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ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSTÉRKÉP

12 nyertes pályázatot tudhat ma-
gáénak a sátoraljaújhelyi önkor-
mányzat a Területi és Település-
fejlesztési Operatív program ki-
írásaira benyújtott projektek 
közül. Így a következő években 
4 milliárd forint értékben tör-
ténnek majd fejlesztések a vá-
rosban TOP-os támogatásból. 
Rudabányácskán, Károlyfalván 
és Széphalomban hosszú évek óta 
problémát jelent nagyobb esőzé-
sek idején a csapadékvíz. Mindhá-
rom településen több éve előkészí-
tett tervek voltak a csapadékvíz el-
vezető rendszer korszerűsítésére. 
Az önkormányzat csak a megfele-
lő pályázati kiírásra várt. 400 mil-
lió forint támogatásban részesül-
tek, ebből a pénzből orvosolják a 
problémát mindhárom településen. 
550 millió 800 ezer fontot költhet 
az önkormányzat a munkahelybő-
vítés alapjainak megteremtésére. 
Ipari területfejlesztést terveznek a 
Károlyfalvával szemközti 16 hek-

táros önkormányzati tulajdonú te-
rületen. Ez a támogatás lehetőséget 
ad az Ipartelep utca út és járda fel-
újítására, és a közvilágítás fejlesz-
tésére is. A sátoraljaújhelyi szoci-
ális intézményhálózat épületeinek 
rendbetétele után ebben a pályáza-
ti időszakban az eszközbeszerzé-
sekre nyílik lehetősége az önkor-
mányzatnak. Az Egyesített Szociá-

lis Intézmény 50 millió forintos tá-
mogatásból saját konyhájának be-
rendezéseinek cseréjét, új kisteher-
autó beszerzését, valamint az idő-
sek nappali klubjainak eszközei-
nek cseréjét, bővítését tervezik. A 
Köveshegyi Idősek Otthona kony-
hája mellett megújulnak az oktatá-
si intézmények konyhái is. A he-
lyi gazdaságfejlesztésre kapott 250 

millió forintos támogatás tartal-
mazza a helyi gazdák piacra jutását 
támogató programot. Ennek kere-
tében a zöldségpiac utcájának asz-
falt burkolatát térkőre cserélik, így 
nagyobb tér jut a gazdálkodóknak 
az árusításra. A Városellátó Szer-
vezet számára kialakítanak egy új 
hűtőkamrát, amelyben az önkor-
mányzat által megtermelt zöldsé-
gek mellett, a gazdák is tárolhat-
ják növényeiket. A zöldebb és vá-
rosi funkciókban gazdagabb Sá-
toraljaújhely program keretében az 
Esze Tamás úti lakótelep és a Kár-
olyi lakótelep parkját rehabilitál-
ják, mindkét helyszínen hangula-
tos parkot alakítanak ki, sétányok-
kal közvilágítással. Ez a program 
tartalmazza a Dohány utcai sport-
pálya felújítását is. Öntött gumi 
borítást kap a futópálya, épül a  ját-
szótér és szabadtéri kondi park a 
futókörön kívül. 

       Folytatás a 2.oldalon

Sátoraljaújhelyben a rendszerváltás 
óta 2016-ban először nőtt az 
önkormányzati lakásállomány. 
A növekedés annak köszönhető, 
hogy a város magántulajdonú 
lakások vásárlását indította el. 
A lakásállomány összetétele 
Sátoraljaújhelyen is nagyon 
vegyes - derült ki a város közép és 
hosszú távú vagyongazdálkodási 
koncepciójából, amelyet májusi 
ülésükön tárgyalták a képviselők. 
Az előterjesztést a város főjegyzője 
állította össze, amelyben a 
városi vagyon helyzetén belül 
pontos képet kapunk az ingatlan 
állományról is. Fedorné dr. Fráter 
Zsófia kiemelte: „Bár örvendetes, 
hogy nő az önkormányzati 
lakásállomány, azok állapotára 
is figyelmet kell fordítani. A 
legrosszabb lakások a Köztársaság, 
Rózsa és Viola utcákban vannak, 
itt több félkomfortos ingatlan is 
található. Az elmúlt négy évben 
elindult a törekvés ezen ingatlanok 
felújítására, és jelenleg is hét 
önkormányzati lakást újítunk fel”. 
A 353 bérlemény nagy részére 
főként szociálisan hátrányos 
helyzetűek pályáznak. Nekik 
az önkormányzat települési 
támogatásként két lehetőséget is 
kínál lakásfenntartási segélyként. 
A polgármesteri hivatal idén 
pályázott egy önkormányzati 

ingatlanok karbantartását biztosító 
forrásra, ha sikeres lesz a beadvány, 
tizenöt lakás újulhat meg. Nem 
szabad levágni az arany tojást tojó 
tyúkot – fogalmazott a koncepció 
megtárgyalásakor Palicz István 
a Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság 
elnöke. Arra gondolok, hogy 
az önkormányzatnak csak 
alapos indokkal szabad eladni 
ingatlanjait. Különösen igaz 
ez a nem lakáscéljára szolgáló 
bérleményekre. Az irodák, boltok 
és üzlethelyiségből származó 
bevétele a városnak több mint 70 
millió forint, ezt meg kell tartani, 
és ha lehet a befolyt összeget 
ingatlanjaink fejlesztésére kell 
fordítani. Ami pedig a bérlemények 
után fizetendő díjakat illeti, 
törekszünk a következetességre – 
és ennek már látszik az eredménye. 
Csökkent a hátralékos adósok 
száma, és nem csak a mi, de a 
szolgáltatók felé fizetendő tartozást 
is figyeljük. Hiszen, ha közmű 
tartozással szüntetjük meg a bérleti 
szerződést, az a hiány nálunk 
fog jelentkezni. Ezért, bár több 
munkával jár, gyakran csak fél és 
egy évre adunk új bérleti szerződést 
az igénylőknek – addig várunk, 
hogy mutat-e hajlandóságot 
az elmaradások kifizetésére a 
bérlő. Az önkormányzati vagyon 

bizottsághoz, akik áprilisban úgy 
döntöttek, szeptemberig várnak 
és az addig beadott ingatlanokról 
egyszerre határoznak. 

Kassai-Balla Krisztina

megóvása továbbra is cél, és a 
növelésére is van mód 2017-ben. 
A magántulajdonú ingatlanok 
megvásárlására szánt keret 15 
millió forint idén is. A felajánlások 
hónapról, hónapra érkeznek be a 
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folytatás

 „Gyermekeinkért„
jótékonysági est

Sátoraljaújhelyen a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napjának hetében im-
már hét éve határon túli magyar fi-
atalokat táboroztat a város. Az ön-
kormányzat ezzel az önként vál-
lalt feladattal segíti a határon túli 
és anyaországi fiatalok összekap-
csolódását. A sikeres programhoz 
pályázatokból, alapítványi segít-
séggel, magán emberek felajánlá-
sával jut forrás. A „Gyermekein-
kért” jótékonysági esten, amelyet 
április utolsó péntekén szerveztek 
éppen az idei tábor javára gyűjtöt-
tek adományokat. A jótékonysági 
esemény szervezésébe idén a Sá-
toraljaújhelyi Rotary Klub is beka-
csolódott. Így a bevételekből a jó-
tékonysági szervezet is meg tud-
ja valósítani céljait. Gyűjtések-
ből befolyt összegekkel támogat-
ja a határon túli magyar szívátül-
tetésre váró gyermekek műtétei-
nek költségét és a rotary gyermek-
bénulás  elleni kampányát. Az ado-
mánygyűjtő műsor fő programja 
Hampel Katalin divattervező ru-
háinak felvonultatása volt, amely-
ben szerepelt Sasvári Sándor szín-
művész is.

Nem adják a kollégium épületét
Az egykori pénzügyi palota, ké-
sőbb középiskolai kollégiumról el-
adása is szóba került májusi rend-
kívüli testületi ülésen. Az épület 

az önkormányzaté, jelenleg a New 
York-i Szatmári Zsidó Hitközség 
bérli. A közelmúltban kezdték el 
az intézmény külső tatarozását az 
után, hogy vis maior pályázaton 
nyert javítására támogatást a vá-
ros. A forrás, csak a megrongáló-
dott stukkók javítását fedezi, így az 
állványozás után a homlokzat hibái 
megmaradnak. Ezzel párhuzamo-
san a hitközség ismét benyújtotta 
vételi szándékát az épületre. Jelen-
leg Teitelbaum Mózes zsidó csoda-
rabbi sírjához zarándoklók szállás-
helyeként használják az épületet. 
A new york-i szervezet korábban 
is kérte megvételre az épületet, ám 
ahogyan most, úgy korábban sem 
találkoztak kínált és a kért árak. 
Az eladásról nem, de bérlésről tár-
gyalhat a polgármester, döntöttek a 
képviselők. Az épületet éppen idén 
90 éve 1927-ben építették a me-
gyei pénzügyi igazgatóság számá-
ra, a tetején látható két honfogla-
ló magyar vitéz szobrát Kisfaludi 
Strobl Zsigmond készítette. Az 
1928-ban terméskőből faragott al-
kotás érdekessége, hogy az erede-
ti címerpajzsot, amely a két hon-
foglaló között látható 1945 után le-
bontották.

 A polgármester ösztöndíjasa
Borbás Bianka a Trefort Ágoston 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola végzős tanulója lett a májusi 
polgármester ösztöndíjasa. Az is-

kolában sok tanuló a szakma meg-
szerzése után munkába áll. Ezért 
nem mindegy, hogy az itt töltött 
négy év alatt milyen tudással, ta-
pasztalatokkal gazdagodnak. A jó 
példa mindig előnyös, így a pol-
gármester ösztöndíjasa cím is. Bi-
anka pedig kiváló példakép az al-
sóbb évfolyamba járóknak – di-
csérte a diákot Erdélyiné Kocsis 
Csilla igazgató. A májusi ösztön-
díjas érettségije után szeretne to-
vábbtanulni, a szeptemberben in-
duló sátoraljaújhelyi közösségi fel-
sőoktatási képzési központ védő-
női szakára jelentkezett. 

Újra társastánc fesztivál
Sátoraljaújhelyen

Több mint 80 koreográfiát érté-
kelt a zsűri a XIII. Zemplén Or-
szágos Minősítő Társastánc Fesz-
tiválon és Koreográfus Versenyen. 
Az alapfokú művészeti oktatás leg-
nagyobb seregszemléje ez, ame-
lyen Szegedtől Királyhelmecig 

HÍREK RÖVIDEN

Összeállította: László Mária

Felújítják az öltözőket és a kerítést. 
Sátoraljaújhely fenntartható köz-
lekedésfejlesztésére mintegy 450 
millió forintot nyert szintén TOP-
os pályázaton. Ebből az összegből 
körforgalom épül az Árpád utca és 
a Vasvári utca illetve a Vasvári és 
Rákóczi utcák kereszteződésében. 
Kerékpárutat építenek közvilágí-
tással a 37-es út és Károlyfalva kö-
zött, mely a gyalogos közlekedést 
is segíti majd. A Kossuth tömb bel-
sőben és a Zemplén Kalandpark-
ban a jégcsarnok mindkét olda-
lán szilárd burkolatú parkolót épí-
tenek. Felfestik a városon átve-
zető kerékpársávot. Megújulnak 
az útburkolati jelek és a közleke-
dési jelzőtáblák valamint folyta-
tódik a buszmegálló építési prog-
ram. 750 millió forint. Ez már a 
város öko- és kulturális turizmu-
sának fejlesztésére kapott összeg. 
A forrásból kiépül a Zemplén Ka-
landparkban egy teljesen új belép-
tető rendszer. Az 1-es sípálya tete-
jén kilátóterasz és büfé épül, me-
lyen kényelmesen várakozhatnak a 
Dongó és a Sólymok utasai. A jég-
csarnok mellé épül egy új szociá-
lis blokk büfével, vizesblokkok-
kal és öltözőkkel. Kiépítik a ka-
landpark rádiót, melynek segítsé-
gével folyamatosan tájékozódhat-
nak a vendégek az élményelem-
ről, árakról, kedvezményekről. A 
régi majális parkban látogató köz-
pont épül, mely egyrészt a Natura 

2000 területek jelentőségét lesz hi-
vatott bemutatni, másrészt a sátor-
aljaújhelyi vár történetét, ásatá-
si eredményeit.  Az önkormányza-
ti épületek energetikai korszerűsí-
tése megközelítőleg 700 millió fo-
rintos támogatásból valósul meg. 
A Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont hátsó épületrésze, a mezőgaz-
dasági szakközépiskola főépüle-
te és az Esze Tamás Általános Is-
kola mindkét épülete benne van a 
programban. Több mint 105 mil-
lió forint jut komplex felzárkóztató 
program megvalósítására. A prog-
ram célja, hogy a hátrányos hely-
zetűek olyan életvezetési tanács-
adásokon, háztartásvezetési foglal-
kozásokon, képzéseken vegyenek 
rész, melyek elvégzését követően 
az érintettek könnyebben bevonha-
tóak a közfoglalkoztatási progra-
mokba illetve nagyobb eséllyel ta-
lálnak munkát az elsődleges mun-
kaerő piacon. A sorból az óvodák, 
bölcsődék fejlesztése sem mard ki. 
Közel 300 millió forintból a Diana 
Művészeti Óvodában központi fő-
zőkonyhát alakítanak ki. A későb-
biekben ebből a konyháról látják 
majd el az önkormányzati óvodák-
ba járó gyerekeket. A Hétszínvirág 
Óvodában átalakítják a konyhát, 
itt is készül új tornaszoba. Átépül 
az előtér, akadálymentesített lesz 
az egész földszint és a teljes épü-
letben új padlóburkolatot kap. A 
Károlyfalvai Német Nemzetiségi 
Óvodában a régi épület elbontásra 

kerül. A padlószintet a teljes épü-
letben kiegyenlítik, modern mele-
gítő konyhát alakítanak ki és sze-
mélyzeti öltőzőt vizesblokkal. He-
lyi foglalkoztatási együttműködés 
kialakítását is uniós forrásból fi-
nanszírozzák. A program az önkor-
mányzat a vezetésével település, a 
kormányhivatal, és helyi munkál-
tatók összefogásával valósul meg. 
Céljuk a foglalkoztatottság növe-

lése a szakképzetlen munkaválla-
lók között.  A 474 millió forintos 
támogatás közel fele fölött az ön-
kormányzat rendelkezik, másik fe-
lét a kormányhivatal használja fel. 
A tervek tehát érintik a város va-
lamennyi lakosát. Az elnyert forrá-
sok felhasználását a közbeszerzési 
eljárások, engedélyezési procedú-
rák előzik meg.

László Mária

több száz gyermek lép parkett-
re. Nem egymás ellen versenyez-
tek, de produkciójuk értékeléséért 
táncoltak idén is az ifjú táncosok. 
A sátoraljaújhelyi csoportok idén 
ezüst minősítést kaptak, a legki-
sebbek, akik először léptek fel rög-
tön bronz minősítést értek el, a tán-
cospárok versenyében standard ka-
tegóriában lett első Nagy Gréta és 
Szekeres Dénes.

Szakmai elismerést kapott a 
ZTV két munkatársa

Idén három kategóriában hirdet-
te meg Helyi Érték Díj pályázatát 
a Helyi Televíziók Országos Egye-
sülete. A híradókon kívül magazin-
műsorokkal illetve dokumentum-
filmekkel nevezhettek a helyi mé-
diaműhelyek. Ez utóbbi kategó-
riában ért el harmadik helyezést 
Kassai Balla Krisztina szerkesz-
tő- riporte és Tóth István operatőr 
– vágó, az Ellopott évek című al-
kotásukkal. A zsűri értékelése sze-
rint a dokumentumfilm egy drá-
mai történet, a hercegkútiak kény-
szermunkatáborba való elhurco-
lásának megrázó és hiteles feldol-
gozásával, nagyon jó archív és sa-
ját anyagok felhasználásával érde-
melte ki az elismerést.  A helyi te-
levíziók egyesülete immár 82 tagot 
számlál, miután egri találkozóju-
kon újabb hét médiumot vettek be 
az országos érdekvédelmi szerve-
zetbe. 
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ROTARY CSEREDIÁKOK NYELVI VERSENYE

Több százan várták közös imá-
val a szentlélek eljövetelét a 
Szár- hegyen a Szent István ká-
polnánál. A Hegyközi Karizma-
tikus Megújulás szervezésében 
június harmadikáról negyedi-
kére, azaz pünkösd vasárnapot 
megelőző éjszaka virrasztás volt 
a Szár-hegy tetején a Szent Ist-
ván Kápolnánál.
Szentlélekváró szentségimádással 
zárult az a kilenc hónapon át tartó 
folyamat, amikor a karizmatikusok 
minden hónap elő péntekén egy 
órás szentségimádást tartottak 
ugyanitt. Még a leghidegebb ja-
nuári mínusz 22 fokos hidegben is 
több mint harmincan zarándokol-
tak el a kápolnához. A pünkösdöt 
megelőző szombaton a hívek egy 
része Sárospatakról indulva gya-
logosan zarándokolt át az újhe-
lyi virrasztásra.  A szentségimádás 
délután fél 5-kor rózsafüzér imád-
sággal kezdődött, majd dicsőíté-
sek voltak.  Az este hat órai szent-
misét Szabó József egri spirituális 
atya tartotta, majd tanúságtételeket 
és tanítást hallgattak a hívek. A ta-
núságtételek keretében olyan há-
zaspárok tettek tanúbizonyságot 
Istentől, akik az ő segítésével ta-
lálták meg a jó utat. Például meg-
szabadultak a drogok és az alkohol 
rabságából és ma már két gyermek-
kel boldog családi életet élnek. Az 
éjszaka folyamán közös és egyé-
ni csendes imákkal várták a szent-

lelket a virrasztás részvevői. Az 
éjszakai szentségimádás a reggel 
hat órai szent misével ért véget. A 
Hegyközi Karizmatikus Megújulás 
evangelizációs imacsoport. Mint-
egy 20 alkalommal volt eddig a 
hegyközi templomokban egy vagy 
több napon át tartó imádkozás. En-
nek keretében olyan világszerte is-
mert tanítók is hirdették az evangé-
liumot, mint Joseph Vadakkel atya, 
John Baptist Bashobora atya vagy 
Margaritha Valappila nővér illet-
ve Zacharias Thudippara atya. A 
Legméltóságosabb Oltáriszentség-
ről Nevezett Kongregáció tagja, 
Vadakkel atya 2016 augusztusában 
tartott háromnapos lelkigyakorla-
tot. A lelkigyakorlat végén nagy-
szabású egész éjszakán át tartó vir-
rasztásos szentségimádás szerve-
zésére kérte a híveket, a szentlélek 
kiáradásáért, a lelki megújulásért. 
A sátoraljaújhelyi Szár- hegyet vá-
lasztották, ahol 2016 szeptemberé-
től szentségimádási órát tartottak a 
Szent István kápolnánál. Ezzel az 
ima kilenceddel készültek szent-
lélek eljövetelének ünnepére és az 
egész éjszakán át tartó szentlélek-
váró szentségimádásra. A pünkös-
di virrasztással lezárult az ima ki-
lenced, de a karizmatikusok to-
vábbra is szentségimádást tartanak 
a Szent István kápolnánál minden 
első pénteken.

László Mária

SZENT ÉJ - PÜNKÖSD A HEGYEN

képet arról hol jártál Magyarorszá-
gon, küldj, fényképet arról mit vin-
nél szívesen haza, és írj le egy ma-
gyarországi élményedet magyarul. 
Úgy gondolom egyik sem bonyo-
lult. Pénteken a szóbeli tudásé volt 
a főszerep. A Magyar Nyelv Mú-
zeuma élőmúzeum, és partner ab-
ban, hogy megtöltsük élettel. A 
délelőtt folyamán, minden csere-
diáknak beszélni kellett a minden-
napjaikról, az iskoláról, a családról 
és a fogadó városról magyar nyel-
ven. A szóbeli okozta stressz leve-
zetésére a cserediákokkal az újhe-
lyi kalandparkban 1 élményelemet 
kipróbáltunk, az oda vissza utat a 
Futrinka gumikerekes kisvonat-
tal tettük meg. A Futrinka nagy él-
mény: nyitott kocsik, lassan halad-

va alkalmat ad a nótázásra, amit ki 
is használtunk.  Ebéd után ismét az 
élőszóé volt a főszerep, ekkor már 
a Rotary kormányzó asszonya is 
csatlakozott a zsűrihez. A szóbe-
li feladatok egyik izgalmas része 
a vers és az ének, ki miben akar-
ja megmutatni magát. Egy brazil 
cserediáklány bátorodott fel gitá-
rozott és énekelt. Repül az idő…,-   
énekelte.  A levegő megállt, az ér-
zelmek a szemekbe szöktek, nagy-
szerű előadás volt.  Az előzetes, az 
írásbeli és a szóbeli feladatok ösz-
szesített pontszámai adták a végle-
ges eredmény.  Az eredményhirde-
tés után még közösen elénekeltük a 
Jatlag zenekar ismert számát a Re-
pül az idő-t, zengett a ház, áram-
lottak az érzelmek. Minden évben 
ugyanaz, de mégis más a magyar 
nyelvi verseny. Én azt tapasztalom, 

Széphalomban a Magyar Nyelv 
Múzeumában rendeztük meg 
a külföldi cserediákok magyar 
nyelvi versenyét.
Az írásbeli kérdések nem csak 
nyelvismeretéről szóltak, de a 
nyelv ismeretén keresztül kicsi a 
történelem, földrajz és kultúra is te-
ret kapott.  24 feladatra 149 pontot 
szerezhettek a diákok. 16-an 70% 
feletti teljesítményt nyújtottak. Az 
előzetesen meghirdetett felada-
tok lehetőséget adnak a gyengébb 
magyar tudással rendelkező diá-
koknak is az eredményes szerep-
lésre. Idén nagyon nehezen érkez-
tek a feladatok, 5 ismételt felhívás 
eredményeként csak 21 diák küld-
te el az előzetes feladatokat. Eze-
ket vártam volna tőlük: küldj fény-

mindig vannak olyan rotarys csere-
diákok, akik jól elsajátítják a ma-
gyar nyelvet. Ha a cserediák be-
szél magyarul, akkor a környezeté-
ben, iskolájában, lakóhelyén sok-
kal több barátja van, és sokkal több 
tapasztalata van Magyarországon. 
Ha beszél magyarul, akkor a csa-
ládhoz, az iskolához, a klubhoz 
és a fogadóvároshoz való kötődés 
erősebb.  A tőlünk kiutazó rotarys 
cserediákoknak hasonló élménye-
ik vannak. Köszönetemet szeret-
ném kifejezni a verseny lebonyo-
lításában segédkező klubtársaim-
nak, segítő hozzátartozóknak és 
azoknak, akik nemes szívvel támo-
gatták a rendezvényt, hogy ilyen 
színvonalon tudtuk megrendezni. 
 

Géczi Ágnes  
RC Sátoraljaújhely
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"FELADOM A LEVELEM A POSTÁRA..."
Sátoraljaújhelyi üzenetek, kül-
demények a Nagy Háború idejé-
ből.

Telefon Újhelyben
A XX.-ik század eleji rohamos 
technikai fejlődés szükségszerű-
en magával hozta új hírközlő esz-
közök megjelenését, és elterjedé-
sét is. Ezek egyike a telefon-há-
lózat volt. Több éves előkészítés, 
vonalépítés, komoly műszaki és 
egyéb munkálatok után, 1906.ok-
tóberében Újhelyben is megcsör-
rent és megszólalt az első telefon-
készülék. Utcai fülkék akkor még 
nem léteztek, nyilvános állomás a 
Posta épületében volt. Az 1915.-
ben kiadott távbeszélő névsor, Sá-
toraljaújhelyben 209 előfizetőt re-
gisztrál. A hívószámok 1-től- 3 je-
gyűekig terjedtek. Telefon össze-
köttetéssel rendelkeztek a hivata-
lok, honvéd laktanya, rendőrség, 
csendőr szárnyparancsnokság, tűz-
oltóság, vasút, polgárőrség. Voltak 
telefonok a szállodákban, kávéhá-
zakban, ipari és kereskedelmi vál-
lalatoknál, valamint magánszemé-
lyeknél egyaránt. Távbeszélő állo-
másaikat csak az előfizetők hasz-
nálhatták. Másoknak tilos volt át-
engedni, mivel a központ amúgy is 
nehéz, idegölő munkával járó kap-
csolását megnehezítették. A hábo-
rú alatt erre nyomatékosan felhív-
ták a figyelmet, kilátásba helyez-
ve a készülék leszerelését. A 3 per-
cig tartó beszélgetés díja a főváros 
és Újhely között 2 korona volt, sür-
gős beszélgetésekért ennek három-
szorosát kellett fizetni. A háború 
elején az interurbán telefont telje-
sen beszüntették, de később meg-
nyitották. Külfölddel, a szövetsé-
ges központi hatalmak, és a semle-
ges északi államok területét kivé-
ve, azonban megszűnt minden ösz-
szeköttetés. 

Újhelyi postások emléke
A világháborús évek idején, a sá-
toraljaújhelyi Posta- és távírda hi-

vatal főnöke és valamennyi mun-
katársa, szinte emberfeletti nagy 
feladatot teljesítettek kifogástala-
nul, csökkentett létszámmal is. A 
Posta szolgálatában számos kivá-
ló tisztviselő, és alkalmazott dol-
gozott. - igen nehéz körülmények 
között. Sajnos, sokuk neve is eltűnt 
az idők homályában. Munkájukat 
becsülettel, szorgalmasan, legjobb 
szakmai tudásukkal, emberség-
gel és közmegelégedésre végezték. 
Voltak, akik magasabb beosztást 
értek el, hosszú éveket töltöttek a 
városban, többen a sátoraljaújhe-
lyi temetőben nyugszanak. Méltá-
nyos, hogy az ő emlékük se men-
jen feledésbe. Először is, a hivatal 
vezetője: GERŐ (Goldberger) 
ALFRÉD. 1867.-ben, Szegeden 
született. Tanulmányai után a pos-
tai szolgálat különböző beosztása-
iban haladt előre a ranglétrán. Szá-
mára, már korábban sem volt is-
meretlen a város, és ő sem, hiszen 
az 1900-as évek elején, mint pos-
tatiszt dolgozott Újhelyben. In-
nen helyezték át 1907.-ben Kas-
sára. 1911.-ben kinevezték főtiszt-
té, majd két évvel később, megbíz-
ták a szerencsi Posta vezetésével. 
1914. márciusában tért vissza Új-
helybe, a hivatal vezetőjeként. Ezt 
a tisztségét, egészen a világháború 
végéig, magas színvonalú szakmai 

tudással látta el. E mellett, nagyfo-
kú intelligenciája révén szakirodal-
mi munkával is foglalkozott, pos-
tai cikke és könyvei jelentek meg. 
1916. februárban, Ferenc József 
Ő császári és királyi Felsége, „a 
hadi forgalom terén teljesített kitű-
nő szolgálatai elismeréseüll”, a ko-
ronás arany érdemkereszt kitünte-
tést adományozta számára, a vitéz-
ségi érem szalagján. Valóban meg-
érdemelte az elismerést, mert köz-
tudott volt, hogy az erősen meg-
fogyatkozott postai személyzettel, 
Gerő milyen óriási munkát vég-
zett. Napi 18-20 órát volt talpon, 
mindenki csodálkozott fizikumán 
és fáradhatatlanságán, amikor még 
a legkésőbb éjjeli órákban is látták, 
hogy hol a távírdában, hol íróasz-
tala mellett dolgozott. Az ellensé-
ges orosz hadsereg magyarorszá-
gi támadásakor, és a kárpáti harcok 
idején felső- Zemplénből elmene-
kült postások, több napon át az ő 
vendégszeretetét élvezték. Gerő 
intézte ügyes- bajos dolgaikat is, 
Valóban rendkívüli munkát vég-
zett, amikor a pánik, és menekülés 
veszélye miatt, itthoni hivatala biz-
tonságáról is gondoskodnia kellett. 
1917. –ben a miniszter előléptette 
az évi 3. 800.- koronás fizetésbe, 
majd novemberben kinevezte pos-
ta és távírda felügyelővé. Soltész 

Ferenc: 1889.-ben született, Sátor-
aljaújhelyben halt meg 1929.-ben, 
40 évesen. Hivatása 20 éve alatt 
volt postai segédtiszt, majd segéd-
ellenőr. A világháborúban a harc-
téri tábori postánál teljesített szol-
gálatot. A katonai csoportképen, az 
álló sorban balról a harmadikként 
látható. Palánkay Jenő: a Postahi-
vatal segédtisztje volt, az előzé-
keny, kellemes modorú tisztviselő. 
1917. júliusában, Újhelyben hunyt 
el fiatalon, 27 évesen. Korai halála 
széles körben keltett őszinte rész-
vétet. 
Főtisztek: Ladomérszky Károly 
(1851.-1926.) Dunajszky József 
(1878.- ?)
Tisztek:  Martinovics Szilárd, Le-
hel Mihály (1888.-1920.)
Segédellenőr: Eszrényi István, 
Barta Lajos, Széman Gyula (1887.-
1943.)
Csoportvezetőnő: özv. Vágó 
Gyuláné (állami elemi iskola igaz-
gatójának özvegye)
Segédtisztek:  Reichmann Ignác, 
Albert Tibor
Kezelő: Mendik Béla
Kezelőnők: Barta Lajosné, Boksa 
Ilona, Bónis Berta, Cseh Piroska, 
Dankóné Troknya Róza
Kiszely Margit Spisovszky Imréné, 
Szabó Ilona, Takács Imréné, Újhe-
lyi Klára, Wieden Te 

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

VIZES GONDOK
40 millió forintos hiánnyal és a 
dolgozói létszám csökkentésének 
terhével zárta az elmúlt esztendőt 
a Zempléni Vízmű Kft. A nem ál-
lami tulajdonú víziközmű cége-
ket terhelő adók, a rezsicsökken-
tés és a minimálbér-emelés na-
gyon nehéz helyzetbe sodorta a 
több zempléni önkormányzat tu-
lajdonában lévő céget.Ha össze-
foglalva szeretnék fogalmazni, ak-
kor azt mondanám, még talpon va-
gyunk! – mondta a Zemplén Tele-
vízióban Lakatos István ügyvezető 
igazgató. Már 2015-ben is látszott, 
hogy sokáig nem tudjuk kompen-
zálni a terheket. A 2011-ben meg-
alkotott új víziközmű törvény, és a 
2013-ban bevezetett különadók na-
gyon megterhelők a cégnek. 400 
millió forint csak az adóterhelés, 
ez a nettó adóbevételünk 46%-
a! Nem tudom, hogy ezt a brutá-

lis adóterhelést mikor tudjuk kom-
penzálni. A mértékét mutatja, hogy 
ebből a pénzből egy évig minden 
munkanap vásárolni tudtunk volna 
egy kisteherautót.  2016-ban csök-
kentek a víziközmű beruházások 
is. Ez szintén befolyásolta a válla-
lat pénzügyeit, mert a kft ezen épít-
kezéseken alvállalkozói tevékeny-
séget vállalt.  80-150 millió forin-
tos bevételük származik ebből az 
ún. harmadik üzletágból. 2017-
ben több önkormányzatnak is in-
dul szennyvíz derogációs pályáza-
ta. Ebből a nettó hat milliárd forin-
tos beruházásból szeretne munkát 
vállalni a vízmű. A víziközmű-ága-
zatban továbbra is nagy a bizony-
talanság, amely a zempléni cégre is 
hatással van. A kormányzati cent-
ralizáció alól egyelőre mentesült a 
Zempléni Vízmű Kft, ám ennek az 
önállóságnak ára van. A nagy adó-

terhek mellett a rezsicsökkentés is 
további költségvetési problémákat 
okozott. Az országban a legala-
csonyabb szolgáltatási áron dol-
gozunk ivóvíz tekintetében. Meg-
értettem a tulajdonosi törekvést az 
árak leszorításában, de ez évi 150 
millió forintos bevétel kiesést oko-
zott. Azontúl, a minimálbér-eme-
lés, és a garantált 
bérminimum beve-
zetése további 50 
millió forintos ki-
adást jelentett ne-
künk. Ezt csak úgy 
tudtuk kigazdál-
kodni, hogy a szer-
ződéssel alkalma-
zott munkavállaló-
inknak nem hosz-
szabbítottuk meg a 
munkaviszonyát, a 
megmaradtaknak 

pedig csökkentettük a béren kívü-
li juttatását, cafetériáját. Sajnos a 
nehéz anyagi helyzet nem tesz jót 
a közműrendszernek sem, mert így 
nem állnak rendelkezésre megfele-
lő források a karbantartáshoz. Ez 
pedig nem csak a Zempléni Vízmű 
Kft esetében, de országosan nagy 
probléma – tette hozzá az igazgató 
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ARANYOS KOSARASOK
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ző számítógépes programok segít-
ségével is. Ezen kívül be kell sze-
rezni a szükséges eszközöket: do-
bozok, nagyméretű erős kukás zsá-
kok, ragasztó szalagok, címkék.

A pakolás menete
Összeírtam, milyen tárgycsopor-
tokkal rendelkezünk, majd számba 
vettem, hogy milyen sorrendben 
tudok pakolni. Először azokkal 
szerettem volna kezdeni, amelyek 
gond nélkül összecsomagolhatók, 
nem lesz rájuk szükség a költözé-
sig. A második tárgycsoportba ke-
rültek fontos, de másodsorban pa-
kolható tárgyak, míg a harmadik-
ba az igazán fontos tárgyak, ame-
lyeket a költözés előtt max. 1-1,5 
héttel tudok eltenni. A negyedik 
csoportban az utolsó napok tárgyai 
szerepelnek: az indulás előtt hasz-
nálatos evőeszközök, tisztálkodó 
szerek, ruhák. Ez lesz a kis túlélő 
csomagunk. Ez marad utoljára és 
ez kerül kibontásra először. Ezek a 
dolgok nem is a kamionnal fognak 
költözni, hanem velünk jönnek bő-
röndben, az autóban.
Csomagok listája:
Amint elkészültem egy doboz vagy 
egy zsák megpakolásával, felcím-
kézem, és felvezetem egy excel 
táblázatba, de papír alapú táblázat 
is tökéletes erre a célra. A dobozok 
sorszámot kapnak, míg a zsákok-

ta a Sportról-Sportra riporterének 
Bartovics Ákos tiszaújvárosi csa-
patkapitány. Az újhelyi kosarasok 
három év után állhattak a megyei 
döntő legfelső fokára, már nagyon 
várták ezt az eredményt. Volt, hogy 
sok ponttal maradtuk le a győze-
lemről, volt, hogy csak kettővel.  
Most nagyon össze volt rakva a 
csapatunk. Űztem, hajtottam a fi ú-
kat és sikerült – nyilatkozta Halász 
Tibor csapatkapitány. Már a baj-
nokság ideje alatt sikerült fi atalíta-
ni az újhelyi csapatban, így a kö-
vetkező bajnokságra is bizakodva 
készülnek. Reméljük az idősebb, 
rutinos játékosok, és a z erős, ki-
tartó ifjoncok jövőre is ilyen ered-
ményt érnek majd el. Gratulálunk 
nekik!

Kassai-Balla Krisztina

Írta: Pálné Zavanyi Éva

Három év után újra megyei baj-
nok lett az STK „Kannibálok” 
kosárlabda csapata.
Az újhelyiek egy vereséget leszá-
mítva végig nyerték a szezont, és 
a hazai pályán szervezett döntő-
ben is magabiztosan vezettek. A 
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda 
Klubbal már nem először találkoz-
tak döntő meccsen, most az újhelyi 
kosarasok voltak a jobbak.  Tud-
tuk, hogy nehéz meccs lesz, szá-
mítottunk rá. Megpróbáltunk letá-
madni, egy darabig ment is, de saj-
nos nem sikerült egyetlen negyed-
ben sem átvenni a vezetést.  Egy-
fajta rivalizálás is kialakult már a 
két csapat között. Most hazai pá-
lyán a Kannibálok ügyesebbek 
voltak, mindent bedobtak, meg-
érdemelten nyertek – nyilatkoz-

KÖLTÖZÉSI TIPPEK ÉS BÚCSÚZÁS

ra címkét írok. A táblázatban külön 
vezetem a dobozokat és a zsáko-
kat: első oszlopban a számuk/ ne-
vük szerepel, a másodikban a tar-
talmuk a harmadikban pedig, hogy 
hová fognak kerülni az új ottho-
nunkban. Így a kipakoláskor a táb-
lázat segítségével már könnyű dol-
gunk lesz. Sőt, más is könnyebben 
tud majd segíteni a táblázatnak kö-
szönhetően! 
Egy költözés nagy feladat, szükség 
lesz segítségre. Meg kell érdeklőd-
ni, hogy lehet-e a fel- és lepako-
lásba a költöztető cég segítségére 
számítani, ha nem, erről is gondos-
kodni kell. Ezen kívül az összecso-
magolásban is el kell fogadni min-

Egy lelkész életében gyakran elő-
fordul a költözés, így ha arra vá-
gyom, hogy szervezett feleség le-
gyek, erre is fel kell készülnöm. 
Június végén új szolgálati helyre 
kerülünk, amely az érzelmi szem-
pontok mellett, jó néhány gyakor-
lati kérdést is felvet. Hadd mutas-
sam be, hogyan igyekszem meg-
szervezni a költözést, 7 hónapos 
kismamaként.Az első és legfonto-
sabb, hogy tisztába legyünk a ren-
delkezésre álló feltételekkel. A la-
kás minden pontos méretére szük-
ségünk lesz! Mivel jelenlegi ottho-
nomat folyamatosan lomtalanítot-
tam és rendszereztem, könnyebb 
helyzetben vagyok: Most nagyjá-
ból csak azokkal a dolgokkal ren-
delkezem, amelyekre valóban 
szükségem van. Várandósan köl-
tözni nem egyszerű, mert nemcsak 
a pakolásra, hanem a kisbabára is 
oda kell fi gyelni! Hasonló helyzet-
ben a pakolást sok-sok pihenővel 
kell megszakítani, és bármi kelle-
metlenséget észlelünk, abbahagy-
ni. Fontosnak tartom, hogy ne a je-
lenlegi helyzet alapján, hanem a 
jövőre gondolva pakoljunk! Lehet, 
hogy az új helyen más elrendezés-
ben lesznek pl. a szekrények. Ér-
demes készíteni egy méretarányos 
tervrajzot, amelybe a bútorokat el-
helyezhetjük el nekünk tetsző mó-
don. Ezt el lehet készíteni különbö-

den lehetséges segítséget!
Ami a legfontosabb pedig, hogy 
ne aggódjunk! Én az Úrban bízom, 
hogy minden szükséges megada-
tik, ha már új helyre visz minket. 
Köszönöm, hogy itt lehettem, há-
lás vagyok az életemnek ezen sza-
kaszáért és köszönöm az olvasóim 
fi gyelmét! Sátoraljaújhely város-
ára pedig Isten gazdag áldását kí-
vánom!
A blogom továbbra is elérhető a 
www.anyutervez.com oldalon! Ha 
kíváncsiak a legfrissebbekre velem 
illetve a szolgálatunkkal kapcso-
latban, itt elérhető maradok:
anyutervez@gmail.com

Nem csak vadból, de szabadon 
választott húsféléből is főzhet-
nek a csapatok a XV. Nemzetkö-
zi Vad- és Halételfőző Versenyen. 
Az új, pörkölt kategóriában ver-
senyzőknek egyszerre van köny-
nyű és nehéz dolguk. Ezt az étel-
fajtát a legkönnyebb szabadtűzön 
elkészíteni, talán ezért is neveztek 
korábban is vadhúsból készült pör-
költekkel a legtöbben, ugyanakkor 
nehéz megtalálni hozzá a megfele-
lő minőségű alapanyagokat. Már-
pedig az általam átolvasott sza-
kácskönyvek pörkölt recepjei sze-
rint tökéletes pörköltet csak kivá-
ló alapanyagokból tudunk készí-
teni. A hús, hagyma, paprika alap 
hozzávalók hármasából nem sza-
bad engedni, csak a legjobbat hasz-
náljuk belőle. Valamennyi szakács, 
aki ilyen receptet megoszt, fi gyel-
meztet a friss, ellenőrzött helyről 

származó jó magyar paprikára, és a 
hús-hagyma arányának betartására. 
Kerülendő a különböző előre gyár-
tott ízesítő, pörköltalap használata. 
Többen olaj helyett zsírt ajánlanak, 
és nem javasolják a száraz húso-
kat. Jöhetnek tehát a birkák, mar-
hák, szárnyasok a bográcsba, és 
csak arra kell odafi gyelni, hogy a 
nevével ellentétben az étel nagyon 
ne piruljon oda. A só és egyéb fű-
szerek arányával, a megfelelő zsi-
radék kiválasztásával, és a megfe-
lelő folyadékpótlással lehet a tö-
kéletes pörköltöt megfőzni. Aztán 
már csak a szakács fantáziája, ki-
próbált praktikája, saját hozzávaló-
ja kell, hogy igazán egyedi legyen 
az étel. A végeredményt a szakács 
versenyen elért helyezésén túl úgy-
is az üres bogrács fogja megmutat-
ni. Jó étvágyat, jó versenyzést kí-
vánunk mindenkinek!
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SÉFTIPPEK A TÖKÉLETES PÖRKÖLTÉRT

Az ÚJHELYI KÖRKÉP szerkesztősége köszöni Évának az elmúlt hóna-
pokban nekünk nyújtott segítséget. Mint állandó rovatvezető az első kö-
zött csatlakozott a csapathoz. Köszönjük munkáját, hiányozni fognak ta-
nácsai, a világhálón keresztül továbbra is fi gyelemmel kísérjük írásait. 
Férjével Pál László missziós lelkésszel és Magdaléna lányukkal együtt 
igazi újhelyi családdá váltak az elmúlt öt év alatt. További sikereket kí-
vánunk!
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AZ ÉV MÚZEUMA

Az Év Múzeuma lett  a Kazinczy 
Múzeum. A rangos szakmai díjat a 
Pulszky Társaság Magyar Múzeu-
mi Egyesület ítéli meg három for-
dulós bírálat alapján.
Idén öt intézmény nevezett , 
amelyből a legjobb a Petőfi  Irodal-

mi Múzeum sátoraljaújhelyi intéz-
ménye lett . Az elismerést hivatalo-
san május 20-án a Múzeumok Ma-
jálisán vehett ék át az újhelyi szak-
emberek, majd néhány nappal ké-
sőbb táblaavatón ünnepeltek itt -
hon.Az Erdőjárók Kalauza, vagy az 

Egy eltűnt vár nyomában olyan ki-
állítások, amelyek nem csak Sátor-
aljaújhelyen, de ma már országo-
san is ismert tárlatok. Sok kirándu-
ló miatt uk tér be a városba. Éppen 
ezért, a múzeum turiszti kai von-
zerejének erősítéséért, a múze-
umi munka minden területén el-
ért fejlődéséért kapta meg idén 
az Év Múzeuma elismerést a PIM 
Kazinczy Múzeuma. Sátoraljaúj-
hely kiváló kulturális adott ságok-
kal rendelkezik, mi pedig megpró-
báltuk elhelyezni magunkat eb-
ben a rendszerben. Szerencsére si-
került kiváló kapcsolatot kialakí-
tani a helyi kultúrát szervező, irá-
nyító intézményekkel, szerveze-
tekkel, és megtaláltuk a helyünket 
benne. A bíráló bizott ság több ol-
dalas értékelésében a helyi iden-
ti tás, a helyi társadalmi felada-

tok erősítése az egyik előny, ame-
lyért megkaptuk az elismerést. Eb-
ben a díjban a fenntartónk a Pető-
fi  Irodalmi Múzeum szerepe meg-
kerülhetetlen, hiszen számos dol-
got tanultunk tőlük, marketi ng és 
közönségkapcsolati  munka terü-
letén. Az általuk biztosított  tárla-
tok pedig sokat segített ek az in-
tézmény népszerűsítésében – nyi-
latkozta a Zemplén Televíziónak a 
Ringer István igazgató. A folytatás-
ban újabb tárlatok várhatók a mú-
zeumban. Megújul az újhelyi vár-
ról szóló kiállításuk, és a Kazinczy 
Ferencről szóló a Szép és a Jó ne-
vet viselő tárlat szintén felfrissít-
ve átkerül Széphalomra, helyébe 
egy a Tokaj-hegyaljai kultúrtájat, 
és benne Sátoraljaújhelyt bemuta-
tó kiállítás kerül.

Kassai-Balla Krisztina

LAKOSSÁGI HIRDETÉS

Három országosan is ismert és 
népszerű zenekar adott élő koncertet 
a Zempléni Szivárvány Családi 
Napon. Hooligans, Wellhello, Majka 
és Curtis Live – igazi fesztivál 
húzónevek, akik nélkül idén nyáron 
sincs valamirevaló nyári zenei 
program.
A sátoraljaújhelyi közönség sem 
panaszkodhatott, nem volt „hakni” 
ízű egyetlen fellépő műsora sem. 
Majoros Péter, Majka 2002-ben tűnt 
fel egy valóságshowban, Az ózdi 
hős gyorsan kamatoztatta sikerét, 
és tehetségével is jól gazdálkodott. 
Rapper, dalszövegíró, műsorvezető, 
profi  pókerjátékos. A legismertebb 
rapper ma Magyarországon.
Ma már nincs zenei fesztivál Majka és 
Curtis nélkül, így lesz idén is?
Szerencsére igen, sűrű a programunk. 
Nyáron még egyet forgatok is, és sokat 
koncertezünk.
Az új zenéket, és szövegeket télen írod?
Nem, az ötleteim sokkal korábban 
megvannak. Az új dalom egyikét 
például már három éve írtam, lesz 
még egy bulis dal a nyárra, lesz, 
amit a Zsuzsival (Kollányi Zsuzsi) 
énekelünk, lesz ami csak az enyém. 
Mindig van valami, ami újdonság.
Azt gondoltam, 
hogy mindig úgy 
írod a dalokat, 
hogy fi gyeled 
merre haladnak a 
„trendek”.
Nem, én éppen úgy 
gondolom, hogy ha 
ezt direkt fi gyeled, 
akkor izzadság 
szagú lesz, és azt 
megérzi a közönség. 

Ebben a zenében éppen az a jó, hogy 
magadat adod, úgy sem tudsz olyat 
csinálni, ami nem te vagy. A minap 
mutatott egy rap számot egy 19 éves 
fi ú. Teljesen másképp áll ehhez a 
műfajhoz, mint mi. Ő attól hiteles, mi 
pedig a mi stílusunk miatt.
Ha Kelet-Magyarországra jössz 
zenélni, érzel valami különbséget? 
Mondjuk, hogy ez a te vidéked is?
Ha nekem nem mondanák meg, hogy 
hol vagyok, akkor csak a közönség 
reakcióból meg tudom mondani, 
hogy az ország mely részén lépek fel. 
Abból, ahogy viselkedik a közönség, 
ahogyan jól érzi magát, ahogy 
reagál. Ennyi rutint már szereztem az 
elmúlt 16 évben. Itt az észak-keleti 
országrészen még talán nagyobb a 
sztár kultusz. Ez csupán azért van, 
mert a budapestiek akár az utcán 
is összefuthatnak azokkal, akiket 
este a színpadon látnak. Itt jobban 
rajonganak az emberek. Ez jól esik 
nekünk. Ami engem illet, egy dolog 
ugyanolyan minden fellépésemen: 
nem teszek különbséget, abban, 
hogyan viselkedjek a színpad. 
Igyekszem ugyanazt adni, bárhol is 
koncertezünk. A jó legyen a buli, ez a 
lényeg!

MÁS EZ A KÖZÖNSÉG...
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RÉGEN TÖRTÉNT... JÚNIUSI HISTÓRIÁK A RÉGMÚLTBÓL

ÚJHELYI KÖRKÉP

Június 10. szombat
18.00:Zempléni mozaik: Év 
Múzeuma PIM – Kazinczy Ferenc 
Múzeum 
18.30: Közlekedésbiztonság 
megyénk útjain 
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból

Június 11. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Egyházi közvetítés

Június 12. hétfő
18.00: Vadászati magazin: Vadász 
nap Füzérradvány 
18.30: Testületi és Társulási 
ülések Pálházán 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik. 
Sárospataki Lokálpatrióták 
Egyesülete 

Június 13. kedd
18.00: Első kézből – beszélgetés 
Sárospatak polgármesterével
18.30: Nemzetiségi magazin. 
Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat
19.00: Hír7
19.20:Zempléni mozaik

Június 14. szerda
18.00: Közügy Sárospatak
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere

Június 15. csütörtök
18.00:Milyen volt? Vad- és 
Halételfőző Fesztivál Su-en 
18.30:Zempléni mozaik
19.00:Hír7
19.20: Fafaragók Kovácsvágáson 

Június 16. péntek
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

Június 17. szombat
18.30:Filmforgatás 
Sátoraljaújhelyen
19.00: Megyei híradó
19.30:Repeta – válogatás a hét 
magazin műsoraiból

Június 18. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Egyházi közvetítés

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Érdekes leletre bukkantak az új-
helyi vasúti állomás bővítési mun-
kálatainál; mamut álkapcát és fo-
gat ástak ki az anyaföldből, ami 
arról tesz bizonyságot, hogy Új-
hely környéke is otthona volt a ki-
halt állat-óriás családjának. A lelet 
Sigmeth főnök birtokában van.” 
(Zemplén 1890. 22. sz. jún. 1.)

„Nagy tűz pusztított június 3-án 
éjjel Újhelyben. A Kossuth ut-
cai 203. sz. ház udvarán épített tá-
gas csizmadia-szín nyugati olda-
lán ütött ki éjféltájban a tűz, mely a 
csöndes éjjelen csakhamar lángba 
borította az óriási zsindely tetőze-
tet. A magasban lobogó lángok fé-
nye bevilágította az egész várost, 
de csak csekély részét ébresztette 
fel a mentő és kíváncsi közönség-
nek. Így történt, hogy a nem is erős 
éjszaki szélben a lángok árja át-
csapott a szomszédos Márton-féle 
portának udvari épületére. Ekkor 
már a kirendelt huszárság és hon-
védség is teljes erőfeszítéssel igye-
kezett a tűz terjedésének gátat vet-

ni, de hasztalan, mert tüzet fogott 
Bajusz József ügyvéd istállója és 
kocsiszíne, sőt lakóházának föde-
le is égni kezdett. Ezt ugyan óri-
ási erőfeszítéssel sikerült elolta-
ni; de még itt sem bírták a tüzet lo-
kalizálni. Lángra gyúlt Klein Mó-
ric udvarán lévő London Róza ál-
tal lakott udvari épület és szom-
szédja, Bohos Józsefné kereszt-
épületének a födele is. Bohosné 
déli szomszédja, Klein fakereske-
dőnek, Szilassy huszárkapitány ál-
tal lakott háza volt végtére a hely, 
hol a tűzáradatnak gátat vetet-
tek. Emberfeletti erőt fejtettek ki 
a huszárok, tisztjeikkel az élükön, 
hogy a tűznek néző Klein-féle épü-
let födelét idejekorán leverjék. Ne-
kik köszönhető, hogy a veszede-
lem még nagyobb és kiszámítha-
tatlan arányokat nem öltött. Kü-
lönben általában a rohamosan ter-
jedő tűznél eszeveszett fejetlen-
ség és kapkodás uralkodott; zűrza-
var, vízhiány, ordítozás, a károsul-
tak jajveszékelése tette rémessé a 
szerencsétlenség színhelyét. Elis-
merést és dicséretet érdemel a hon-
védség és csendőrség, továbbá a 
városi rendőrség buzgó fáradozá-
sáért, illetőleg köztelességük pon-
tos, lelkiismeretes teljesítéséért… 
A kár mintegy 8000 forintra tehe-
tő. Azt épületek különben biztosít-
va voltak.” (Zemplén 1890. 23. sz. 
jún. 8.)

Hány napilap jár Újhelybe? 
Szendrey János posta- és távíró 
hivatalfőnök beküldött tájékozta-
tása szerint: Budapesti Hírlap 92 
példány, Budapest 46, Budapes-
ti Újság 7, Budapester Tagblatt 
2, Egyetértés 36, Fővárosi Lapok 
4, Kisújság 12, Magyar Állam 7, 
Nemzet 2, Neues Pester Journal 
44, Neues Politisches Volksblatt 
4, Pester Lloyd 12, Pesti Hírlap 
23, Pesti Napló 14, Politisches 
Volksblatt 8. Tehát összesen 313 
politikai napilap, ebből német 
nyelvű 68 (22 %). (Zemplén 1890. 
25. sz. jún. 22.)

„A Zemplén könyvnyomtató 
műintézete szép kitüntetésben ré-
szesült. A Zichy Jenő gr. elnökle-
te alatt működő országos iparegye-
sület által múlt éve december hó 
31-ére hirdetett pályázaton nyom-
tatványaival részt vévén, korsze-
rű, csinos és díszes kiállítású mun-
káiért elismerésül a bronz-érmet 
nyerte s ennek ünnepies átadásá-
ra meghívót kapott. Werner Mik-
sa, a könyvnyomtató intézet műve-
zetője, kinek a megjutalmazott ér-
demben oroszlánrésze van, tegnap 
este a fővárosba utazott, hogy… a 
könyvnyomtató intézet tulajdono-
sa és a „Zemplén” betűszedői ne-
vében a bronz-érmet köszönet-
tel átvegye…” Itt készült Chyzer 
Kornél: A magyarországi orvosok 

A Zemplén Televízió műsora
2017.06.10. - 2017.06.18. 

Gyűjtötte és közli:
Dr. Csorba Csaba

és természetvizsgálók vándorgyű-
léseinek története 1840-1890-ig c. 
művének nyomtatása. (Zemplén 
1891. 26. sz. jún. 28.)

A vasúti menetrend: Jún. 1-én lé-
pett életbe, zsebméretű alakban 
minden állomáson kapható, ára 
10 kr. Újhely – Debrecen: regge-
li gyors ind. 7.19, érk. 12.36-kor, 
visszaindulás Debrecenből: 3.39-
kor, érk. Újhelybe 2.26-kor, tehát 
13 óra utazás, s közben 3 órát tölt-
hetünk Debrecenben. „Ami a sze-
mély-kocsik szerkezetét illeti (me-
lyek a fővonalon, Budapest – S. 
A. Újhely, Lawocne) járnak, azok 
a legnagyobb kényelemmel van-
nak berendezve, légszesz világí-
tás, mosdófülke, árnyékszék, vész-
fék… kitűnő szellőztető készülék, 
télre kitűnően működő gőzfűtés, 
az I., II. osztályú kocsiknál oldalt 
folyosók vannak. Ily berendezésű 
kocsik külföldön csakis a drágán 
fi zetett express-vonatokkal jár-
nak… a déli és esti vonatok, még 
a III. osztályú kocsik is közvetlen 
Budapestig közlekednek s így sem 
oda- sem visszautazásnál Miskolc 
vagy Szerencsen nem kell átszáll-
ni… a gyorsvonatnál Miskolctól 
Budapestig és vissza is külön étke-
zőkocsi jár.” (Zemplén 1891. 26. 
sz. jún. 28.)

Emberek és esetek 1870-ből Hegy-
alja címmel a költő Borúth Elemér 
indította meg a megye első újság-
ját 1870-ben. 75 éven át volt a lap 
krónikása Újhely és a vármegye 
emberei életének. Példányai jó-
részt elpusztultak, de mikrofi lmen 
olvashatók a Városi Könyvtárban. 
Ebből szemelgetünk.
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MAZSORETTEK FESZTIVÁLJA
A Holdfény Kulturális Egyesület már nyolcadik alkalommal hívta Sátoraljaújhelybe a térség településeinek mazsorett csoportjait. A két napos fesz-
tivál első napján a helyi csoportok bemutatója zajlott, a legkisebb óvodásoktól, a legügyesebb Holdfény csoportig. A program második napján pe-
dig a vendég együttesek szereplésére is sor kerül. Az idei fesztivál kiegészült fúvószenekari bemutatóval.
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A Trianoni- békediktátum napján, a nemzeti összetartozás jegyében rendhagyó történelemórát tartottak a sátoraljaújhelyi kishatár—átkelőhelynél. 
Hivatalosan ekkor indult el az idei Nyolc ország egy nemzet tábor, amely egy hétig határon túli és magyar fiatalok közös együttlétével bizonyítja, 
közel 100 évvel a szerződés után is egységben a magyarság.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS




