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A Pro Urbe egy kitüntető cím, me-
lyet Sátoraljaújhely város adomá-
nyoz évente egyszer annak a  sze-
mélyeknek, vagy közösségnek aki, 
vagy akik több éven keresztül kifej-
tett munkásságukkal, a gazdaság, a 
kutatás, a közigazgatás, a szolgál-
tatás, az egészségügy, a tudomá-
nyok, a közoktatás, a környezet-
védelem, a kultúra, a művészetek 
területén végzett tevékenységük-
kel kiemelkedő érdemeket szerez-
tek a város fejlődésében, A kitün-
tetés plakettből, oklevélből áll.  A 
Pro Urbe Díjat  2017-ben Rudnay 
Lajos a Certa Kft tulajdonos, ügy-
vezető igazgatója kapta meg.  
Rudnay Lajos 1945. augusztus 11-
én született Nagykónyiban, a szü-
lők 10 gyermeke közül a legidő-
sebbként. Kaposváron nevelkedett, 
majd 1956-ban szüleivel és testvé-
reivel elhagyta az országot a neme-
si származása miatti üldöztetések 
miatt. Lausanne-ban járt gimná-
ziumba, Bécsben jogi egyetemre, 
majd elvégezte a Számviteli Főis-
kolát. 10 évig dolgozott a Schöller 
Bankban, majd 10 évig az ameri-
kai Tyrolia cégnél controllerként.  

 A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

SIKERÜNK TITKA A KITARTÁS
1992-től a ROTO pénzügyi igaz-
gatója lett, mely az Elzett sopro-
ni gyárának megvásárlásakor, egy 
magyarul, németül, franciául és 
angolul beszélő, nemzetközi pénz-
ügyi és controlling tapasztalattal 
rendelkező pénzügyi igazgatót ke-
resett. A Roto pénzügyi igazgató-
jaként 1995-ben került kapcsolatba 
Sátoraljaújhellyel, amikor a Roto 
megvette az Elzett újhelyi gyár-
egységét is. Mikor 1999-ben tudo-
mására jutott, hogy be akarják zár-
ni a sátoraljaújhelyi gyárat, a fele-
ségével úgy döntöttek, hogy a csa-
lád megvásárolja a csaknem 40 éve 
alapvetően zárgyártással foglalko-
zó céget. Igyekezett meghonosíta-
ni a nyugaton bevált vállalatveze-
tési modellt, a dolgozók döntésho-
zatalba való bevonását. A cég tel-
jes termékszerkezet váltást hajtott 
végre, és Farkas Jánossal a válla-
lat másik ügyvezető igazgatójával 
együtt új technológiák bevezetésé-
vel teljesen új vevőkört alakítottak 
ki. Ez segítette abban, hogy a 2007-
2008-as gazdasági válságot a gyár 
át tudta vészelni elbocsátások nél-
kül. A kezdeti nehézségek ellené-

Október 23-án az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc évfordu-
lóján Sátoraljaújhelyen is megem-
lékeznek. Ezen a napon adják át a 
legmagasabb városi elismeréseket. 
A Díszpolgári címet, melyet idén 
Soltész Miklós egyházi, nemzeti-
ségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkár vehetett 
át. A politikus nem tudta szemé-
lyesen átvenni az kitüntető okle-
velet, bár szívesen jár vidékünkön.  
Az államtitkár 1963-ban született 
Budapesten, büszke arra, hogy pi-
arista diák volt. Végzettségét te-
kintve városgazdász, az Ybl Mik-
lós Építőipari Műszaki Főiskolán 
szerezte üzemmérnöki diplomáját.  
Négy gyermek édesapja. 1994-től 
a Cisztás Fibrózisban Szenvedő 
Betegek Országos Egyesületének 
főtitkára. 1997-től a Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség bu-
dapesti alelnöke és 2000-től a Ma-
gyar Kereszténydemokrata Szö-
vetség országos ügyvezető titkára 
volt. 1998-tól a Fővárosi Közgyű-
lés tagja, Budajenő önkormányza-
ti képviselője, később polgármes-
tere. 2000-ben miniszteri kabinet-
főnök lett. 2002-től tagja az Or-
szággyűlésnek. 2010-2014 között 

az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma szociális és családügye-
kért felelős államtitkára volt. Sol-
tész Miklós a Magyar Jégkorong 
Szövetség elnökségében is tevé-
kenykedik. Hivatalosan 2014-ben 
járt először a városban, azóta ba-
ráti kapcsolatot ápol a város veze-
tőivel. A 8 ország 1 nemzet elne-
vezésű táborának több éve fővéd-
nöke, támogatója. „ Magyarország 
nemzetpolitikája kihat a nemzeti-
ségi politikára is. Hiszen, ha lát-
ják a környező országok, hogy ho-
gyan viszonyulunk egymáshoz, ak-
kor az később a akár Szlovákiában, 
akár Romániában élő magyarokra 
is hatással lesz a másik nemzet-
tel való kapcsolatban. Fontos ne-
kem az a szemlélet, amit Sátoral-
jaújhelyben is tapasztalok. Neve-
zetesen azt, hogy akár egy kis te-
lepülés, vagy egy nagyobb város, 
mint Sátoraljaújhely felvállalja, 
hogy felelős vagyok a többi nem-
zettársért. Nemzet politikát tudnak 
csinálni. Ez is egy óriási érték. Ez 
már országosan is teljesen jellem-
ző dolog, hogy különböző rendez-
vényekre meghívják a határon túli 
magyarokat. Akár kulturális, akár 
szabadidős, vagy tábori lehetősé-

gekre ide érkeznek az anyaorszá-
gon túlról. Ezzel is erősítik egy-
mást, és megmutatják, hogy a ma-
gyar-magyar kapcsolatok ilyen ki-
csiben kezdődnek”. – nyilatkozta 
a Zemplén Televízió egyik koráb-
bi interjújában a politikus.  Soltész 
Miklós nemcsak politikusként, ha-
nem emberként is sokak nagyrabe-
csülését elnyerte határon innen és 
túl. Rendkívül nagy figyelmet for-
dít a történelmi egyházaink képvi-
selővel való együttműködésre. Kü-
lönösen fontos számára a fiatalok 

nevelése, segítése, mely nyilváno-
san a városi programokban érezhe-
tő. „Nem csak egyszerűen egy véd-
nökről van szó, hanem egy olyan 
emberről, aki eljön és perceken be-
lül méta játékot játszik a gyerek-
kel. A gyerekek pedig érzik, hogy 
ki az, aki jól érzi magát köztük, és 
Ő ilyen. Számos alkalommal támo-
gatta a civil szervezeteinket, és a 
jégkorongsport újhelyi elindításá-
ban is nagy szerepe van.” mondta 
a város polgármestere a díj oda íté-
lésének indoklásakor.

re mára a gépipari gyár a környék 
3. legnagyobb foglalkoztatója, 400 
családnak jelent biztos megélhe-
tést.  Az elmúlt 17 évben mindig 
az vezette, hogy cége fejlődése az 
itt élők számára is stabilitást jelent-
sen. Mindezek jól mutatják, hogy 
annak ellenére, hogy több évtizede 
él külföldön, szívében mindig ma-
gyar volt és marad is. „Köszönöm 
a munkatársaimnak a kitartást, 
akik velem együtt harcoltak az el-
múlt 17 évben. Egy olyan egységet 
sikerült alakítani, hogy mindenki 
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egymásért és a cégért tevékenyke-
dik. Igaz, hogy amikor ide jöttem 
nem ismertem ezt a vidéket, de ma 
már a szívem egy része itt van, és 
nagyon nem szeretek arra gondol-
ni, amikor itt kell hagynom a szá-
momra kedves embereket, akiket itt 
megismertem.” – mondta a cégve-
zető a díjátadó után.  A városi elis-
merések sorában a Közmegbecsü-
lés díját is átadták. A kitüntetést a 
Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont dolgozói vehették át.
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ÚJHELYI MOZAIK
Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati verseny 
45 év alatt több mint 7 ezer olyan diák versenyzett az Édes Anyanyel-
vünk Nyelvhasználati Verseny döntőjében Sátoraljaújhelyen, akik fon-
tosnak tarják anyanyelvünk ápolását.  A bírálóbizottság által összeállított 
szóbeli feladatsor is illeszkedett ehhez a gondolatsorhoz, hiszen az egyik 
választható téma pontosan az „Itt ringatták bölcsőm”- vallomás a szü-
lőföldről volt.  A közel fél évszázados múltra tekintő középiskolai vetél-
kedőn határon túli fiatalok is részt vesznek, és hála az őket felkészítő ta-
nároknak megállják a helyüket a tisztán magyar nyelvi közegből érkező 
diákokkal szemben is. Az írásbeli és a szóbeli feladatok megoldása után 
idén is a legjobb 25 tanuló kapta meg a Kazinczy emlékplakettet. 

Családi és közösségi programok központja lesz az Ungvári Pincesor
Családi és közösségi programok színterévé alakítják át az Ungvári Pin-
cesort. Az év elején jelentették be, hogy a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség 
kiemelt turisztikai fejlesztési térség 40 milliárdos csomagjában Sátor-
aljaújhely több attrakcióval is szerepel. Így a függőhíd építés és a Bor-
templom felújítás mellett az Ungvári Pincék teljes rehabilitációja is eb-
ből a hazai forrásból történik meg. A látványtervek alapján a terület re-
habilitációjában arra törekednek, hogy ne csak a borkedvelők érezzék itt 
jól magukat. A látványtervek alapján szabadtéri színpad, sétányok, tágas 
parkosított terek várják majd a látogatókat

Juhász Máté a tanév első ösztöndíjasa
Az V. István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 12. évfolyamos 
gimnazista tanulója lett az idei tanév első polgármesteri ösztöndíjasa. 
Juhász Máté kiegyensúlyozott, céltudatos fiatal, akinek személyiségé-
ben a hit és a tudás jellemformáló ereje egyesült. Mind tanulmányi ered-
ményével, mind szorgalmával kisiskolás kora óta példát mutatott társai-
nak. Tanúságtevő keresztény fiatal, egyházközsége közösségi életében is 
aktívan részt vesz. Körzeti, megyei, országos, matematika versenyeket 
nyert, de humán területen is szívesen versenyzik, szerepel kiváló ered-
ménnyel. Megyei és országos sakkversenyek résztvevője. Egyetemi ta-
nulmányaira céltudatosan készül. 

Hat puttonyos aszú a Város Bora
Szilágyi László helyi borász pincészetének egyik kiválósága, egy hat 
puttonyos aszú lett a Város Bora. A Zsólyomkai Nyitott Pincék prog-
ramján az eső ellenére is szép számmal vettek részt. A tizenegy éves ren-
dezvény célja idén sem volt más minthogy, megkóstolhassuk az újhelyi 
hegyek lábánál érett szőlők levét, a turisták pedig megismerjék Újhely 
egyik nevezetességét. A Város Bora kitüntető címére több gazda is pá-
lyázott. Gondos választás után lett Szilágyiék aszúja idén a legjobb.

Reformáció 500
A városban tartotta ünnepi reformációs istentiszteletét a Zempléni Re-
formátus Egyházmegye teljes közössége.  Az újhelyi reformátusok októ-
ber 29-én délután templomukba fogadták a vendégeket, és együtt imád-
koztak egyházuk megmaradásáért. Az idén Zemplénben számos helyen 
ünnepeltek a reformátusok. A gyülekezeti alkalmak mellett templomok, 
más közösségi épületek felújításának is örülhettek a hívek. Az újhelyi al-
kalmon az ősök, és a múlt tisztelete mellett Mészáros István esperes a jö-
vőről, az egyház és a benne lévő emberek hitének megerősítéséről be-
szélt.

A megye legjobb vendéglátója 
Az év vendéglátó vállalkozója lett Ignácz András a Várhegy Üdülő tu-
lajdonosa. A Sátoraljaújhelyben jól ismert vendéglátós szakember fe-
leségével közösen sikeresen vezeti a több mint 400 férőhelyes ifjúsági 
szálláshelyet. Országos és nemzetközi nyári táborok színhelye az üdülő, 
és népszerű a fiatal párok között esküvők megrendezésére  A vállalko-
zó több mint 40 éve van a szakmában, így tapasztalata és tudása is segí-
ti munkáját. Ezt ismerte el a Vállalkozók Országos Szövetségének BAZ 
Megyei Szervezete az Ignácz és társa Bt és annak tulajdonosa Igáncz 
András felé.

Fo
tó

k:
 Z

TV
, T

ót
h 

Is
tv

án
, B

or
so

d 
O

nl
in

e

Szerkesztette: KBK



32017. XXVI. évf. 11. sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

RÖVIDHÍREK

Kazinczy család emlékét őrző sír-
kert teljes rehabilitációjával.  A tá-
volabbi tervek egy ifjúsági szállás 
kialakítását is tartalmazzák, ez pe-
dig a múzeum környezetében lévő 
területeket érintené. A Kossuth-

kert rehabilitá-
ciójához hoz-
zátartozott a 
nyáron kiala-
kított új ját-
szótér kiépíté-
se. Az eleme-
ket nem csak 
az óvodások, 
de a falu min-
den gyermeke 
szívesen hasz-
nálja. A Vá-
rosellátó Szer-

vezet a következő éven folytat-
ja a játszótér közvetlen környeze-
tének parkosítását.  Nem pályáza-
ti forrásból, de városi költségvetés 
terhére tervezzük a falu két teme-
tőjének megújítását. Új kerítést és 
kaput kap a hosszúlázi és a szép-
halmi sírkert is.  Egyelőre a kivi-
teli tervek előkészítésére kaptam 
ígéretet, de szeretné a város a falu 
mikóházi végén lévő út mentén ki-
alakítani a gyalogjárdát.  A körze-
temet érintő nagyberuházások kö-
zött van az Ungvári Pincék teljes 
rehabilitációja. Az első ütem után 
most egy igazán látványos, és nem 
csak a borászok számára hasz-
nos turisztikai célú építkezésre jut 
forrás. Sétányok, szabadtéri szín-
pad, teraszok, új szociális helyisé-
gek épülnek majd a területen. Re-
mélem, valamennyi fejlesztésnek 
együtt örülhetünk majd a beruhá-
zások végén! 

Sebes Péter
képviselő

Őrtüzet gyújtottak
A Székely Nemzeti Tanács kezde-
ményezéséhez csatlakoztak Sátor-
aljaújhelyen is, és az önrendelke-
zés jogáért harcoló erdélyi magyar 
emberek mellett kiállva őrtüzet 
gyújtottak a Kopaszkán. Sátoral-
jaújhely testvértelepülése Sóvárad, 
értük is világítottak a fények – 
mondta Palicz István szervező

Út a Várhegyre
A Területi és Településfejlesztési 
Operatív program támogatásával 

folytatódhat a következő években 
az Újhelyi Vár feltárása, és a fel-
tárt falak állagmegóvása, konzer-
válása. Ezzel párhuzamosan elkez-
dődött a Várhegy tetejére vezető út 
kialakítása, a plató megközelítését 
szolgáló egykori történelmi nyom-
vonalon. A Kopaszkáról induló út 
kettős célokat szolgál majd: egy-
részt biztosítja a turisták könnyebb 
feljutását a várhoz, akár személy-
gépkocsival is, másrészt megköny-
nyíti a kora középkori erőd feltá-
rásnak, megóvásának munkálatait.

Épületet újít a görögkatolikus 
egyházmegye

A Georgikon Görögkatolikus Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola lelki vezetőjének vásárolt in-
gatlant a Miskolci Görögkatolikus 
Egyházmegye. A korábban az új-
helyi közösség tulajdonában lévő 
Mártírok úti régi épületet újítják 
fel erre a célra. Az átépítés már el-
kezdődött, ezzel párhuzamosan az 
újhelyi görögkatolikusok saját kö-
zösségük szolgálatra vásároltak in-
gatlant a Kazinczy utcán.

Elektromos töltőállomás
Sátoraljaújhelyen is

Elektromos töltőállomást létesíte-
nek Sátoraljaújhelyen is. A Nem-
zetgazdasági Minisztérium irányí-
tása alatt lévő nonprofit cég keres-
te meg az önkormányzatot azzal, 
hogy a töltőépítési projektjén belül 
Sátoraljaújhelyen is telepítenének 
állomást. Az országosan 300 töl-
tőállomással rendelkező rendszer 
egyike a Táncsics téren lesz elhe-
lyezve, ahol egyszerre két autó ki-
szolgálását teszik majd lehetővé. 

Több tüzelési támogatást ad az 
önkormányzat

Az önkormányzat szociális rende-
letének módosítását javasolták az 
Egészségügyi és Szociális és Ügy-
rendi Bizottság tagjai. A rendelt 
települési támogatását szabályzó 
szakaszát változtatták. Azok rá-
szoruló családok, akik téli tüzelő-
jük megvásárlásához kérnek támo-
gatás, 20 ezer forintot kaphatnak, 
amennyiben legalább két lakószo-
bában legalább hárman élnek.

Új áruházlánc nyit üzletet
Sátoraljaújhelyen

Hamarosan egy újabb diszkont áru-
házlánc nyit üzletet Sátoraljaújhe-
lyen. A város szélén lévő bevásár-
ló udvarban egy német tulajdonú 
vállalat nyitja meg üzletét. A tizen-
kétezer négyzetméteres ingatlan-
ban lévő helyiség immár negyed-
szer cserél bérlőt. Ezzel együtt im-
már négy nagyobb áruház kínálja 
termékeit Sátoraljaújhelyen. 

László Mária

Károlyfalva városrész több sá-
toraljaújhelyi beruházásban is 
szerepel. Ezek között az egyik 
legfontosabb a „Sátoraljaújhely 
Város Fenntartható Közlekedés-
fejlesztése” című pályázati cso-
mag, ebben a kerékpárút háló-
zat fejlesztését tartalmazó szere-
pel a település. 
A tervek szerint Sátoraljaújhely 
Károlyfalva településrész belterü-
lete és a 37-es út meglévő Eurovelo 
kerékpárút között 475 méter önál-
ló elválasztás nélküli gyalog és ke-
rékpárút épül.  A beruházás egy-
részt hozzájárul ahhoz, hogy a te-
lepülésrész lakói kerékpárral köny-
nyebben el tudják érni a már meg-
lévő bicikliúton Sátoraljaújhelyt 
és Sárospatakot, mint foglalkoza-
tási központokat. Másrészt a gya-
logosok a vegyes használatú ke-
rékpárúton biztonságosabban meg 
tudják közelíteni a 37-es főúton ta-
lálható tömegközlekedési megálló-
kat. Károlyfalvát is érinti a csapa-
dékvíz-elvezetési program: a Pető-
fi, Kossuth és Dózsa György utcák 
csapadékvíz elvezetési problémá-
it oldják meg.  Energetikai korsze-
rűsítő program keretében új fűté-
si rendszert kap az orvosi rendelő. 
Folytatódik a károlyfalvai óvoda 
felújítása. A külső megújulás után 
az intézmény belső 
tereinek átalakítását 
kezdhetik el jövőre. 
Ezzel párhuzamosan 
bölcsődei férőhely-
lyel bővülhet az in-
tézmény. Öt kisgyer-
mek gondozására, 
nevelésére alkalmas 
foglalkoztatót alakí-
tanak majd ki, illet-
ve szebb és prakti-

kusabb belső kialakításra töreked-
nek. Nem csak a Károlyfalván élő-
ket, de a város valamennyi lako-
sát érinti az önkormányzat szoci-
ális alapszolgáltatási feladatainak 
ellátásához szükséges infrastruktú-
ra fejlesztés az Egyesített Szociá-
lis Intézményben. Az előző pályá-
zati ciklusban sikerült valameny-
nyi szociális ellátást biztosító ön-
kormányzati épületet megújítani, 
energetikai rendszerét korszerűsí-
teni. Most mintegy 50 millió fo-
rintból lehetőségünk lesz kialakíta-
ni játszósarkot a Hősök terén álló 
központi épületben, megújítani, és 
közösségi programok számára al-
kalmassá tenni a Hunyadi úti és a 
Hősök terei Idősek Klubjainak ud-
varát, és új eszközöket beszerez-
ni az Idősek Otthona konyhájába.  
Naponta több száz adag étel készül 
itt, ezért jelentős segítséget jelent 
ez a fejlesztés a mindennapi ellá-
tásban.  Az elnyert pályázatoknak 
nagyon örülünk, de azt is tudjuk, 
hogy a munka nagy része a kivite-
lezés és a pályázatok lebonyolítá-
sával kezdődik. Köszönjük a bízta-
tást, és a kivitelezéssel idejére min-
den érintettől türelmet és megértést 
kérünk!

Csernai Ferencné

Sátoraljaújhely város fejleszté-
si tervei között számos olyan el-
nyert pályázat szerepel, amely 
a három településrészt, Szép-
halmot, Rudabányácskát és 
Károlyfalvát is érinti. 

A kormányzati és uniós források-
ból származó támogatások sorá-
ban a legfontosabb, amelyet meg 
kell említenem a belterületi csa-
padékvíz elvezetés. Sokszor oko-
zott bosszúságot a Széphalomban 
élőknek az egy-egy nagy esőzés 
miatt kiáradó árkon átfolyó és az 
utcákon hömpölygő víz. A város 
már évekkel korábban elkészítet-
te ennek a problémának az orvos-
lásához szükséges kiviteli terve-
ket, de csak most nyert rá forrást. 
Így 2018-ban a Kazinczy, Hosz-
szúláz, Kisvasút, Jakubinus, Ybl 
és Temető utcákban építik ki az új 
csapadékvíz–elvezető csatornákat.  
Nem önkormányzati pályázat, de 
érinti az itt élőket a Petőfi Irodal-
mi Múzeum A Magyar Nyelv Mú-
zeumának és a királyhelmeci mú-
zeum közös terve, amely a Kazin-
czy-kert teljes átalakítására ad le-
hetőséget.  A tervek, melyeket volt 
szerencsém látni, szépen kialakí-
tott kertről szólnak.  Sétányokkal, 
pihenésre alkalmas területekkel, a 

FEJLESZTÉSEK SZÉPHALMON KÁROLYFALVA PÁLYÁZATAI

képviselő



4 2017. XXVI. évf. 11. sz. ÚJHELYI KÖRKÉP

TINTAFOLTOK... HÁBORÚS IRKA- LAPOKON
Gyermekeink, az ifjúság tanítta-
tása, nevelése – minden szépsége, 
öröme és sikerei mellett- mindig 
is vesződséggel, gondokkal páro-
sult. A tanintézeteknek és szülők-
nek, különösen az 1. világháború 
súlyos éveiben, számtalan addig 
nem ismert bajjal kellet megküz-
deniük. Sátoraljaújhely egykori is-
koláinak többsége, azóta is meg-
őrizte eredeti funkcióját. Régi fala-
in belül, napjainkban is sokan kop-
tatják padjait, az udvarokon, fo-
lyosóin ugyanúgy zsibong a fiatal-
ság.  Remélhetőleg a mai tanulók 
már sokkal jobb körülmények kö-
zött szerezhetnek magasabb szintű 
tudást, mint elődeink. Az új tanév 
elején lapozzuk fel a háború füze-
teit, visszatekintve, és emlékezve a 
száz évvel ezelőtti újhelyi tanár-, 
diákéletre! Az 1914/15-ös tanévre, 
a város minden elemi, és középis-
kolája hasonlóan készült, mint ko-
rábban. A javító, pótló és felvételi 
vizsgálatok, valamint a beíratások 
rendben megtörténtek. A nyári hó-
napokkal azonban nyugtalanító hí-
rek is jöttek, a közben kitört világ-
háború, újabb, feszült izgatottságot 
hozott. Újhelyben, soha nem látott 
katonatömeg fordult meg. A sebe-
sültszállító vonatokon érkező em-
beráradat, és a csapatok harctérre 
vonulása, folyton ismétlődő élénk-
séget keltett az utcák tarka össze-
visszaságában. A háború, minden-
hol éreztette hatásait, még az isko-

lákban is.  Kétségessé vált a tanév 
megnyitása. Az oktatást, több isko-
lában, rendes időben nem is tudták 
megkezdeni. Milyen események, 
és körülmények nehezítették, a 
megszokott életet? Mindenek-
előtt, a tantermek hiánya. Ugyanis, 
a mozgósítás után, 1914. augusz-
tus első napjaiban, az összes újhe-
lyi iskolát lefoglalta a katonaság. 
Kezdetben, hadkötelesek sorozá-
sára, és laktanyaként használták az 
épületeket. Később, az iskolák osz-
tálytermeiben, hadikórházakat 
rendeztek be (cs. és kir. Brzezany 
tartalék kórház). A könnyebb átte-
kinthetőségért, mindez így szem-
léltethető:

Az újhelyi tanügy, több mint négy 
hónapja tartó áldatlan helyzeté-

ről, a Felsőmagyarországi Hírlap, 
1914. december 18.-i száma írta: 
„Minden vonatkozásban bénítólag 
hatott közéletünkre ez a borzalmas 
háború, de iskoláinkra talán legin-
kább. Még a középfokú iskolák egy 
része valahogy segített magán, leg-
nagyobb veszteség érte azonban a 
népiskolák működését, és a gimná-
zium alsóbb osztályait, amelyek-
ben még most sincs rend. A belügy-
miniszter rendeletet adott ki, hogy 
az iskolákat, amennyire lehet, meg 
kell hagyni rendeltetésüknek. Ná-
lunk eddig nagy részben nem lehe-
tett. Most azonban, hogy új, a cél-
nak inkább megfelelő barakk- kór-
házakat építettek, - bizonyára elér-

kezett az ideje, hogy összes iskolá- Haraszti György ny. őrnagy

inkat rendbe hozzuk, s minél előbb 
zavartalan működésbe helyezzük. 
A háború megrázó pillanatiban 
sem szabad szem elől téveszteni, 
hogy az iskolákon múlik a nemzet 
jövője. A hadbavonultak, és a né-
pes szegény családok gyermekei-
nek pótolhatatlan kár volna tanu-
lási idejük elvesztése, ami a társa-
dalomra is kihat. Az iskolák zavar-
talan, folyamatos működésére van 
szükség. Ezért kell rendeltetésének 
visszaadni, amint csak lehet azon-
nal valamennyi iskolánkat.”Erre, 
azonban még kissé várni kellett! 
A kormányzat irányelve, tehát az 
volt, hogy háborús viszonyok kö-
zött is, legyen tanítás, ahol csak le-
hetséges. Viszont, kettős követel-
ménynek kellett megfelelni: a se-
besült és beteg katonák elhelyezé-
se, és az oktatás igényeinek egy-
aránt. A táblázatból látható, hogy 
a katonaság mégis milyen hosszú 
ideig foglalta el az iskolákat. Ott-
létük alatt, az épületekben, bútor-
zatban és felszerelésben károk ke-
letkeztek. Többek között, a Főgim-
názium Ifjúsági könyvtárából is, 
89 kötet elveszett. Ha, csak annyi 
baj lett volna, hogy a lábadozó ka-
tonák, és mások is, szerettek olvas-
gatni! 

Folytatjuk.
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zene iránti igényét igyekszik ki-
elégíteni Bréma és környékén. A 
Brémától 20km-re fekvő település 
Syke, közigazgatásilag az Alsó-
Szász régióban fekvő Diepholz vá-
ros alá tartozik, s a környéken élő 
zenetanárokból, diákokból, lelkes 
amatőrökből verbuvált kamaraze-
nekart Ulrich Semrau karmester, 
trombitaművész ebben a kisváros-
ban hozta létre1997-ben. A mára 
már szimfonikus zenekarrá nőtt 
együttes turnézott Franciaország-
ban, Litvániában, vonós kamara-
zenekara pedig minden évben fel-
lép a neves brémai Glocke kama-
raterem színpadán. A kamaraze-
nekar ez év januárban a jól csen-
gő stuttgarti Bauer Studios-nál le-
mezfelvételt készített. Az együttes 
október elején egy 14 tagú vonós 
kamarazenekarral indult kelet-eu-
rópai turnéra, akik két lengyelor-
szági fellépés után érkeztek Zemp-
lénbe. A Sátoraljaújhelyen töltött 
négy nap alatt játékukat három al-
kalommal hallhatta a zeneszere-
tő közönség. A váltakozó helyszí-
nek – a királyhelmeci református 
templom, a Művelődés Háza pó-
diumterme Sárospatakon, valamint 
a Városháza díszterme – némileg 
hatással voltak a műsor összeállí-
tására is, például a gyülekezet nem 
kis örömére az együttes J.S.Bach 
„Jesus bleibet meine Freude“ kez-
detű kantáta-részletével emléke-
zett a reformáció ünnepére. A ka-

A Klassische Philharmonie 
NordWest mind megalakulásá-
nak körülményeiben, mind pe-
dig az Alsó-Szász régió zenei köz-
művelődési feladatainak ellátásá-
ban a Lavotta János Kamarazene-
kar eddigi életével számos hason-
lóságot mutat. A zempléni együt-
tes alapító-művészeti vezetője a 
Bréma környékén működő zenész 
honfitársaitól szerzett tudomást ar-
ról, hogy magyarországi turné-
jukhoz Ulrich Semrau karmes-
ter olyan együttessel keresi a kap-
csolatot, akikkel a kölcsönösség, 
egyenrangúság jegyében hosszabb 
távú művészi együttműködést ter-
vezhet. A Klassische Philharmonie 
NordWest a hallgatók klasszikus 

marazenekar széles repertoárjából 
olyan műveket hallottunk, amelyek 
mifelénk viszonylag ritkán hallha-
tók. Részben mert kell hozzá egy 
szép hangon játszó, kitűnő trom-
bitás, mint ahogy azt Arutjunjan, 
Lars-Erik Larsson darabjaiban 
hallottuk Ulrich Semrautól, más-
részt olyan vonósszólam, amely-
nek tagjai egyénileg is magas mi-
nőséget képviselnek. A sátoraljaúj-
helyi hangverseny kezdetén Dankó 
Dénes alpolgármester lenyűgöző, 
magyar és angol nyelven elmon-
dott köszöntőjében méltatta a kivé-
teles zenei eseményt. Fehérné Su-
lyok Éva zenetörténeti ismertetőjé-
ben ezúttal is számos érdekességet 
tudhattunk meg az est komponistá-
iról, így többek közt a dán Gustav 

Holst Szent Pál-, valamint Edvard 
Gieg Holberg-szvitjéről. Az együt-
tes nemes gesztusként (Weiner Leó 
átiratában) Bartók Tíz magyar nép-
dalát játszotta a dalok egyszerűsé-
gével és a karakterek zenei anya-
nyelv szintű tolmácsolásával. A 
nagy hagyományú és igen szerte-
ágazó német-magyar zenei kap-
csolatrendszeren belül a sátoral-
jaújhelyi hangversennyel két ré-
gió, Alsó-Szász, valamint Zemp-
lén muzsikusai arra szövetkeztek, 
hogy egymás zenekultúrájából me-
rítsenek és lehetőség szerint köl-
csönösen gazdagítsák.

Dombóvári János
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2017. szeptember 15-17. között 
immár kilencedik alkalommal 
szerveztünk nemzetközi kórus-
fesztivált Sátoraljaújhelyben.
A résztvevő kórusok:  Női Kar 
Pécel,  Kórusvezető:Surmann Má-
ria, Református Kamarakórus Be-
regszász,  Kórusvezető: Poncz Ilo-
na, Intervox Női Kar Sátoralja-
újhely,  Kórusvezető:Majorosné 
Hódossy llona,  Musica da Vinci Kó-
rus Budapest,  Kórusvezető:Rigó 
Éva, Kodály Zoltán Férfikar Bu-
dapest,  Kórusvezető:Pálinkás Pé-
ter. Kedves és érdekes volt a pén-
tek délutáni énekes felvonulás a 
város főterén, mazsorett  csopor-
tok , és dobosok közreműködésé-
vel. Nagy tetszést aratott  a  Város 
háza belső udvarán bemutatkozó 
kórusok éneke.  Szerveztünk kirán-
dulásra Széphalomba. A  Magyar 
nyelv múzeumában a fesztivál ün-
nepélyes megnyi t ásá t   követte a 
Hangásznégyes műsora, mely a 
hallgatóságot elvarázsolta . A ma-
uzóleum és a múzeum megtekin-
tése után megható volt a koszorú-
zás a Kazinczy sírkertben.  Szom-
bat de.11h-tól a Piarista Templom-
ban két kórus minősült . A  Péceli 
Női Kar és az  Intervox Női Kar. A 

helyszín kiváló, csodálatos hang-
zást adott a hangversenyen meg-
szólaló műveknek. Háromtagú 
zsűri értékelte a kórusok bemutat-
kozását. A zsűri elnöke: Kabdebó 
Sándor Karnagy Úr Budapestről,  
a zsűri tagja: Ferencziné dr.Ács Il-
dikó Karnagyasszony Nyíregyhá-
záról, a zsűri tagja: Pálinkás Péter 
Karnagy Úr Budapestről voltak.  
Mindkét kórus szép eredményt ért 
el.  A péceli Női Kar Hagyomá-
nyos-minősítés alapján,”ARANY” 
fokozatot kapott.  Az Intervox Női 
Kar Kategória-mi-
nősítés alapján, 
„GÁLAKÓRUS” 
fokozatban része-
sült.  Ez az ered-
mény lehetősé-
get biztosít a kórus 
számára,a követke-
ző KODÁLY ZOL-
TÁN  MAGYAR 
KÓRUSVERSE-
NYEN való rész-
vételre. A Nemzet-
közi Kórusfeszti-
vál szombat dél-
után a Színház-
ban a kórusok fel-
lépésével, vala-

EGYÜTT ÉNEKELNI JÓ
mint a Lavotta János Kamaraze-
nekar hangversenyével zárult. Ezt 
követte a fogadás és a közös va-
csora. Az”EST” kitűnő hangulat-
ban telt és ért véget. Vasárnap      a 
Görögkatolikus Templomban a 
mise után hangversenyt adott a 
Kodály Zoltán Férfikar, Pálinkás 
Péter Karnagy Úr vezetésével.A 
résztvevő hívek és az érdeklő-
dő közönség megkönnyezve, áll-
va tapsolta meg a Férfikar csodála-
tos előadását. Ezek után úgy érez-
zük, hogy érdemes folytatni,tehát 
jövőre, ugyan itt és ugyan ilyen 
lelkesedéssel,jó kedvvel ! A Nem-
zetközi Kórusfesztivál után,pár 
héttel, ismét szereplési lehetőség, 
szép feladat vár t  az Intervox Női 
Karra Budapesten.  Október 20.-
án Finnország függetlenné válásá-
nak 100.évfordulója tiszteletére a 
Párbeszéd Házában Finn Estre ke-
rül t  sor.  A rendezvény szervezője, 
életre hívója, Rigó Éva Karnagy-
asszony a Finn Nagykövetséggel 
együttműködve. A rendezvényen 
finn szólisták és egy finn kórus 
szerepel t,valamint három magyar 
kórus is fellépett ,akik finn szer-
zők műveit, finn nyelven szólaltat-
ták meg.  Finnországból,Turkuból  

Arany János születésének 200. év-
fordulója alkalmából nyílt kiállítás 
a Petőfi Irodalmi Múzeum – A Ma-
gyar Nyelv Múzeumban Aranyul. 
Toldi Miklós és a magyar nyelv 
címmel 2017. október 27-én.
A meghívottakat és a látogató-
kat Nyiri Péter, A Magyar Nyelv 
Múzeumának igazgatója köszön-
tötte, aki Arany János születésé-
nek bicentenáriuma mellett a Toldi 
megjelenésének 170. évfordulóját 
is kiemelte. Felhívta a jelenlevők 
figyelmét arra, hogy a Toldi olyan 

műalkotás, amely mindig időszerű. 
Arra mutat példát, hogyan változ-
tathatjuk hibáinkat erényekké, és 
ezeket az erényeket hogyan állít-
hatjuk a nemzeti közösség szolgá-
latába.  Kazinczy földjén, a nyelv 
egyik legnagyobb mesterének 
földjén a magyar nyelv másik – so-
kak szerint legnagyobb – mesteré-
nek tiszteletére készült tárlat meg-
nyitóján arra ösztönözte a vendé-
geket és minden magyar embert, 
hogy olvassák bátran Arany János 
alkotásait, hiszen mindenki számá-
ra befogadható, szerethető szöve-
geket írt. Szamosvölgyi Péter, Sá-
toraljaújhely város polgármestere 
és Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának par-
lamenti államtitkára mondott kö-
szöntőt. Polgármester úr örömét 
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 
A Magyar Nyelv Múzeumában ka-
pott helyet e nagyszabású kiállí-
tás. Arany János életéről követen-
dő példaként beszélt, majd a köl-

tő Epilógus című versének részle-
tével zárta beszédét.Rétvári Ben-
ce parlamenti államtitkár elmond-
ta, Arany zsenialitása abban rejlik, 
hogy sok mindent tett a magyar-
ságért. Nem csak a magyar iroda-
lom és nyelv területén teljesített 
kiemelkedően költőgéniuszunk. 
Hozzátette, akkor leszünk tisz-
tában saját értékeinkkel, ha job-
ban megismerjük és megbecsül-
jük mind a magyar nyelvet, mind 
Arany Jánost, mind a Toldit. Fon-
tos nyelvünk, kultúránk ápolása 
a mai korban is, amikor a nemze-
ti kultúrák reneszánszát éljük.A ki-
állítást Szabó T. Anna író nyitotta 
meg. Beszédében kiemelte, hogy 
Arany János tudta, mindenféle föl-
di érték elmúlik, kivéve a szelle-
mi értéket. Ezt szolgálta a költő 
gyermekkorától. Élete fegyelem-
re, alázatra tanítja az utókort. Al-
kotásai más és más hatást gyako-
roltak a XX. század magyar íróira. 
Szabó Magdát idézte az írónő, aki 

kisgyermekként fellapozva Arany 
költeményeit katartikus élmény élt 
át. Nyitóbeszéde végén visszaem-
lékezett nagyapjára, Szabó T. Atti-
lára, az Erdélyi Magyar Szótörté-
neti Tár szerzőjére, kinek íróaszta-
lán két fénykép kapott helyet, Ka-
zinczy Ferencé és Arany Jánosé. A 
kiállítás tervezőinek, alkotóinak, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum és A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma munkatár-
sainak Prőhle Gergely főigazgató 
mondott köszönetet. Gryllus Dá-
niel zeneszerző, előadóművész és 
Sebes Richárd közreműködésével 
Arany János Családi kör című ver-
se és a Toldi részlete hangzott el. A 
nyitóünnepséget követően Czifra 
Mariann és Rabec István, a kiállí-
tás kurátorai mutatták be a tárlatot 
a meghívott vendégeknek és diá-
koknak.

Foto és szöveg: PIM - A Magyar 
Nyelv Múzeuma

ARANY JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA

érkező    Kari Jantunen Karnagy Úr,  
két magyar kórust vezényelt az est 
folyamán: a Musica da Vinci-t Bu-
dapestről, kórusvezető: Rigó Éva 
és az Intervox Női Kart Sátoralja-
újhelyből, kórusvezető:Majorosné 
Hódossy Ilona.  A megemlékezé-
sen az Intervox Női Kar előadásá-
ban Kodály Zoltán: Vejnemöjnen 
Muzsikál Kalevala 44. ének 
c.műve magyar nyelven  szólalt 
meg .  Karnagy: Kari Jantunen 
Zongorán közreműködö tt  Baja 
Mónika zongoraművész.   Majd 
a Budapesti Vasas Művészegyüt-
tes, Vass Lajos Kamarakórus fellé-
pésére került sor. Karnagy:Somos 
CsabaA hangverseny zárásaként  
közösen énekeltü : Jan SIBELIUS: 
FINLADIA HYMNI  c.művet. Kó-
rusunk örömmel készül t  e ran-
gos eseményre Finn Est  a Nemze-
ti Együttműködési Alap által kiírt 
NEA-NO-17-M-1481.sz. pályázat, 
míg  a kórusfesztivál a NEA-NO-
17-SZ.1446 sz.pályázatunkból va-
lósult meg.

Majorosné Hódossy Ilona 
karvezető, Intervox Női Kar
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A Zemplén Televízió műsora 
2017.11.20. - 2017.11.30.

RÉGEN TÖRTÉNT

November 20. hétfő
18.00: Egyházi idő: 
Magyarországi Jehova Tanúi 
Egyház könyve
18.30: Idősek napja Sárospatak 
19.00: Hír7
19.20: Így készül. Polgármesterek 
bora 
November  21. kedd
18.00: Vidékfejlesztési  
támogatások. Stúdióbeszélgetés a 
ZTVE vezetőjével 
18.30: Anyanyelvünkért és 
Széphalomért díjátadó 
19.00: Hír7
19.20: Diabétesz Világnap 
November 22. szerda
18.00: Újhelyi Diákok Találkozója 
18.30: Sportmagazin
19.00:  Hír7
19.20: Tátrától a Tiszáig. 
Határmenti televíziós 
együttműködés.
November 23. csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt!
18.30: Arany János est a Latabár 
Színházban 
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyből
November 24. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sárospatakról
November 25. szombat

18.00: Jótékonysági vadászat 
Sárospatakon
18.30: Zempléni portré: Dr. Tóth 
Dezső gyermekorvos 
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból
November 26. vasárnap
18.00: A héten történt
18.40: Zongoraavató koncert 
Sárospatakon 
November 27. hétfő
18.00:  Katedra: Pályaválasztás 
előtt 
18.30: Nemzetiségi magazin: 
Mária napi Kórustalálkozó
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik
November 28. kedd
18.00: Gazdasági magazin
18.30: Aranyul. Arany János 200 
kiállítás
19.00. HÍR7
19.20: Zempléni mozaik
November 29. szerda
18.00: Hegyközi Klubok 
Találkozója Pálházán 2. rész
18.30: Műsorcsere
19.00: HÍR7
19.20: Tátrától a Tiszáig. 
Határmenti Televíziós 
Együttműködés 
November 30. csütörtök
18.00: Parlamentben történt 
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó – Technikai 
magazin

Szellemi élet a vidéken
Általános az a nézet, hogy a kultú-
rai haladás az országban általában 
azért oly lassú, mert szellemi élet 
a vidéken vagy semmi sincs, vagy 
úgyszólván semmi. Van ebben a 
mondásban egy kis igazság. A tu-
domány, művészet, irodalom kö-
zéppontja a főváros. Áll ez a mi fő-
városunkról sokkal nagyobb mér-
tékben, mint bármely más főváros-
ról. Minden nevezetesebb szellemi 
mozgalom a fővárosból indul ki, 
s míg a fővárosi otthon, tűzhelyé-
nél élvezi, a vidéki ember csak ér-
tesül arról. Jó színházak, nyilvános 
könyvtárak, ezernyi látni- és ta-
pasztalni való, népszedrű, tudomá-
nyos felolvasások, az országgyűlé-
si tárgyalások eleven mozgalmas 
képe: ez mindmegannyi tényező-
jét képezi a fővárosban a szellemi 
élvezetnek, ennek folytán a hala-
dásnak. Mi vidékiek mindezt nél-
külözzük, s csak az újságokra va-
gyunk utalva, melyekből nem rit-
kán a történt mozzanatoknak nem 
éppen valódi képével ismerke-
dünk meg… A mi szellemi élveze-
tünk, egy-egy hangversenyben te-
tőzik, mely annál kevésbé elégít-
het ki teljesen, mert az is nagy rit-
kaság, s az ily élvezet iránt való ér-
zék e miatt valami nagy mérték-
ben nincs is meg. A színházi élve-
zeteket, melyeket vándortársulatok 
nekünk évek óta úgy-ahogy nyúj-
tanak, lehet még ehhez hozzáad-

ni. Marad még az egyesületi élet, 
melyen alkalmunk van egymás-
sal érintkezni, s a nyilvános helye-
ken való rendes összejövetel, me-
lyen vagy szórakoztató játékkal 
töltjük szabad időnket, vagy újsá-
gokat olvasunk, vagy pedig, mi-
kor annak éppen ideje és alkalma 
van, politikai eszmecserét folyta-
tunk. Elfogulatlanul ítélve, bizony 
nagyon szegényes eredmény ez, 
de hát bármint csűrjük-csavarjuk 
a dolgot, egyebet sem hozunk ki, 
s az összes szellemi élvezetünk jó-
formán azokra a mulatságokra re-
dukálódik, melyek a téli évadokon 
át az egyik vagy a másik egyesület 
részéről a jótékonyság érdekében 
rendeztetnek… (Zemplén 1990. 
44. sz. nov. 1.

A dohánygyár
26-án reggel nyílt meg a dohány-
gyár, a Schön-féle épületben. A do-
hánygyárért Pécs, Szekszárd, To-
kaj, Arad is versengett. A gyár ve-
zetője Rónay István. A szivar-elő-
készítési részlegen 14-16 éves 
lánykákat tanítanak be. A tanulá-
si idő alatt is kapnak fizetést, napi 
25 kr-t. 4-5 hét a tanulási idő, s ha 
felszabadul, darabszám után fize-
tik, megkereshet napi 50-55 kr-t. 
(Zemplén 1891. 48. sz. nov. 29,)

Gyűjtötte és összeállította:
Dr. Csorba Csaba

 „Van egy hely, ahol fontos a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesz-
tése, mert nélküle nem létezhet társadalmi jövőkép: harmonikus és épí-
tő kapcsolat a környezettel.” – ez a mi iskolánk Méltán vagyunk büsz-
kék arra, hogy gyönyörű vidékünk, milyen sokat adott már a magyarság-
nak. Gondoljunk csak Kossuthra, Kazinczyra, a tokaji borra, vagy arra, 
hogy a régi idők hagyományainak ápolásával és a térség nagyban hozzá-
járul Magyarország nemzeti kincseinek megőrzéséhez.A Bokréta Alap-
fokú Művészeti Iskola arra törekszik, hogy növendékei a tánclépésekkel 
együtt megtanuljanak kitárulkozni a színpadon, és a sodró lendületű tán-
cok magával ragadják a nézőket a világ bármely szegletén, átadva ezzel 
Zemplén örökségének egy kis darabját. A 20. tanévünket több hagyomá-
nyos és új tanórán kívüli programmal színesítettük, melyre minden ér-
deklődőt sok szeretettel várunk!

20 ÉVES A BOKRÉTA AMI

November 23-24. 
Garaboncás népdaléneklési és nép-
mesemondó verseny – BMI

November 24.
Adventi koszorú készítés - BMI

December 10.
Önálló műsor – Latabár Színház

December 14.
Karácsonyi játszóház – BMI

Január 19.
Továbbképzés – BMI

Február 10.
Bokrétás Bál

Február 
Farsangi mulatság – BMI

Március 21.
Húsvéti játszóház - BMI

Március 23.  
Garaboncás Szóló Néptánc Ver-
seny – Latabár Színház

Április 14-15.
Országos Táncház találkozó – Bu-
dapest 

Április 27.
Tánc világnapja

Május 4-5.
Országos Szólótánc Tanulmányi 
Verseny – Döntő – Latabár Szín-
ház

Június 1-2.
Bokrétás Tanévzáró

BOKRÉTA ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA

FEHÉR ESZTER
IGAZGATÓ

TELEFON: 47/322-215
E-MAIL: bokreta@gmail.com

HONLAP: www.bokretaiskola.hu
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GOMBÁK RAJZON ÉS ÉLŐBEN
A Zempléni Gombász Egyesület idén is megszervezte őszi élőgomba kiállítását. Az erdő ajándékain túl a két napos eseményt számos program egé-
szítette ki. A legsikeresebb a gombás meseillusztrációs pályázat bemutatója volt . A tavaly meghirdetett gombás meseíró verseny folytatásaként arra 
kérték a fiatalokat rajzoljanak képet a történetekhez. A 615 pályamunkából 40 diák kapott jutalmat, illetve jó néhány rajz a Kazinczy Ferenc Múze-
umban megtekinthető volt.  A legjobbak az egyesület tervei között szereplő gombás mesekönyvbe is bekerülnek majd. Egy kis ízelítő a rajzokból.

ÚJHELYI KÖRKÉP


