
ÚJHELYI KÖRKÉP
2017.  XXVI.  ÉVFOLYAM  12.  SZ.  DECEMBER SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

Légy te is újhelyi 
egyetemista!

Közmegbecsülés díjas a 
KLMK

Tintafoltok: háborús
irka-lapokon

Szép házak, virágos
udvarok

2 3 5 8

Közel tíz milliárd forint. Infrast-
rukturális pályázatok, társadal-
mi kohéziót támogató progra-
mok, turisztikai és intézmény-
korszerűsítő projektek egy-
aránt szerepelnek Sátoraljaúj-
hely nyertes pályázatai között. 
Év végén azon túl, hogy számot 
vetünk a 2017-es esztendőről a 
2018-as év feladatairól is meg-
kérdeztük a város polgármester-
ét és alpolgármesterét.
 
ÚK: Mi a nehezebb, megírni és 
megtervezni egy pályázatot, vagy 
a megnyert támogatás felhaszná-
lása?
Szamosvölgyi Péter: Mindkettő 
sok küzdelemmel jár. Az első rész 
azért izgalmas, mert amíg egy pá-
lyázat elkészül, végig gondoljuk 
mi lesz benne, egy víziót állítunk 
fel. Szinte látjuk magunk előtt az 
épületeket és a terveket. Sok pályá-
zatot adtunk be, és nyertünk el. A 
küzdelmes, aprólékos, napi stresszt 
okozó munka most jön. Támogatá-
si szerződés aláírása után a tervez-
tetés, engedélyeztetés, közbeszer-
zés, hiánypótlás. Ez után sem lehet 
hátradőlni, hiszen úgy kell meg-
épülni mindennek, ahogy azt a mi-
nőségi elvárások kívánják. Amíg 
a korábbi években egy, maximum 
két nagyszabású programunk fu-
tott egyszerre most tizennégy! Ha 
bejönnek a humán pályázatok, ak-
kor ez a szám a húszhoz fog kö-
zelíteni. Egyszerre mindegyiknek 
menni kell. Ezt pedig már most 
látjuk, hogy nagyon nagy kihívás 
lesz.
Dankó Dénes: Van egy láthatatlan 
része is a pályázatoknak. Amikor 
polgármester úr aláírja a támoga-
tási szerződést, és a megvalósítási 
szakasz elindul. Akkor indul az ad-
minisztráció: a programok szaka-
szainak dokumentálása, a kommu-
nikációs kötelezettségek, a forrá-
sok lehívásának megfelelően a kü-
lönböző jelentések leadása. Min-
den pályázatnak van utánkövetési 
időszaka, mely általában öt év. 
Erre is figyelni kell.
ÚK: Melyek azok a fejlesztések, 
amelyek jövőre biztosan elindul-
nak?
D.D.: Várfejlesztésben további 
munkára lesz lehetőségünk. Egé-
szen mostanáig az állagmegóvá-
son, és a további ásatáson dolgoz-
tak a hegyen, elkészült egy út a 
Kopaszkától a romokig. Ez első-
sorban a kivitelezést segíti majd, 
de tavasszal a lépcső teljes felújí-
tását tervezzük, és egy látogató-

NINCS LEHETETLEN - ELŐTÉRBEN A FEJLESZTÉSEK 2018-BAN IS
központ megépítését is. Az épü-
letben a látogatók digitális eszkö-
zök segítségével tehetnek virtuá-
lis sétát a hegyen, és így ismerhe-
tik meg, hogy milyen volt az élet a 
középkori várban. Ha már a turiz-
mus fejlesztéséről szólunk, akkor 
beszéljünk a függőhídról. A Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség kivá-
lasztotta a tervezőcsapatot. Ez egy 
magyar társaság lett, a szerződést 

aláírták, 80 napjuk van az engedé-
lyes tervek elkészítésére, majd 40 
nap a tendertervekre. Ezek után ki-
írják a közbeszerzési eljárást a ki-
viteli tervekre, és a kivitelezésre. 
Ez azt jelenti, hogy jövő év köze-
pére meglehet a függőhíd kivite-
lezője, és elindulhat az építkezés. 
A Zemplén Kalandpark fejleszté-
se kapcsán folyamatban van egy új 
beléptető rendszer beszerzése. Ez 
azt jelenti, hogy a látogatók gyor-
sabb kiszolgálásához egy modern 
RFID chipes rendszer kiépítésére 
lesz lehetőség. Ezt 2018 tavaszá-
ra tervezzük. A látogatók oldalá-
ról ez sokkal gyorsabb technológi-
át jelent majd, a mi oldalunkról sok 
hasznos információt. Például azt, 
honnan látogatnak hozzánk a leg-
többen, milyen korúak, és mit pró-
báltak ki. Ez a marketing, és cél-
zott reklám tevékenység miatt is 
fontos adat lesz. Elkészült az alsó 
állomáson az új öltöző. Téli idő-
szakban valójában a korcsolyázó-
kat szolgálja majd ki, nyáron pedig 
az első fogadó helyisége lesz az ide 
érkezőknek, ezt kihasználva pedig 
Zemplén állat- és növényvilágának 
bemutatatására is helyt biztosítot-
tunk benne. Egy másik pihenő he-
lyiséget is építünk, de azt már a he-
gyen. Az 1-es és 2-es sípálya talál-
kozásánál lesz egy új terasz. Té-
len, mint „hütte” funkcionál majd, 
nyáron viszont a Sólyom és Dongó 
használóinak lesz kiszolgáló helyi-

sége. Az alpesi vendégházak min-
tájára, ez egy fából készült, majd-
nem kör alakú épület lesz, hatal-
mas átlátszó falakkal. Így az ide 
betérő vendégek a kilátásban is 
gyönyörködhetnek. Még ide tarto-
zó, de talán nem annyira látványos 
beruházás, hogy a Magashegy tel-
jes hosszában megújul a víz- és 
szennyvíz rendszer. Ami a támoga-
tás felhasználását illeti, a függőhíd 

tervére sok negatív véleményt is 
kaptunk. Azt azonban sokan nem 
tudják, hogy a támogatást ez eset-
ben csak új turisztikai attrakcióra 
adták, amely Tokaj-Hegyalján va-
lósul meg. Amennyiben nem Sá-
toraljaújhely, akkor más hegyal-
jai település kapta volna meg ezt 
a pénzt, hasonló grandiózus terv-
re. Mi jó helyzetfelismeréssel, jó 
időben adtuk be ezt az elképzelést. 
Hogy mi ennek az értelme? A híd-
építés, és a várfejlesztés után remé-
nyeink szerint megsokszorozódik 
az turisták száma. Az itt elköltött 
forintok nagy része a Kalandpark-
nál marad, amely az önkormány-
zaté. A nyereséggel a város gazdál-
kodik. Ebből lesz lehetősége az ön-
kormányzatnak jobbá, élhetőbbé 
tenni a várost. Ez az egyik vetüle-
te, a másik, hogy az egykori Majá-
lis park területére várjuk a kisvál-
lalkozókat, kereskedőket, vendég-
látókat, akik közvetlenül részesül-
hetnek a forgalomból. J ö v ő r e 
a városban gyakorlatilag minden 
ponton lesz valamilyen építkezés. 
Erre pályázati szerződések is sar-
kalnak minket, hiszen valamennyi 
aláírt támogatás két év kivitelezé-
si időt engedélyez. Ha ehhez hozzá 
vesszük a téli hónapokat, leszűkül 
ez az idő. A munka nagyobb részét 
2018-ban meg kell kezdeni. Sok 
intézmény felújítás is lesz. Az is-
kolák és óvodák megújítása mellett 
nagy öröm, hogy az önkormányzat 

összes főző- és melegítő konyháját 
korszerűsítjük. Építünk egy más-
fél hektáros napelemparkot, ami a 
térségben is újszerűnek is számít. 
Mindezek mellett pedig több társa-
dalmi kapcsolatokat segítő és fel-
zárkóztató programunk is elindul. 
ÚK: A térség felzárkóztatásának 
jelentős lépése volt az egyetemi 
képzés elindítása. Hogyan tovább 
a Sátoraljaújhelyi Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központban? 
Sz.P.: A városnak egy nagy álma 
teljesült a két egyetemi szak elin-
dulásával. Az látható, hogy jövő-
re ez a két szak lesz meghirdetve, 
és ha minden úgy alakul, akkor le-
velező tagozaton a diplomás ápo-
ló képzés elindításában is gondol-
kodunk a Miskolci Egyetemmel 
közösen. Ebben látunk nagy lehe-
tőséget, hiszen így az egészség-
ügyben jelenleg is dolgozóknak 
helyben kínálhatunk továbbtanu-
lási lehetőséget. Erre pedig egész 
Tokaj-Hegyalján, Hegyközben, 
Bodrogközben és a Felvidéken is 
nagy igény lehet. 
ÚK: A helyi nagyvállalatok ipar-
űzési kedvezménye idén elérte a 
30 millió forintot. Remélték, hogy 
a cégek fejlesztései, munkaerő nö-
vekedési igénye hoz majd ilyen 
igényt?
Sz.P.: Az első pillanattól kezdve ko-
molyan gondoltuk azt, hogy azokat 
a cégeket kell támogatni, akik fej-
lesztenek és munkahelyeket terem-
teni. Ezt könnyű mondani, olyan 
településeknek, ahol többletbevé-
tellel számolnak, de nekünk volt 
idő, hogy többszázmilliós hiány-
nyal kezdtük az évet, és nehéz volt 
ezt tartani. Ám mi mégis újra és 
újra meghirdettük a pályázatot, és 
lám beért ez a program is. A mun-
kahelyek száma folyamatosan nő, 
fejlesztenek a cégek, és már most 
tudjuk, hogy ez jövőre is folytatód-
ni fog. Ami máshol, az itt is prob-
léma. Ez pedig az emberhiány. Az 
egyik feltételünk, hogy helyiek le-
gyenek a felvett új alkalmazottak. 
Ezt nehezen tudják a cégek teljesí-
teni. Mi elsősorban ezt szeretnénk 
támogatni, de az sem rossz, ha kör-
nyék falvaiban élők jutnak munká-
hoz, és itt a városban képzelik el a 
jövőjüket.
ÚK: Melyek azok a pályázatok, 
amelyek kifejezetten az itt műkö-
dő vállalatoknak, cégeknek ked-
veznek?

Folytatás a 3. oldalon 
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ÚJHELYI MOZAIK
Karácsonyi utalvány az időseknek

Karácsony közeledtével utalvány formájában ajándékozza meg a város 
70 éven felüli lakóit a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A támogatás ösz-
szege 3500 forint, amelyet az ünnepek előtt osztanak ki a nyugdíjasok-
nak. Több éve rendszeres támogatása ez a városnak, de most 2500  fo-
rint helyet  ezer forinttal több került a borítékba. Az alanyi jogon járó 
utalványt minden sátoraljaújhelyi lakcímmel rendelkező 70 éven felüli 
nyugdíjas megkapja. Az önkormányzat saját költségvetéséből előre ter-
vezett keretből biztosítja ezt a támogatást, amelyet idén is az Egyesített 
Szociális Intézmény Hősök úti épületében lehetett személyesen átvenni.

A hónap ösztöndíjasa
Barna Amarilla a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakgimnázium média-
tagozatos diákja lett az idei polgármesteri díjazott. Amarilla sokszor sze-
repel városi rendezvényeken is. Az iskolai versenycsapatok állandó sze-
replője. Tehetségét nem csak magyarul, de angolul is megmutatta. A 11. 
évfolyam végén angol nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett 90 % 
feletti eredménnyel. Sikeresen szerepelt a Rotary idegen nyelvi verse-
nyén, amelyet megnyert. 2017-ben bejutott az Édes Anyanyelvünk Ver-
seny országos döntőjébe, ahol különdíjat kapott. Eddig végzett munkájá-
ért a 2016/2017-es tanév végén megkapta a Sátoraljaújhelyi Rotary Klub 
díját, valamint a Kossuth-diák címet.

Átadták a Jégcsarnok öltözőjét
Sátoraljaújhely Öko- és kulturális turizmus fejlesztése című pályázati 
program keretében épült meg a Magashegy lábánál az Ökoturisztikai Lá-
togatóközpont. Az épület többfunkciós: fogadó- és pihenőhely, Zemplén 
állat-és növényvilágát bemutató kiállítás, és a jégkorongozók, korcsolyá-
zók öltözője is egyben.

25 éves a katolikus oktatás
25 éve, hogy az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskolával újra indult 
a katolikus oktatás Sátoraljaújhelyen. A rendszerváltás után az egyhá-
zi intézmények alakulásával Zemplénben az elsők között nyitott iskolát 
a római katolikus egyház. A negyed évszázad alatt a közoktatás minden 
szintjén fenntartóként szerepet kapott az Egri Egyházmegyei Katolikus 
Főhatóság. Az ünnepi misét Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, aki 
beszédében megköszönte az újhelyi katolikus iskolák, és az óvoda peda-
gógusainak a munkáját.

Magyar cég tervezheti a függőhidat
A Magyar Turisztikai Ügynökség még augusztusban hirdetett pályáza-
tot a Szár-hegy és a Várhegy közé épülő 700 méter hosszú és 1,2 mé-
ter széles függőhíd tervezésére. Összesen 8 cég kérte a dokumentációt, 
melyből három be is nyújtotta pályázatát az engedélyes tervek elkészíté-
sére. Mindhárom magyar tervező iroda volt, melyek közül a Turisztikai 
ügynökség kétszeres bírálat és minőségbiztosítás után hirdetett győztest. 
Amennyiben minden tervezési és engedélyezés folyamat optimálisan a 
legrövidebb határidőn belül megtörténik, a függőhíd építésének első fi-
zikailag is látható munkálata, azaz az építkezés 2018 nyarán-őszén in-
dulhat meg.

Egyetemi képzés a következő tanévben is
Újra elindult a toborzás a Sátoraljaújhelyi Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központ leendő hallgatói között. A Miskolci Egyetem és a város 
képviselői sorra látogatják a környék középiskoláit, és elmondják mi-
lyen előnyökkel jár, ha helyben szereznek diplomát. Tapasztalat is van 
már, hiszen védőnőket levelező tagozaton, gépész és informatikusokat 
duális formában oktatnak a Kossuth Lajos Gimnáziumban. Harmadik 
szakként a diplomás ápoló képzés elindítására is vannak már tárgyalá-
sok.

Összeállította: Kassai-Balla Krisztina

Foto: www.facebook.com/SzamosvolgyiPeter, ZTV,
www.facebook.com/katolikus Keri
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Újhelyi Körkép: Érzik azt a fele-
lősséget a KLMK dolgozói, hogy 
minden nagyszabású rendezvény-
nyel, egy kicsit Újhelyt, a várost 
mutatja, képviseli a ház?

Amikor én három éve átkerültem 
ide a polgármesteri hivatalból, 
ahol szintén a közművelődésben 
dolgoztam, éppen erre építettem az 
igazgatói feladataimat. Arra, hogy 
minden területen, ahol dolgozunk 
törekedni kell a legjobbra. Szeren-
csére ezt a munkatársaim is megér-
tették, azok is, akik már korábban 
is  itt voltak, és azok is, akik velem 
együtt kerültek át a házba. Mára 
egy igazi kollektíva alakult ki. Sok 
a fiatal a csapatomban, akik sze-
retnének itt maradni. Ezért tervez-
zük néhányuk beiskolázását, hogy 
az adott munkakörben még jobban 
el tudják látni a feladataikat. Mi 
mindig a „kirakatban” dolgozunk, 
ha valami nem úgy sikerül, akkor 

is jelen kell lenni.  Tanulunk a hi-
bákból és figyelünk a kritikákra, 
még akkor is, ha tudjuk, minden-
kinek nem tudunk tetsző és megfe-
lelő programot szervezni. Ugyan-
akkor, aki velem dolgozik tudja, 
hogy amikor rendezvény van meg-
követelem a fegyelmet, mindennek 
a megbeszéltek szerint kell történ-
nie, hiszen még akkor is történhet-
nek váratlan események, amelye-
ket meg kell oldani. Ez inkább egy 
hivatás, mint szakma, és aki a ház-
ban dolgozik, ezt el kell, hogy fo-
gadja.

Mennyire tud a központ reagálni a 
nézői, látogatói igényekre. Nehéz 
kitalálni, milyen legyen a KLMK 
2017-ben, vagy 2018-ban?

Igen, ez is nagy kihívás volt. Pél-
dául a programok helyszínének a 
megválasztásában is voltak lehe-
tőségek.  Hiszen ha egy régi prog-
ram átkerül egy új helyszínre, az 
akár új színt, más kiegészítések-
re is adhat módot. Így fedeztük fel 
újra a Városligetet, vagy válasz-
tottuk le a gyermeknapot a Csalá-
di nap programjáról.  Családi napot 
továbbra is szervezünk, de lett kü-
lön városi gyermeknap is.  A vad-
étel főző versenyen új zsűrit kér-
tünk fel, bevezettük a kóstolóje-
gyet. A helyszín tekintetében, télen 
sem riadtunk meg a szabadtéri ren-
dezvényektől. Így szerveztük meg 
három éve először a városi adven-

ti hétvégéket. A műsor középpont-
jában az adventi gyertyagyújtások 
állnak, de mindig szervezünk köré 
programokat, fellépőket is. Szin-
tén három éve szerveztük meg elő-
ször a városi karácsonyi koncertet, 
amelyet a Nagytemplomba képzel-
tük el. Itt is fontos volt a hely vá-
lasztás, hiszen a Latabár Színház 
helyett, a római katolikus templom 
szakrális külsőségei adnak ünne-
pélyességet a fellépő műsorának. 
Így volt ez 2015-ben Szent Martin, 
2016-ban Zséda és reméljük így 
lesz 2017. december 17-én Csézy 
esetében is. Ahogyan a városi szil-
veszterrel is az volt a célunk, hogy 
a város közönségét még az év utol-
só napján is megmozdítsuk, legyen 
lehetőségük együtt köszönteni az 
új évet. Idén Varga Viktor énekes-
sel együtt  tehetik meg ezt az Ren-
dezvénytérre látogatók.

Milyen legyen a következő eszten-
dője a Kossuth Lajos Művelődési 
Központnak?

Hozzon legalább annyi látogatót, 
mint 2017-ben. Tudjuk még színe-
sebb és nagyobb szabású rendez-
vényeket szervezni, ugyanakkor 
tudjuk kiszolgálni a hétköznap-
okban is a városban élőket, min-
den korosztályban.  Ehhez a köz-
pont dolgozóira, a Latabár Mozi, a 
Latabár Kávéház, és a központban 
működő valamennyi szakkör  tevé-
kenységére szükség van. 

Városi közmegbecsülés díját 
kapta meg idén a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ. A ház va-
lamennyi dolgozójának nevében 
Budainé Bodnár Edit vette át az 
elismerést, aki három éve veze-
ti a központot, korábban a pol-
gármesteri hivatal közművelődé-
si osztályának vezetője volt.

Budainé Bodnár Edit: Nagy 
megtiszteltetés volt ez a díj. Én 
is, és a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ dolgozói is örömmel fo-
gadtuk az elismerést. Nekem kü-
lönösen öröm, hogy a méltatásban 
is elhangzott, hogy ebben minden 
munkatársunknak része van. Ez 
egy hatalmas felelősség, hiszen a 
korábban elért eredményeknél lej-
jebb nem adhatjuk. A mi munkánk 
egy nagy közös puzzle játék. A ta-
karító személyzet hozzáállása ép-
pen úgy kell hozzá, mint a rendez-
vény főszervezőjének tudása. 

FOLYTATNI A MUNKÁT HASONLÓ SZÍNVONALON

D.D.: Két nagy kör van. A Zemp-
lén Kalandparknak a fejlesztése. A 
megnyert programok új élmény-
elem építését most nem tartalmaz-
nak, de a szolgáltatások javítására 
volt lehetőségünk.
 Az említett új rendszer a látoga-
tók gyors kiszolgálását segíti. A 
másik az iparterületek fejlesztése. 
A meglévő iparterület javítására, 
utak építésére tudunk most pénzt 
fordítani, ez pedig az ott élőknek 
is hasznos. Bővítettük a park vil-
lamos energia kapacitását. Erre 
azért volt szükség, mert a szolgál-
tató nem tudott több energiát kiad-
ni. Emellett további 16 hektáron új 
területet építünk ki az új cégeknek, 
vállalkozásoknak. 
ÚK: 32 millió forintot költött idén 
segélyezésre az önkormányzat. A 
települési támogatás keretösszege-
it is növelték. Többen többet kap-
hatnak. A bevételi források javulá-
sával tudták ezt megtenni?
SZ.P.: Alapelvünk alpolgármester 
úrral, hogy senkit nem hagyunk az 
út szélén. Ez erre is igaz. Másrészt 
azt is mondtuk, hogy ha az önkor-
mányzatnak több marad, akkor 
a valóban rászorultaknak többet 
adunk. Mi nem spórolni akarunk, 
hanem minél többet visszajuttat-
ni az itt élőknek. Ez igaz a fejlesz-
tésekre is, amelyeket mind-mind 
azért kezdtünk el, hogy jobb le-
gyen az itt élőknek, jobbak legye-
nek az életkörülmények, és a visz-
szajuttatás is egyértelmű legyen.
D.D.: A szociális osztály dolgo-

zói és a bizottság is azon munkál-
kodott, hogy a segélyezésre meg-
határozott keretet minél jobban ki-
használják. Ezért nyúltunk hoz-
zá idén többször is a szociális ren-
deletünkhöz. A korábbi értékhatá-
rokat megváltoztattuk. Így azok is 
kaphatnak segélyt, akik korábban 
nem fértek be a támogatási körbe 
a jövedelem korlátok miatt. Azzal, 
hogy növekszik a támogatott sze-
mélyek száma, vagy az a keret, 
amelyből a támogatást 
adunk, még nem jelenti 
azt,  hogy  nem vizsgál-
juk meg alaposan a ké-
relmeket. Cserébe azt 
is kérjük, hogy a támo-
gatott is akarja megol-
dani a helyzetét. Vál-
laljon munkát, ha tud, 
kezdje el törleszteni az 
adósságait, rendezze az 
életét.
 ÚK: Több éve már, hogy a fiatalok 
megtartását célzó programot indí-
tott a város. A fiatalok életkezdési 
támogatására idén nagy volt az ér-
deklődés. Mi a további célja a vá-
rosnak ezzel? 
SZ.P.: Az országos gazdasági fel-
lendülés nálunk is érezhető, a 
CSOK hatalmas lehetőség, és ez 
nálunk is kihasználták a fiatalok. 
Ehhez jól jött az önkormányza-
ti támogatás. Emellett a letelepe-
dést támogathatjuk azzal is, hogy 
ha szükség van rá munkahellyel is 
segítjük a párokat. A letelepedést 
segíthetjük, de az is fontos, hogy 
azok, akik ide járnak dolgozni, itt 
képzeljék el a jövőjüket. Érezzék 

jól magukat a városban, legyenek 
szolgáltatások, minőség, jól fizető 
álláshelyek, szórakozási és sporto-
lási lehetőségek. Ezek az adottsá-
gok megvannak a városban, ezért 
remélem, hogy minél többen dön-
tenek úgy, hogy itt maradnak. Két 
réteget segítünk leginkább: a nyug-
díjasokat és a gyermekeket.  Azok, 
akik már, vagy azok, akik még nem 
tudnak dolgozni. Ezért adunk most 
3500 forintos ajándékutalványt a 

70 éven felülieknek, és ezért épí-
tettünk, újítottunk fel kilenc új 
játszóteret. Ez megyei szinten is 
egyedülálló. Ez a 70 milliós fej-
lesztés a családoknak szólt. Hogy 
legyen hova vinni a gyerekeket, és 
mindenki jól érezze magát a tere-
ken. Igényes, funkciójának megfe-
lelő közösségi tereket építettünk. 
ÚK: A város figyel a határon túli 
magyar szervezetekkel, magyarok-
kal való kapcsolattartásra is. A jó 
példát országosan is jegyzik, hi-
szen a Nyolc ország, egy nemzet 
tábor védnökei rendszeresen kor-
mánytagok, de volt már a köztársa-
ság elnöke is. Mi lehet a folytatás?
SZ.P.: Fontosak a határon túli kap-

...folytatás... csolatok, de a bővítésben nem gon-
dolkodunk. Nem szeretnénk több 
testvértelepülési kapcsolatot, hi-
szen a kapacitásaink végesek. Ha 
minden testvértelepülést évente 
csak néhány napra látogatjuk meg, 
akkor is majd egy hónapot venne el 
a munkánkból. Erre nem vagyunk 
hajlandók. Inkább támogatjuk azt, 
hogy a civil kapcsolatokban ma-
radjanak meg ezek a barátságok, 
ahogyan a holland-magyar, vagy 
a lengyel-magyar baráti közössé-
geknél ez működik is. A nyolc or-
szág egy nemzet tábor tovább vi-
tele nem kérdés, ennek a városnak 
a magyar nemzet sorsával szemben 
küldetése van. Azért van küldeté-
se, mert mi pontosan azt a traumát 
éltük meg Trianon idején, mint az 
egész nemzet. Mi a sebek gyó-
gyításában azzal tudunk segíteni, 
hogy a határon túli és határon in-
neni valóban nyolc országból jövő 
gyerekek egy hazafias, nemzeti el-
kötelezettségű tábor résztvevői le-
hetnek közel egy héten át.
ÚK: Milyen jókívánságokat fogal-
maznak meg a városnak, és az itt 
élőknek 2018-ra?
Sz.P. és D.D.: Minden sátoraljaúj-
helyi családnak áldott, boldog ka-
rácsonyt és sikeres új esztendőt 
kívánunk! 2018-ban a saját sze-
münkkel láthatjuk Zemplén Fővá-
rosának fejlődését, és ahogyan ed-
dig is, úgy jövőre is elmondhatjuk: 
senki kedvéért nem lassítunk!

Kassai-Balla Krisztina
Fotó: László Mária, 

facebook.com/SzamosvolgyiPeter 
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AZ ÜVEGHEGYEKEN IS TÚL
A 7-es számú választó körzetben 
a Hecske és környékén a 2016-os, 
2017-es esztendő felújítások tekin-
tetében mozgalmasan telt. Teljes 
hosszában új járdát kapott a Stuller 
Antal utca és az itt lévő patakátjáró 
is biztonságosabbá vált. A Popejás 
utcában megújult az út és a járda. A 
Martinovics lakótelepen új játszó-
térnek örülhetnek a gyerekek. A 
nyáron sikerült a Dörzsik, a Szőlő, 
a Sárhegy utca új burkolattal való 
ellátása, a Dörzsik utca szélesítése. 
A Májuskút utca felső szakaszának 
használhatóvá tétele is megtörtént. 
A patak felső hídja alapjától épült 
újjá. Alsó hídjánál a meder mélyí-
tésére és kikövezésére került sor. 
Megvalósult a Boronkai utca egy 
részén a járda felújítása, más ré-
szén annak javítása. Folyamatban 
van a Májuskút utca alsó részén 
egy eddig nem létező új járdasza-
kasz készítése. Ezekre a megújult 
és megújuló utakra, járdákra, hi-
dakra szükség is lesz, mert ezek 
tárják fel a jövőben ide látogatók 
előtt Perilla tündér vulkáni kalde-
ráját, közepén a kis Szárheggyel, 
melyről varázslatos körpanoráma 
tárul elénk. Ezek az utak hozzák 
közelebb a gejzírkövet, ahol ré-
gen forró víz tört fel, és a körülötte 
lévő Tánchelyet, ahol egykor kik 
is táncolhattak volna, ha nem nim-
fák, tündérek és boszorkányok. A 
2015-től az utca és terület elneve-
zések kapcsán a Szárhegy oldalban 

létezik már a Rebeka dűlő megne-
vezés - az újhelyi boszorka leányá-
nak neve után-, de végig haladha-
tunk V- István király, Kun Erzsé-
bet királyné vagy Ulrik lovag út-
ján, melyen a lovag szerelmi bána-
tában a Gyilkos kocsma felé ban-
dukolt. Végig sétálhatunk Ráskai 
Magdolna -az újhelyi Vénusz- és 
Károly Róbert király völgyén a Ta-
tárka hegy felé, ahol Itáliából ma-
gával hozott munkásokkal szőlőt 
telepítetett, aranyat bányásztatott. 
Az ércet Megyer-hegyi malomkö-
vekkel őrölték. Végig mehetünk 
az Ostrom gyűrű közön, ahonnan 
a Margit asszony és Dorottya asz-
szony nevű ágyúkkal lőtték a várat, 
míg azok szét nem repedtek. Jóleső 
érzéssel tölt el, hogy ezeket az ut-
cákat, területeket, a képviselőtes-
tület Sátoraljaújhely történelmével 
kapcsolatos személyekről, esemé-
nyekről nevezte el, az én javasla-
tomra. A Várhegy tetején 2007 óta 
egyre nagyobb léptekkel folyik a 
Pataki-Újhelyi vár feltárása. Ez az 
a szent hely, ahonnan királyok or-
szágot irányítottak, fiaik, leánya-
ik születtek, játszottak, majd lettek 
naggyá. Ez a hely más megvilágí-
tásban fogja láttatni a környék tör-
ténelmét. Egyre- másra kerülnek 
elő jelentős leletek, elkezdődött az 
eddig napvilágra került több méter 
magas falak, boltívek megóvása, jó 
ütemben halad a vár útjának hasz-
nálhatóvá tétele. A közeljövőben 

a Baglyoska és a Várhegy közöt-
ti nyeregben megépülnek a park-
írózók, a látogató központ. Indul 
a csúcsról a csúcsra a Várhegyet 
a Szárheggyel összekötő világbaj-
nok függőhíd megvalósítása. Ezt a 
hidat Újhely lakói inkább szeretik 
üveghídnak hívni és igazuk van. 
A tündérek a hegyek között üveg-
cipellőjükben mi máson is tudná-
nak illőképpen áttipegni, mint egy 

2006 óta vagyok az 5. sz. választó-
körzet képviselője. A körzet a vá-
ros egyik fő ütőere mentén terül el, 
ezért más városrészekhez képest 
több figyelmet fordítottunk rá, így 
az elmúlt évek alatt számos látvá-
nyos fejlődésen mentünk keresz-
tül. Az Esze T. utca már korábban 
teljesen megújult, minősége ma is 
kifogástalan, folytatása a Mártírok 
útja, amelynek második szakasza 
végre a megvalósítás útjára lépett, 
hiszen a tervezés megkezdődött, és 
a kivitelezés forrása rendelkezés-
re áll. Az Esze Tamás Általános Is-
kola épületegyüttesének energeti-
kai felújítása is az utolsó simítá-
sokhoz érkezett. A Piac tér tetején 
lévő aszfaltborítás felújítása régi 
adósságunk volt idén, de tovább 

Bíbor nebánts virág, japán kese-
rűfű, kaukázusi medvetalp, vesz-
szős angolfű, sárga tóalma, seprű-
cserje, parlagfű. Kedvesnek hang-
zó elnevezések, de a sor végén 
ott lapul a rettegett parlagfű és ez 
nem jelent semmi jót. Ezek a növé-
nyek bizony mind invazív, egzoti-
kus, betolakodó növények. Először 
úttörőként jelennek meg földré-
szünkön, majd hazánkban, tenge-
reken átkelve potyautasként, vagy 
épp segítséggel, eset-
leg megszökve fűvész 
keretekből, akváriu-
mokból. Az első idők-
ben kisebb tőszámban 
tenyésznek, de amikor 
elérnek egy kritikus 
példányszámot, robba-
násszerűen szaporod-
nak. Az őshonos nö-
vények fölé tornyosul-
nak, elzárják a fényt, 
a tápanyagot, az oxi-
gént tőlük. Tönkre te-
szik a helyi flórát, fa-
jok tűnnek el először 
körzetekből, majd az 
országból. Végső so-
ron kiszorítják élőhe-
lyükről az eredeti élő-
lényeket. Mérgezőek, 
allergének, élősködők 
és mérhetetlen gaz-
dasági károkat okoz-
nak. Általuk létrejön 
a homogenizáció. Az 

fog bővülni a tér burkolata. Három 
játszóterünk újult meg, a szüksé-
ges tereprendezéseket tavasszal el-
végezzük. A Kossuth L. utcán egy 
új járdaszakaszon közlekedhetnek 
a gyalogosok. Jövőre a Bercsényi 
utcában szeretném elérni ugyanezt, 
valamint a Losárdi lakótelep par-
kolási nehézségeinek és a burkolat 
minőségének megoldását. Az Ara-
di Vértanuk útján is tartozom még 
az ígéret beváltásával, jó hír, hogy 
egy ún. derogációs pályázaton be-
lül még a ciklusban hozzákezdünk, 
ahogy az Esze lakótelep mögötti 
Kossuth tömbhöz is.

Schweitzer Tamás
képviselő

Fotó: ZTV

unió tiltja a vegyszerrel való távol-
tartásukat, egyesek még ebben az 
esetben is rasszizmust kiáltanak és 
integrálni gondolják a betolakodó 
növényeket. Erről nekem a nagy 
szovjet növénynemesítők ágas bú-
zája, Micsurin kecskéje és a nem 
szovjet, soros allergiás roham jut 
az eszembe.

Palicz István
A sátoraljaújhelyi Fidesz csoport 

elnöke

FEJLESZTÉSEK A BELVÁROSBAN BOTANIKA

mesés üveghídon. Biztos vagyok 
abban, hogy ezek a tündérek sok-
sok kincset hoznak majd a város-
lakóknak, hogy épüljön, szépüljön 
Sátoraljaújhely.

Palicz István
A Hecske és környékének önkor-

mányzati képviselője

ÚJHELYI KÖRKÉP
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TINTAFOLTOK... HÁBORÚS IRKA-LAPOKON

A kormány-
zat irányelve, 
tehát az volt, 
hogy háborús 
v i s z o n y o k 
között is, le-
gyen tanítás, 
ahol csak le-
hetséges.  Vi-
szont, kettős 
k ö v e t e l -
ménynek kel-
lett megfelel-
ni: a sebesült 
és beteg katonák elhelyezése, és az 
oktatás igényeinek egyaránt. A táb-
lázatból látható, hogy a katonaság 
mégis milyen hosszú ideig foglalta 
el az iskolákat. Ottlétük alatt, az 
épületekben, bútorzatban és felsze-
relésben károk keletkeztek. Töb-
bek között, a Főgimnázium Ifjúsá-
gi könyvtárából is, 89 kötet elve-
szett. Ha, csak annyi baj lett volna, 
hogy a lábadozó katonák, és mások 
is, szerettek olvasgatni! Az iskolák 
visszavétele után, a hadsereg köz-
reműködésével, hetekig tartott a 
pakolás, és rendeltetésnek megfe-
lelő helyreállítás. Hogyan lehetett 
megoldani a tantermek hiányának 
nehéz kérdését? Szükségben, csak-
is jóakarattal! Hiszen egyrészt, az 
iskolák, szívességből kölcsönadták 
egymásnak, az éppen szabad kapa-
citásukat. Másrészt, béreltek egyéb 
helyiségeket, de igénybe vették a 
fogház termét is. A növendékek, 
egyik helyről a másikra vándorol-
tak. A több mint, 300 gimnazista 
egy része, a piarista rendházban 
kapott hajlékot, de ott is, csak a 
VII-VIII. –ik osztályosoknak tart-
hattak előadásokat. Az I-VI. -ik év-
folyam oktatására, 1915. januártól, 
az izraelita elemi iskolát használ-
hatták. Este 6 óra után, pedig, a ke-
reskedő és iparos tanulóknak en-
gedték át ezeket a tantermeket. A 
késői időpontban tanítás miatt, az 
épületbe bevezették a villanyvilá-
gítást. A polgári iskolás lányok 
(237-en), a fiúk iskolájában tanul-
tak, egymást válva. Miután ők visz-
szaköltöztek a saját tanintézetük-
be, 1915. októbertől a Polgári Fiú-
iskola termeit, átengedték az Álla-
mi elemi iskolás gyerekek számá-
ra. Tehát, két háborús tanévben, 
2-2 iskola osztozott az épületen, 
több mint, 400 tanuló jól megfért 
benne, és egymással. Az ilyen 
„társbérletekben” délelőtti és dél-
utáni beosztású órarendben, félna-
pos cserékkel folyt a tanítás, 8-tól 
13-ig, illetve 14-től 18. óráig. To-
vábbi gondot jelentett az is, hogy 
akiket, kilakoltattak saját iskolá-
jukból, nem használhatták könyv-
tárukat, szertáraik szemléltető 
anyagát sem. Ugyanakkor, a Vallás 
és Közoktatásügyi miniszter, taka-
rékosságot rendelt el a tanintézmé-
nyek számára. Tanszerek, köny-
vek, folyóiratok, és szakmunkák 
beszerzése csak a legszüksége-
sebbre korlátozódott. 1917.-ben, a 

nagy papírhiány miatt, már csak 
fontosabb adatokkal jelenhettek 
meg, az iskolák éves tevékenysé-
géről beszámoló „Értesítő” füzetek 
is. A téli hónapokban időnként, a 
fűtőanyag (szén, fa) hiánya miatt 
is, néhány napi kényszerszünetet 
kaptak a diákok. Tornaterem és ta-
nár hiányában, testgyakorlás he-
lyett az elméleti anyagot pótolták, 
illetve kirándulásokat szerveztek. 
A tanulást, járványos betegségek is 
akadályozták. Már mindjárt, a ne-
hezen indult tanév elején, 6 hétre 
(1914. október 3.-tól- november 
15.-ig), bezárták az összes Újhelyi 
iskolát, kolera járvány miatt. Ilyen 
hatósági rendeleteket, a háború fo-
lyamán, többször kellett kiadni. 
1915. november – decemberben 
himlő, majd a városban uralkodó 
vörheny (skarlát) járvány miatt 
1917. november 28.-tól - december 
végéig szünetelt a tanítás. A háború 
végén, 1918.-ban pedig, spanyol-
nátha terjengett. A halálos járvá-
nyoknak, - ha nem is nagymérték-
ben -, de sajnos, Újhelyben is több 
iskolás gyermek, fiatal esett áldo-
zatul. A tanulók egészségi állapotát 
dr. Szepesi Arnold városi főorvos 
ellenőrizte, az iskolákban. Általá-
ban, nagyobb gond nem volt. 
Rendszeres vizsgálatai kiterjedtek 
a szembetegségekre is, ami ritkán 
fordult elő, viszont több gyerek, 
vérszegénység miatt nem folytat-
hatta tanulmányait. A tanárok min-
dent megtettek, hogy tanítványaik 
gondolatait visszatereljék a napi 
tanulásra, hiszen a gyerekek aggo-
dalma természetes volt. Fejükben, 
a fronton lévő apa, testér járt, és 
látták a háborús Újhelyben történ-
teket is. Szorongató, nehéz napo-
kat éltek át, az orosz hadsereg fel-
ső- zempléni támadásakor. A vá-
rosban rettenetes pánik tört ki, és 
elkezdődött a menekülés. A taná-
rok azonban, fogyatkozó diákjaik-
kal együtt, helyükön maradtak. 
Kertész Ödön igazgató, így 
emlékezik:„November – talán 27-
én – a háború hullámai már oly 
közvetlenséggel kezdtek érintkez-
ni, hogy szinte hallani lehetett a tá-
volban is véráldozatot szomjazó 
ágyúdörgést. Homonna lángok-
ban! Tehát mitőlünk 50-60 
kilóméternyi távolságban folyik a 
mindent megváltoztató, irtózatos 
mérkőzés, és mi, szinte jámbor tu-
datlanságot színlelve – kiki köny-
vekkel a hóna alatt – igyekszünk 
az iskolába. És lelkesítjük a 
halálraijedt kis növendékeinket, 
hogy nincs okunk félni, messze tő-
lünk még az ellenség, megvédel-
mez minket dicső hadseregünk. És 
délben, mikor megyünk haza, mit 
látunk? Az utcákon végig torony-
magasságban a csomagok, kocsik 
után való kapkodás, rémületes jaj-
veszékelés, szívettépő búcsúzási 
jelenetek, és a vasúti állomáson 
pokoli tolakodás egy kis nyomorú-
ságos helyért, az elindulásról órák, 
félnapok hosszára megfeledkezett, 
jéghideg vonatban”.A veszély, rö-
videsen tényleg elmúlt, az iskolák 
újra benépesültek. De további, fo-

lyamatos problémát okozott, a ta-
nárok hiányzása is. Többen, kato-
nai szolgálatot teljesítettek hosszú 
hónapokig, a harctéren. Munkáju-
kat, az itthon maradók elosztották 
egymás között. A tantestületek tag-
jainak, kötelező óraszáma, heti 24 
volt, kartársaik helyettesítéséért, 
külön díjazásban nem részesültek, 
egészen 1918. januárig. Másik is-
kolában való nyelvoktatással, gim-
náziumi tanárokat bíztak meg, ke-
reskedelmi szakismeretek átadásá-
ra pedig, banki könyvelőket kértek 
fel. Nyugdíjas pedagógusok is vál-
lalták néhány szaktárgy oktatását, 
mint például, a matematika. Ének-
tanításban, a helyi egyházak kán-
tortanítói is részt vettek. A tanárok, 
többletmunkával, nagy leterhelt-
ség mellett, így is áldozatkészen 
dolgoztak. Az előírt tantervet, Új-
hely iskolái, nagy erőfeszítéssel 
igyekeztek teljesíteni. Nyilván, a 
háborús viszonyok személyi, és 
tárgyi feltételei, valamint idő hiá-
nyában, ez nem sikerülhetett telje-
sen. Főleg, az első két háborús tan-
évben volt elmaradás a tananyag-
gal. Miután visszakapták iskolái-
kat, jobb helyzetben, viszonylag 
rendben taníthattak. Az iskolák 
szellemiségét teljesen áthatotta a 
vallás- erkölcsi nevelés. Az egyhá-
zi, és állami iskolákban is, közös 
imádsággal kezdték a tanítást, 
majd befejeződésekor, szintén fo-
hászkodtak a tanítványok. Ezt még 
megtoldották, hadi imádság el-
mondásával is, melynek szövegét a 
leányiskola igazgatója fogalmazta. 
A tanulók magatartása általában 
megfeleltek a „jórend és a tisztes-
ség” követelményeinek, szorgal-
muk sem volt gond. A világháború 
eseményeit, vonatkozásait, szinte 
minden tantárgy feldolgozta. A hit-
tan, magyar irodalom, és történe-
lem órákon, bőségesen foglalkoz-
tak a háború tanulságaival, kiemel-
ve a hazafias önfeláldozás példáit. 
Az írásbeli dolgozatok témái közül 
néhány: „Városunk képe a háború 
alatt; Minő gondolatokat és érzése-
ket ébreszt bennem a sebesült ka-
tonák látása?; Beszéd elesett hősök 
felett; Békés és háborús szüret a 
Hegyalján”. Földrajz órákon be-
mutatták a hadszíntereket. A szak-
tanárok több alkalommal elmagya-
rázták a technika új vívmányait, 
amelyeket alkalmaztak a háború-
ban is. Énekórákon hazafias- és ka-
tonadalokat énekelt az ifjúság. A 
nemzeti ünnepeken kívül, 1916 
májusában, Újhely minden iskolá-
ja ünnepélyen megemlékezett a 
kárpáti harcokról. Talán ők, keve-
set érthettek a körülöttük zajló ese-
ményekből. De az írás-olvasással 
együtt, megtanulhatták a lemon-
dást is, olyan dolgokról, amit az-
előtt megkaphattak. A fiatalabb di-
ákok, hamarabb felnőtté válhattak. 
Ők már részt vettek a város hábo-
rús életében is, lelkesedésük hul-
lámzó volt, öröm és bánat között, 
ahogyan a hadi események alakul-
tak. 1915-16-ban, 32 gimnazista 
tanuló lépett be a Magyar Vörös-
kereszt Egylet tagjainak sorába. 

Mások a vasútállomáson lévő kö-
tözőhelyen boy szolgálatot láttak 
el, vagy átvonuló, főleg sebesült 
katonák körül szorgoskodtak. A 
nagyobb fiúk pedig, már a harctér-
re készülődtek. A sorköteles korba 
lépő és katonai szolgálatra bevonu-
lók, különböző kedvezményekben 
részesültek, amelyek megkönnyí-
tették iskolai tanulmányaikat, vizs-
gáikat. Letehették, az ún. hadi 
érettségit. Persze, akkor is voltak 
hanyagabb diákok, akik ezt jól ki is 
használták, de nem ez volt jellem-
ző. A Főgimnázium tanfolyamokat 
szervezett a már bevonult katonák 
részére tanulmányaik befejezésé-
hez. A háború folyamán, feltűnően 
emelkedett a magántanulók száma. 
1917-re, a Polgári leányiskolában, 
85-ről -206-ra, a Főgimnáziumban 
pedig már 71 fő volt.  Ennek oka 
is, a háborús, rendkívüli viszo-
nyokban rejlett. Egyfelől, a vidéki 
tanulók nem tudtak bejárni az elő-
adásokra, másrészt lányok is, mind 
többen tanultak, és a férfiak mellett 
– vagy éppen hiányukban – a nők 
is kenyérkereső foglalkozást vá-
lasztottak. A háborús jótékonyság 
„házi feladatait”, Újhely iskolái jól 
teljesítették. A tantestületek tagjai, 
nagy értékben jegyeztek hadiköl-
csönt, pénzadományokkal segítet-
ték a rászorultakat. A diákok pedig, 
mindenfélét gyűjtöttek a hadsereg 
részére: teának valót szeder cserje 
levelet, csalánt, barack és szilva-
magot, vadgesztenyét, és gyógy-
növényeket. Összeszedtek köny-
veket, a régi gumi és kaucsuk tár-
gyakat is, fémet, mindent, amire 
szükség volt. Pénzt gyűjtöttek a 
hadiözvegyek, árvák és a háború-
ban megvakult katonák számára is. 
A lányok – kézimunka tanítónők 
vezetésével – hósapkát, haskötőt, 
kapcát, harisnyát, érmelegítőt, 
térdvédőt készítettek, a harctéri ka-
tonáknak. A Hadsegélyző Hivatal 
köszönete jeléül emléklapot kül-
dött a növendékeknek. A tanulók 
meglátogatták az iskolájukban 
ápolt katonákat, több alkalommal 
élelmiszereket, italokat és cigaret-
tát osztottak szét közöttük. Év vé-
gén pedig megvásárolták, a bizo-
nyítványukra ragasztandó jóté-
konysági bélyegeket is. Szünidő-
ben a fiatalok, jótékony célú ren-
dezvényeken szerepeltek, és verset 
szavaltak. Padsoraikból kikerül-
vén, katonaként sem szakadt meg a 
kapcsolat. Volt diákok, több alka-
lommal küldtek haza levelet a 
harctérről, egykori iskolájukba. De 
az iskola sem feledkezett meg ró-
luk, a háborúban elesett tanítvá-
nyaik nevét megörökítették. A 
Kossuth, és katolikus középisko-
lákban láthatjuk szép emléktáblá-
jukat.

Haraszti György
ny. őrnagy

ÚJHELYI KÖRKÉP

Novemberi cikkünk folytatása.
Szerzőnk az első világháború zemp-
léni oktatási helyzetét kutatta.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA SÁTORALJAÚJHELY ÉS PÁLHÁZA 
TELEPÜLÉSEKEN 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Pálháza Város Önkormányzatával nyújtott be pályázatot a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírására. A projekt 250 millió forintos 
támogatásban részsült. A program célja a települések használaton kívüli vagy alulhasznosított 

területeinek fejlesztése.  

Sátoraljaújhely és Pálháza Város Önkormányzata konzorciumba tömörülve kívánja fejleszteni barnamezős 
területeiket. A fejlesztések során az érintett területeken lévő épületek felújításra vagy elbontásra kerülnek és 
új épület épül meg. A fejlesztések célja, hogy a területeket az önkormányzatok gazdasági és közcélú 
szolgáltatásokkal töltse meg.  

Sátoraljaújhelyben az egykori Határ úti laktanya területének fejlesztése valósul meg. A fejlesztéssel érintet 
ingatlanon a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet telephelyének és üzemegységeinek kialakítása történik 
meg a komplex feladatellátás érdekében. A projekt során egy főépület, valamint melléképületek és 
épületrészek felújítása valósul meg. A telephelyen asztalosműhely és lakatosműhely kerül kialakításra. A 
műhelyekben az önkormányzati feladatok ellátása mellett a lakosság megrendeléseit is teljesíteni tudják. A 
területen mintabolt és bemutatóterem létesül, ahol az üzemegységek által készített termékeket mutatják 
majd be. Az üzlet akadálymentesített megközelítése is biztosított lesz. A beruházás gazdasági forgalmat 
eredményezne, mivel a lakosság felé szolgáltatásokat nyújt.  
 

Pálházán a városközpontban található a fejlesztésbe bevont terület. Az önkormányzat célja, hogy a területen 
lévő, több használaton kívüli épület bontásával, illetve újrahasznosításával, valamint a jelenleg be nem 
épített, szennyezett területek rekultivációjával új lendületet adjon a város és a térség turisztikai fejlődésének. 
A kialakítandó épületben kereskedelmi, illetve gazdasági szolgáltató terek kerülnek kialakításra, melyeket az 
önkormányzat a helyi vállalkozóknak kíván bérbe adni. Az érintett terület jelenlegi kihasználtsága időszakos, 
májustól októberig tart, a megvalósítandó fejlesztések következtében az év minden hónapjában elérhető 
lesz. A projektnek köszönhetően korszerű körülmények között várakozhatnak a helyközi tömegközlekedési 
járatok, valamint a hegyközi kisvasút utasai. Átépített, korszerű buszöblök jönnek létre, továbbá megújulnak 
a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények, nő a kerékpártárolók férőhelyének száma. 

A projekt zárásának várható időpontja 2020. május 31. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
Projekt száma: TOP-2.1.1-15-BO-2016-00001 

További információ kérhető: 
Fejlesztési Csoport 
47/525 -100 
fejlesztes@satoraljaujhely.hu 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
SÁTORALJAÚJHELY ÉS MIKÓHÁZA TELEPÜLÉSEK BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE  
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 400 millió forint támogatásban részesült a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásából a „Sátoraljaújhely és Mikóháza települések 
belterületi vízrendezése” című projekt megvalósítására. A pályázati program célja a belterületi 

csapadék- és belvízelvezető rendszerek kiépítése. 

 
Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi 
a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést, az ár- és belvízelvezetés megoldását és a 
tulajdonukba lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Mikóháza Község Önkormányzata célként tűzte ki belterületi 
vízelvezető rendszerük kiépítését. A fejlesztést a „Sátoraljaújhely és Mikóháza települések belterületi 
vízrendezése” című pályázati program keretében hajtják végre.  

A beruházás Sátoraljaújhely településrészeit, Károlyfalvát, Széphalmot és Rudabányácskát valamint 
Mikóháza települést érinti. A projekt legfontosabb műszaki-szakmai eredménye, hogy a fejlesztés során 
Mikóháza esetében 747 méter, Sátoraljaújhely esetében 9 589 méter, összesen 10 336 méter 
hosszúságban kerülnek kiépítésre vagy felújításra a települések csapadékvíz létesítményei. Az 
önkormányzatok vállalják 5-5 fő helyi hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkákba 

A program célja a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek 
rendezése. A települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár 
veszélyeztetettségének csökkentése. A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás 
lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni ellenálló képesség 
javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele. A települések 
élhetőbbé tételével és a környezetbiztonság javításával vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, 
melynek eredménye lehet a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, 
népességmegtartó erejének növelése. A projekt illeszkedik Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területi Integrált 
Programjához. 

A projekt zárásának várható időpontja 2019. május 31. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

Projekt száma: TOP-2.1.3-BO1-2016-00005 

További információ kérhető: 
Fejlesztési Csoport 
47/525-100 
fejlesztes@satoraljaujhely.hu 
 

ÚJHELYI KÖRKÉP

Önerőből újít a kórház
Az Erzsébet Kórház épületei-
nek sorában az Északi pavilon az 
egyetlen, amelyet még nem újítot-
tak fel. Az intézmény fekvőbeteg 
ellátása nagyrészt ebben az épület-
ben van. Nyílászárók cseréjére, hő-
szigetelésre, külső homlokzat fel-
újításra már nyertes pályázata van 
a kórháznak, a belső felújításokat 
pedig önerőből kezdték el.

Postásokat  is képeznek majd a 
Trefortban

Pincér és szakács, bolti eladó, ipari 
gépész, szerszámkészítő és jármű-
ipari fémalkatrész-gyártó. A meg-
lévő ma is keresett szakmák mel-
lé új képzéssel bővíti kínálatát a 
Trefort Ágoston Szakképző Isko-

la. A Magyar Postával kötött meg-
állapodás alapján, olyan szakgim-
náziumi osztályt is indítanak, ahol 
a szállítmányozás, logisztikai terü-
leten jártas szakembereket képez-
nek majd. Az iskola nyílt napján 
részt vettek a Magyar Posta Sátor-
aljaújhelyi Fiókjának szakemberei 
is. Szóltak a postai feladatokról, és 
arról is, hogy a legjobb diákoknak 
akár már a végzés évében munka-
helyet kínálhat az állami cég.

Széphalom korábbi vezetője lett 
a díjazott

November 13-a Magyar Nyelv 
Napja. 1844-ben ezen a napon 
ismerték el a magyart hivata-
los nyelvként.  A  PIM A Magyar 
Nyelv Múzeumának hivatalos ün-

nepségén  második alkalommal 
adták át az Anyanyelvünkért és 
Széphalomért díjat. Idén ezt az el-
ismerést Fehér József nyugalma-
zott múzeumigazgató, a Kazinczy 
Társaság elnöke kapta. A muzeo-
lógus szakember három évtizedig 
volt a Kazinczy Múzeum, és a ma-
uzóleum vezetője, a nyelvmúzeum 
alapítói közösségének tagja.
(képünkön)

Szociális munka napja az ESZI 
dolgozóinak

Minden esztendőben hagyomá-
nyosan együtt ünneplik a szociá-
lis munka napját a sátoraljaújhe-
lyi segítő szakmák képviselői. A 
szociális munka napja november 
12-e 2017-től hivatalosan is mun-
kaszüneti nap az ágazat dolgozói-
nak. Igaz ez a nap ebben az évben 
éppen vasárnapra esett, de a munka 
specialitása miatt volt, akik ekkor 
is dolgozott.  Az Egyesített Szoci-
ális Intézmény vezetője idén is át-
adott jubileumi jutalmakat és igaz-
gatói dicséretet. Ez utóbbit Pásztor 
Istvánné az intézmény könyvelője 
vehette át. 

Több hóágyúval készülnek
A Zemplén Kalandpark két sípá-
lyán várja idén is a téli sport ked-
velőit. A csúszókat 4 felvonó szol-
gálja ki. A téli szezonra sikerült bő-
víteni az eszközparkot is. Pályázati 
forrásból és az önkormányzati ön-

RÖVIDHÍREK
erő biztosításával 3 hóágyút és egy 
hótömörítő gépet vásárolt a park.

Újhelyi fiú a tehetségkutató
döntőjében

Sokan szurkoltak itthonról is Gu-
lyás Rolandnak, aki az egyik ke-
reskedelmi televízió  tehetségkuta-
tójában a legjobb három közé ju-
tott. A fiatal fiú gyermekkorát Sá-
toraljaújhelyen töltötte, ezért in-
nen is sok barát, ismerős támogat-
ta szavazatával. Gratulálunk az el-
ért eredményéhez!

Szerkesztette:
Kassai-Balla Krisztina

fotó: PIM A Magyar 
Nyelv Múzeuma
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A Zemplén Televízió műsora 
2017.12.23. - 2018.01.03.

RÉGEN TÖRTÉNT

December 23. szombat
18.00: Egyházi közvetítés. 
19.00: Megyei híradó
19.30: Zempléni mozaik: Dr. 
Szatmári Zsolt klarinétművész 
December 24. vasárnap 
18.00: Bokréta Művészeti Iskola 
gálaműsora 
19.20: G. F. Händel - Dettingen Te 
Deum  
December 25. hétfő Karácsony
18.00:„Tisztelettel adózva a 
magyar nemzetnek” 
19.00: Hegyalja Népi Együttes 
műsora 
19.40: Dívák a Zempléni 
Fesztiválon 
December 26. kedd Karácsony
18.00: Herminamező árnyai. 
Tisza István miniszterelnök 
meggyilkolásáról. 
19.00: „Jön a gőzhajó” Mini 
Együttes Sárospatakon
December 27. szerda
18.00: ZF. Megérhető zene 
19.00: Hír7
19.20: A történet folytatódik… 
Ásatások az Újhelyi Várban 
December 28. csütörtök
18.00:Parlamentben történt
19.00: Hír7
19.20: Tátrától a Tiszáig 
19.40: Nyitott Pincék Napja 
Hercegkúton 

December 29. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Gymes Koncert 
Sátoraljaújhelyen 
19.40: Dolly Plusz Koncert 
Pálházán 
December 30. szombat
18.00: Gyermekeinkért 
Jótékonysági Est 
19.00: Megyei híradó
19.30: Zempléni portré. Dr. Tóth 
Dezső házi gyermekorvos
December 31. vasárnap
18.00: Az éven történt
19.00: Zemplén Zenéi - Lavotta 
Kamarazenekar és Rolla János 
Január 01. hétfő
18.00: A Padlás – diákszínházi 
előadás
19.00: 50 éves a Crystal 
Január 02. kedd
18.00: Ellopott évek. 
Hercegkútiak kényszermunkán a 
Szovjetunióban
19.00: Hír7
19.20: Gazdasági magazin. 
Január 03. szerda
18.00: Elvették a fényt. A 
sátoraljaújhelyi zsidóság története
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere

Olvasókör. Az újhelyi olvasókör 
tudvalevőleg a Rácz-féle ház eme-
leti részének négy termében van 
elhelyezve, Újabban kellő kénye-
lemmel berendezve, ezer kötetet 
meghaladó könyvtárával, napi- és 
szépirodalmi lapok sokaságával, 
társasjátékokkal és új, fordítható 
tekeasztallal fölszerelve, kedves 
találkozó és szórakoztató helye az 
hivatalnok-sereg nagy kontingen-
sének és az intelligensebb polgár-
ság csekély részének. Ezeket most 
azért mondjuk el, hogy a még be 
nem lépett, és oda illő elemeket a 
belépésre serkentsük, részben pe-
dig azért, hogy az elnökségnek és 
a választmánynak, melynek a kör 
virágzása köszönhető, elismeréssel 
adózzunk. (Zemplén 1890. 50. sz. 
dec. 14.)
Megfagyott Daru József koldus, 
aki míg el nem nyomorodott, be-
csületes munkával kereste kenye-
rét. A vásártéri egyik fabódéban ta-
lálták megdermedve, a városi ha-
tóság gondoskodott temetéséről. 
(Zemplén 1890, 51. sz. dec. 21.)
Az evang. egyház templomot ké-
szül építtetni, eredményesen meg 
is indult rá a gyűjtés.
Folytatják Újhely utcáinak fásítá-
sát. A Széchenyi teret ültették be 
legutóbb fiatal hársfákkal.
(Zemplén 1891. 49. sz. dec. 6.)
Vasúti összeütközés. Ddec. 1-én a 
hajnali órákban Szomotor felől ér-
kező 433. sz. tehervonat az újhelyi 

pályaudvartól mintegy 500 m-re, a 
távjelző előtt, a nyílt pályán kény-
telen volt megállni, és majdnem 3 
órán keresztül ott vesztegelt, mert 
helyhiány miatt nem engedték be 
a pályaudvarra. 6 óra már elmúlt, 
mikor érkezett Munkács felől, me-
netrend szerinti pontossággal a 
403. sz. gyorsvonat. Mozdonyve-
zetője a sűrű ködben csak mintegy 
20 lépésnyi távolságból vette ész-
re a tehervonatot. Azonnal a leg-
erősebb ellengőzzel lassított, de 
az ütközés elkerülhetetlen volt. Az 
ütközés után négy teherkocsi tor-
lódott egymásra. Kettő pozdorjá-
vá törten a töltésről az árokba zu-
hant, kettő pedig szintén összezúz-
va maradt a vágányokon. A kocsik 
rakománya kő, és zsákokban őrölt 
só volt, meg tölgyfadonga. Ezek 
szanaszét szóródtak a pályatesten. 
A gyorsvonatnak csak a mozdo-
nya sérült meg: egyik tárcsája tört 
le meg a lámpája. A többi kocsiban 
nem esett kár egyik szerelvényben 
sem, sőt a vasúti személyzet és az 
utasok közül sem sérült meg sen-
ki. Az állomásfőnökség nyomban a 
helyszínre sietett, délután 4 órakor 
már megindulhatott a forgalom. 
Egy forgalmi hivatalnok mulasztá-
sa okozta a balesetet, mert nem en-
gedte be 3 órán át a tehervonatot a 
pályaudvarra, és nem jelezte, hogy 
a gyorsvonatot Szomotornál tar-
tóztassák föl. (Zemplén 1893. 49. 
sz. dec. 3.)

Gyűjtötte: Dr. Csorba Csaba

 

ÚJÉVI KONCERT 
2018. január 6. (szombat) 1800 órától 

a Latabár Színházban 
 

A hangversenyen  
fellépnek: a Dohánygyári  

Fúvószenekar és 
Vendégei 

Vezényel: Szatmári György 
 karnagy 

Jegyár: 2.500,-Ft/db 
Jegyek  a Kossuth Lajos 

 Művelődési Központban 
és a szervezőknél kaphatók 

 

A jótékonysági koncert bevétele; 
a Közjóért és a Dohánygyári 
Fúvószenekarért Alapítványok 
céljaira kerül felhasználásra. 

Mindenkit szeretettel 
várunk! 

Rotary Club Sátoraljaújhely 
és a Zenekar 
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SZÉP HÁZAK, VIRÁGOS UDVAROK
Tiszta udvar, rendes ház. Sátoraljaújhelyen szerencsére sokan vannak, akik nem csak tiszta, de szép virágos udvart, kertet, erkélyt tartanak. A város 
pedig idén is díjazta a szépítőket. A város legszebb kerjének kiválasztása mellett, tíz tornác, húsz-húsz ablak, erkély és előkert lett díjazott. A képvi-
selők és a város vezetői pedig különdíjakat is átadtak. Valamennyi díjazott képét nem tudjuk bemutatni, de aki kÍváncsi a virágos házakra, vagy öt-
leteket szeretne meríteni, azt javasoljuk tekintsék meg a polgármesteri hivatal aulájában kiállított tablókat. Gratulálunk a nyerteseknek!

ÚJHELYI KÖRKÉP
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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
SÁTORALJAÚJHELYI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK FEJLESZTÉSE 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 299,99 millió forint támogatásban részesült a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program pályázatán a „Sátoraljaújhelyi óvodák és bölcsődék 
fejlesztése” című program megvalósítására. A projekt célja a minőségi nevelés infrastrukturális 
feltételeinek biztosítása, a kapacitásbővítés, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek 
megfelelő, fenntartható működés biztosítása. 

A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde többcélú 
intézmény, több telephelyen biztosítja a 0-7 éves korú gyermekeket nevelő szülők igényeinek kielégítését. A 
program keretében megtörténik a Hétszínvirág Óvoda bővítése és felújítása és ugyanezen az ingatlanon 
található bölcsődéhez tartozó udvar felújítása. A Diana Művészeti Tagóvodában 600 adagos főzőkonyha 
kerül kialakításra, mellyel a település óvodai és bölcsődei étkeztetése megoldott lesz. Az intézmény 
bővítésére is lehetőség nyílik, melyet emeletráépítéssel kívánnak elérni.  A projekttel érintett további két 
intézményben csak melegítőkonyha lesz kialakítva. A Károlyfalvai Tagóvoda belső felújítása és 7 fős Mini 
Bölcsőde bővítése történik meg, így a bölcsődés korú gyermekek helyi intézményben történő elhelyezése 
megoldódik.  
A program eredményeképpen egészséges, biztonságos és motiváló környezet jön létre a gyermekek 
számára, valamint megteremtődnek az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételei. A 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása történik 
meg.  
 
A projekt zárásának várható időpontja 2018. október 31. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
Projekt száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00079 

További információ kérhető: 
Fejlesztési Csoport 
47/525 -100 
fejlesztes@satoraljaujhely.hu 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
ZÖLDEBB ÉS VÁROSI FUNKCIÓKBAN GAZDAGABB SÁTORALJAÚJHELY  
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 299,98 millió forint támogatásban részesült a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásából a „Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb 
Sátoraljaújhely” című projekt megvalósítására. A program célja Sátoraljaújhely járásközponti 
szerepének erősítése, a városi életminőség javítása, a város környezeti állapotának javítása és a 

városi funkciók megerősítése. 

Sátoraljaújhelyben az utóbbi évek rehabilitációs programjai során több rekreációs tér újult meg, azonban az 
elkezdett munkát szükséges folytatni.  A közösségi terek, sportlétesítmények egy részének állapota 
fejlesztésre szorul. A felújítások hatására vonzó városkép alakul ki, mely hozzájárul a színvonalasabb 
közösségi élet feltételeinek megteremtéséhez, növeli a település népességmegtartó erejét. A 
környezettudatos szemléletformálás, az egészséges életmód erősítése, a rendezett, egységes városkép 
kialakítása, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a lakatlan ingatlanok funkcióval való megtöltése 
a városban kiemelt jelentőségű prioritást élvez. A korábbi rehabilitációs programok folytatásával a belváros 
jelentős része megújul, mely mind a lakosság, mind a látogatók számára ideális környezetet biztosít 
szabadidejük eltöltésére. A zöldfelületek növelése nemcsak kellemesebb környezetet biztosít, hanem 
lehetőséget ad szabadidős programok megrendezésére is. A belváros fejlesztése hozzájárul a kereskedelmi 
és szolgáltató egységek színvonalasabb környezetének kialakításához.   

A projektnek köszönhetően megújul a jelenleg nem üzemelő Dohány úti sportpálya. A sportöltöző 
épületének szigeteléssel és nyílászáró cserével történő teljes felújítása valósul meg. Az öltöző 
energiatakarékos és megújuló energiával kombinált felújítása új funkciókat ad az épületnek (pl.: büfé, 
kölcsönző, szauna, orvosi szobák kialakítása). A sportpálya a lakosság sportolási igényeit lesz hivatottak 
kiszolgálni. Az új komplexumban a sportágak széles választéka lesz elérhető (tollaslabda-, futó-, streetball-, 
tenisz-, kézilabda-, kosárlabda és atlétika pályák), így széles körű lehetőségeket biztosít a sportolni 
vágyóknak. A pálya mellett parkolók épülnek, valamint telepítésre kerül 2 darab térfigyelő kamera is. 

A projekt keretében kiépül a Kossuth Tömb belső energiatakarékos közvilágítási rendszere, valamint 
kiszolgáló épület, valamint illemhelység épül.  A zöldfelülethez kapcsolódóan tájékoztató táblák és kerti 
bútorok, valamint a zöldterület használatát segítő vízáteresztő sétáló utak és akadálymentesített burkolt 
gyalogutak és felületek lesznek kialakítva.  

A projekt tartalmaz környezettudatosságra, energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, a program 
elemeit bemutató, hasznos gyakorlatok elterjesztését segítő akciókat. A projekt infrastrukturális elemeihez 
kapcsolódva bemutatásra kerül a megújuló energiák hasznosítása, valamint a vízvisszatartás és 
vízhasznosítás elvei és a gyakorlatban hasznosítható lakossági elemei. A projekt zárásának várható 
időpontja 2019. szeptember 30. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
Projekt száma: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009 
További információ kérhető: 
Fejlesztési Csoport 
47/525-100; fejlesztes@satoraljaujhely.hu 


