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SZÉP HÁZAK ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL

A sátoraljaújhelyi önkormányzat 
egy 2007-ben alkotott helyi ren-
deletében szabályozza, hogy a ma-
gánlakások és társasházak felújí-
tásához milyen támogatást ad. Az 
igénylőknek lehetőségük van ka-
matmentes visszatérítendő és akár 
vissza nem térítendő támogatáshoz 
jutni attól függően, hogy a családi 
ház vagy társasház a város mely te-
rületén helyezkedik el. A pályáza-
tok beadási határideje június 15. 
A támogatás célja az, hogy a vá-
ros épületállományának állaga ja-
vuljon. A támogatás fordítható ut-
cai homlokzat, lábazat, díszítőpár-
kány, tagozat felújítására. A közte-
rületről látható kapu, egyéb a köz-

MERÉSZEN ÉS BIZAKODVA VÁRNI AZ ÚJAT

területre nyí-
ló nyílászá-
rók, erkélyek 
és kapubejá-
rók cseréjé-
re, javításá-
ra, valamint 
az épület ar-
culatához il-
leszkedő, je-
lenleg hi-
ányzó kapuk 

pótlása.  A támogatást akár 1. 200 
ezer forint is lehet, ha a mellék-
letben meghatározott utcában álló 
társasházak igénylik azt (Kossuth 
tér 8-30., és Széchenyi tér 2.sz.) 
kamatmentes visszatérítendő tá-
mogatás lehet igényelni akkor, ha 
a homlokzat felújítás a kapu és ka-
pubejáró felújítását is tartalmaz-
za. Ilyenkor a pályázatokat elbírá-
ló Városüzemeltetési és Gazdasá-
gi, Városfejlesztési és Vagyongaz-
dálkodási Bizottságok maximum 
800 ezer forint összegben határoz-
hatják meg a forrást, ha ugyanezt a 
kapu és kapubejáró felújítása nél-
kül kérik lakók, akkor legfeljebb 
600.000 forintot adhatnak. A tá-

mogatott,  de nem kiemelt utcák-
ban álló családi házak esetén a ter-
vezett összköltség 40 %-a, de leg-
feljebb 300.000 Ft kamatmentes 
visszatérítendő támogatás kérhető. 
Vissza nem térítendő támogatást 
a kiemelt közterületen álló házak 
kaphatnak, ezek a Hősök, Széche-
nyi, Kossuth, Táncsics téri ingatla-
nok. Az itt lakók a felújítás terve-
zett összköltségének 20 %-át, de 
legfeljebb 600.000 Ft-ot kapnak a 
várostól, ha vállalják házaik külse-
jének renoválását. A polgármester 
szerint, az épületek állaga, minősé-
ge, külső szépsége bizonyítvány a 
városról, a vendégek és az itt lakók 
közérzetének is befolyásolója. A 
lehetőségek függvényében mindig 
prioritásként 
kezelte az ön-
kormányzat 
a homlokzati 
felújításokat. 
Ezért a több 
mint 11 éve 
megalkotott 
rendelethez a 
költségvetés-
ben is bizto-

sítunk forrást, ehhez pedig csatla-
kozik a sétálóutcán és a belváros-
ban álló olyan ingatlanok felújítá-
sa, melyek részben, vagy egészben 
önkormányzati tulajdonban van-
nak. Ezeket a házakat a közmun-
kaprogram pályázataiból kezd-
te el megszépíteni a város. Össze-
tett feladat ez, hiszen a települési 
arculati kézikönyvben meghatáro-
zott módon, a város főépítésze ál-
tal adott iránymutatást is figyelme 
kell venni, és ha magántulajdonos 
is van a házban meg kell egyez-
ni arról, milyen mértékben viselik 
a terheket. Az elmúlt éven így fel-
újított házaknál csak a csatornázás-
ban kértek segítséget az ott élőktől. 

Batta Dávid
Georgikon Görögkatolikus Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskola és Szakgimná-
zium
„Köszönöm szépen a tanáraimnak 
a sok áldozatos munkát, amely-
lyel felkészítettek az érettségire. 
Én nem a szakképzésemnek meg-
felelően tanulok tovább, így a köz-
ismereti tárgyakban is sok segítsé-
get kaptam, hogy céljaimat megva-
lósítsam
Szalánczi Dóra
V. István Katolikus Szakgimná-
zium és Gimnázium
Én négy éve éppen azért választot-
tam a kerit, mert nagyon sokoldalú 
a képzési kínálata. A pedagógusok 
szinte baráti kapcsolatban vannak 
a diákokkal, mindenben számítha-
tunk rájuk. Ezt a támogatást nem is 
tudjuk eléggé megköszönni. Sok 
közös élmény köt össze bennünket 
most már örökre.
Szabó Alexandra
SZSZC Sátoraljaújhelyi Trefort 
Ágoston Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
Felvidékiként én nagyon örülök 
annak, hogy itt Sátoraljaújhely-
ben tanulhattam, szereztem szak-

Többéves hagyomány, hogy a város vezetői a ballagás hetében emlék-
könnyel ajándékozzák meg az érettségi vagy a szakvizsgák előtt álló fi-
atalokat, és biztató és visszaváró gondolatokat adnak nekik útravalóul 
„Ezek a találkozók mindig megerősítenek engem abban, amit pedagó-
gusként korábban is tapasztaltam, hogy az új generáció semmivel sem 
rosszabb, mint mi voltunk, vagy az előttünk élők, csak másképp kell őket 
motiválni. El kell nekik mondani azt is, hogy nem is olyan sok idő múl-
va ők fogják vállalni azt a munkát, amely ahhoz szükséges, hogy olyan-
ná váljon ez a város, amilyenné ők szeretnék” – mondta a város polgár-
mestere. Az ajándékozás mellett minden itt tanuló diákot „újhelyivé” fo-
gadnak, és felajánlják nekik a lehetőséget, hogy tanulmányaik befeje-
zése után itt folytassák az életüket.„Rövid távú jókívánságként mindig 
azt mondom a tanulóknak, hogy az érettségin kapjanak olyan érdemje-
gyet, amilyet szeretnének. Aztán pedig felhívom a figyelmüket arra, hogy 
a most elkezdett fejlesztések valójában nekik szólnak, hiszen a jelen épít-
kezései mindig a jövőt érintik. Ezért, ha el is hagyják a várost egy rövid 
időre, tanuljanak vagy dolgozzanak bárhol a világon, jöjjenek vissza, és 
hasznosítsák itt a tudásukat.” – mondta Dankó Dénes alpolgármester.

mát, és reméljük érettségit is. Na-
gyon jól éreztem itt magam, és sze-
rencsés vagyok, hogy ennyi bará-
tot, ismerőst szereztem az elmúlt 
évek alatt.
Gálya Renáta
SZSZC Kossuth Lajos Gimnázi-
uma, Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája
Én nem itt kezdtem a középisko-
lát, de mert Felvidéken bezárták az 
iskolát, így kerültem ide. Ma már 
nagyon örülök, hogy így döntöt-
tem, mert nagyon szeretem ezt a 
várost, az iskolát, és az embereket, 
akik itt élnek.

KBK

Batta Dávid, Szalánczi Dóra,
Szabó Alexandra, Gálya Renáta
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ZEMPLÉNI MOZAIK
Átvette képviselői megbízólevelét Dr. Hörcsik Richárd

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 5. számú egyéni választókerület Vá-
lasztási Bizottságának elnökétől Dr. Főnyedi Bélától vehette át megbízó-
levelét dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. A politikus a 2018-
as országgyűlési választásokon a választókerületben a szavazatok 49%-
át szerezte meg. Ezzel hetedik parlamenti munkáját kezdi meg, ebből 
hatszor egyéni mandátummal jutott a magyar országgyűlésbe. A Város-
háza dísztermében megtartott mandátumátadón arról beszélt, hogy eb-
ben a ciklusban sem szeretne kevesebbet dolgozni, mint az elmúlt kö-
zel negyed évszázadban. A következő négy év legnagyobb feladatának a 
megkezdett uniós és hazai források hatékony felhasználásának segítését 
tekinti Abaújban és Zemplénben.

Belterületi vízrendezés
Széphalomban a Kazinczy, Hosszúláz, Temető, Kisvasút, Ybl Miklós, 
Jakubinus utcákat érinti a belterületi vízrendezés. Sátoraljaújhely Ön-
kormányzata 300 millió forintos Európai Uniós támogatás nyert három 
település Széphalom, Károlyfalva és Rudabányácska víz- és csapadék-
víz elvezetési problémáinak megoldására. A legfontosabb a víznyelők 
kiépítése, ezzel kezdte a munkát a kivitelező Széphalomban, kialakítják 
az elvezető árkokat és a befogadó csatornákat is. Az érintett szakaszo-
kon a helyreállítás mellett a csapadékvíz-elvezető árok és a kapubejárók 
egységes felújítását tervezik. Mert a pályázat nem teszi lehetővé, hogy 
egy lakásnál több kapubejáratot is térkövezzenek, ezt az önkormányzat 
saját erőből oldja meg.

Áprilisi ösztöndíjas
Szakácsnak tanul, és szeretne minél jobb lenni ebben a választott szak-
mában. Meggyesi Alexandra a SZSZC Sátoraljaújhelyi Terfort Ágoston 
Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója lett az áprilisi polgármeste-
ri ösztöndíjas. A 10. évfolyamos lánynak az egész családja a vendéglátás-
ban dolgozik, testvérei is a Trefort tanulói voltak. Osztályfőnöke szerint  
az osztályban mindenki nagyon örült, hogy Alexandra lett kiválasztva, 
ez pozitív megerősítés volt számára is. A szorgalmas és céltudatos lány 
örömmel vette át pénzjutalommal is járó elismerést.

 

Egészségpontok a településrészeken
A Segíteni Embertársainkon Közhasznú Alapítvány céljai között szere-
pel az egészséges életmód elősegítése. Éppen ezért ajánlott fel a sátoral-
jaújhelyi városrészekben élők számára olyan műszereket, amelyek segít-
ségével a lakosok rendszeresen ellenőrizhetik egészségi állapotukat. A 
Károlyfalván, Széphalomban és Rudabányácskán élők ingyenesen hasz-
nálhatják majd a vérnyomás- és vércukorszintmérőket. Az orvosi műsze-
reket a polgármesteri hivatalban vették át a településrészek önkormány-
zati képviselői.

Ungvári pincék megújítása
A Tokaj-hegyalja világörökség részét képező Ungvári pincesor terüle-
tének rekonstrukciója is szerepel abban a programban, amely több mint 
három milliárd forint támogatási forrást tartalmaz, és a kiemelt tájegy-
ség 27 települését érinti. Sátoraljaújhelyen több mint 200 millió forint jut 
a pincekertre. Ebből a pénzből új sétányokat alakítanak ki, padokat he-
lyeznek el és készül egy szabadtéri színpad 360 főt befogadó nézőtérrel, 
és egy zárt színpadi kiszolgáló térrel. A beruházás nem látványos, de an-
nál fontosabb része a terület csapadékvíz elvezetése. A pályázat csak az 
önkormányzati kezelésben lévő ingatlan földfelszíni rekonstrukciójára 
szól, a magánkézben lévő pincék rendbetételét nem tartalmazza.

Gombás mesekönyv kiadására gyűjt a ZGE
Gombás meséskönyv kiadására gyűjt a Zempléni Gombász Egyesület. 
A térség legnagyobb természetvédő és ismeretterjesztő civil szervezete 
két éve tervezi, hogy egy különleges kiadványt jelentet meg. 2016-ban 
gombás mesék írására írtak ki országos pályázatot, 2017-ben a legjobb 
16 mesére kértek rajzokat a gyerekektől. A kiválasztott alkotások lesz-
nek a könyvben, amelyet gombákról szóló információkkal, de még szí-
nezhető melléklettel is kiegészítenek. A sátoraljaújhelyi önkormányzat 
is támogatja a kezdeményezést.

Összeállította: László Mária
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Idén is népszerű a Miskolci Egye-
tem Sátoraljaújhelyi Képzési Köz-
pontjának védőnői képzése.

A tavalyinál is többen, 76-an je-
lentkeztek az egyetem egészség-
ügyi karának újhelyi tagozatára. A 
kar harminc fős keretszámot hirde-
tett meg, ebből 20 első helyes je-
lentkezőről tudnak. A számok alap-
ján biztos, hogy ismét lesz ilyen 
képzés a városban. Nagyon örü-
lünk annak, hogy ilyen sikeres ez a 
képzés itt Sátoraljaújhelyen, való-
színűleg ennek az is az oka, hogy 
Magyarországon egyedül itt lehet 
védőnői végzettséget levelező mun-
karendben szerezni. Úgy látszik, 
hogy van igény erre a formára. A 
jelentkezők statisztikája is mutat-
ja, nem csak a megyéből, hanem a 
fővárosból, de még Somogyból és 
a Balaton mellől is érdeklődnek a 
képzés iránt. A jelentkezők korösz-
szetétele és lakóhelye is vegyes, de 
az inkább idősebbek, és inkább kis-
településekről adták be jelentkezé-
süket ide – mondta el lapunknak 
Kis-Tóth Emőke az egészségügyi 

NON-DOKTOROK KÉPZÉSE A CÉL
kar dékánja. Jelenleg is 20 hallga-
tója van a központnak ezen a sza-
kon, többségüknek van valamilyen 

egészségügyi alapkép-
zettsége. Ennek ellenére 
a kar csak az elmúlt fél-
évben 86 tanulástámoga-
tó órát szervezett, a meg-
hirdetett kurzusok mel-
lett. Ezzel segítették hall-
gatóik előmenetelét, így 
az első félévet minden-
ki nagyon jó eredmény-

nyel zárta – tudtuk meg a dékán-
tól. A kar szeretné megvetni a lá-
bát a városban, két éve dolgoznak 
azon, hogy a védőnő képzés mel-
lett a diplomás ápoló szakot is el-
indíthassák itt. Szükség is van az 
egészségügyi szakemberek képzé-
sére, hiszen az orvoshiányt diplo-
más ápolók alkalmazásával enyhí-
tenék. A non-doktori képzés alap-
ját pedig a négy éves BSc szak te-
remti meg. A kiterjesztett hatáskö-
rű okleveles ápolóképzést beveze-
tő országok tapasztalatára építve a 
magyar egészségügyi kormányzat 
is gondolkodik ezen a megoldáson. 
Ez azt jelentené, hogy a négy éves 
diplomás ápoló alapszakra épülve 
három félév alatt mesterképzésben 
tudnának orvosi jogosultságokat is 
adó diplomát szerezni a szakápo-
lók. Ezzel  az akár több éve, vagy 
évtizede háziorvos nélkül lévő te-
lepüléseken lenne újra egészség-
ügyi szakember. Ezt a stratégiai 

célt szeretné erősíteni az egyetem, 
és elsőként itt Sátoraljaújhelyen 
elindítani a diplomás ápoló alap-
képzést levelező munkarendben. 
Akkreditációra már beadtuk ezt 
a képzést, most van felülvizsgálat 
alatt. Nagyon bízunk abban, hogy 
a kormányzati szándék is támo-
gatja a tervünket. Mi már nagyon 

Indulnak a kátyúzások
a városban

Májusban indulnak a kátyúzá-
sok Sátoraljaújhelyben. A feladat-
ra 10 millió forintot fordít tavasz-
szal az önkormányzat. Az ilyen jel-
legű útjavítások mellett idén, több 
utca teljesen megújul. A Károlyi 
lakótelepen is folytatódnak parko-
lók helyreállítására irányuló mun-
kálatok.

Közlekedik a család

KRESZ ismereteikről, egészség-
ügyi és vezetési képességeikről il-
letve kerékpáros ügyességükről 
adtak számot azon családok tag-
jai, akik részt vettek a Sátoraljaúj-
helyi Rendőrkapitányság illetve a 
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei 
Tanya és Falugondnokok Egyesü-
lete Közös szervezésében zajlott 
„Közlekedik a család” című verse-
nyen. A felmenő rendszerű vetél-
kedősorozat célja, hogy felhívja a 

RÖVIDHÍREK
ajánlását kapta meg a Hétszínvirág 
Óvoda és a Köveshegyi Idősek 
Otthona. Az 1991-től fennálló 
szervezet franekeri társasága az el-
múlt év telén feloszlott, a tagdíjból 
megmarad pénzüket három egyen-
lő részre osztva két sátoraljaúhelyi 
és egy nyíregyházi intézménynek 
ajánlották fel. A magyar szervezet 
továbbra is működik, szeretnének 
találni egy holland, franekeri civil 
szervezetet, akikkel kulturális te-
rületen továbbra is tartani tudják a 
kapcsolatot.

Sakkverseny nagyjaink
nyomában

figyelmet a körültekintő, megfon-
tolt közúti közlekedés fontosságá-
ra.

Nyelvhagyomány,
népi hagyomány

Anyanyelvünk évszázadokon át 
vezet vissza bennünket a múlt-
ba, erőseb írásos emlékeinknél. 
A Néphagyomány, nyelvi hagyo-
mány című konferencián a nyel-
vünkben megmaradt emlékek 
után kutatók mutatták be mindezt 
Széphalomban. A konferencia mel-
lett Kalandozás mondókáink vilá-
gába címmel új poszter kiállítás 
nyílt a Magyar Nyelv Múzeumá-
ban, amely a magyar népi játéko-
kat, mint nyelvi emlékeinket muta-
tatja be.

Boruth Elemér vers és
prózamondó verseny

Tizenötödik alkalommal állítot-
tak emléket vers- és prózamon-
dó versennyel Boruth Elemérnek a 
Zempléni Újság megalapítójának, 
főszerkesztőjének, a közírónak. A 
Lavotta János AMI szervezésében 
meghirdetett irodalmi vetélkedőt a 
magyar költészet napján rendezték 
meg.

Búcsúajándék a Franeker-
Sátoraljaújhely Baráti Tár-

saságtól
A Franeker-Sátoraljaújhely Bará-
ti Társaság holland részének fel-

Az STK Sakkszakosztály vezetője 
Dr. Kardos János szervezett sakk-
versenyt Sátoraljaújhelyben. A Pe-
tik Rezső emlékversenyen ifjúsági 
és felnőtt kategóriában 30 verseny-
ző ült le a sakktábla mellé. 6 éves-
től egészen 84 éves korig volt játé-
kos. A 22 felnőtt között sátoraljaúj-
helyi, felvidéki, hegyközi és sáros-
pataki játékosok is voltak. A leg-
jobb Balog László sárospataki sak-
kozó lett. 

Összeállította: László Mária

CIVILEK TÁMOGATÁSA

A helyi civil szervezetek támogatására írja ki minden évben a sá-
toraljaújhelyi önkormányzat azt a pályázatot, amelyre olyan új-
helyi székhelyű alapítványok, egyesületek, klubok, egyéb for-
májú társaságok jelentkezhetnek, akik városi, járási vagy regio-
nális jelentőségű közművelődési rendezvényt szerveznek. Az eh-
hez szükséges kiadásaikhoz nyújt támogatást, vagy más pályá-
zatok önerejéhez ad forrást a várost. Egy pályázó évente egy té-
mában nyújthat be támogatási igényt, és ebben fel kell tüntetni 
a rendezvény, vagy esemény célját, rövid történetét, célközön-
ségét, és annak költségvetését is. Az önkormányzat másfél mil-
lió forintot szán erre a támogatásra, így egy-egy szervezet maxi-
mum százezer forintot nyerhet, de az elmúlt években csak a na-
gyon kiemelt jelentőségű rendezvényt szervezők kaptak ekkora 
összeget.

A benyújtás módja: a pályázatot a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői Titkárságán – Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. – kell zárt 
borítékban, feltüntetve „Pályázat” benyújtani levélben, vagy sze-
mélyesen. A pályázatokat a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság a pályázat benyújtásától számított 30 
napon belül bírálja el, a támogatási összeg kifizetése a megkötött 
támogatási szerződés alapján történik.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 
L ütem: 2018. május 31. 12.00 órai beérkezéssel 
II. ütem: 2018. július 31. 12.00 órai beérkezéssel 

készülünk, elindítottuk a szakem-
berek felkészítését, és reméljük a 
2019/20-as tanévre már ezt a sza-
kot is meghirdethetjük a Sátoral-
jaújhelyi Felsőoktatási Képzési 
Központban – mondta a Kis-Tóth 
Emőke

KBK
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A PIARISTA KOLLÉGIUM DIÁKJAI TESZI(K) AMIT KELL
A tevékeny szeretet mindennapi 
megismerésére, gyakorlására kí-
vántunk lehetőséget teremteni a 
sátoraljaújhelyi Piarista Kollégium 
diákjai számára, amikor létrehoz-
tuk a TESZI (Tevékeny Szeretet 
Iskolája) csoportját. Megalakulá-
sa, 2017 novembere óta a csopor-
tot alkotó 15 fiatal kollégista he-
tente találkozik, hogy szabadidejét 
az önzetlen felebaráti szeretetnek 
áldozza. A csoporttal alkalmat kí-
vántunk teremteni ennek az energi-
kus korosztálynak arra, hogy meg-
tapasztalhassák: a meg nem értett-
ség, az el nem fogadottság, a bizal-
matlanság érzése, megélése má-
sok életében is jelen van; hogy 
megmutassuk: merjük megismerni 
azokat, akiket gyöngének, elesett-
nek tartunk. Mert ha megnyílunk 
feléjük, akkor eljuthatunk szemé-
lyes szabadságunkhoz egy olyan 
világban, ami a sikert és a telje-
sítményt tartja a legfontosabbnak. 
Ekkor az együttérzés, a megértés 
és a bizalom megnyithatja az éle-
tet előttük. A TESZ-is diákok ed-

digi tevékenységük során játszó-
házra hívták a kollégiumba a Pia-
rista Tanoda gyerekeit Húsvétkor, 
ami nagy meglepetést és sok játé-
kot, kacagást jelentett a kisebbek-
nek. A Piarista templom híveinek 
ismerkedő estet szerveztek, saját 
sütésű fánkkal kínálva őket a nagy-
böjtben. Legutóbb Anyák napján a 
nagymamákat köszöntötték. Mű-
sorral, saját készítésű süteménnyel 
és ajándékkal várták a nagymamá-
kat, az ünnepséget közös éneklés, 
élőzene és szeretetvendégség zár-
ta. A heti találkozók célja, hogy a 
fiatalok megismerjenek, megta-
pasztaljanak a sajátjuktól eltérő 
élethelyzeteket, amiben más gene-
rációk, fogyatékkal élő embertár-
saik élnek. Hogy lehetőségük le-
gyen a szívükben helyet kialakíta-
ni mások örömének, mindennapja-
inak. Így önkéntes szolgálatuk so-
rán beszélgetésekkel enyhítik az 
idős betegek magányát a sátoralja-
újhelyi kórházban, továbbá segítik 
az uzsonnaosztást. A Piarista Tano-
da kisdiákjait korrepetálják, a Ka-
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tolikus Karitászban élelmiszerado-
mányok raktározásában vesznek 
részt. A Piarista Önkéntes Csoport 
programja keretében egyedülálló 
időseket keresnek meg otthonuk-
ban és segítenek nekik a takarítás-
ban. A Búzavirág Alapítvány vak 
és látássérült tagjaival csörgőlab-
dát játszanak.  Az csoport diákjai 
megpróbálják bevonni társaikat is 
a tevékenységükbe. Ballagás alkal-
mával, a fiatalok ötlete volt, hogy a 
végzős diákok rokonai virágcsokor 
helyett, az arra szánt pénzt a Búza-
virág Alapítványhoz juttassák el. A 
TESZI cso-
port diákja-
inak szemé-
lyes fejlődé-
sét lelki és 
ö n i s m e r e -
ti képzések-
kel támogat-
juk. A lel-
kész, pszi-
chológus és 
védőnő által 
vezetett in-

teraktív foglalkozásokon alkalmuk 
adódott mélyebben megismerni 
valós személyiségüket, valamint 
szakembertől, első kézből kaphat-
tak részletes tájékoztatást azokban 
a kérdésekben, amik korosztályu-
kat elsősorban foglalkoztatják és 
érintik. Önzetlenül, felebarátjukat 
segítve tevékenykednek, teszik a 
jót. 

Fehérné Tamás Marian
pogramvezető

10 éves születésnapját
ünnepelte 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Egy évtizeddel ezelőtt a sátoral-
jaújhelyi székhelyű Kazinczy Fe-
renc Társaság kezdeményezésére 
jött létre Kazinczy Ferenc életének 
és nyughelyének helyszínén, Szép-
halmon A Magyar Nyelv Múzeu-
ma. A nyelvújítás szellemi örök-
ségét ápoló, az igényes nyelvhasz-
nálatot szorgalmazó és ennek érde-
kében nyelvészeket, a média kép-
viselőit, pedagógusokat tömörí-
tő szervezet megnyerte magának 
az akkori megyei közgyűlés és a 
Szamosvölgyi Péter polgármester 
által vezetett sátoraljaújhelyi ön-
kormányzat támogatását. Ezzel le-
hetőséget teremtettek egy olyan in-
tézmény létrejöttéhez, mely szelle-
mi műhelyként vállalja a magyar 
nyelv fejlődésének bemutatását, a 
nyelvművelés, a kézírás gyakor-
lásának lehetőségét, valamint azt, 
hogy a felnövő nemzedékek szá-
mára játékos formában ismertté te-
gye a magyar nyelv szépségeit.

E megfogalmazott célok 
mentén szerveződött 2008 óta szá-
mos olyan program, mely a Ma-
gyarország fizikai határán működő 
intézményt a magyar szellemi élet 
központjába helyezte. A ma már 
évi 30.000 látogatót vonzó mú-

zeum, olyan rendszeres és rangos 
eseményeket tudhat magáénak, 
mint az Anyanyelvápolók Szö-

vetségének Ifjúsági Tagoza-
ta által szervezett Országos 
Ifjúsági Anyanyelvi Tábor, 
Betűvetők szépíró verseny, 
a „Teremtő anyanyelv” sza-
valóverseny, valamint a több 
száz családot és iskolát meg-
szólító múzeumpedagógiai 
foglalkozások.

A 10 éves mérföld-
kőnél tehát érdemes volt egy 
pillanatra megállni és vissza-
tekinteni arra, hogy mi való-
sult meg az alapítók szándé-

kából, milyen új feladatokkal és új 
eredményekkel járultak hozzá az 
elmúlt időszak munkatársai a mú-
zeum jó hírnevéhez, és egyben elő-
re is tekinteni, új célokat megfo-
galmazni.

2018. április 23-án nagy-
szabású rendezvénnyel ünnepel-
te 10. születésnapját A Magyar 
Nyelv Múzeuma. Az ünnepség 
Kazinczy Ferenc sírjának koszo-
rúzásával vette kezdetét, majd a 
református, a római katolikus és 
a görögkatolikus egyház lelkésze 
mondott áldást nyelvújítónk sír-
ja felett. A múzeumba visszatérve 
Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaúj-
hely polgármestere, Fehér József, 
a Kazinczy Társaság elnöke vala-
mint Prőhle Gergely, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum főigaz-
gatója köszöntötte a ven-
dégeket. Szamosvölgyi 
Péter felidézte a múze-
um megnyitásához veze-
tő utat, köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik 
tudásukkal és tetteik-
kel hozzájárultak az in-
tézmény létrejöttéhez és 
működéséhez. Fehér Jó-
zsef a múzeum nyitóün-

nepségének emlékezetes pillanata-
it idézte fel személyes történetek-
kel tarkítva. Prőhle Gergely a jövő-
beli tervekről beszélt, a Kazinczy 
Emlékkert megújulásáról, a nyelv-
múzeumba érkező Kazinczy-kiál-
lításról, melyeken keresztül képes 
a múzeum megmutatni, hogyan tu-
dott európai léptékben gondolkod-
ni a nyelvújítás vezéralakja. Az ün-
nepség házigazdája Nyiri Péter, A 
Magyar Nyelv Múzeuma igazga-
tója megállapította, hogy csupán 
azok a tervek válnak valóra, me-
lyeket egy mögöttes eszme vezet 
a megvalósulás útjára. Ez az oltal-
mazó eszme kísérte a múzeumot is, 
hiszen az 1994-es ötletet követően 
több mint tíz év telt el az alapkő 
2001-ben bekövetkezett letételéig, 
majd újabb hét év telt várakozás-
sal, míg végül megérett felbecsül-
hetetlen gyümölcse. A rendezvény 
konferenciával, Kiss Jenő, Péntek 
János és Kováts Dániel nyelvészek 
előadásával folytatódott. Kazinczy 
Ferencről, mint a magyar nyelv 
értő és érző lelkes hívéről beszélt 
Kiss Jenő professzor, hangsúlyoz-
ta, nyelvújítónkat egyszerre vezé-
relte anyanyelvszeretet és haza-
szeretet. Péntek János professzor 
a 21. század digitális világáról be-
szélt, arról, hogy manapság sokan 
elfelejtik, a szabadsághoz a fele-
lősség is hozzátartozik. Elmondta, 
hogy a nyelvet nem őrizni kell, ha-

JUBILEUM SZÉPHALMON
nem használni, de emellett felhív-
ta a figyelmet a nyelvközösségek 
felelősségére is. Dr. Kováts Dáni-
el Széphalmot olyan erődítmény-
ként és otthonként látja, ahol a fia-
talokat nemcsak a túlélésre, hanem 
a gyarapodásra is fel tudják készí-
teni. Az ünnepség díszelőadását 
megelőzően dr. Ódor Ferenc mon-
dott pohárköszöntőt, majd az ün-
nepi torta megszelése következett.

In memoriam Arany Já-
nos és Kodály Zoltán címmel vet-
te kezdetét az a balladaest, mely a 
Színház- és Filmművészeti Egye-
tem valamint a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem hallgatóinak 
előadásában, a Kodály Társaság 
rendezésében volt megtekinthető.

A kézbevehető emléken 
túl – mely egy helyi iparművész 
mézeskalács remeke volt – szelle-
mi utravalóként mindenki feladat-
ként magával vihette Petőfi Sán-
dor Széphalmon leírt gondolata-
it: „...szent hely, szent az öreg mi-
att, kinek ott van háza és sírhalma. 
Kötelessége volna minden emelke-
dettebb magyarnak életében leg-
alább egyszer oda zarándokol-
ni...”

Feczkó Ágnes,
Abauji Nikoletta

A Magyar Nyelv Múzeu-
mának múzeumpedagógusai
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Öt éves kortól minden gyermeknek 
lehetősége van tehetségműhely 
foglalkozásra járni a Hétszínvirág 
Óvodában.

A tehetségígéretek azonosításában, 
a gyermek korának megfelelő fej-
lesztési módszerek kidolgozásában 
élen jár a sátoraljaújhelyi óvoda. 
Óvodás korban még nem lehet ki-
ugró adottságokról beszélni, ilyen-
kor csak a meg-meg csillanó te-
hetségcsírák mutatkozhatnak meg. 
Ebben rendelkezik kiváló tapasz-
talatokkal az újhelyi intézmény. 
Kilenc éve foglalkoznak szakmai 

szinten is behatóbban korai te-
hetséggondozással. Egyszerű kis-
csoportos szakkörökkel kezdték a 
munkát. Később pedagógiai prog-

ramjukhoz igazítot-
ták a tehetséggon-
dozást, és fokról-
fokra haladva ér-
ték el a különböző 
szinteket. „Először 
csak a saját prog-
ramunkat koordi-
náltuk, képzetük az 
óvónőket, később 
kialakítottuk a jó 
gyakorlatokat, me-
lyekre kíváncsiak 
voltak más intézmé-
nyekből is, később 

már konferenciákat is szerveztünk 
a témában. Sok év telt el, mire ezt 
a munkát minden szakember elfo-
gadta, és hivatalosan is elismer-
te” – mondja Juhász Sándorné az 
óvoda igazgatója. Az óvoda Nagy 
Jenőnének a Szent István Egyetem 
Pedagógia Karának adjunktusá-
nak, a Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács tagjának pedagógiai módsze-
rét alkalmazza, mely az „Óvodai 

nevelés a művészetek eszközeivel” 
címet viseli. A program alapja, 
hogy minden gyermek tehetséges 
valamiben, és ha ezt időben felfe-
dezik, akkor a hiányosságokat is 
lehet vele kezelni. A pedagógus to-
vábbképzésben is élen jár az intéz-
mény, hiszen a tehetségkezelésben 
résztvevő óvónőknek a tehetség-
azonosításhoz szükséges szakmai 
ismeretekkel is tisztában kell len-
ni. Jó megfigyelőképességgel kell 
rendelkezniük, 
és mindennek a 
gyakorlati alkal-
mazását is tudni-
uk kell. Konkrét 
és hatékony meg-
erősítést kell ad-
niuk egyenként 
a gyermekeknek, 
ha már beazono-
sították az átla-
gon felüli adott-
ságaikat. Az új-
helyi óvoda tag-
ja az Óvodape-
dagógusok Or-
szágos Tehetség-
segítő Tanácsá-

KICSI CSILLAGOK - TEHETSÉGGONDOZÁS AZ ÓVODÁBAN

A víziközmű-szolgáltatásokról 
szóló 2011-es törvény hatályba lé-
pése óta az ágazatban nagy integ-
rációs folyamatok mentek vég-
be. A szolgáltatók száma megtize-
delődött, regionális vízművek jöt-
tek létre, a kisebb térségi vállala-
tok beolvadtak ezekbe. A Zemplé-
ni Vízmű Kft-nek az elmúlt hét év-
ben sikerült megőrizni független-
ségét, és ha a gazdasági helyze-
te is megengedi, ezt így is marad. 
A víziközművek Magyarországon 
állami vagy önkormányzati tulaj-
donban vannak. 2010 óta erősen 
központosították a rendszert, a kö-
zel 400 közműcégből csak 34 ma-
radt, mert a kormány előírta, hogy 
minimum 150 ezer háztartást kell 
ellátnia egy cégnek. A legkisebbek 
közé tartozik a Zempléni Vízmű 
Kft, mely céget az önkormányzati 
tulajdonosok szeretnének tovább-
ra is megtartani. „A tulajdonosok 
erős elhatározása, hogy ezt a mi-

nőségi ivóvízbázist meg kell őriz-
ni, és az itt élők javára kell fordíta-
ni. Arról nem beszélve, hogy mun-
kahelyet is adunk, és tervezünk is 
akár a víziközmű ágazatban tanu-
lók képzésével foglalkozni„ – emel-
te ki lapunknak adott interjújában 
a cég vezetője Lakatos István. A 
társaság gazdasági stabilitását je-
lentette és ez ma is így van, az un. 
harmadik üzletágban való részvé-
tel. Vagyis, ha a térségben víz- és 
szennyvíz beruházást érintő épít-
kezés, felújításra van lehetőség, 
abban a kft, mint alvállalkozó rész 
vesz. Az uniós források lehívása el-
kezdődött, így abban reményked-
nek, hogy a cégnek is könnyebb 
lesz a 2018-as év.”Számítanunk 
munkára és bevételre a sárospa-
taki több mint 2,8 milliárd forin-
tos szennyvíz derogációs pályá-
zat megvalósításában, amely a há-
lózatot, átemelőket és a szennyvíz 
telepet érinti. Folyamatban van a 

Cigánd és térsége szennyvízrend-
szer felújítása közel egy milliárd 
forinttal, a kiviteli szerződés meg-
kötése előtt van a Kenézlő és térsé-
ge beruházás, és ami nagy jelentő-
ségű, de még nincs szerződés, az a 
Sátoraljaújhelyt érintő szennyvíz-
hálózat fejlesztés. Ez tartalmaz-
za az egyesített rendszerek szétvá-
lasztását, a szennyvíztelep rekonst-
rukcióját, és ami az egész térsé-
get érinti, és itt lesz kialakítva az 
iszapcentrum megépítése. Így ösz-
szességében ezek a munkák három 
és fél milliárd forintot jelentenek, 
ebből a forrásból és munkából két-
három év távlatában tudunk gon-
dolkodni. Ez pedig megadja a gaz-
dasági biztonságunkat.” A vízi-
közmű-szolgáltatók körében nem 
csak az integráció hozott változást, 
de a működtetés is.  2013-ban a re-
zsicsökkentés és a különadók be-
vezetése okozta a bajt. A vízszol-
gáltatás árát 10 százalékkal csök-

nak, minősített referencia intéz-
mény, jó gyakorlataikat az ország 
számos pontjáról átvették más in-
tézmények is. Kiemelkedőek pél-
dául a szlovák és német nemzeti-
ségi nevelésben elért eredménye-
ik. Ezeket az eredményeket érté-
kelte a Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács, amikor Akkreditált Tehetség-
ponttá nyilvánította a Hétszínvirág 
Óvodát. 

KBK

A jubiláló Lavotta János Alapfo-
kú Művészeti Iskola 2018. január 
30-án tartotta félévi értekezletét, 
amellyel az intézmény egy korsza-
kot zárt le. Az iskolatörténeti ese-
ményt megtisztelték jelenlétük-
kel azon fenntartók képviselői – 
Homonnayné dr.Joób Klára, Óvá-
ri Zsuzsanna volt osztályvezetők, 
valamint a tankerület képviseleté-
ben Péli Krisztina – akikkel ered-
ményesen működött együtt az in-
tézmény. Pár évvel korábban az is-
kola 34 éven át volt igazgató he-
lyettese, Fehérné Sulyok Éva a 
nyugállományt választotta, most 
pedig az intézmény 30 éven át volt 
igazgatója adta át hivatalát utódjá-
nak. Dombóvári János 1987-ben a 

kentették, miközben a közműadót 
úgy vetették ki, hogy azt akkor is 
fizetni kell, ha a cégek a bevétele-
ikből ezt nem tudják kitermelni.  A 
nagy cégek többsége az államhoz 
került, az önkormányzati cégek ve-
lük ellentétben bevételeik kiesésé-
re nem kaptak támogatást. Ez a cé-
gek műszaki állapotára is hatással 
volt, hiszen míg a túlélésért küz-
döttek nem jutott pénz a rendsze-
rek karbantartására. Ezért az ága-
zatban dolgozók azt javasolták a 
kormányzatnak, hogy alakítsák át 
a közműadót a vizes cégek eseté-
ben úgy, hogy arányosítsák a ki-
sebb és nagyobb települések terhe-
it, hogy a nagyvárosi szolgáltatók 
többet, a kistelepülésekéi pedig ke-
vesebbet fizessenek. A választáso-
kat megelőzően az államtitkárság 
ígéretet tett arra, hogy megvizs-
gálja az önkormányzati vállalatok 
helyzetét, így a Zempléni Vízmű 
Kft is számít a segítségre.      KBK

város legfiatalabb iskolavezetője-
ként vette át az állami zeneiskolát, 
a fenti nappal pe-
dig az igazgatók 
doyenjeként tá-
vozott a Lavotta 
János Alapfokú 
Művészeti Isko-
la éléről. A tantes-
tület kedves gesz-
tusként az intéz-
mény „ÖRÖKÖS 
I G A Z G AT Ó -
JA” címet ado-
mányozta azért 
a három évtized-
ért, amelyben a 
Lavotta-projekt 
– a névadástól az 

alapítvány, művészeti díj, a ver-
bunkos tanulmányi versenyek, a 

Magyar Verbun-
kos Zene lemez-
sorozat létrehozá-
sán át a kamaraze-
nekar, Hangász-
négyes megalapí-
tásáig – kiteljese-
dett. Dombóvári 
János, aki az ok-
tató-nevelő mun-
kában, örökös he-
lyetteséhez ha-
sonlóan, tovább-
ra is részt vállal, 
mindezek folyta-
tásának garanciá-
ját látja a vezetői 

megbízást pályázat útján elnyert 
utódjában, aki két évtizede kiváló 
segítőtársa az említett programok 
megvalósításában. A szimbolikus 
kulcsátadás-átvétel után az új ve-
zető sokatmondóan annak az óha-
jának adott hangot, hogy az átvett 
igazgatói szoba kulcsát mielőbb 
chipre cserélje. A most beiktatott 
Dombóvári János Imre ugyanak-
kor ambiciózus tervekkel indul 
neki első vezetői ciklusának, hogy 
a művészeti iskola fél évszázada 
csak halogatott, méltatlan körül-
ményeinek mihamarabbi megvál-
toztatásához támogatást szerezzen. 
Áldás és sok jó szándékú összefo-
gás kísérje munkáját! Ezt kívánja 
a Lavotta János AMI tantestülete.

VÍZIKÖZMŰ-ÁGAZATI HELYZETKÉP

HARMINC ÉV UTÁN ÚJ VEZETŐ A LAVOTTA AMI ÉLÉN
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Hosszú idők emberi tapasztalata 
szerint így tartja a magyar közmon-
dás, amelyben lehet némi igazság, 
mind a mai napig. Az 1. világhá-
ború sátoraljaújhelyi történetéből, 
most a címben szereplő első két 
„veszedelem” néhány eseményét 
szeretnénk felidézni. A háborús 
Újhely élettét tovább nehezítették 
az időnként előfordult tűzesetek, 
árvizek, és a velük járó természe-
ti, és egyéb károk. Ebben az idő-
ben, a város rendőrfelügyelő- tűz-
oltó parancsnoka Friss Heimann 
volt. 1907. január elsejétől, az ön-
kéntes tűzoltó testület hosszas va-
júdás után végre egy hivatásos tűz-
oltó parancsnoki állást rendszere-
sített. Az új parancsnok. kötelessé-
gei közé tartozott a fizetett tűzol-
tók szakszerű kiképzése, a tűzese-
teknél való parancsnoki rendelke-
zés és felügyelet. Általános meg-
elégedésre. ekkor nevezték ki ve-
zetőnek Friss Heimannt, aki már 
14 éve volt tűzoltó, illetve okleve-
les tűzoltó tiszt. Az újhelyi önkén-
tes Tűzoltó Egylet mászó parancs-
nokaként addig is sok érdemet és 
elismerést szerzett magának, min-
denkor kétségtelen jelét adva ráter-
mettségének és elhivatottságának. 
Parancsnokként a háborús években 
is kiválóan bizonyította ambícióját 
és készségét, hogy a tűzrendésze-
ti ügyek jó kezekbe kerültek. Friss 
Heimann Sátoraljaújhelyben hunyt 
el, 1918. március 28.-án, 47 éve-
sen. A város szegődményesei közé 
10 tűzoltó tartozott, valamint 1 tűz-
oltó kocsis szolgált. Nyilvánvalóan 
a katonai behívások őket is érintet-
ték. 
„Tűzre, vízre vigyázzatok!”
A háború előtti statisztikai adatok 
érdekes képet tárnak elénk a múlt-
ból. 1908.-ban, a városban 23 tűz-
eset történt, amihez a Tűzoltó-
ság kivonult. 1910.-ben, Sátoral-
jaújhelyben 1868 lakóház állott. 
Ebből zsindely, vagy deszka te-
tős 1.329, nád, vagy zsúp tetejű 37 
ház volt. Mai szemmel nézve, el-
képesztő a gyúlékony tetőszerke-
zet 73%-os aránya! Ráadásul a 
házakhoz nagyon sok fából készült 
melléképület, fatároló is tartozott. 
Gyakoriak voltak a kéménytüzek 
is. Valószínű, hogy ez a helyzet a 
háború kitörésekor sem sokat ja-
vulhatott. 1914. szepember15.-én 
a Kossuth Lajos utcában, a vasút-
állomáshoz közeli „Sárga korcs-
ma” padlásán – ahol gyúlékony 
anyagok, széna volt felhalmozva 
- tűz ütött ki. A lángok átterjedé-
se könnyen veszélyesebbé válha-
tott volna. A tűzoltóságnak a ka-
tonaság segítségével sikerült a tü-
zet egy óra alatt eloltani. Szintén a 
padláson tárolt, nagymennyiségű 
széna okozott bajt 1915. augusztus 
29. –én. Vasárnap délután, súlyo-
sabbá is válható nagy tűz lobbant 
fel az Árpád utcában. Nyomárkay 
Kálmán házának teteje gyulladt ki, 
és a lángok gyorsan elharapództak. 
Friss Heiman tűzoltóparancsnok 
vezetésével, csak több órás, meg-
feszített munka után sikerült a tü-

jus 4.-én délután. Először a Ma-
gyar Király szállóval összefüggő 
nagy tánctermének tetőzete gyul-
ladt ki. A tűz komoly veszélyt je-
lentett, mert az égő tetőzetet csak 
egy deszka- tűzfal választotta el a 
szálloda épületétől. A sietve kivo-
nult Tűzoltóság Friss Heimann pa-
rancsnokságával azonban, ezúttal 
is kiváló, bravúros munkát végzett, 
s a tűzvészt rövid idő alatt megfé-
kezte, elejét véve minden nagyobb 
bajnak. Mikor már a veszélyt itt el-
hárították, egyszer csak tüzet fo-
gott a Club Kávéházhoz tartozó, 
és a tűz színhelyétől légvonalban, 
mintegy 100 lépésnyire levő kug-
lizó teteje. A tűzoltók gyorsan át-
értek, és ott is hamarosan eloltot-
ták a tüzet. A Tűzoltóság feladata-
inak segítéséhez kivonult a kato-
nai Őrkülönítmény, Szeszlér Ödön 
népfelkelő főhadnagy vezetésével, 
valamint a csendőrség is. A kettős 
tűzvész színhelyén, a polgármeste-
ren, rendőrkapitányon kívül meg-
jelent Szinyei Merse István főis-
pán is, aki a Tűzoltóság sikeres, 
szép munkájáért megelégedésének 
adott kifejezést. A tűz nem kímélte 
az újhelyi színházban működő mo-
zit sem. 1917. március 24.-én az 
első film - „Háborús híradó”- a ve-
títőgépből kipattanó szikrától meg-
gyulladt, és óriási füsttel-lánggal 
elhamvadt. Erre pánik tört ki a né-
zőteremben, de a vetítőfülkét, két 
tűzcsapból megindított vízzel el-
öntötték. A sikeres oltás után foly-
tatták a műsort. Több terjedelmes 
erdőtűz is pusztított Sátoraljaúj-
helyben, egyik a világháború ide-
jén, 1916. június végén. A Várhegy 
déli oldalán, Róth Bernát szőlőül-
tetvénye felett támadt a tűz, amely 
a hegy egész oldalát elhamvasztot-
ta. A pusztító égést, munkásnők vi-
gyázatlansága okozta. A kivonult 
katonaság és Tűzoltóság délután-
tól csak a késő esti órákban tudta 
lokalizálni a tüzet. Az oltásban 80 
katona vett részt, Groszmann Pé-
ter, a 10. honvéd gyalogezred fő-
hadnagyának, és a lábadozó osztag 
Szeszlér Ödön őrkülönítmény pa-

rancsnok vezetésével. A tűz okoz-
ta veszély igen nagy volt, hiszen 
fenyegette a város 2400 öl tűzi-
fáját is, amelyet a legutóbbi vá-
gáskor felhalmoztak. A városi er-
dőt jelentős kár érte, a fiatal ültet-
vények pótlása újabb terheket rótt 
az amúgy sem gazdag városra. Sá-
toraljaújhely lakóinak háborús éle-
tét, küzdelmeit, a vissza-visszaté-
rő árvíz-veszély is megkeserítet-
te, próbára tette. 1915. január 2.-án 
a Ronyva patak ismételt megára-
dása, az éppen akkor felépült ka-
tonai barakk kórházat fenyegette. 
A váratlan árvíz éjjel fél 2-kor érte 
el tetőpontját, ekkor a városnak 
Ronyvához közeli alsó utcasorait 
már elárasztotta. A barakk kórház 
szerencsésebb volt, mert egyet-
len teljesen elkészült, és már hasz-
nálatba vett barakk sem került víz 
alá, sőt még csak meg sem közelí-
tette az árvíz. Csakis a még épülő-
félben lévő hullaháznál, és a telep 
legalsó részén ugyancsak épülő ba-
rakkok közül háromnál ért fel, a te-
rephajlásokon felnyomult víz a kü-
szöb magasságáig. Így tehát, men-
tési munkálatokra, betegszállítás-
ra nem volt szükség. A telepen víz-
vezetéki,- és csatornázási munká-
latait végző vállalkozóval azon-
ban, felvették a kapcsolatot. Ez-
után, a megfigyelő állomás katonai 
parancsnoksága, egy tiszt vezeté-
se alatt 2 altisztet és 10 közlegényt 
rendelt ki. A védekezési munkála-
tok során, a szennyvízlevezető csa-
torna részére kiemelt árokkal át-
tört nyúlgátat betömték, nehogy az 
esetleg emelkedő víz az árkon ke-
resztül a telepre felnyomulhasson. 
Továbbá igyekeztek biztosítani, az 
építő által használt, és veszélyezte-
tett kőagyag csöveket is. Hát, elő-
deink így „fogtak ki” tűzön, vízen, 
a Nagy Háború hosszú esztendei-
ben. Az akkor élt Újhelyi lányok-
ról, asszonyokról pedig a folytatás-
ban essék szó!

Haraszti György 
ny. őrnagy

zet lokalizálni. A tulajdonost elég 
jelentős veszteség érte, mintegy 
2-3 ezer korona értékű kára lett. Az 
1916-os év kifejezetten kedvezőt-
lennek mondható Sátoraljaújhely 
tűzeseteinek tekintetében. A sze-
rencsétlenségek mértékét, a szak-
szerű és időbeni mentés némileg 
enyhítette. Sokat segített a hatósá-
gok, és a fegyveres szervezetek – 
elsősorban, az Újhelyben állomá-
sozó közös hadsereg, és Honvéd-
ség – közötti jó együttműködés is. 
Január 10.-én a Barakk- kórház 
telepén támadt tűz, orvosi lakó- ba-
rakk gyulladt ki, az egyik tiszti la-
kás borult lángokba, bár nem égett 
le teljesen. Az intézet egyébként, 
rendelkezett külön tűzoltó szer-
tárral. Szeptember 23.-án, éjjel 11 
órakor támadt a második tűzvész 
a barakk kórház területén. A tűz 
most nagyobb pusztítást okozott, 
mint a korábbi. Leégett a beteg-
felvételi épület, a fürdőház, műtő-
barakk, postahivatal, dohánytőzs-
de, és kantin, de még a virágház 
is megsemmisült. A tűz valószí-
nűleg a fürdő gépházában keletke-
zett, és a fából készült barakk tömb 
rohamos égésével terjedt. A gyor-
san kivonult városi és gyártelepi 
tűzoltóság és a nagyszámú kato-
naság megfékezte a tűzet, mielőtt 
az továbbterjedhetett volna a töb-
bi barakk épületekre, újabb káro-
kat okozva. Katonák, és a személy-
zet nem sérült meg. Dr. Balázs De-
zső ezred orvos- igazgató, az or-
vosi kar és a barakkban szolgála-
tot teljesítő katonai tisztikar erő-
feszítésének érdeme, hogy ember-
életben nem esett kár és valameny-
nyien igyekeztek a magatehetetlen 
betegeket biztonságba helyezni. Az 
iratok, és a felszerelés nagy részét 
is sikerült megmenteniük. A műtő 
termét egy másik pavilonban már 
másnap reggelre helyreállították. 
A leégett épületek pótlásáról is in-
tézkedtek. Néhány nap múlva nem 
volt akadálya az akkor már rok-
kant katonák számára átalakított 
telep betegfelvételnek. Kettős tűz-
eset történ Újhelyben, 1916. má-

"TŰZÖN, VÍZEN, ASSZONYON NEHÉZ KIFOGNI."
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A Zemplén Televízió műsora 
2018.05.16. - 2018.05.31.

Május 16. szerda 
18.00: Tavaszi munkák 
„szabályosan”  
18.30: Sportmagazin 
19.00: Hír7 
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határ 
menti televíziós együttműködés 
Május 17. csütörtök 
18.00: 35 éves a Sárospataki 
Rendőrkapitányság  
18.30: Zempléni mozaik 
19.00. Hír7 
19.20: Új elnök a Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanács élén  
Május 18. péntek 
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás 
19.00: Hír7 
19.20: XVI. Megyei Rézfúvós 
verseny (Prokop) 
Május 19. szombat  
18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból 
18.30: Szigetmonostor – A béke 
szigete (műsorcsere) 
19.00: Megyei híradó 
19.30: Így készült a Mamma Mia a 
Latabár Theatrum új produkciója  
Május 20. vasárnap 
18.00: A héten történt 
18.30: II. Sárospataki Nemzetközi 
Kórusfesztivál  
Május 21. Hétfő Pünkösd 
18.00: Pünkösdi gondolatok 
18.30: 20 éves a SAMI  
19.30: Zempléni pihenő. 
Programajánlatok  

Május 22. kedd 
18.00: Zempléni mozaik  
18.30: Sikeres férfiak 
konferenciája  
19.00: Hír7 
19.20:Nők egyenruhában  
Május 23. szerda 
18.00: Zempléni mozaik  
18.30: Szép Palkó. A 
Maross Művészegyüttes 
gyermekelőadása 
19.00: Hír7 
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határ 
menti televíziós együttműködés 
Május 24. csütörtök 
18.00: Terápia 
18.30: Kipufogó 
19.00: Hír7 
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyből 
Május 25. péntek 
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás 
19.00: Hír7 
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sárospatakról 
Május 26. szombat 
18.00: Zempléni portré 
18.30: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból 
19.00: Megyei híradó 
19.30: Zempléni pihenő – 
programajánlatok 
Május 27. vasárnap 
18.00: A héten történt 
18.30: Egyházi közvetítés 
Május 28. hétfő 

18.00: Katedra 
18.30: Zempléni mozaik 
19.00: Hír7 
19.30: Országos Birkózó Verseny 
Sárospatakon 
Május 29. kedd 
18.00: 20 éves a Bokréta 
Művészeti Iskola 
18.30: Zempléni mozaik 
19.00: Hír7 
19.20: Gazdasági magazin. Vizes 
ügyek 
Május 30. szerda 
18.00: Nemzeti Kastély és 
Várprogram  
18.30: A hét témája 
19.00: Hír7 
19.20: A Tátrától a Tiszáig. Határ 
menti televíziós együttműködési 
program 
Május 31. csütörtök 
18.00: Első kézből. Beszélgetés 
Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselővel 
19.00: Hír7 
19.20: Műsorcsere 
Június 1. péntek 
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás 
19.00: Hír7 
19.20: Anyák napi hangverseny 
Június 2. szombat 
18.00: Zempléni portré. Bódisz 
Attila újságíró  
18.30: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból 
19.00: Megyei híradó 
19.30: Zempléni pihenő - 
Programajánló

Életének 68. évében elhunyt 
Ruzsinszki László nyugállo-
mányú tűzoltó alezredes, a Sá-
toraljaújhelyi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság egykori 
tűzoltóparancsnoka.
1976. január 1-jén beosztott tűz-
oltóként kezdte hivatásos pálya-
futását, Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata Hivatásos Tűz-
oltóságán. A ranglétrán halad-
va különböző beosztásokat töl-
tött be, dolgozott szerparancs-
nokként, volt személyzetis, tűz-
megelőzési előadó. 1989–96 kö-
zött tűzoltó parancsnok-helyet-
tesként végezte munkáját, majd 
1996. január elsejével őt nevez-
ték ki parancsnoknak. Ebből a 
beosztásából vonult 2007-ben 
nyugdíjba. Ezt követően család-
jának és közismert hobbijának, a 
kertészkedésnek élt, de tagja volt 
a Sátoralaújhelyi Rotary Club-
nak is,  valamint támogatta vi-
dékünk önkéntes tűzoltó szerve-
zeteit. A parancsnokot május 10-
én helyezték örök nyugalomra, a 
sátoraljaújhelyi temetőben. Nyu-
godjon békében.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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IFJÚ TÁNCOSOK VERSENYE

ÚJHELYI KÖRKÉP

Idén a Bokréta Művészeti Iskola volt a házigazdája a VI. Országos Néptáncverseny országos döntőjének. Az ifjú táncosok a regionális válogatók után kerültek a 
neves szakmai zsűri elé, hogy szóló és páros kategóriában három korcsoportban mutassák meg tehetségüket. Május 4-én és 5-én 165 gyermek produkcióját érté-
kelték, köztük 7 sátoraljaújhelyi bokrétás növendéket is. A verseny hazai sikert is hozott. Kubik Balázs az 1. korcsoport szóló kategóriájában I., Jászter Csaba II. 
helyezett lett. Gratulálunk nekik! 

Április 22-én kiváló időben állhattak rajthoz Sárospatakon a 27. Kossuth Staféta versenyzői, akik a váltócsapatok tagjaival együtt több mint 400-an voltak. A ma is 
népszerű térségi futóversenyen főleg fiatalok és iskolai csapatok vettek részt, és a legtöbben Sátoraljaújhelyről neveztek idén is. Így a városok versenyében itt ma-
radt az 1991-ben elindított vándorkupa. A fotóink között egy kakukktojást is láthatnak, amely az első versenyek egyikét idézi fel. 
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ÚJHELYBEN MARADT A TRÓFEA

Fotó: ZTV, H
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