az igényes és 
kreatív újhelyiekre.
Egy szép napon aztán Hókuszpók 
irigy újságíróinak köszönhető-
en kopogtattak a város határán az 
örömtolvajok, a károgó varjak, de 
az itt élők mindezt meg sem hal-
lották.
Süketek módjára haladtak előre 
fittyet hányva az irigyekre, mert 
tudták, ez a pénz az eddigi becsü-
letesen végzett munka elismeré-
seként jön városukba. Tudták, ezt 
az ötletet, ezt a megvalósítást már 
senki nem veheti el tőlük. Tudták, 
sokan irigylik, hogy ezt nem ők ta-
lálták ki, hogy nem máshol, ha-
nem Újhelyben épül a világattrak-
ció. Tudták, ez a pénz csak erre ad-
ható, s dehogy akarják ezt odaad-
nia másnak! Tudták, a történet si-
kerre van ítélve...ÉS EZ NEM 
MESE...,aki nem hiszi, az üveghí-
don járjon majd utána!

OLVASÓNK ÍRTA
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HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

GYÜMÖLCSÖS SZELET
10 tojásból piskótát sütünk nagy 
tepsiben. 1 gyümölcspudingot, 
amilyen ízűt szeretünk, 3 dl 
tejjel sűrűre főzünk. Ha levettük 
a tűzről, 15 dkg vagy tetszés 
szerinti mennyiségű kristálycukrot 
keverünk hozzá. Így időt is 
megtakaríthatunk, mert nem 
kell a margarint a porcukorral 
sokáig verni és „simább” is lesz 
a krém. Ha kihűlt, kanalanként 
a felvert margarinhoz adjuk. 
Gyümölcsökkel dìszitjük. 3 tasak 
gyümölcskocsonyaport 6 dl vízzel 
elkészítünk a tasakon lévő utasítás 
szerint. Csak akkor öntjük rá a 
gyümölcsre, ha kihűlt és szilárdulni 
kezd.

DIÓS KOSÁRKA
A tészta hozzávalói: 40 dkg 
finomliszt, 1 csomag sütőpor, 10 
dkg porcukor, 4 db tojássárgája, 25 
dkg margarin
A töltelékhez: 40 dkg dió (darált), 
30 dkg porcukor, 4 db tojásfehérje, 
10 dkg lekvár/ dzsem 
A tészta hozzávalóit összevegyítjük, 
és rugalmas tésztát gyúrunk 
belőle. Lisztezett deszkán 2-3 mm 

vastagra nyújtjuk, és a kivajazott 
kosárformákat kibéleljük vele. (ha 
nincs jó a muffin sütőforma is)
A tésztával bélelt kosárkák aljára 
1-1 kiskanálnyi lekvárt teszünk, 
majd erre halmozzuk a tölteléket. 
A töltelékhez a cukrozatlan darált 
diót összekeverjük a porcukorral 
(a cukrozottat már nem kell 
tovább édesíteni), és hozzáadjuk 
a keményre felvert tojásfehérjét. 
190°C-ra előmelegített sütőben 
15-20 perc alatt aranybarnára 
sütjük, majd ha kihűlt, kiemeljük a 
formákból. 

Mindkettő kiváló vendég és 
locsolkodó váró sütemény! 

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. Törvény (a továb-
biakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdé-
se értelmében az óvoda a gyermek 
három éves korától a tankötelezett-
ség kezdetéig nevelő intézmény. A 
Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmé-
ben az óvodába a gyermek har-
madik életévének betöltése után 
vehető fel. Az óvoda felvehe-
ti azt a gyermeket is, aki a harma-
dik életévét a felvételétől számí-
tott fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a kerületben lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkező három éves 
és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 
8. § (1)bekezdés).Az óvodai felvé-
tel, átvétel jelentkezés alapján tör-
ténik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvé-
telét bármikor kérheti. A jelentke-
ző gyermekek felvétele, fogadása 
az óvodai nevelési évben - ameny-
nyiben azt a férőhelyek száma le-
hetővé teszi - folyamatosan törté-
nik. 2017. szeptember 01-jétől az 
Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a 
gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson köte-
les részt venni, melynek teljesíté-
séért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) 
bek.). A szülő kérelmére a jegy-
ző (Sátoraljaújhely Polgármes-
teri Hivatal – 3980. Sátoraljaúj-
hely, Kossuth tér 5.) az óvodave-
zető, valamint a védőnő egyet-
értésével, a gyermek jogos érde-
két szem előtt tartva, az ötödik 
életév betöltéséig felmentést ad-

hat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képessége-
inek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötele-
zett gyermek szülője, amennyi-
ben gyermeke az óvodakötele-
zettségét külföldön teljesíti, kö-
teles arról a beiratkozás idejé-
nek utolsó határnapját követő ti-
zenöt napon belül írásban érte-
síteni a gyermek lakóhelye, an-
nak hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőt (Ren-
delet 20. § (2) bek.).A szülő gyer-
meke adottságainak, képessége-
inek, érdeklődésének megfelelő-
en, saját vallási, világnézeti meg-
győződésére, nemzeti hovatarto-
zására tekintettel szabadon vá-
laszthat óvodát (Nkt. 72. §. (2) 
bek.). Jelentkezni a meghirde-
tett időpontban a lakóhely sze-
rinti körzetileg illetékes vagy vá-
lasztott önkormányzati, továb-
bá nem önkormányzati fenntar-
tású óvodában lehet. A jelenleg 
bölcsődében elhelyezett gyerme-
kekre vonatkozó óvodai felvételi 
igényt is be kell jelenteni.

A beíratás időpontja: 
2017. május 3-4-5. 
Helyszíne: 
Hétszínvirág Óvoda Diana mű-
vészeti Tagóvodája (3980 Sátor-
aljaújhely, Miklósí I. u. 2.

A beíratáskor be kell mutatni: 
- a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevé-
re kiállított személyi azonosítót, 

a lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt, és a TAJ kártyát

- továbbá a szülő személyi azono-
sító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát (Rendelet 20. § (3) 
bek.),

- nem magyar állampolgár kis-
korú óvodai beíratásánál a szü-
lőnek igazolnia kell azt is, hogy 
milyen jogcímen tartózkodik a 
gyermek Magyarország terüle-
tén (Nkt. 92. §).

A sajátos nevelési igényű gyer-
mekeket nevelő óvodába való fel-
vételhez a szakértői és rehabili-
tációs bizottság javaslata szük-
séges. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése az e 
célra létrehozott gyógypedagógi-
ai intézményben, konduktív peda-
gógiai intézményben, óvodai cso-
portban, vagy a többi gyermek-
kel részben vagy egészben együtt, 
azonos óvodai csoportban történ-
het (Nkt. 47. § (3) bek.). Diana 
Művészeti Tagóvoda (3980. Sá-
toraljaújhely, Miklósy I.u.2.) Az 
óvodai nevelés nemzetiségi nyel-
ven is folyhat. Egy adott nemzeti-
séghez tartozó gyermek anyanyel-
vén, anyanyelven és magyar nyel-
ven, vagy magyar nyelven része-
sülhet óvodai nevelésben. A gyer-
meket elsősorban abba az óvodá-

ba kell felvenni, amelynek körze-
tében lakik, illetőleg ahol szülő-
je dolgozik. Az óvodai felvételről, 
átvételről az óvoda vezetője dönt. 
Ha az óvodába jelentkezők száma 
meghaladja a felvehető gyermekek 
számát, az óvodavezető, több óvo-
da esetén az óvoda fenntartója bi-
zottságot szervez, amely javasla-
tot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) 
bek.). Szlovák nemzetiségi neve-
lés- Hétszínvirág Óvoda (3980. 
Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 
24.Az óvoda köteles felvenni, át-
venni azt a gyermeket, aki életvi-
telszerűen az óvoda körzetében la-
kik (a továbbiakban: kötelező fel-
vételt biztosító óvoda). (Nkt. 49. § 
(3) bek.).Az óvoda vezetője a fel-
vételi, átvételi kérelmek elbírálá-
sáról - a döntést megalapozó indo-
kolással, a fellebbezésre vonatko-
zó tájékoztatással írásban -értesíti 
a szülőket 2017. június 10-ig. Az 
óvoda döntése ellen a szülő a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomá-
sára jutásától számított tizenöt na-
pon belül eljárást megindító kérel-
met nyújthat be az óvodavezetőnél 
(Nkt. 37. §).A 2017/2018. nevelési 
évre felvételt nyert gyermekek fo-
gadása a nevelési év első napjától 
folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási 
nap/a nevelési év első napja: 
2017. szeptember 1. (péntek)

Míg korábban húsvét másodnapján a legények végig látogatták a lányos 
házakat, és vízzel, kölnivel öntözték meg őket, addig mára ez a tradíció 
már csak kisebb falvakban, vagy csak a családokban maradt meg. 
Vendégvárás helyett kirándulásról, locsolkodás helyett, pihenésről szól 
ez az ünnep. Ám ha még sem szeretnénk üres asztallal várni a hozzánk 
érkezőket Húsvét idején. két kiváló vendég és locsolkodó váró édességet 
ajánlunk figyelmükbe. Mindkettőt Stumpf Imre Jánosné küldte nekünk.

Mi kerüljön 
az asztalra?
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2017. április  11. kedd
18.00: Első kézből… Aros János 
polgármesterrel
18.30: Rákóczi emlékünnepség 
Sárospatakon
19.00: Hír7
19.20: Magyar Költészet napja 
2017.
2017. április  12. szerda
18.00: Száműzöttek. A Felvidékről 
kitelepítette emléknapja 
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere
2017. április 13. csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt!
18.20: Zempléni mozaik: A 
csehszlovákiai magyarság 
jogfosztása 
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó 
2017. április 14. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Nagyböjt idején
2017. április 15. szombat
18.00:  Tündérek tánca – KELL 
Alapítvány tábora 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Megyei híradó
19.20: Repeta – válogatás a hét 
magazin műsoraiból
2017. április 16. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: A húsvét üzenete – 
beszélgetés Mosolygó Tamás 
görögkatolikus parókussal
19.20: Szabó Balázs B. koncert

2017.április 17. hétfő
18.00: Ismeretlen barokk 
– Debreceni Régi Zenekar 
vendégszereplése
18.30: Húsvéti összeállítás 
19.00: Kikiriki fesztivál Eisenach
2017.április 18. kedd
18.00: Sorstársak – Abylimpia 
18.30: Sárospataki Eseménynaptár 
200 szórakozató és kulturális 
program 
19.00: Hír7
19.30: Borkaland – csak csajok
2017.április 19. szerda
18.00: Tompa Mihály 
emlékkonferencia Sárospatakon
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik
2017. április 20. csütörtök
18.00: Holokauszt emléknap. Akik 
már örökké hiányoznak…
18.30: Terápia
19.00: Hír7
19.20: XIII. Társastánc Fesztivál 
Sárospatakon
2017. április 21. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.30: Emlék a Gulágról 
2017. április 22. szombat
18.00: Tompa Mihály és Arany 
János  
18.30: Műsorcsere
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta – válogatás a hét 
magazin műsoraiból

A „Zemplén” fekete táblája.
„Az úgynevezett Rákóczi-épü-
let, ott a Hecske dombon, ahol 
az árvaházat fogják építeni, oly 
düledező, roskatag állapotban 
van, hogy a mellette elvonuló 
úton a közeli kőbányába és sző-
lőkbe közlekedő emberek tes-
ti épségét fenyegeti.” „Akik a 
múlt csütörtöki országos vásár 
alkalmával reggeli 6-7 óra kö-
zött szemtanúi voltak Újhely-
ben a kőhíd-főnél inszcenirozott 
szekértorlódásnak, siketítő em-
berzsibongásnak –megbotrán-
kozással tapasztalták, hogy mi-
lyen szekaturának van és le-
het kiszolgáltatva Újhelyben 
a nagyközönség, a hídvám jo-
got bérlő konzorciummal szem-
ben. Százával és százával állot-
tak mérhetetlen hosszú sorban 
a csörgői és borsii útvonalakon 
szekeresek, gyalogosok, százá-
val és százával az eladásra ho-
zott lovak, marhák s egyéb lá-
bas jószágok, és volt dulakodás, 
szitkozódás amiatt, hogy a híd-
vámot csak egy helyütt, s ottan 
is fl egmatikus lassúsággal sze-
dik. Ennek a dolognak nem sza-

bad ismétlődnie.” (1889. ápr. 
14.)

A nagyhét. „Újhely valósággal 
szokatlan képet nyújtott e hé-
ten. Zsidó polgártársaink ked-
den kezdték ünnepelni 5649-
ik esztendejükben a húsvétot; 
azon s az utána következő na-
pon az utcák véghosszában, zárt 
boltokkal, az üzlet és kereske-
delem mondhatni szünetelt. An-
nál mozgalmasabb, tarkább volt 
a kép … nagycsütörtökön, - tu-
lajdonképpen ez a keresztények 
ünnepének kezdete, - mely nap-
tól a hívek ezrei vesznek részt 
a bőjti ájtatosságban, a Meg-
váltó szenvedésének emléké-
re szentelt ünnepen. Nagypén-
tek: a népvándorlás napja; nincs 
oly országos vásár, mely felül-
múlná a sokaságot, mely ilyen-
kor ezrével áradozik, nyüzsög, 
ellepi a piac minden talpalatnyi 
terét, megtölti a boltokat: ad-
vesz: szóval kinek meddig te-
lik, a Húsvétra illendően látja el 
magát…” (1889. ápr. 21.)

Dohánygyár. Zobel Lajos épí-
tészmérnök 26-án hivatalos ki-
küldetésben Újhelyben volt a 
dohánygyári telek megszemlé-
lése ügyében. A múlt hó 28-án a 
kiszemelt telken (területe 4 kat. 
hold) próbaásatások megfele-
lő eredményt hoztak. Ez lesz az 
ország legnagyobb és legmoder-
nebb dohánygyára. Készen van-
nak az épületek tervei. Az igaz-
gatóság emeletes lesz, a töb-
bi rész félemeletes. Őszre tető 
alá került az igazgatóság és egy 
gyártási épület, meg a gépház. A 
„régi” dohánygyárban 97 mun-
kásnő dolgozik állandóan. Ed-
dig 400 e. szivar készült. Már az 
ideiglenes dohánygyár is minta-
gyár a szakemberek és laikusok 
szerint egyaránt. (1891. ápr. 3.)

Sátoraljaújhelyi borkóstoló
A Zemplén vm.-i gazdasági 
egyesület által szervezett VI. 
borkóstolóra 60 hegyaljai bor-
termelő 2300 hl borral vett 
részt. 1898-as és 1899-es ter-
mésű bor ki volt állítva 35 faj-
ta, kb. 2 e. hl, ára 70-240 korona 
között. Régi szamorodni és aszú 

borok eladásra összesen 300 hl 
volt bejelentve. A szamorodni 
ára 230-600, az aszú 400-1100 
korona hl.-enként. A kiállított 
borokról magyar és német nyel-
vű katalógus készült, a napok-
ban küldik szét magyar és kül-
földi borkereskedőknek. A zsű-
ritagok szerint az utóbbi évek 
borai igen jók, helyesen kezel-
tek, minden tekintetben jók.

Szépül a Kazinczy utca. „Vá-
rosunk legszebb utcája szépül. 
A kis fák már lombot hajtanak. 
Az utcának az „Ungvár” nevű 
pincetelep felé vonuló részét is 
befásították már. A köztemető-
höz vezető gyalogjáró kiépíté-
séhez is maholnap hozzáfog-
nak… (a fák közötti részt gye-
pesítik)… a Kazinczy utca még 
szebb lesz, mint volt.
(1900. ápr. 29.)

A Zemplén Televízió műsora
2017.04.11. - 2017.04.22. 

Gyűjtötte és közli:
DR. Csorba Csaba
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ÚJHELYI KÖRKÉP

KÉPES BESZÁMOLÓ
Pécsről és Sárospatakról is arany és ezüst minősítésekkel, és számos díjjal tértek haza a sátoraljaújhelyi társastáncosok. A Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola művészetoktatási intézményegységének tagjai több új koreográfiával is készültek a versenyekre. Csapatban és páros számokban is szép 
sikereket értek el. E két verseny jó előkészítője volt a hazai, immár tizenharmadik Országos Minősítő Társastánc Fesztiválnak és Koreográfus Ver-
senynek, melyet május 19-21 között szerveznek meg. 

A Sátoraljaújhelyi Műkorcsolya Klub növendékei is felléptek az első újhelyi Jéggálán. A klub vezetője Hörcsik-Répássi Andrea a legkisebb ovis kor-
osztálytól, a nagyobb lányokig mindenkit jégre vitt, és szép zenés koreográfiával mutatták be az első fedett csarnokbeli szezonban tanultakat. A né-
zőknek természetesen az újhelyi fiatalok produkciója tetszett a legjobban, de szívesen figyelték a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub haladó csapatá-
nak műsorát, és a szinkronkorcsolyázókat is. Folytatás idén novemberben, addig az igazán elszántak görkorcsolyával gyakorolhatnak.
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