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A tisztább Zemplénért Jótékonysági est  
a gyerekekért
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SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA

A Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeu-
mának I. világháborús hadisírok 
és emlékművek felújítására ki-
írt pályázatán 108 millió forintot 
nyert Sátoraljaújhely.
A forrásra az önkormányzat pályá-
zott, de a tervek elkészítésében, és 
a végrehajtásban az Eötvös József 
Közhasznú Börtönügyi Egyesület 
és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön is részt vesz majd.  A Hő-
sök temetőjében 1540 különböző 
nemzetiségű katona sírja van. Az 
első eltemetett katona 1914 szep-
temberében került a közös katona-
sírba, az utolsó 1919 januárjában. 
Az ide temetett katonák többsége 
magyar, de a monarchia minden 
nemzetiségéből találhatunk itt ne-
veket. A tervek arról szólnak, ho-
gyan lehet méltó emlékhelyet ki-
alakítani az első világháború ál-
dozatainak, úgy, hogy az ide láto-
gatók közben megismerjék az itt 
nyugvók történetét, a háború bor-

zalmait, a vidékükön történt ese-
ményeket. Modern installációkat 
terveznek: lövészárokhoz hasonlí-
tó járdát, őrbódéba rejtett informá-
ciós táblát, szépen kialakított síro-
kat, felújított feszületet.  A temető-
ben korábban több mint 100 kőből 
készült sírjelet cseréltek ki. Akkor 
is a börtönügyi egyesület pályáza-
tából, a fegyház műhelyében ké-

szültek az új keresztek. A sírok, és 
a terület gondozásában a Városvé-
dő és Szépítő Egyesület vesz részt 
több évtizede, az elmúlt években 
csatlakozott hozzájuk a Zemplén 
Térségi Katasztrófa és Polgári Vé-
delmi Szövetség is. Diákok bevo-
násával takarítják a területet, tesz-
nek rendben egy-egy sírt. Május 
utolsó vasárnapjára a Hősök nap-

jához igazítva az említett szerve-
zetek közös megemlékezést szok-
tak tartani.  Még a  pályázat beadá-
sa előtt az önkormányzat együtt-
működési megállapodást írt alá a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Bör-
tönnel. A fogvatartottak jóvátéte-
li munkájáról szólt a dokumentum. 
Ebben éppen a Hősök temetőjé-
nek rendben tartása is szerepelt. 
A tervek szerint az új sírjeleket jó-
vátételi munkában cserélik majd 
ki a fogvatartottak – nyilatkozta a 
Zemplén Televíziónak Rózsahe-
gyi Tamás bv. főtanácsos parancs-
nok. Az új sírkeresztek kihelyezése 
előtt a katonák neveinek pontosítá-
sára is törekednek majd, a koráb-
bi osztrák, és cseh hadisír nyilván-
tartásokat vetik majd össze a meg-
lévő listával, hogy valóban helyes 
nevekkel és évszámokkal lássák el 
azokat.

Kassai-Balla Krisztina

A Trefortban mintegy 30 progra-
mot szerveztek, hogy az érdeklő-
dő gyerekek és szüleik megismer-
jék az oktatási intézmény vala-
mennyi oktatott szakmáját. Az is-
kola törekedett arra, hogy játékos 
formát találjon a szakmák bemu-
tatására, ami megfelel a gyerekek 
életkori sajátosságainak, hiszen ez 
a program nem elsősorban a nyol-
cadikosokat célozta meg, hanem a 
fiatalabbakat, akik még nem dön-
tötték el hova tanulnak tovább. Ve-
télkedőkkel, feladatokkal, bemuta-
tókkal szerették volna rávilágítania 
a gyerekek figyelmét arra, hogy 
mennyi izgalom és mennyi kihívás 
tartozik egy-egy szakmához.  A 
gyerekek mindent kipróbálhattak, 
a gyakorló tantermekben az isko-
la jelenlegi és volt tanulói segítet-
ték őket. Az eladók csomagoltak, a 
felszolgálók kávét főztek és  hajto-

gattak, a szakácsok pogácsát szag-
gattak, de még koktélok és tészta-
hidak is készültek. Az esti prog-
ramhoz a gyakorlatot biztosító cé-
gek is csatlakozhattak. Így például 
a gyerekek egy különleges éjsza-
kai üzemlátogatáson vehettek rész. 
Farkas János a Certa Kft. ügyveze-

tő igazgatója sze-
rint az óvodások-
kal, a fiatal kisgye-
rekekkel is meg le-
het ismertetni a 
munkafolyamato-
kat, mert ebben a 
korban nagyon fo-
gékonyak a látot-
takra, hallottakra. 

hangsúlyt. Az iskolában található 
taneszközök között életszerű ba-
bák vannak, melyek kézhezvétele 
azt az illúziót kelti mintha élő kis-
babát tartana valaki a kezében. A 
babák fürdetése, etetése, pelenká-
zása, vagy éppen az ágyazás mind 
olyan feladat, melyet az egészség-
ügyben tanuló diákoknak meg kell 
tanulniuk. Az oktatási intézmény a 
késődélutáni programon azt a két 
új szakirányt is bemutatta melye-
ket 2017 szeptemberében indít. A 
szociális gondozó illetve a rendé-
szeti őr szakirányokat. Az esemé-
nyen sok szülő is részt vett a gyere-
kekkel, így a felnőttek is meggyő-
ződhettek róla, hogy milyen körül-
mények között, milyen eszközök-
kel tanulhatnak gyermekeik a sá-
toraljaújhelyi gimnáziumban.

Ezek az élmények pedig meghatá-
rozóak lehetnek számukra.A Kos-
suth Lajos Gimnázium és Szak-
gimnázium egy igazi barokk han-
gulatú vacsorára invitálta a gyere-
keket. Ez az idegenforgalmi kép-
zéshez kapcsolódott. Szintén a 
szakmához kötődően a gumikere-
kes kisvonattal tör-
tént kirándulás ke-
retében az idegen-
vezetést ismerhet-
ték meg a gyere-
kek. Az egészség-
ügyi szakirány be-
mutatásánál az 
ápolási, gondozá-
si feladatok kaptak 

Próbáld ki, Csináld meg, Ismerd meg! Ezzel a mottóval rendezték meg idén a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő kö-
zépiskolák a Szakmáj Éjszakáját. A Trefort Ágoston Szakgimnázium és Szakközépiskola valamint a Kossuth Lajos Gimnázium és Szak-
gimnázium első alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez.

László Mária
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Indulhat az egyetemi képzés 
Sátoraljaújhelyen

Lesz egyetemi képzés Sátoraljaúj-
helyen. A Miskolci Egyetem sátor-
aljaújhelyi közösségi felsőoktatási 
képzési központjába meghirdetett 
két szakra összesen 91 diák jelent-
kezett. Népszerű volt a védőnő le-
velező tagozat, ahová mintegy 70 
hallgató jelentkezett, ebből 41-en 
első helyként jelölték meg az újhe-
lyi képzést.  A gépészmérnök alap-
képzés duális szakra 21-en jelent-
keztek összesen, 12-en első he-
lyen. Dr. Horváth Zita általános 
rektor-helyettes a Zemplén Televí-
zióban adott nyilatkozatában hang-
súlyozta, mivel az oktatás indításá-
nak alapja minimum 10 fő felvett 
hallgató, a jelentkezések tükrében 
bizakodó, hogy mindkét szak elin-
dulhat Sátoraljaújhelyen. Az egye-
temi képzés lehetőségét a 2015. jú-
liusi felsőoktatási törvény módosí-
tás tette lehetővé Sátoraljaújhelyen 
is. Az alapok megteremtésétől, va-
gyis a hivatalos alapító okirat be-
iktatásától egészen mostanáig sok 
egyeztetés, szándéknyilatkozat, ér-
deklődés felmérés, tájékoztatás ve-
zetett. A tervek szerint a Kossuth 
Lajos Gimnáziumban lesz a képző 
központ székhelye. Jó hír a jelent-
kezőknek, hogy az egyetem az ide 
felvett diákoknak is szeretné bizto-
sítani a campus kiváló infrastruk-
túráját, így az újhelyi hallgatóknak 
számos kulturális programot, csa-
patépítő rendezvényt, de ha kell 
felzárkóztató órákat, nyelvtanfo-
lyamot is szerveznek.

Újhelyi sikerek az Országos If-
júsági Katasztrófavédelmi 

Versenyen

Idén három sátoraljaújhelyi csa-
pat képviseli megyénket a felmenő 
rendszerű katasztrófavédelmi ifjú-
sági verseny országos döntőjében. 
Az általános és középiskolás csa-
patok a megyei fordulóban szerzett 

elsőbbséggel vívták ki az országos 
megmérettetésen való részvétel jo-
gát, valamint visszahívták a Pető-
fi Sándor Református Általános 
iskola azon csapatát, mely az el-
múlt évben győztesen került ki az 
országos verseny döntőjéből. Mé-
száros Csaba az a pedagógus, aki 
évek óta szívén viseli a gyerekek 
katasztrófavédelmi képzését Sá-
toraljaújhelyben. Tevékenységé-
vel igyekszik olyan ismeretekhez 
juttatni a gyermekeket, amelyeket 
a későbbiekben váratlan helyzet-
ben is hasznosítani tudnak. A bu-
dapesti döntőben is szépen szere-
peltek az újhelyi fiatalok, egy má-
sodik és egy harmadik helyezéssel 
tértek haza.

Norvég tanulmányi út

Az Erarsmus+  program keretében 
márciusban három hetes szakmai 
gyakorlaton vettek részt a szakkép-
zési mobilitási tanúsítvánnyal  ren-
delkező Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium tanulói Norvé-
giában. Gépészek, kertészek, cuk-
rászok összesen heten utaztak ki,  
és mindenki a saját szakmájának 
megfelelő munkában dolgozha-
tott Norvégiában. A Sátoraljaújhe-
lyi mezőgazdasági középiskola és 
a norvégiai partneriskolája között 
2008-tól van kapcsolat, így már 
nyolc alkalommal vehettek részt a 
mezős tanulók gyakorlaton a skan-
dináv országban. Az idei mégis kü-
lönleges volt. Újonnan épített isko-
la, benne jól felszerelt tantermek, 
gyakorlóhelyek fogadták az új-
helyi fiatalokat. A partnerség és a 
szakmai gyakorlat rendkívül fon-
tos a görögkatolikus oktatási in-
tézmény számára, hiszen a külföl-
di programokon részt vevő diákok 
nemzetközi bizonyítványt kapnak, 
mely a későbbi elhelyezkedésüket 
is segítheti. Ezzel párhuzamosan 
felnőttek egy csoportja is szakmai 
tanulmányi úton volt Norvégiában 
Voss városában, a partneriskolá-

ban. Azok a vállalkozók és cégve-
zetők, akik évek óta kapcsolatban 
állnak a mezőgazdasági középis-
kolával, gyakorlati helyet biztosí-
tanak az oktatási intézmény tanu-
lói számára. A szakmai út során a 
magyar váltakozók meghívták nor-
vég partnereiket hazánkba. A láto-
gatásra 2017 őszére tervezik.

Diaszpóra- és Szórványprogram 

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra 
-és Szórványprogramjának része-
ként Sátoraljaújhelyben járt 250 
kárpát-medencei fiatal. A közép-
iskolás diákok, Kárpátalja, Erdély 
és Felvidék területeiről érkeztek, 
olyan településekről, ahol már rit-
ka a magyar szó. Alig 10-20 szá-
zaléka beszéli az ott élőknek a ma-
gyart. A szórványmagyarság meg-
tartásának egyik formája a gyere-
kek megszólítása, akár ilyen in-
gyenes táborokkal, ahol erősítik a 
gyermekek identitás tudatát, és se-
gítik őket anyaországuk megisme-
résében. A tábor részeként a fiata-
lok ellátogattak a Magyar Nyelv 
Múzeumába is.

Házasodni jó időben-rossz 
időben

A hagyományos esküvői helyszí-
nek mellett, egyre gyakoribb, hogy 
a párok, külső helyszínen, eset-
leg különleges körülmények kö-
zött szeretnék kimondani a boldo-
gító igent. A sátoraljaújhelyi ön-
kormányzat anyakönyvi rendele-
te eddig csak tavasztól késő őszig 
engedélyezte a hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötést. A legutóbbi 
testületi ülésen ezt a helyi rende-
letet módosították, így az év min-
den hónapjában szabad a házasság 
a szabadban is.

A polgármester ösztöndíjasa 
áprilisban

Szalontai Balázs 12. A osztályos 
tanuló a sátoraljaújhelyi Kos-
suth Lajos Gimnázium hatosztá-

HÍREK RÖVIDEN
lyos gimnáziumi képzésében vesz 
részt. A hat év alatt kiegyensúlyo-
zott iskolai teljesítményt nyújtott: 
kitűnő vagy jeles eredménnyel zár-
ta a tanéveket. Angol nyelvből kö-
zépfokú nyelvvizsgával rendel-
kezik. Angol nyelv és informati-
ka tantárgyakból kimagasló ered-
ménnyel tett előrehozott érettsé-
git. A Rotary Klub angol nyelvi 
versenyén városi 1. helyezést ért 
el. Az angol OKTV-n és a Miskol-
ci Egyetem által szervezett nyel-
vi versenyen is szép eredménnyel 
szerepelt, KIVANIS és ROTARY 
ösztöndíjas. Az Európai Unió által 
meghirdetett Comenius program-
ban, a „Future we dream” nem-
zetközi környezetvédelmi projekt-
ben aktívan dolgozott és a diákcsa-
pat tagjaként képviselte az újhelyi 
gimnáziumot külföldi és hazai ta-
lálkozókon. Balázs az eltelt évek 
alatt az iskola közösségét is önzet-
lenül szolgálta. Műszaki, informa-
tikai beállítottsága miatt az intéz-
ményi rendezvények operatőre, is-
kolai újságok, kiadványok összeál-
lítója, szerkesztője. Érettségi után 
az ELTE programozó informatikus 
szakán szeretne továbbtanulni.

Összeállította: László Mária

Új, pályázati alapú fejlesztési 
időszak előtt áll Sátoraljaújhely. 
Különböző pályázati lehetősé-
gekből több milliárd forint össz-
értékű fejlesztési forrás elnyeré-
sére pályáztunk.

Ez a rövid újságcikk kevés a be-
adott pályázatok felsorolásához, 
ezért csak néhány jelentősebbet 
választottunk most ki: tervezzük 
az Ungvári pincesor teljes rekonst-
rukcióját, a vasútállomás mellett a 
Bortemplom felújítását, és funkci-
óval való megtöltését, turisztikai 
attrakciók fejlesztésével. Játszóte-
rek felújítását, és új, nagy játszótér 
építését, szabadtéri „kondipark” 
építését a Dohány úti sportpálya 
felújításával. Intézmények épüle-
teinek energetikai felújítását, kör-

forgalom kiépítését a forgalma-
sabb belterületi útkereszteződé-
sekben, egészségügyi intézmények 
felújítását, óvodák és bölcsődék 
fejlesztését. Pályáztunk a Kossuth-
tömb belső területeinek fejleszté-
sére, Széphalom, Rudabányácska 
és Károlyfalva teljes csapadék-
víz elvezető rendszerének kiépíté-
sére, a sátoraljaújhelyi vár turisz-
tikai attrakció fejlesztésére. Ezen 
kívül szeretnénk pályázati forrás-
ból tovább fejleszteni a Zemplén 
Kalandpark attrakcióit. Rendkívül 
fontosnak tartjuk a turizmus fej-
lesztését, hiszen ezek olyan jelle-
gű fejlesztések, melyek nem csak 
a szabadidő egészséges, kulturált 
eltöltését biztosítják minden sátor-
aljaújhelyi polgárnak, és az ide lá-
togatóknak, de bevételt is termel-

nek a városnak. Ez a bevétel jelen-
tős mértékben hozzájárul idén ah-
hoz, hogy elindítsuk a járda felújí-
tási programot, segíti a kátyúzás 
költségeinek az előteremtését, út-
szakaszok felújítását.

A pályázatokon elnyert összegeket 
csakis arra lehet fordítani, amire a 
pályázat kiírója adta. Másra nem. 
Viszont mindig igyekeztünk olyan 
pályázatokat beadni, amelyeknek 
az eredménye a megvalósítás után 
csökkenti a kiadásainkat (ilyenek 
például az épületek energetikai fel-
újítási pályázatai), vagy munkahe-
lyeket teremtenek, és a város be-
vételeit növelik (ilyenek például a 
turisztikai fejlesztések a Zemplén 
Kalandparkban). Az ebből adódó 
többletbevételek segítségével tud-

juk elindítani a már említett jár-
da felújítási programot, amelynek 
keretében az elkövetkező évek-
ben 40 járdaszakasz újul meg a vá-
rosban. A Színház-köz teljes fel-
újításának elkezdésével egy moz-
galmas, fejlesztési időszak kezdő-
dött városunkban. Bizonyára lesz-
nek nehézségek, mikor a felújí-
tások miatt ideiglenesen le lesz-
nek zárva útszakaszok, járdák, de 
igyekszünk minden tervezett mun-
káról időben tájékoztatást nyújta-
ni a helyi és a közösségi médiában 
egyaránt: az Újhelyi Körképben, a 
ZemplénTV-ben, a város weblap-
ján, illetve a www.facebook.com/
SzamosvolgyiPeter oldalon.

Sebes Péter, Lukács Tamás 
önkormányzati képviselők
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OELSCHLAGER-ŐRY LAJOS  ÉPÍTÉSZ ÚJRATEMETÉSE

A sátoraljaújhelyi önkormány-
zat 2016-os költségvetésében sze-
repeltette először elkülönített cél-
forrásként a felajánlott ingatla-
nok megvásárlására szánt kere-
tet. Akkor és idén is 15 millió fo-
rintot tervezett erre a város. A ma-
gántulajdonú lakások megvásárlá-
sának több célja van, tudtuk meg a 
Gazdasági , Városfejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Bizottság elnö-
kétől Palicz Istvántól. A legfonto-
sabb a belváros képének megőrzé-
se és javítása, ezért olyan lakáso-

szolgálja a város érdekét az adott 
ház, lakás, mennyibe kerül a felújí-
tása, és ez után bérlakásként hasz-
nosítható-e. Mivel a keret nem túl 
magas, ezért a bizottság legutób-
bi ülésén úgy döntött szeptemberig 
várnak a döntéssel. Így  több, a vá-
ros számára leginkább hasznos, a 
piaci árnál alacsonyabban felaján-
lott ingatlanok közül tudnak majd 
választani. Az ingatlan felajánló-
kat értesíteni fogják a halasztásról, 
a többi beadványt pedig az önkor-
mányzat portáján, vagy a Vagyon-

kat vásárolnak meg, amelyek a sé-
táló utca közelében állnak, tulajdo-
nosuk minél hamarabb szeretné ér-
tékesíteni, de állapotuk alapján né-
hány millió forintnál nem érnek 
többet. A lakást a Vagyongazdál-
kodási Osztály munkatársa, és a bi-
zottság tagjai, elnöke tekintik meg, 
majd a bizottság javaslatot tesz a 
megvásárlásra. Az elmúlt négy hó-
napban az előző év hasonló idősza-
kához képest is több ingatlan-fel-
ajánlás érkezett be a bizottsághoz.  
A tagok megvizsgálják, mennyire 

SZEPTEMBERIG NEM VÁSÁROLNAK
gazdálkodási Osztályon lehet lead-
ni azokat.

Kassai-Balla Krisztina

2013. január 19-20-án Kassán 
voltam a Márai Sándor-tér ava-
tásán, ahol felhívták figyelme-
met az Oelschläger Lajos kassai 
építész kiállítására, melyet a Löff-
ler múzeum mellett az előző napon 
nyitottak meg. Ekkor fedeztem fel 
Kassát, mert Lajos bácsi tervez-
te a Tinódy u. 3. alatti „Kemen-
czky bérpalotát“ is, és édesapám-
nak, Dr. Kemenczky Kálmánnak 
barátja volt. Mint gyerek szemé-
lyesen is ismertem. „Amikor eljön 
az időm, szeretett feleségem olda-
lán akarok nyugodni a kassai Szt. 
Rozália temetőben.“ (Oelschlager 
Lajos végrendelete) 2016. október 
28-án 14 órakor Oeschleger-Őry 
Lajos építész és felesége Oelschla-
ger Lajosné földi maradványait a 
kassai Szt. Rozália temetőben az 
Ugrai György által elkészített szo-
borcsoporttal diszített 1939 évben 
kialakított családi sírhelybe szülei 
mellé helyezték, ahol idősebbik 
bátyja, István is nyugszik. Néhány 
gondolat arról, hogy a „Felvidék 
építésze“ hazatért  és milyen rögös 
út is vezetett el a ehhez a naphoz. 
Kassa 2013 évben Európa kulturá-
lis fővárosának rangjára került, 
ennek kapcsán két kassai építész-
nek Adriana Prietkova egyetemi 
docensnek és Pásztor Péter egye-
temi tanárnak köszönhető, hogy 
megjelenhetett Oelschlager-Őry 
Lajos kassai építész életéről és 
munkásságáról kiadott közel 400 
oldalas könyv, háromnyelvű mono-
gráfia, és egy  kiállítás. Oeschla-
ger Lajos 1896-ban Kassán szüle-
tett jómódú, gazdag vaskereskedő 
család legkisebb gyermekeként. A 
kassai Premontrei Gimnáziumban 
érettségizett 1914-ben, majd bei-
ratkozott a budapesti Műegyetem-

re.Tanulmányai befejeztével né-
metországi útja során Berlinben, 
Münchenben és Stuttgartban két 
évig bővitette látókörét és ismere-
teket és  tervezőirodai gyakorlatot 
szerzett (1921-1922). Boskó Géza 
Zoltán építésztársával együtt - 62 
pályázó között - elnyerték a Mun-
kácsi Kereskedelmi Akadémia ter-
vezésére kiírt pályázat első díját, 
amely meghatározta életét és ön-
magának saját építészeti felfogá-
sát. 1924-ben pedig véglegesen 
hazatért szülővárosába Kassára. 
Oelschlager Lajos alkotó tevéke-
nységének súlypontja azokra az 
évekre esik, amikor a város a Tria-
noni békeszerződéssel Csehszlo-
vákiához került. Csehszlovákia 
gazdasági fellendülése egymást 
követően nagy megbízásokkal 
halmozta el  a Kassára költözött 
fiatal építészt, aki 1929-ig Bas-
kó Géza Zoltán építésszel társul-
va dolgozott számos és jelentős 
alkotás tervezésében. Adriana 
Priatkova 12 éves kutatómunká-
ja alapján Oelschlager-Őry Lajos 

építésznek kézjegyével fém-
jelzett 70 épületből néhányat 
megemlítenék:Kerekedelmi Aka-
démia Munkács (1923), Zsidó 
iskola Ungvár (1925-26), Forum 
(Slován mozi Kassa (1926), Orto-
dox Zsinagóga és iskola Kas-
sa (1926), Tűzoltó laktanya Kas-
sa (1925), Városháza Nagymihály 
(1926), Kerekedelmi és Iparkama-
ra Kassa (1926), Lakóház Kassa, 
Fő u.11. (1934), Lajos menedékház 
és kápolna Holica hegy (1934), 
Grand Hotel Étterem Magas Tát-
ra (1933-1934), Megyeháza Kassa 
Főutca 27.  (átalakítás 1940),  Mun-
kás üdülő Kassa,  Bankó-hegy 15. 
(1939-1944), Kemenczky Palota 
Kassa, Fehér u. 3. (1927)1945-ben 
az un. Benes-dekrétumok dönté-
sei alapján kénytelen volt elhagy-
ni Kassát. Akkor még nem sejtet-
ték, hogy távozásuk végleges lesz. 
Mindent otthagytak, mindent amit 
előzetesen tettek, amiért éltek és 
amiben hittek. A hatalmas vagyon-
nal együtt akkori életvitelüket, a 
gazdag társadalmi létet, a jelentős 

társadalmi státuszt. 1950-ig felesé-
ge  Csajka Márta  nagymamájánál 
Sárospataon éltek.  Lajos bácsi a 
földhivatalban dolgozott, ahol a 
háború után Zemplénben, Pácin 
és Karcsa környékét parcellázták 
fel. 1950-től a család egy orvos 
barátja nővéréhez költöztek és él-
tek (Sátoraljaújhely, Esze Tamás 
44. szám) alatt. 1952-től már a 
szocialista tervező vállatoknál 
Miskolcon tervezőként dolgozott 
különböző beosztásokban, bekap-
csolódva az aktuális tervezési 
feladatokba az ÉSZAKTERV-nél 
a számára teljesen megváltozott 
körülmények között. 1960-1962 
között a BORSODTERV igazga-
tója is volt. Naponta utazott Sáto-
raljaújhelyről Miskolcra dolgoz-
ni.Nyugdíjba vonulása után  Lajos 
bácsi nagyon vsszavonult életet 
élt, csak a családjával foglalko-
zott. Szeretett felesége Márta néni 
1976-ban bekövetkezett halálát 
nagyon nehezen viselte el. Leánya 
Zsuzsanna lett az édesapja táma-
sza és viselte gondját az 1984-ben 
bekövetkezett haláláig. Zsuzsa 
lányuknak nagy öröm volt, hogy 
megismerkedett Adriana Priatko-
va kassai építésszel az Oelschlager 
építész munkáinak kutatójával és 
munkájában, családi emlékeivel a 
könyv szerzőjének segítségére sie-
tett.  A család rokona Oelschlager 
Mónika tette és rendezte a család 
nevében, hogy a kassai építészt 
szeretett feleségével Mártával 
2016. október 28-án a kassai Szt.
Rozália temetőben az evangélikus 
egyház rítusa szerint ünnepélyesen 
elhelyezzék.

Lejegyezte:
a család kassai barátja 

Kemenczky Kálmán mérnök

Sátoraljaújhelyen temették el 
Etele György piarista szerzetest.

Életének 93., szerzetességének 
74., áldozópapságának 69. évében 
elhunyt Etele György piarista szer-
vezetes.  Etele atya 1949. novem-
ber 1-jétől szolgált Sátoraljaújhe-
lyen, az Piarista iskolában hittant 
tanított. Miután az Államvédelmi 
Hatóság fölszámolta a sátoralja-
újhelyi piarista rendházat, a rend-
tagok közül egyedül ő maradt a vá-

rosban, hogy ellássa a plébániát. 
Eredményes lelkipásztori működé-
se miatt a helyi hatóság eljárást ter-
vezett ellene ezért ’52 februárjában 
a debreceni Mikes utcai templom-
ba küldték kántornak. A rendszer-
váltást követően 1991-ben 67 éve-
sen megadatott neki, hogy ő vegye 
vissza a sátoraljaújhelyi piarista 
rendházat, amelynek 1992-től ház-
főnöke lett. Mivel időközben egye-
dül maradt a rendházban, és  idős 
kora miatt már nehezen tudta ellát-

ni magát, 2013-tól a Piarista Rend 
Magyar Tartományának budapesti 
rendházban élt. Etele atya a sátor-
aljaújhelyi hit és egyházi élet meg-
határozó személyisége volt. Vég-
ső akarata szerint a város piaris-
ta templomában helyezték örök 
nyugalomra. Szerzetes és paptár-
sak, városvezetők, barátok és hí-
vek vettek tőle búcsút a gyászszer-
tartáson.

László Mária

ELHUNYT ETELE GYÖRGY ATYA
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"FELADOM A LEVELEM A POSTÁRA..."
Sátoraljaújhelyi üzenetek, kül-
demények a Nagy Háború idejé-
ből.

Az I. világháború sátoraljaújhe-
lyi eseményeire emlékezve egy 
évfordulós cikksorozattal je-
lentkezett korábban újságunk. 
Az elmúlt hónapban ezt a Ma-
gyar Posta 150 éves évfordulójá-
nak évében folytatódik.  A harc-
téri küzdelmek mellett, a hábo-
rús mindennapokban hasonló, 
sőt kiemelkedően fontos szerepe 
volt a postai, távközlési szolgál-
tatásoknak is! Haraszti György 
nyugalmazott őrnagy bár nem él 
Sátoraljaújhelyen szívesen fog-
lalkozik szülővárosa első világ-
háborús eseményeivel. Áprilisi 
számunkban arról olvashattak, 
milyen óriási munkát adott a he-
lyi postának a háborús időszak. 
A történelmi visszatekintést e 
hónapban is folytatjuk.

Levelek, levelezőlapok
A háború kitörésekor, a város 5 
kézbesítő kerületében, 32 levél-
szekrény állt, ami később igen-
csak kevésnek tűnt. Békeidőben, 
az Újhelyben feladott levelek: szá-
ma, évente 1 millió 489 ezer 592, 
az érkezetteké pedig 1 millió 250 
ezer 496 darab. Ebből, a különle-
ges kezelésű levél, mintegy 132 
ezer volt. Csak megbecsülni, vi-
szonyítani tudjuk, hogy ez meny-
nyi lehetett a háború alatt! Akkor, 
amikor a Monarchia tábori pos-
tájának forgalma elérte az átlag, 
napi 1 milliós darabszámot. A le-
vélforgalom nemcsak a város lakó-
inak küldeményeit foglalta magá-
ban. A mennyiség növekedését te-
temesen gyarapította a helyi hadi-
kórházakban ápolt, több ezer sebe-
sült és beteg katona levélváltása, 
és a háborús „nagy katonajárás” is. 
1914. augusztus végén, a harctér-
re Újhelyen átvonuló osztrák ka-
tonaság, mintegy kétezer képesla-
pot dobott be a vasútállomás pos-
taládájába. A hivatalvezető 1914. 
októbertől, délután 1 órakor rend-
szeres, külön kocsi-járatot (nyil-
ván lovas) indított a pályaudva-
ri levélszekrény kiürítésére. Ezzel 
is gyorsítani kívánta a forgalmat, 
hogy az addig bedobott levélpos-
ta, még aznap továbbításra kerül-
jön. A kézbesítés gondjain, a kez-
deti háborús lelkesedés még segí-
tett. Gimnazista, polgári és keres-
kedelmi iskolás diákok vállalkoz-
tak, hogy címzettjeikhez eljuttat-
ják a leveleket, táviratok. A fiúk, 
a postafőnök előtt fogadalmat tet-
tek, hogy feladatukat lelkiismere-
tesen, pontosan teljesítik. Nemze-
tiszínű karszalagot kaptak, majd 
nyakukba akasztva a kézbesítőtás-
kát, fürgén nyargaltak városszerte. 
Lányok is vállaltak önkéntes pos-
ta,- távírdai szolgálat ellátását. Ké-
sőbb azonban, már nem volt ilyen 
jó helyzet. 1917. tavaszára, a férfi 
postai munkaerőhiány, addig szo-
katlan lépésre késztette a hivatal 
vezetőjét. Újsághirdetésben, nők 

számára kínált foglalkozást, rájuk 
bízván az érkezett levelek kézbe-
sítését. 3-4 női alkalmazott jelent-
kezését várta, akik tudnak írni-ol-

vasni. Előnyben részesültek a ha-
diárvák és hadiözvegyek. Járandó-
ságuk, havonta 2 korona napidíj és 
25 korona háborús segély volt, va-
lamint kaptak zubbonyt és sapkát 
is. A háború harmadik évében saj-
nos, a dohánybolti kiegészítő tevé-
kenység megszűnt, a Postát segítő 
munkára, helybeli vállalkozó nem 
akadt. Ezért, 1918. június 1.-én új-
helyi lakosok nyílt levéllel fordul-
tak a kassai postaigazgatósághoz.  
Hiszen, a több mint 20 ezres lélek-
számú város levélforgalmát a Pos-
ta már nem bírja. Többek között, 
így írtak sorsukról:„Amíg valaki 
az express vagy ajánlott levelét fel-
adhatja, lelket-testet ölő negyed-
órák telnek el. Az ablak előtt ép-
pen úgy, mint belől. Kívül a publi-
kum senyvedi az időrabló ácsorgás 
borzalmait, belül pedig a tisztvise-
lő dolgozza halálra magát, megál-
lás, pihenés nélkül. Mégsem tudva 
kielégíteni a kívánalmakat, nyu-
godtan kénytelen elhallgatni a tü-
relmetlen felek zokszavait”.- kér-
ve, hogy „állitassék fel egy postai 
gyűjtőhely”.A háború elején képes 
levelezőlapokat nem lehetett to-
vábbítani a tábori postában. 1914. 
augusztus 22.-én a postafőnök, tá-
jékoztatta a közönséget a szabá-
lyokról, és arról is, hogy 600 ké-
peslap volt az újhelyi postán, amit 
visszatartottak, és nem küldhettek 
tovább. Később ez is változott, és 
szép kivitelű, színes háborús ké-
peslapok kerültek forgalomba. A 
levél díja 10 fillér volt, az 1916-os 
áremelés után, 15 lett. A levelező-
lap feladásáért 5, emelés után 8 fil-
lért kellett fizetni. A postai tarifák 
nem mondhatók túl magasnak. A 
sima (nem képes) tábori postai le-
velezőlapok küldése, a katonák ré-
széről ingyenes volt. A hozzátarto-
zók pedig 1 fillérért vásárolhatták 
meg otthon a postahivatalokban, és 
a feladás volt ingyenes. Tehát egy 
levelezőlap váltás 1 fillérbe ke-
rült összesen, ezért ez volt a legol-
csóbb, népszerű, és a legbiztosabb, 
sokszor egyetlen kapcsolattartási 
mód. 1915. januárban, hosszú útjá-
ból, repülőpostán küldött levél ér-
kezett. A körülzárt Przemysl vá-
rának védői, újhelyi honvédek ír-

tak haza, amit a helyi sajtó azon-
nal közzétett. Még az év októberé-
ben jelzések érkeztek, hogy Orosz-
országban, hadifogságban lévő ka-
tonáink nem kaják meg hozzátarto-
zóik által küldött leveleiket. A cím-
zést nehezítet, hogy sokszor tartóz-
kodási helyüket sem tudták, vagy 
időközben megváltozott. Ezért 
kérte a Posta, hogy a náluk besze-
rezhető, más előnyomású, Vörös-
kereszt jelzésű levelezőlapot hasz-
nálják. Továbbá, hogy az orosz 
cenzúra miatt német vagy francia 
nyelven írjanak. Az újhelyiek jó-
tékony adakozásában, a postások 
együtt érző lelkülete is, többször 
megnyilvánult Egyik alkalommal 
a hivatalvezető 51 koronát gyűj-
tött a Vöröskereszt javára. Kérték 
továbbá, hogy a forgalomba került 
hadisegély postabélyegek haszná-
latával (2 fillér többletköltség) is, 
minél többen támogassák a hadi-
özvegyeket, árvákat. 

Csomagforgalom
Békeidőben, az Újhelyben feladott 
csomagok és pénzküldemények 
száma 28 ezer 757, az érkezette-
ké 79 ezer 835 volt. 1914. augusz-
tus elején a postai csomagforgalom 
megszűnt, csak katonai hatóságok-
tól vettek fel és kizárólag azokat, 
amelyek közvetlen a táborba szól-
tak. Két hét múlva, 15.-én indult 
meg újra a csomagszállítás. Már 
lehetett küldeni 1-től- 5 kg súlyig 
bármilyen tartalmú csomagokat, 
amiket a belföld minden irányában 
továbbítottak. Ez volt a csomagdíj-
szabás legkisebb tétele (5 kg-ig) 70 
fillér. A hónap végén kiterjesztet-
ték a forgalmat, a súlyhatár 10 kg 
lett, és egy-egy személytől 20 cso-
magot is lehetett felvenni. Az in-
tézkedésnek a kereskedők is örül-
hetett, mert ettől remélt újabb len-
dületet venni. Ugyanis az ipari, ke-
reskedelmi cégek és nagyobb vál-
lalatok, jegyzék és előzetes beje-
lentéssel, akár 50 darab csomagot 
is feladhattak.1915. novemberé-
ben a hivatalvezető kéri a közön-
séget, hogy a tábori postai csoma-
gokban ne küldjenek élelmiszert, 
könnyen romló dolgokat, mivel a 
szállítás és kézbesítés huzamosabb 
ideig tart.  A Posta utasítva volt a 
küldemények tartalmának megál-
lapítására, és arra is, hogy kifogás 
esetén ne vegyék fel a csomago-
kat. Belföldi viszonylatban is fel-
hívják a figyelmet arra, hogy gyor-
san romló küldemények, élelmi-
szerek feladásától tartózkodjanak a 
hidegebb idő beálltáig. Ugyanis, az 
akkori kedvezőtlen közlekedési vi-
szonyok mellett a postai csomagok 
Újhelyből még Budapestre is leg-
feljebb a feladást követő negyedik 
napon juthatnak a címzetthez. Ka-
rácsony közeledtével, a Posta az-
zal a kéréssel fordult a lakosság-
hoz, hogy a lehetőség szerinti leg-
szükségesebbre korlátozzák polgá-
ri csomagküldéseiket. A forgalom 
emelkedése, és a szállítási nehéz-
ségek miatt torlódásra számítot-
tak.  Méltán volt elvárható, és ez-

zel is hozzájárultak, hogy a harc-
tereken küzdők időben megkapják 
ünnepi csomagjaikat a tábori pos-
tán. Sok kellemetlenséget és bosz-
szúságot okoztak az elveszett pos-
tai csomagok. E miatt, Újhelyben 
is előfordult panasz. A háború ele-
jén kiadott kormányrendelet sze-
rint, a Posta csak azokért a káro-
kért nem felelt, amelyek a háborús 
eseményekkel járó veszélyekből 
származtak. A Postának később is 
feladata volt a körülmények gon-
dos kivizsgálása, felelősség esetén 
kártérítés fizetése. 1916. február-
ban, már gyakran előfordul, hogy a 
tömeges szállítások közben a pos-
tai szállítólevelek elvesznem, így 
a szeretetadományok küldője sem 
kaphatott átvételi elismervényt.  A 
Hadsegélyző Hivatal kérte, hogy 
a feladók a csomagok, láda bel-
sejében helyezzenek el jegyzéket, 
amely a feladó és a küldemény 
adatait tartalmazza. A postai szol-
gálat – a hivatali eskün túl – mind 
a mai napig, bizalmi viszonnyal is 
együtt jár. Ezzel nem volt prob-
léma Újhelyben, de sajnos nem-
csak a postások, hanem a tolva-
jok is „dolgoztak” A háború alat-
ti, felháborító bűnesetekből, kettőt 
emeljünk ki, amelyek a vasúti pá-
lyaudvaron történtek. 1916 nyarán, 
egyik postai altiszt, sérült burkola-
tú csomagot vett észre de már több 
panasz is érkezett a feladóktól. 
Nyomozás során derült ki, hogy a 
vasúti átrakodáskor, kihasználva 
a vonatkéséseket, több hete rend-
szeresen fosztogatták a csomago-
kat. Volt, amiket megdézsmálták, 
de egészben is elemeltek harctérre 
szánt és más csomagokat. Mindent 
vittek, amit értek: hajnyíró gépe-
ket, borotva-készletet, villanylám-
pát, talpbőrt, tábla csokoládékat, 
és százszámra cigarettát. Augusz-
tus elején tartóztatták le a tolva-
jokat, akik ideiglenesen alkalma-
zott, kisegítő postaszolgák voltak. 
A másik eset tetteseit 1918. janu-
árban fogták el. Az 5 fős, fiatalko-
rú suhancokból álló társaság ban-
davezére sem volt több, 17 éves-
nél. Négy hónapig lopták az utasok 
bőröndjeit, feltörték a vonatszerel-
vényeket, postakocsit, és ellopták 
a vágányok között, berakásra elő-
készített postacsomagokat. A zsák-
mány egy részét eladták, pár ezer 
korona hasznot húzva, de a rend-
őrök, még így is szekérnyi árut ta-
láltak a lakásukon. Hát, ez is a há-
borús világ egyik árnyoldala! 

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
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Én szeretek áttekinthető, rende-
zett környezetben élni, ahol min-
dent megtalálok, és könnyen eliga-
zodom. Ahogyan Isten szép rend-
ben teremtette meg a világot, én is 
jobban érzem magam egy rende-
zett környezetben, mint a káosz-
ban. Először akkor jöttem rá, hogy 
egyszerűbb környezetre van szük-
ségem, mikor észrevettem, hogy 
sokkal jobban megy a tanulás a 
könyvtárban, osztályteremben, 
mint a túlzsúfolt íróasztalomon. A 
sok tárgy nemcsak más tevékeny-
ségre csábít, hanem azt tapasztal-
tam, hogy lefoglalja az agyi kapa-
citás egy részét is: folyamatosan 
látjuk a sok „cuccot”, és még ha 
nem is akarunk róla tudomást ven-
ni és csak a feladatra koncentrál-
ni, az agyunk, a látás révén folya-
matosan kapja az ingereket, és azt 
feldolgozza, értékeli. Egyszerűbb 
környezetben jobban működik az 
agyam, sokkal hatékonyabb va-
gyok. Ráadásul mindent megtalá-
lok, és nem veszítek időt és energi-
át a keresgéléssel, hiszen minden-
nek megvan a maga helye, ahová 
vissza is teszem a tárgyakat. Taka-
rítani is könnyebb, ha rend van, és 
nem kell ezer tárgy alól kihámozni 
a takarítandó felületet.A rend fenn-
tartásában nagy segítségnek bizo-
nyultak számomra a dobozok és a 
kosarak, melyek számos előnnyel 
rendelkeznek a tárolás kapcsán:

Elrejtik a tárgya-
kat: Egy doboznyi 
apróság a polcon mennyivel na-
gyobb rendet sugall, mint ugyanaz 
a mennyiség a polcon szétterítve. 
Könnyű az elpakolás: Csak be-
ledobálsz mindent, ami oda-
tartozik és kész. Még a gyere-
kek is könnyen megtanulják. 
Egyszerűbb takarítás: Kép-
zeld el, ahogy csak letörlöd a 
zárt doboz tetejét és mész to-
vább. Nem kell egyesével tö-
rölgetni, rakosgatni mindent. 
A legjobb helykihaszná-
lást biztosítják a téglatest for-
mák: könnyű őket egymás mel-
lé és egymásra is pakolni. Ez óri-
ási előnye pl. a kör alakú tá-
roló megoldásokkal szemben. 
A kosarakban is bármit könnyen 
lehet csoportosítani, remek társ a 
rendezésben. Mivel nyitott, a gye-
rekek is hamar megtudhatják, me-
lyik kosár mit rejt, így jó ötlet játé-
kok rendszerezéséhez.

Nálam már szinte mindent dobo-
zok és kosarak borítanak, amely 
alapvető rendet biztosít számomra 
nagyobb erőfeszítés nélkül. Dobo-
zok vannak a szekrényen kívül és 
azon belül is. Dobozok, kosarak a 
fürdőszobában, az íróasztal fiókjá-
ban, sőt még a ruháknál is. És kitű-
nően működik ez a rendszer!

hogy városunknak az említett tu-
risztikai attrakciókból komoly be-
vételei származnak, s ennek hasz-
nát minden újhelyi élvezi, még 
ha nem is tudatosul mindenkiben. 
Tudják Önök, mennyi kommunális 
adót fizetnek például a szerencsi-
ek? Hétezer forintot. Mennyit fi-
zetünk mi? Semennyit. Milyen jó, 
hogy a legnagyobb árvizes időszak 
után is kimehetünk a kertbe sza-
lonnát sütni, az esti órákban is sé-
tálhatunk anélkül, hogy megenné-
nek a szúnyogok. Vajon miből te-
lik szúnyogirtásra? Aki néha kirán-
dul kis hazánk más településeire, 
az tudja, hogy nem mindenhol van 
ez így, nagy üdülővárosokban sem 
szúnyogmentesek az esték. 
Na és a sokat elhangzó kérdés, 
(amelyet csak néhány ember tesz 
fel, de azt nagyon sokszor és han-
gosan): „Miért nem utakat építünk, 
munkahelyeket teremtünk, vagy 
miért nem adjuk oda a fejlesztések-
re szánt pénzt a szegényeknek?”
Mert nem lehet! A pályázatokat 
nem ezekre írták ki. Lehet nem pá-
lyázni, lehet semmit sem tenni, le-
het az állóvízben lenni, de akkor 
majd pályázik rá más település, 
máshol valósulnak meg ezek a be-
ruházások, mi meg maradhatnánk 
egy helyben is. 
Bár természetes, hogy mindenhol 
van egy hangos kisebbség, akik 
igen jól tudják kritizálni mások 
munkáját, azokat, akik tettre ké-
szek, akarnak ötről a hatra jutni. 
Egyébként mindig könnyebb bírál-
ni azt, amit mások megcsináltak, 
mint kitalálni, megtervezni, vég-
hezvinni. Így van ez most is, ami-
kor adódott egy újabb nagyszerű 
ötlet, és úgy tűnik, sikerrel meg is 
valósul majd. Ez egy nagyszabású 
beruházás, illetve több beruházás: 
például a Bortemplom és az Ung-
vári pincék felújítása, a várfeltárás 
folytatása stb. Ezek közül egyet 
kapott fel az örökös ellenzők köre. 
Ez pedig az „üveghíd”. Üveghíd 
annak, aki rossz szájízzel akarta 
közzétenni, akinek a pohár min-
dig félig üres. Neki viszont rossz 
hír, hogy üveghíd a többségnek 
is – méghozzá pozitív kicsengés-
sel –, akiknek a pohár inkább fé-
lig tele. Nekünk meseszerű, mégis 
igaz. Büszkék leszünk erre is! Tud-
juk, hogy nem üvegből lesz, csu-

Írta: Pálné Zavanyi Éva 

Közel húsz éve Szamosvölgyi Pé-
ter polgármester vezetésével egy 
csapat azon gondolkodott, hogyan 
lehet alvó városunkból egy élhe-
tőbb, virágzó várost építeni. 
Tanakodtak, melyik az a kitörési 
pont, melyik az az út, amelyen el 
kell indulni, hogy a település kapu-
jában ne egy éktelenkedő szemét-
halmaz fogadja az ideérkezőket és 
minket, amikor valahonnan haza-
érkezünk; hogy a vasútállomáson 
emberhez méltó körülmények kö-
zött várakozhassunk; hogy Újhely 
egyáltalán elinduljon valamilyen 
fejlődés irányába. Megvizsgálva 
a földrajzi és egyéb gazdasági le-
hetőségeket, csak egyetlen ésszerű 
megoldás kínálkozott: a turizmus 
és idegenforgalom fejlesztése. 
Ezen az úton elindulva, rengeteg 
munkával, hittel és akarattal ki-
használtak minden pályázati lehe-
tőséget, és sorra valósultak meg a 
turisztikai beruházások. Mára már 
alig emlékszünk a tavasz nyilado-
zó, virágzó fáin, bokrain éktelen-
kedő szemétre. Mikor ezt meglát-
tam, csak ennyit tudtam monda-
ni szomorúan: „Látom, itthon va-
gyunk.” 
Alig emlékszünk a városközpont 
egykor gyönyörű épületeinek om-
ladozó vakolataira, amelyek a 
Nagytemplommal egyetemben 
megújultak. Arra, hogy ha fagyizni 
akart a család, nem volt hová leül-
ni, amíg a gyerek elnyalja a fagyit. 
Akkoriban irigykedve néztem más 
városok sétálóutcáit, vágytam arra, 
hogy itthon is leülhessek egy tiszta 
padra, és a szökőkutak megnyugta-
tó csobogása mellett pihenhessek. 
Irigykedtem budapesti testvéreim-
re, akik mindig elvittek valahová 
kirándulni, megnézni valamit, ha 
náluk vendégeskedtem. Ma már 
ez nem így van! Most ők kérdezik 
folyton: „Mi épül most nálatok? 
Megyünk és kipróbáljuk!”Nagyon 
jól érezték magukat a Zempléni 
Kalandparkban, a libegőn, a kilá-
tóban. De ettől sokkal fontosabb, 
hogy az unokáim (és más újhe-
lyiek is) itthon síelnek, korcso-
lyáznak, úsznak, boboznak, mász-
nak, kötélcsúszdáznak, mert van 
hol! Ha ezen élményekért el kel-
lene utaznunk, szállást fizetnünk, 
csak töredékére jutna a pénzünk-
ből. Messzebbre tekintve, tudom, 

pán egy kis része, kb. a felénél lesz 
átlátszó a látvány kedvéért. A füg-
gőhíd folytatása annak a fejlesz-
tésnek, amelyet húsz évvel ezelőtt 
megkezdtek azért, hogy Sátoralja-
újhelyből olyan vonzó település le-
gyen, ahol jó élni, ahová érdemes 
eljönniük a vendégeknek, turis-
táknak, amiből bevétele származik 
a városnak, a vállalkozóknak – s 
mindez munkahelyeket teremt. Az 
összefüggés egyszerű, aki akarja, 
látja. Számomra külön érdekes ez 
a függőhíd, mert még 2011 nyarán 
az akkor hatéves unokám, Esztike 
festett a folyosónk falára egy nyári 
képet. Ezen a festményen van egy 
– a két hegyet összekötő – üveghíd, 

amelyen egy kislány sétál a szivár-
vány felé. Ez a falfestmény még 
mindig megvan. Hatévesen festett 
egy idilli képet, melyben benne rej-
lik egy gyermeki vágy. Ez az álom 
most megvalósul. Sátoraljaújhely 
így is, úgy is a megvalósuló álmok 
városa, ahogyan ezt egykor ígér-
te Szamosvölgyi Péter és csapata.  

„Csak akkor születtek nagy 
dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni, 
Százszor bátrak és viharvertek.”
Ady Endre: A Tűz csiholója

Palicz Erika

REND A LELKE MINDENNEK

Zempléni Fiatalok Határok Nél-
küli Együttműködéséért Egyesü-
let, mint a Nyolc ország egy nem-
zet tábor legfőbb támogatója, va-
lamint a KÖZJÓÉRT Alapítvány, 
mint a Sátoraljaújhelyi Rotary 
Klub háttér szervezete szívesen fo-
gadja a támogatásokat. Az itt látha-
tó számlaszámokra van lehetősége 
utalni mindazoknak, akik szeretné-
nek esélyt adni a szívelégtelenség-
ben szenvedő határon túli magyar 
kisgyermeknek, vagy egy hét fel-
hőtlen együttléttel megajándékoz-
ni határon túli magyar ajkú fiata-
lokat.

Zempléni Fiatalok Határok 
Nélküli Együttműködéséért 

Egyesület számlaszáma: 

54600339-18121685-00000000

KÖZJÓÉRT (PRO BONO 
PUBLICO) Alapítvány  

számlaszáma:

10402757-27512700

TÁMOGATÁST KÉRNEK
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A TISZTÁBB ZEMPLÉNÉRT
A Zempléni Z.H.K Hulladékkeze-
lési Nonprofi t Kft. 2016 őszén in-
dította el Zemplén és Abaúj szá-
mos településén a kerti zöldhulla-
dék gyűjtést. Az elkülönített szállí-
tás része a szelektív hulladékgyűj-
tésnek, és ez is, akár a műanyag, 
papír és fémhulladéknak rendsze-
resített ún. sárga kukák elszállítása 
járatrendszerben történik. Sátor-
aljaújhelyen május elsejétől ha-
vonta egy alkalommal, az adott 
hónap első hetében, a járatterv-
nek megfelelő napokon szállítják 
el „zöldhulladék gyűjtőzsák” fel-
iratú zsákokat. A lehullott faleve-
lek, ágak összegyűjtésekor, fűnyí-
ráskor is fontos, hogy odafi gyel-
jünk a környezettudatosságra, és 
a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! 
Az így begyűjtött fa- és bokornye-
sedéket, nyírt fűvet, gyomot, stb., 

ahelyett, hogy elégetnénk vagy le-
rakóra kerülne, komposztálás után 
újra visszakerül a természetes kör-
forgásba. Ügyeljünk rá, hogy a 
zsákba csak és kizárólag zöld-
hulladék kerüljön! A Z.H. K. Kft  
a korábban már kiosztott biológi-
ailag lebomló, erre rendszeresített 
zsákban szállítja el a kerti zöldhul-
ladékot, amelyet a szállítás után pó-
tolnak.  Közterületet nem szennye-
ző módon a nagyobb méretű ágak, 
legfeljebb 2 cm átmérőig, egy mé-
ter hosszúságúra darabolva, köte-
gelve kihelyezhetők. Akinél a zsá-
kos mennyiségtől több kerti zöld-
hulladék keletkezik, az akár a ko-
rábban ingyenesen kiosztott kom-
posztáló tartály segítségével hasz-
nosíthatja azt. Aki nem szeretne sa-
ját komposztálót, az igénybe vehe-
ti a sátoraljaújhelyi hulladékgyűj-

tő udvart, ahol súlykorlátozás nél-
kül, ingyen átveszik a zöldhulladé-
kot. A hulladékudvar szerdán és 
pénteken 10-18 óráig, kéthetente 
szombaton 8-16 óráig van nyit-
va. Jó hír az építkezőknek, hogy 
a május elsejétől az építési-bon-
tási törmelék 350 kg/fogyasztási 
hely/év mértékben szintén lead-
ható. Az átvétel díjmentes, de fel-

tétele, a hogy a törmeléket beton 
és kő, csempe és fajansz, valamint 
cserép és tégla anyagokra külön 
válogatva adja le. A hulladékudvar 
használata magánszemélyeknek 
ingyenes, de lakcím kártyát, és a 
közszolgáltatási díj befi zetést iga-
zoló nyugtát be kell mutatni.

 Kassai-Balla Krisztina

A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Oremus Alapít-
ványa 2017. február 18-án tartotta éves bálját. Köszönetünket fe-
jezzük ki azoknak, akik támogatták részvételükkel vagy felajánlá-
sukkal a bál létrejöttét, hiszen ezzel diákjaink tanulmányait és is-
kolánk munkáját segítik. Kellemes, szórakoztató, egyben hasznos 
estét töltöttünk együtt jó zene, ízletes ételek és Tokaj-Hegyaljára 
jellemző jó borok társaságában.

Köszönettel: Komporday Levete igazgató

Támogatóink hosszú  sorát a http://www.zemplentv.hu/menu/ujhelyi-korkep 
oldalon megtalálják.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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2017. május 12. péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00. Hír7
19.30: 80 éves a magyar 
népfőiskolai kezdeményezés 

2017.május 13. szombat
18.00: Ballagás 
Sátoraljaújhelyen
18.30: Megyei híradó
19.00: Ballagás Sárospatakon

2017. május 14. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Egyházi közvetítés

2017. május 15. hétfő
18.00: Katedra: Szakképzés 
napjainkban 
18.30: Nemzetiségi magazin
19.00: Hír7
19.30: Zempléni mozaik. 
Több rendőr a megye útjain –
stúdióbeszélgetés 

2017. május 16. kedd
18.00: Sorstársak
18.30: Katedra extra: Szakmák 
éjszakája 
19.00: Hír7
19.30: Zempléni mozaik 
Sárospataki eseménynaptár 

2017. május 17. szerda
18.00: Közügy Sárospatak 
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.30: Terápia extra: Sportosan, 
Tudatosan 

2017.május 18. csütörtök
18.00: Zempléni mozaik:
18.30: Terápia
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik: 
Tehetséggondozás az óvodában

2017.május 19. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00. Hír7
19.30: I. Neveléstudomány és 
Nevelés lélektani konferencia 

2017. május 20. szombat
18.00: Zempléni portré 
18.30: Repeta – válogatás a hét 
magazin műsoraiból
19.00: Megyei híradó
19.30: Zempléni mozaik.

2017. május 21. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Zemplén zenéi
19.00: Vágatlanul: Kiáltó szó 
A 8kor Színház költészetnapi 
műsora

A párizsi Eiffel-torony. Új-
helyben is beszédtéma lett az Eif-
fel-torony. „Újhelynek egyik piros 
terítékű korcsmájában, hova urak 
is szoktak ellátogatni, mert hát 
szép leánya van a korcsmárosnak, 
az újságolvasó vendégek egyike 
nagy hangon magasztalá a tornyot. 
– Olyan Nagy az, hallják, hogy a 
Göncölszekér éppen csak másfél 
arasznyira jár fölötte, azért nem is 
csinálhatták magasabbra.” Egy ott 
iddogáló rátromfolt: „Vakandtúrás 
az egész Ájfel-torony, veté oda 
fi tymálólag, a májlandi torony-
hoz képest. – Tán ott még nagyobb 
van? kérdi ámulattal a hallgató-
ság. – No hát csak annyit mondok, 
hogy a májlandi toronynak a köze-
pén egy nagy nyílás van,s mikor a 
hold néha arra vetődik, azon a nyí-
láson bújik keresztül. A fi astyúkot 
meg a harangozó az ablakból ete-
ti.” (1889. máj. 19.)

Tűz és bor: „A Rákóczi u. 
759. sz. Nagy Lujza-féle lakóház 
máj. 1-én esti 10 óra tájban komoly 
veszedelemben forgott. Az udvar 
hátsórészén rozzant, fából épült 
kamrák közt fölhalmozott szemét, 
ki nem derített okok miatt meg-
gyulladt, és már jókora lángot csa-
pott, mire összeverték és beoltot-
ták. – Ez előtt az eset előtt pár perc-
cel történt, hogy a Szentgyörgyi 
Vilmos boltja kirakatának nagy 
üvegtábláját kokszdarabbal betör-

ték. A tettes elsikamlott, mert ab-
ban a pillanatban fújták a tűzi ri-
adót, mely a közfi gyelmet egysze-
riben oda terelte. – Sörre szomja-
zott Németi és Schiller sátoralja-
újhelyi lakosok Körtvélyesi Er-
zsi nevű inasa, s a műhely udva-
rán Bettelheim Márton által bé-
relt pincét feltörve, abból egy hor-
dócskával kigurított, jót is ivott be-
lőle, mert másnap véletlenül, egy 
ferslógba dugva, félig ürítve lel-
ték meg a kifúrt hordócskát. A vá-
sott siheder a bíróságnak átadatott. 
– Rosenbluth Juda újhelyim korcs-
máros régóta panaszolta, hogy ka-
marájából a fát dézsmálgatják, de a 
tettes nyomára nem jöttek. A múlt 
hó 30-án, éjjel, végtére tetten ér-
ték Szántó Antalt, Szmoliga Mi-
hály susztermester inasát, mikor 
a kamarából lopott fával elillan-
ni akart. Letartóztatták, és a rend-
őrség előtt be is vallotta szépsé-
gesen, hogy ő volt a fatolvaj, ha-
nem gazdája unszolására lopott.” 
(1890. máj. 4.)

Gyermeklopás. Május 4-én 
Faragó Györgyné kenézlői szár-
mazású napszámos asszony a Di-
ana-kertben Rosenblüth József für-
dő-bérlő két és féléves fi át, míg na-
gyobb testvére vizet ivott, felkap-
ta elébe, fejére kendőt csavart és 
magával vitte. Egy szolgáló meg-
látta a kertben, de neki azt mondta, 
ő dajkálta, viszi vissza a szüleihez. 

A testvére 
kerteste, neki 
így mond-
ta a szolgá-
ló, mert haza, 
keresni kezd-
ték a gyer-
meket. A pa-
taki úton, a 
Néma-hegyi 
korcsmánál 
találták meg, 
ahol az asz-
szony állítólagos férjével volt. Le-
tartóztatták. Védekezés: azt hitte, 
elhagyott árva, neki nemrég halt 
meg a gyermeke, el akarta vinni, 
hogy majd ő fölneveli. (1891. máj. 
10.)

Lipsicz Adolf borkeres-
kedő pincéjének megdézsmálá-
sa: Láczay Béla pataki származá-
sú, rovott múltú bodnárlegény az 
ungvári pincéket jól ismerte, mert 
gyakran foglalkozott ottani hor-
dók javításával. A Lipsicz-féle pin-
ce legjobb borát gyakran dézsmál-
gatta, álkulcs segítségével bejut-
va. Egy hete, délben, azonban raj-
tavesztett. Deutsch Bernát pince-
mester fi a megleste, mikor beosont 
a pincébe. Tetten érték és csendőri 
kísérettel vitték el. (1892. máj. 1.)

Újhely szépül. „Aki Újhely-
ben csak kevéssé is jártas, annak 
bizonyára ismernie kellett a Rá-
kóczi utca és Széchenyi tér szög-
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Gyűjtötte és közli:
Dr. Csorba Csaba

letén szemet szúró földszintes épü-
letet, mely ósdi, zegzugos alakjá-
ból ítélve évszázadnál nagyobb idő 
óta szolgált különféle boltoknak 
helyiségeül. A múlt héten kezdték 
meg az ócska, s a környéket csú-
fító épületnek lebontását. Mosta-
ni tulajdonosa, Rosenberg arany-
műves, szép, emeletes házat épít-
tet helyére, amely a terv szerinti ki-
vitelben díszére fog szolgálni a vá-
rosnak. Az építendő ház emeleti 
helyiségeit, értesülésünk szerint, a 
Zemplén-vármegyei kaszinó szán-
dékozik bérbe venni. Ha az csak-
ugyan megtörténnék, úgy a város-
háza hivatalai a mostani odúkból 
előreláthatóan a jelenlegi ó-kaszi-
nó épületébe fognának átköltözni.” 
(1894. máj. 6.)
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ÚJHELYI KÖRKÉP

GYERMEKEINKÉRT - JÓTÉKONYSÁGI EST
Közösen gyűjtött adományokat április utolsó hétvégéjén a Sátoraljaújhelyi ROTARY Klub és az önkormányzat. A határon túli gyereke-
ket támogató ”Nyolc ország egy nemzet” táborra és a Rotary  Gift of Life – Ajándékozz életet (GOL) programjának javára szerveztek jó-
tékonysági divatbemutatót. A” Gyermekeinkért” elnevezésű programon Hampel Katalin divattervező magyar népi motívumokat megtar-
tó, újragondoló kollekcióját tekinthette meg az adományozó közönség. A műsor több volt mint ruha mustra, a felvonuló hölgyek mellett a  
jó ügyet támogatva fellépett Sasvári Sándor színművész is. Mindkét szervezet számlaszámára is küldhetnek adományokat olvasóink, az in-
formációkat megtalálják lapunkban.

Lapunk megjelenésekor már az írásbeli érettségik nagy részén túl vannak az idén végzős sátoraljaújhelyi középiskolások. A tanulókat a bal-
lagás előtti napokban a polgármester és az alpolgármester fogadta. A város vezetői idén sem mondtak mást, mint amit hét éve minden ilyen 
találkozón: céljaik, álmaik követése mellett ne feledjék el, Újhely visszavárja őket!

ELBALLAGTAK


