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LENDÜLETBEN: ÚJHELY 2020 – ÍGY VÁLTOZIK A VÁROS
A három éve elindult pályázati fejleszté-
sek utolsó nagy szakaszába érkezett Sátor-
aljaújhelyen számos program. A beruházá-
sok között ingatlan fejlesztések, energeti-
kai korszerűsítések voltak az első szakasz-
ban, ezt követték az ipari célú építkezések, 
majd a turisztikai látványosságok számá-
nak növelése. Dankó Dénes alpolgármes-
ter segítségével rendszerezzük ezeket a be-
ruházásokat, amelyek nem csak a város ar-
culatát formálják, de jövőjét is meghatá-
rozzák.

és Boldogkőváralja. A várhoz felvezető út 
felújítását a Pataki utcától egészen a Ma-
jális parkig tervezzük, ott parkoló, büfé 
és ajándékbolt, vizesblokk épül, valamint 
egy szervizút a Májuskút utca felől.  Itt 
a munkálatok ütemezve lesznek, hiszen, 
amíg a várból le kell hordani a törmeléket, 
és az építkezéshez is nagy teherautók jár-
ják a Várhegy felé vezető utat, nem kezd-
jük meg az aszfalt felújítását. Ennek a pá-
lyázatnak jövő év végéig kell befejeződni. 
Minden pályázatra igaz, hogy a koronaví-
rus miatt három hónappal meghosszabbí-
tották a határidőket. 
Újra munkaterület a Zemplén Kalandpark 
középső állomása. Mi épül újra a hegyen?
Zemplén Kalandpark szolgáltatásfejlesz-
tése című pályázatban még néhány köz-
beszerzési eljárás van hátra, de az építke-
zés itt is elkezdődött. A jégcsarnok mögöt-
ti területet megvásárolta az önkormány-
zat, ott el is készült egy nagy játszótér, to-
vábbi parkolókat építünk, amit egy átjá-
ró köt majd össze a csarnokkal. A régi li-

Beruházások, amelyek 
a kiadásokat csökkentik

Dankó Dénes: A 2020-as pályázati ciklus 
első sikerei az épületeink energetikai kor-
szerűsítéséről szóltak. Szinte minden köz-
oktatási intézményre pályáztunk, tettük ezt 
úgy, hogy az önkormányzat egyik intézmé-
nyében sem fenntartó, de az épületek a vá-
roshoz tartoznak. Az ilyen típusú fejleszté-
sek második szakasza fejeződik be hama-
rosan.  Széphalomban és Rudabányácskán 
a faluházak újultak meg, de szebb és kor-
szerűbb lesz a Jókai általános iskola is, 
szintén ilyen forrásból tudtuk kicserélni a 
nyílászárókat, szigetelni a tetőt a Hajnal 
út 10. szám alatt, ahol a Deák Úti EGYMI 
óvodája, kollégiuma működik majd. Az 
épület felújítását a Sárospataki Tankerüle-
ti Központ folytatta tovább egy másik for-
rásból. Saját épületeinkre mi továbbra is 
pályáztunk, döntésre vár a Lavotta János 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
a Trefort Ágoston Szakgimnázium épüle-

belső is.  A zöld város program elsősor-
ban közösségi terek fejlesztését jelentet-
te, a Károlyi lakótelep közösségi kertje az 
egyik kötelező eleme ennek a forrásnak, a 
nagyobb része a Dohány úti sportpálya át-
alakítása volt, valamint Kossuth tömb bel-
sőben népszerű játszótér, nyilvános WC 
és park kialakítását jelentette. A CLLD, 
vagyis a közösségfejlesztési pályázat be-
ruházást támogató része a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ hátsó részének meg-
újítása. Ez a művészöltözők, vizesblokk-
ok átalakítását, a két nyugdíjas klub helyi-
ségeinek felújítását, a portafülke moderni-
zálását jelentette. Ebből használható újra a 
nyitható tető a Színházban, és fejlesztettük 
a hang és fénytechnikát ugyanitt, valamint 
épült egy új próbaterem, az egykori sport-
csarnokból. Ehhez csatlakoznak még a he-
lyi művészeti csoportok programjainak tá-
mogatása. Határon átnyúló programunk 
még az elektromos közbringa rendszer, 
konzorciumban Szőlőskével, és Zemplén-
nel. Ez egy lehetőség arra, hogy azok is ke-

Minden, ami látványos

Dankó Dénes: A turisztikai fejlesztéseket 
tömörítő pályázatok között van a fenntart-
ható turizmus fejlesztés segítő program. 
Ebben szerepel a Sátoraljaújhelyi Vár Lá-
togatóközpont építése, melyet július 31-
én átadtuk a közönségnek, a várhoz veze-
tő út építése, a vár ásatási munkálata, és 
a felszínre került falak konzerválása. Volt 
digitális tartalom fejlesztés, ebből épült 
a gombabüfé, a középső állomás új kon-
di parkja és játszótere, a víz és szennyvíz 
rendszer a Magas-hegyen, valamint és az 
öko-turisztikai látogatóközpont épülete is. 
UK: A vár régészeti feltárása ezzel véget 
is ér?
Éppen ellenkezőleg. A vár régészeti fel-
tárásának folytatását, és ami még fonto-
sabb a hozzá vezető infrastruktúra megte-
remtését egy másik pályázat segíti. Ez pe-
dig a Zempléni és Abaúji várak fejleszté-
se címet viseli, a programban konzorciu-
mi partner Sárospatakon a Rákóczi Vár 

begőt hamarosan lecseréljük, és lesz egy 
új nyomvonal is a középső állomás és a 
Szár-hegy között. Elkezdték áthelyezni a 
hófánk csúszdákat, lesz egy szánkópálya, 
külön szakaszt jelölünk ki a síoktatáshoz, 
és az egyes és kettes pálya között is lesz 
egy mozgójárda.  A kalandtúra pályákat 
is felújítjuk, készül egy új szakasz, a 6-12 
éves korosztálynak. A hegytetőt is érinti 
a beruházás, a kilátó meglévő szerkezetét 
felújítják, megújul a világítás, kényelmes 
műgyanta padlózatot alakítanak ki mind-
két szinten, aki pedig nem tériszonyos, an-
nak a kilátótól tovább vezethet az útja a fák 
lombjai között. Körbe lehet sétálni majd a 
fák között, látcsövekkel pedig megtekint-
hetik a tájat a látogatók. A Szár-hegyen 
épül egy kilátóterasz, a hegy legszebb ré-
szére a Szent István kápolna mögé. Tud-
juk, hogy ez egy szakrális hely, így annyi 
történik csak, hogy biztonságossá tesszük 
a sziklás területet, ahová sokan most is ki-
állnak fotózni, megnézni a tájat. 

rékpárral fedezzék fel a környéket, akik ezt 
egészségi állapotuk miatt nem tehetnék. A 
bringákat elektromos rásegítéssel könnyű 
tekerni. A város 6 pontján, beleértve a vá-
rosrészeket is bárhol felvehetők, és letehe-
tők, a két felvidéki településsel együtt 90 
ilyen kerékpárt vásárolunk hamarosan. A 
dokkoló állomások helyét már elkezdték 
kiépíteni. 

A látványos beruházások mellett több ki-
sebb fejlesztés is volt, amelyeket az in-
tézmények kihasználtak, és használnak 
már. Minden fejlesztés, és pályázati for-
rást igyekszünk megtalálni, sőt, ahogy tet-
tük ezt 2015-ben, mi már a következő uni-
ós ciklusra készülünk, a terveket a város-
fejlesztési koncepcióval összhangban dol-
gozzuk ki.
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tének felújítási terve.
Fejlesztések, amelyek pénzt

hoznak

Iparterület fejlesztés között az egyik első 
volt a régi ipari park elektromos hálózatá-
nak bővítése, majd az Ipartelep út aszfalto-
zása, az új ipari park felé vezető főút cso-
mópontjának kialakítása, a kiszolgáló épü-
let kialakítása.  Egy újabb nyertes ipari 
park fejlesztést célzó pályázattal folytatjuk 
itt is a beruházást. A TOP 1.1.1 keretben 
volt fel nem használt forrás, és így nyer-
tünk támogatást egy 1340 négyzetméteres 
csarnokra. A kész épületet bérbe adja majd 
az önkormányzat, egy itt letelepedő gyár-
nak, termelő üzemnek. 

Mindent a közösségekért

D.D: Fenntartható közlekedésfejlesztés cí-
men építettünk kerékpárutat Károlyfalva 
felé, épültek parkolók a jégcsarnok két ol-
dalán, és átalakítottuk a Libegő parkoló-
ját, elkészült a sokáig várt Kossuth tömb 

A várfelújítást több pályázat is segíti Új hófánk- és szánkópálya épül A Kalandpark alsó állomásán további parkoló épül

A kilátóterasz a látogatók kedvelt helye Megújult öltözők Széphalmi energetikai fejlesztések
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ÚJHELYI MOZAIK
Sátoraljaújhelyi kikötő

Akár Sátoraljaújhelyig hajózhatnak, és ki is köthetnek azok, akik 
igénybe veszik a Tokajnál és Kiskörénél állomásozó nyaralóhajókat. 
A kényelmes, és igen alacsony utazósebességen használható 
hajók már megérkeztek Tokajba, a Bodrog folyó és Ronyva patak 
összefolyásánál pedig szintén megépítették a Sátoraljaújhelyez eső 
kikötőt. Az önkormányzat a helyi tourinform irodával közösen a 
turisták szállítását, és programjaik szervezését is vállalja, hogy a 
városi látványosságból ne maradjanak ki a vízen érkezők se.

Eszközadományt kapott a kórház
75 millió forintos eszközadományt kapott a sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórház. A felajánlást az OTP csoport által támogatott 
Humanitás Alapítvány tette az intézménynek, akik öt vidéki és 
egy budapesti kórháznak 400 millió forintértékben segítettek. Azt, 
hogy milyen orvosi eszközöket vásároljanak ebből a pénzből, a 
kórház szabhatta meg, így minden szakterületre vásároltak új 
gépeket és berendezéseket.

Terápiás szoba
Terápiás szobát alakított ki Sátoraljaújhelyen a Mozgáskorlátozottak 
Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete. A különböző 
egészségjavító eszközök mellett egy masszázsfotelt is vásároltak, 
amelyhez a forrást, a Rotary Club Sátoraljaújhely biztosította. 
Összesen 600 ezer forintnyi adományból jött össze a terápiás 
szoba, amelyet az egyesülte új Kossuth utcai irodájában érhetnek 
el a tagok.

Új gyalogátkelőhely épül
Gyalogátkelőhely létesítéséről döntött a Városüzemeltetési 
Bizottság az Esze Tamás és Fejes István utcák kereszteződésénél. 
A város ezen pontján igen gyakoriak a balesetek, és a sebesség 
korlátozó táblák ellenére, gyalogosok és autósok egyaránt 
voltak már elszenvedői súlyos, és kevésbé súlyos közlekedési 
szerencsétlenségnek. A bizottság elvi engedélye után a műszaki 
osztály vizsgálja meg az új zebra kialakításának pontos tervezési 
feladatit, és költségét.

ÚJHELYI KÖRKÉP

Megújul a Szeder utca
Új aszfaltburkolatot kap a Szeder utca. A felső városrész utcáinak 
felújításának, járdáinak térkövezésének programjában Kopaszka 
és Stuller utcák után idén itt folytatódott a munka. A 68 millió 
forintos beruházáshoz 30 milliót forintot nyert az önkormányzat.  
Az építkezés  után, melyet októberre ígért a kivitelező, rendezett és 
kétsávos úton közlekedhetnek az ott lakók.

Zempléni Fesztivál
Bízva nyárban, és a járvány elleni védekezés sikerében idén 
is lesz Zempléni Fesztivál. A 29. művészeti programsorozat 
augusztus 17-24. között harminc helyszínen és több mint félszáz 
rendezvénnyel várja a látogatókat. Sátoraljaújhely a megszokott 
helyszíneken, az már ismert formában csatlakozik a fesztiválhoz. 
A barokk kávéuzsonna vagy a kamarazenekari fellépések mellett, 
a legnagyobb érdeklődésre számot tartó koncert Tóth Vera és a 
Budapest Jazz Orchestra közös estje lesz.

KBK
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RÖVIDHÍREK
Megköszönte az önzetlen munkát, és az odaadó gondoskodást a Szent Anna Szeretetotthon dolgozóinak a dr. Orosz Atanáz miskolci megyés püs-
pök. A görögkatolikus intézménybe másfél hónapon keresztül kéthetes váltásban bent laktak a dolgozók, azért, hogy minél kisebb legyen a fertőzés 
veszélye. Ezzel a havi átlagban 430 belépést 30-ra redukálták, így nem történt tragédia az időseket gondozó otthonban. 

Az idei esős nyár nem csak az aratást nehezítette, de jelentős károkat is okozott a városban. A legnagyobbat, július 3-án délután, amikor szinte egy 
óra alatt több mint 50 mm eső hullott le. A nagy mennyiségű csapadék utakat borított el vízzel, a hegyekből lezúduló sár és kőtenger nyomai napo-
kig látható volt a főutcán, a Májuskút utcát szinte járhatatlanná tette, ismét károkat okozott a Károlyi lakótelepen és vízzel árasztotta el a Bodrog-
köz felé vezető aluljárót. A vis maior helyzet kezelésére több pályázatot is benyújtott az önkormányzat. 

Vannak programok, amelyeknél biztos közönségre lehet számítani. Ilyenek a Dohánygyári Fúvószenekar koncertjei, akik ha Sátoraljaújhelyen lép-
nek fel, biztos hallgatóságra számíthatnak. Fellépésüket most különös érdeklődés kísérte, hiszen a karvezetőjük Szatmári György nyugdíjba vonulá-
sa után, városi rendezvényeket ritkábban vállal az együttes, ám megmaradtak, és készülnek a 95 jubileumi évükre, amely 2021-ben lesz.

Augusztus elsejétől Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi esperes, plébános, érseki tanácsos vezeti az Egri Főegyház-
megyei Katolikus Iskolák Főhatóságát. A munkát és a feladatot jól ismeri, hiszen eddig alelnökként is tevé-
kenykedett az egri egyházmegye 41 általános iskolája, 21 óvodája, és a 11 középiskolájának működtetésé-
ben. Az EKIF elnökségi feladatai mellett Dr. Ternyák Csaba egri érsek minden más feladatában meghagyta a 
sátoraljaújhelyi római katolikus egyházközség vezetőjét.

Július első vasárnapján tartotta meg a Sátoraljaújhelyi Református Egyház-
község a tavasszal elmaradt konfirmációt. Dr. Kádár János tiszteletes és a 
sátoraljaújhelyi református gyülekezett előtt 18 fiatal erősítette meg az egy-
házhoz való tartozását, és úrvacsorázott először. 

A vírus a gazdasági terveket 
is felülírja

Az önkormányzatok 2020-as költ-
ségvetését igen nagyban befolyá-
solja a koronavírus. A védekezésre 
költött kiadások mellett a helyzetü-
ket rontja, hogy más, a tervben ko-
rábban szereplő bevételi források-
tól is elesnek idén és jövőre is a vá-
rosok, falvak. Ilyen például a gép-
jármű adó helyben maradt része, 
amely idén körülbelül 30 millió fo-
rint mínuszt jelent Sátoraljaújhely-
nek. Ezen túl a tavalyi közel 1 mil-
liárd forintos iparűzési adóbevétel 
is jóval elmarad majd a tervezettől, 
és bár javulást remélhetünk, a helyi 
cégek, vállalkozások helyzetét bi-
zonyára 2021-ben is meghatároz-
za majd a vírus. A helyi iparűzési 
adó megfizetését a korábbi decem-
beri ütemezés helyett, akár 2021-re 
is áttolhatják a cégek. A kiesést a 
központi költségvetés terhére kiírt 
az önkormányzatok működőképes-
ségét megőrző pályázatokkal (ko-
rábbi ÖNHIKI) illetve a gazdaság-
védelmi akcióterv, helyi települé-
sek számára kiírt rendkívüli támo-
gatással tudja pótolni a város. A ki-
adási oldalon a legnagyobb tétel a 
bérek rendezése – minden városi 
cégnél megtartották a munkaerőt, 
munkaidő csökkentés sem volt. 
Így az átalakított büdzsében műkö-

désre, és a nem pályázathoz kötött 
fejlesztésekre 300 millióval keve-
sebbel számol a város a tervezett-
hez képest.

Önkormányzat szervezi a
háziorvosi ügyeletet,

bezárt a gyermekosztály
A Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság szóban tárgyalta a házior-
vosi ügyeleti ellátás átszervezését.  
Korábban a Morrow Medical Zrt. 
szervezete ezt ellátást, most az ön-
kormányzat kötött szerződést az 
orvosokkal, ápolókkal. A bizottsá-
gi ülésen elhangzott, szeretnék, ha 
az ügyeleti ellátásba a felnőtt há-
ziorvosok is becsatlakoznának, ez-
zel meg is keresték a sátoraljaújhe-
lyi praxisokban dolgozókat. Nem 
önkormányzati fenntartású intéz-
ményt érint, de a térség egészség-
ügyi ellátását befolyásolja, hogy 
megszűnt a gyermekosztály az Er-
zsébet Kórházban. Az évek óta 

egyetlen orvossal működő csecse-
mő- és gyermek fekvőbeteg osz-
tályt azért zár be, mert főorvos tá-
vozik a kórházból. A feladatot a 
megyei kórház veszi át, a kórház-
ban egy gyermek sürgősségi osz-
tály kialakítását kezdték meg.

Újrainduló belföldi
turizmus

Egy, a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség által kiadott felmérés szerint a 
belföldi utazási célpontok között 
az egyik legnépszerűbb Sátoralja-
újhely. Az utazási kedv kezd visz-
szatérni hazánkban, és idén azok is 
nagyobb eséllyel választanak ha-
zai kirándulóhelyet, akik korábban 
mindig határon kívül nyaraltak. Er-
ről számolt be a Zemplén Kaland-
park jelenlegi vezetője, Tóth Csa-
ba is, aki még elődjével Soltész-
Vincze Tündével együtt készítet-
te a beszámolót. Az anyagban nem 
szerepel, de a május, június hónap 

bevételeire, tapasztala-
tairól is szólt a tájékoz-
tató, amely egyértelmű-
en bizakodásra ad okot, 
ahhoz képest, hogy az 
év elején még nagyon 
aggasztó volt a park 
helyzete, és azt sem le-
hetett tudni meddig tart 
mindez.

Munkaanyag készül a látha-
tatlan jövedelem mellett gya-
rapodó családok kiszűrésére
A város polgármestere a július 23-
ai rendkívüli ülésen számolt be ar-
ról az elképzeléséről, amely a lát-
hatatlan jövedelem mellett je-
lentős vagyont felhalmozó csa-
ládok kiszűrését célozza meg. 
Szamosvölgyi Péter egy munka-
anyag elkészítését kezdeményezte, 
amely összegyűjti a lehetőségeket 
azok ellen, akiknek vagyonoso-
dásának okaira nincs magyarázat, 
mert bejelentett munkahely, látha-
tó adózott jövedelem nélkül élnek. 
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A koronavírus miatti rendkívüli jogrend megszűnése utáni első testületi 
ülését tartotta meg a sátoraljaújhelyi önkormányzat július 9-én. A képvi-
selők számos elmarad beszámolót, és tájékoztatót hallgattak meg. Több 
önkormányzati intézmény, illetve a városban működő szervezet számolt 
be tevékenységéről.  Az egyik első és legfontosabb napirendi pont volt, a 
város költségvetésének módosítása. 
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VÁROSI SEMMELWEIS NAP
Alázat, munkabírás és tapaszta-
lat. Ha a gyógyítókban, ápolók-
ban nincsenek meg ezek a tulaj-
donságok, a magyar egészségügy 
nem működne. 2020 az egészség-
ügy éve az egész világon, és sokan 
azt remélik a járvány, és bajok erre 
az ágazatra irányítja a figyelmet 
minden országban. Az elismerés-
ről, és köszönetről beszéltek a vá-
rosi Semmelweis napon megszóla-
lók is: Szamosvölgyi Péter polgár-
mester, és dr. Tóthné Wieland Ildi-
kó gyógyszerész, meghívott ünne-
pi szónok. Jár a taps minden orvos-
nak, és ápolónak, akik az elmúlt 
hónapokban gyógyító munkát vé-
geztek. A munka és a feladat pedig 
minden esetben közös. A sebészet-
ben is, ahol az orvos szeme és füle 
az ápoló, hiszen a nővérek akkor 
is beteggel vannak, amikor az or-
vos nem tud, így lesz a gyógyítás 
és az elismerés is közös – mondta 

Dr. Artner Géza sebész főorvos, 
aki a Dr. Illés László „Közegész-
ségügyi Díjat” kapta meg ebben 
az esztendőben.
A városi ünnepségen adták át a 
kórházi elismeréseket is. Zemplé-
ni Betegekért emlékplakettet ka-
pott Mercz Attilánné, aki fül-orr-
gégészeti asszisztensként dolgozik 
jelenleg a kórházban, 31 éve segí-
ti az orvoslást, és Tar Zsuzsanna, 
akik az ideggyógyászati szakren-
delés asszisztense, 22 éve kórházi 
dolgozó. Mindketten hosszú pálya-

futást tudhatnak a hátuk mögött, és 
tudják, milyen fontos, a betegekkel 
való jó kapcsolat. Az ápolói hiva-
tás legszebb része a szülésznőké. 
A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kór-
ház Szülészeti-nőgyógyászati osz-
tályán egy jól összeszokott, több 
mint három évtizede együtt dolgo-
zó csapat segíti a kismamákat. Két 
szülésznő is elismerést vehetett át. 
Lencsés Lászlóné, aki 1985. dol-
gozik az osztályon, és több éve 
gazdasági nővéri feladatokat lát 
el, Zempléni Betegekért díjat ka-
pott, és Lőrincz Erika, aki kima-
gasló szakmai munkájának elis-
meréséül a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara által ado-
mányozott kitüntetésben részesült. 
Szintén Zempléni Betegekért dí-
jat kapott a 16 éve a Sátoraljaúj-
helyen gyógyító Dr. Berkes And-
rás főorvos. A Sebészet és trauma-
tológiai osztály helyettes osztály-
vezető főorvosa felvidéki magyar-
ként a határok megnyitása után 

2020 július 4-én már hagyományo-
san Nyári  mazsorett estet szerve-
zett a Rendezvénytéren a Holdfény 
Magyar-Lengyel Kulturális Egye-
sület és a Kossuth Lajos Műve-
lődési Központ. A bemutató szép 
számú érdeklődőt vonzott. A kicsik 
és nagyok, kezdők és haladók által 
előadott 22 tánc nagy tapsot kapott 
a lelkes közönségtől. A programon 
szerepelt a Lavotta Művészetei Is-
kola dobcsoportja is. A programot 
a TOP-7.1.1-16-H-018-6 jelű pá-
lyázatból finanszírozta az egye-
sület. Ez a szereplés volt éven az 
egyesület első fellépése. Az utol-
só próba március 6-án volt, akkor 
kapták a hírt, hogy 
nem lehet a járvány 
miatt csoportos prog-
ramokat szervezi a 
művelődési központ-
ban. Akkor még azt 
gondolták, hogy csak 
március végéig lesz 
a kényszerszünet, de 
az sajnos, sokkal to-

vább tartott. Elmaradt 
a május elsejei sze-
replés, amely az Ung-
vár pincéknél lett vol-
na, ahol egy csodála-
tos rendezvényhely-
színt alakított ki az ön-
kormányzat. Elmaradt 
a budapesti Zugló ver-
seny, illetve online tar-

tották meg. Erre a rendezvényre is 
több tánccal készült az egyesület. 
Elmaradt a 11. Zemplén Mazsorett 
Fesztivál, amelyre több csoport be-
jelentkezett már. Elmaradt a várva 
várt lengyelországi versenyszerep-
lés, amelyre nagyon készültek a 
csoporttagok, és rengeteg energi-
át fektettek az új tánc megtanulá-
sába. A csoporttagok a kényszerpi-
henő alatt sem felejtkeztek el egy-
másról, a facebookon tartották a 
kapcsolatot, és gyakoroltak a sze-
replésekre.

Ujjné Schneider Hedvig
csoportvezető

NYÁRI MAZSORETT EST  
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Magánegyetem lesz a Miskolci Egyetem 
 

 
 
2020. augusztus 1-jével a Miskolci Egyetem – öt más egyetemmel együtt – a modellváltó 
egyetemek közé nyert besorolást, tehát magánegyetemmé válik. 
 
2020. május 19-én fogadta el az Országgyűlés a kormányhatározathoz kapcsolódó, a 
magánegyetemmé válás előfeltételeit megteremtő törvényeket. Az új rendelkezések 
értelmében 2020. augusztus 1. napjától az egyetem kikerül az állami egyetemek köréből 
és nem állami, magánegyetemként működik tovább az állam által alapított Universitas 
Miskolcinensis Alapítvány fenntartatásában. 
 
A fenntartóváltással az intézmény jogállása megváltozik, költségvetési szerv helyett 
magánegyetemként látja el közfeladatait, és tulajdonba kapja a jelenleg általa használt 
ingó és ingatlan vagyont. A jogállásváltozás rugalmasabb működést és a 
versenyképesség növelését teszi lehetővé. 
 
A munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya a modellváltásra tekintettel munkaviszonnyá 
alakul át. 
 
A Magyar Állam továbbra is biztosítja az egyetem finanszírozását, hiszen 2022-től az 
intézménnyel 15-20 éves hosszú távú garanciákat biztosító szerződést, továbbá ennek 
keretei között 3-5 éves egyedi finanszírozási megállapodásokat köt. Az egyetem 
jogállásának megváltozása és a Magyar Állammal kötendő finanszírozási szerződések 
megnyitják a lehetőséget az egy éven túli, közép- és hosszú távú tervek elkészítése és 
megvalósítása előtt, ami versenyelőnyt jelent az állami egyetemekkel szemben. 
 
A hallgatók jogállása nem változik a modellváltással összefüggésben, mivel a magyar 
állami ösztöndíjas támogatási forma változatlanul fennmarad számukra, és minden olyan 
támogatásban is részesülni fognak, amelyeket jelenleg is megkapnak. 
 
 
 

Dr. Berkes András 

Dr. Artner Géza Bodnár Miklósné

Királyhelmecről érkezett az Erzsé-
bet kórházba, azóta nem csak tag-
ja, de egyik biztos orvosa a kórház 
kollektívájának. Tisztelt és elis-
mert szakember a betegek, és mun-
katársai körében egyaránt. 
A városi és kórházi elismerések 
mellett miniszteri kitüntetést ka-
pott a Magyar Egészségügyi Nap-
ján Musinszki Judit az ápolási 
osztály főnővére, és a Sürgősségi 
Betegellátási osztály adminisztrá-
torai. 

Lőrincz ErikaMercz Attiláné

Lencsés Lászlóné

Tar Zsuzsanna
A megyei önkormányzat Kos-
suth Zsuzsanna díját kapta meg 
Bodnár Miklósné az Egyesített 
Szociális Intézmény Idősek Ottho-
nának főnővére, aki 26 éve dolgo-
zik az idősek szolgálatában. A ki-
tartó, munkájában megbízható, és 
nagy munkabírású főnővért a me-
gye legjobb szociális szakemberei 
között ismerték el. 

KBK
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Fábián Janka: A könyvárus lány
tül is. Rendkívül élethű Julcsi sze-
mélyes, családi tragédiája, mene-
külése a romokban heverő Buda-
pestről. A kislány sok megpróbál-
tatás után amerikai rokonaihoz ke-

rül, egy kisvárosban 
kezd új életet. Ameri-
kában az élet már tel-
jesen más volt akkor 
is, Julcsira rázuhan 
ez az ismeretlen vi-
lág, a 60-as évekbeli 
amerikai életérzés, a 
jólét, a gimis bandá-
zás, a hatalmas autók, 
a zene, mindaz, ami-
nek létezéséről eddig 
elképzelése sem volt.  
Megismerhetjük ho-
gyan próbál Julcsi az 

ott élő magyarok segítségével beil-
leszkedni ebbe a világba a közelgő 
elnökválasztás eseményeinek hát-
terében, melyben ízelítőt kapunk 
az Egyesült Államok akkori poli-
tikájából, a Szovjetunió befolyá-
sából, a hidegháború kialakulásá-

Fábián Janka neve megkerülhe-
tetlen a mai magyar írók könyvei 
közt. Az eredetileg angol-történe-
lem szakos tanár romantikus tör-
ténelmi regényeivel aratott hatal-
mas sikert, népes rajongótáborral 
rendelkezik. Regényei szentimen-
tális, romantikus világba kalauzol-
nak el minket, ahol kiemelt szere-
pet kapnak az érzelmek, de min-
den esetben valamilyen történelmi 
színtér díszletei között. Nem csak 
remek szórakozást, kikapcsolódást 
nyújtanak ezek a könyvek, de sok 
információval is szolgálnak a régi 
korokról.
A Könyvárus lány az írónő tize-
dik megjelent regénye, amelynek 
folytatása is készülőben van. A re-
gény főszereplője Kiss Júlia, aki-
nek életútját követhetjük nyomon, 
budapesti gyerek korától  egészen 
fiatal felnőtt koráig, amelyet már 
Amerikában tölt. Julcsi részben 
osztályidegen családban nő fel, el-
szegényedett arisztokrata édesany-
ja egy falusi kántor fiához ment 

hozzá, ami meg is pecsételi sorsu-
kat a világháború utáni Magyaror-
szágon. Maradt a józsefvárosi kis 
lakás, tanári pálya helyett a reggel-
től estig való robotolás, a szerény 
körülmények, a folya-
matos rettegés a be-
súgó szomszédoktól, 
a továbbtanulást pe-
dig el is lehet felejte-
ni. Sok mindenkinek 
ismerősek lehetnek 
ezek a paraméterek, 
az írónő pontosan áb-
rázolja a korszak szel-
lemiségét, a légkört, 
amelybe az olvasó 
bele tud illeszkedni. 
Julcsi életének törté-
nete Budapesten kez-
dődik az 56-os forradalom idején, 
aminek ő és a családja is elszenve-
dői lesznek. 1952-től 1963-ig nagy 
utat jár be Kiss Júlia a Nagy Fuva-
ros utcától egészen Pine Creekig, 
de nem csak távolságban, hanem 
a történelmi eseményeken keresz-

ból, és abból, hogyan hat ez a kis-
polgárok életére. Julcsi élete egyik 
napról a másikra változik meg, 
vele együtt a körülötte lévő világ 
is változik. Egyvalami állandó, sőt 
egyre fontosabb életében-a köny-
vek iránti rajongás, az olvasás irán-
ti szenvedély. Már Magyarorszá-
gon is nagy vágya volt, hogy egy-
szer könyvesboltja lehessen. Vajon 
az amerikai álmok hazájában ez az 
álom is valósággá válhat?
Ennek a történelmi romantikus re-
génynek a középpontjában egy 
olyan fiatal nő áll, aki keresi a bol-
dogságot, miközben választ ke-
res sorsának alakulására, a vi-
lág működésére, példáján keresz-
tül egy olyan életbe tekinthetünk 
bele, amelyet egyszerre formál a 
történelem alakulása és az egyé-
ni döntés. Várjuk a folytatást, ho-
gyan alakul Julcsi sorsa egy olyan 
országban, amely szabadságot kí-
nál neki, de igazi otthonra és hazá-
ra még nem talált benne.

KÖNYVAJÁNLÓ

Kevés olyan hely van az anyaor-
szágban, ahol annyira értenék, és 
érzenék Trianon hatását, mint Sá-
toraljaújhelyen. Ezért is hívták 
meg előadónak a Kávéházi esték 
sorozatban Ablonczy Balázs törté-
nészt, a Trianon 100 kutatócsoport 
vezetőjét, aki az Ismeretlen Tria-
non című könyvével sokáig vezet-
te az eladási listákat. A neves törté-
nész új, összefoglaló kötete a társa-
dalom egyes csoportjainak tapasz-
talataira fókuszál. Azt igyekszik 
bemutatni, hogy milyen volt való-
jában a békeszerződés: miként él-
ték meg a korabeli Magyarország 
lakói a háborús összeomlás, a for-
radalmak, az ellenforradalom és 
Trianon időszakát, és milyen ösz-
szefüggések tárhatók fel a nagypo-
litikai döntések és dilemmák, illet-
ve a magyar társadalom minden-
napi tapasztalatai között. A másfél 
órás sátoraljaújhelyi előadása so-
rán kiderült, ma minden harmadik 
magyar embernek van olyan roko-
na, akik a határok meghúzása után 
menekültek el az elszakított terüle-
tekről, ezek a traumák pedig máig 
élnek a családok történetében is. 

UK: Az előadásában elhangzott 
egy kulcsmondat: Cinket, szenet, 
ásványkincseket lehet vásárolni, 
emberi életeket nem. Ön ebben lát-

ja Trianon igazi tragédiáját, és ez-
zel is foglalkozik a könyvében?
AB: Már a 100 évvel ezelőtti Euró-
pa, és ezen belül Magyarország is 
globalizált volt, tehát a nyersanya-
gokat be lehetett szerezni, embert 
viszont akkor sem tudtak vásárol-
ni. Összetettebb gazdasági hatása a 
háborúnak a nagyon komoly inflá-
ció, és vagyonvesztés. Erről keve-
sebbet beszélnek, de a magyar kö-
zéposztály 1920-ra gyakorlatilag 
tönkremegy.  Ez egyrészt az inf-
lációval magyarázható, másrészt a 
hadi kölcsönök elvesztésével. Ko-
moly vagyonok mentek tönkre ab-
ban, hogy a magyar állam soha 
nem fizette azokat vissza. 
UK: A könyvben arról is szó van, 
amely természetesen más kutatá-
sokból is kiderült, hogy a döntő 
hatalmak koránt sem foglalkoztak 
úgy a sokszor emlegetett elvekkel, 
és  valóban a területek „nemzeti 
jellege” szerint húzták volna meg 
a határokat. Ez jelentősen megvál-
toztatta volna számos térség jövő-
jét?
AB: Azt hiszem ezt Sátoraljaúj-
helyen, mint Zemplén Vármegye 
központjában nem is kell nagyon 
magyarázni. Ez a város, a nem 
nemzeti alapon meghúzott határok 
súlyos következményeinek egyik 
sajnálatos példája. Zemplén vár-
megye teljessége akkor sem ma-
radt volna meg, ha etnikai alapon 
jelölik ki Csehszlovákia területe-
it, de ha kicsivel is jobban ragasz-
kodnak a döntéshozók a wilsoni 
elvekhez, akkor a magyar kisebb-
ségi helyzet is nagyon más lenne. 
Akkor nem három és fél millió el-
szakított magyarról beszélnénk, 
hanem másfél millióról, ami még 
mindig rettenetes magas szám, de 
talán kevésbé igazságtalan. Arról 
nem beszélve, hogy ez az egyes ré-

giók későbbi gazdasági helyzetét, 
is meghatározta. Gondoljunk csak 
az abaúji településekre, akik Kas-
sa lakosságának ellátásban vettek 
részt, elszegényedésük ekkor kez-
dődött, és ez a csapás azóta is érző-
dik nem csak itt, de számos helyen 
a határok mellett.
UK: A családtörténetek valóban 
ennyire meghatározzák a magya-
rok Trianon felfogását? A szemé-
lyes sorsok összessége a békeszer-
ződés traumája egyben?
AB: Igen, hiszen ez a családtörté-
netekben abszolút jelen van, a 20. 
század az erőszakos népmozgatá-
sok időszaka. Eljönni valahonnan, 
ahol éltünk, ahol az őseink letele-
pedtek, ez egy friss kutatás szerint 
a megkérdezett magyarok 28%-nál 
fontos igazodási pont. Lehet, hogy 
nem mindenki foglalkozik vele, 
hogy honnan jöttek el a dédszülei, 
de sokakban ma is élő sérülés for-
rása. Az, hogy a legutóbbi kuta-
tás szerint, a megkérdezettek több 
94%-a igazságtalannak, és túl-
zónak tartotta a békeszerződést, 
ezeknek az egyéni családtörténe-
teknek is a következménye.
UK: A Trianon 100 kutatócso-
port egyik sikertörténetének nevez-
te a Dékány István: Trianoni ár-
vák című könyvéhez készült adat-
bázist, ami igen sokakat megmoz-
gatott.  Mi ennek a kutatásnak a lé-
nyege?
AB: A trianon100.hu/menekultek 
oldalon hozzátartozókkal együtt 
45-50 ezer ember sorsát lehet vé-
gigkövetni a békeszerződés után. 
Az adatbázis a menekültek moz-
gását mutatja, hogy ki, mikor, hon-
nan, hová költözött, milyen fog-
lalkozással rendelkeztek stb. Ez a 
menekülteknek alig 15%-a ami-
ről adatunk van, és bátorítunk min-

denkit, aki bizonyítani tudja, hogy 
rokonai ekkor érkeztek az anya-
országba bátran küldje el nekünk, 
és mi feltesszük az oldalra. Sajnos 
teljes soha nem lehet ez az adat-
bázis, mert a két világháború kö-
zött, és a II. világháború alatt olyan 
mértékű volt az iratpusztulás, hogy 
nem lehet pontos számokat megad-
ni az elcsatolt területekről érkezők-
ről. Egy biztos, a vagonlakók sorsa 
évekig igen nehéz volt, igen magas 
volt az elhalálozás, és a betegség. 
A menekültektől a korabeli kor-
mány is tartott, elsősorban attól, 
hogy elégedetlenségük forradal-
mat okoz.  Igaz, többen, elsősor-
ban a képzett munkaerő, néhány 
éves megpróbáltatás után rendez-
ni tudta az életét, és újra építették 
a családjuk egzisztenciáját. 
UK: Az évfordulót követően mi lesz 
a sorsa a Trianon 100 Kutatócso-
portnak?
AB: 2021 közepéig biztosan dol-
gozunk, ez után az Eötvös Ló-
ránd Kutatási Hálózat ígérte sze-
rint, a támogatás meghosszabbít-
ható, így még fontos művek ki-
adására van remény. A helyi ha-
tármeghúzásokról szóló történetek 
is izgalmas téma még, vagy a mű-
kincsek kérdése. Pl: Bocskai-ko-
ronája a mai napig Bécsben van, 
a Nagyszentmiklósi aranykincsek 
körül sem tisztázott minden, de 
a menekültek helyzete is számos 
kérdést tartogat még. Új, sorsfor-
dító diplomáciai anyagokat, ame-
lyek alapjaiban változtatják meg a 
békeszerződésről tudott ismerete-
inket már nem remélünk, de fontos 
kutatási anyagokra még bukkanha-
tunk. 

KBK
A kötet adatai: Ablonczy Ba-

lázs: Ismeretlen Trianon. Buda-
pest, Jaffa Kiadó, 2020. 272 oldal
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TRIANON 100: "HÁT OLY RETTENETES A MAGYARSÁG BŰNE?"
Folytatás 

1. rész a 2020/6. lapszámban.

  Zemplén vármegye akkori tör-
vényhatósága, tisztikara, élén a 
kormánybiztossal és a helyettes al-
ispánnal még nem tudhatta, hogy 
nem lesz gyors revízió, a várme-
gye területi integritása véglegesen 
nem áll helyre és etnikai revízió 
sem történik.
„A régi Zemplénből elveszett csak-
nem minden. Elvesztek az ősi kas-
télyok, a hallgatag kúriák, a hegy-
oldalakon omladozó váraink: el-
borult szemeink elől eltűntek a 
Beszkidek rengetegei, a fehér-
ben szikrázó határhavasok; nem 
halljuk a vadászkürt zengését a 
sztropkói erdőkben s nem a pász-
tor tilinkóját, amint panaszosan sír 
fel a hegyek tisztásain. Hova lettek 
a régi névnapok az Ondava-Tapoly 
lapályán, társas kirándulásaink a 
szalánczi Izra-tengerszemhez s a 
néhai halászatok a Latorca zeg-
zugosaiban? Odalettek a rátar-
ti kurtanemesek, akik most má-
ról-holnapra tengenek odaát és 
nem látjuk szelíd tótjainkat, akik 
nagyvásár idején karavánokban 
jöttek a csörgői országút felől. Az 
ujhelyi kaszárnya előtt nem hall-
juk már esti kilenckor a régi taka-
rodót, amely ha megharsant, vissz-
hangot vert rá a Várhegy meg a 
Kopaszka s ez a visszhang szállt-
szállt aztán a bodrogközi éjszaká-
ban.” – kesereg Komáromi János 
„Csonka Zemplén” című írásában, 
1926-ban.
 „Zemplén vármegye a fel-
darabolása előtt egyike volt 
Nagymagyarország legnagyobb 
és természeti kincsekben talán 
legváltozatosabban gazdag vár-
megyéinek, mintegy kicsinyí-
tett symboluma volt az egész 
Nagymagyarországnak.” – írta 
róla 1927-ben, talán kicsit elfo-
gultan, Bernáth Aladár, Zemp-
lén vármegye 1922–1936 kö-
zött megválasztott alispánja, aki 
Csonka-Zemplén közigazgatásá-
nak újjászervezését vállalta 1920-
ban. Legnagyobb kiterjedése ide-
jén, 6302 km2, 1.089.854 kh terü-
letű, 343.194 fő lakosságú várme-
gye volt. Lengyelországtól (Ga-
lícia) a Sajó-Hernád összefolyá-
sáig terjedő Sáros, Abaúj-Torna, 
Ung, Szabolcs és Borsod várme-
gyék határolta terület, északkelet–
délnyugati hosszúsága 157,5 km 
kelet–nyugati legnagyobb széles-
sége 130,5 km. Természetes hatá-
rok szegélyezték: Lengyelország 
felől a Beszkidek hegylánca, nyu-
gat felől Sáros megyétől a Tapoly, 
Ondava folyók, Ung megyétől a 
Laborc és a Latorca, Szabolcs me-
gyétől a Tisza, Borsod vármegyé-
től pedig a Hernád, Sajó folyók, 
Abaújtól a Tokaj–Eperjesi hegy-
lánc és a Hernád. Az Eperjes-To-
kaji hegylánc déli lejtőjén terül el 
a világhírű Tokaj-Hegyalja. Az ősi 
Zemplén vármegyét, az Alföldtől a 
Kárpátok hegyvonulatáig a legkü-
lönbözőbb domborzati viszonyok 

jellemezték. A megyének a Tisza 
és a Hernád közé eső legdéleb-
bi tája a Nagyalföld része. A Tisza 
jobbpartján a Tokaj fölé magaso-
dó Kopasz-heggyel (516 m) a Kár-
pátokig nyúló hegylánc kezdődik 
(Eperjes-Tokaji hegylánc), amely 
a Keleti-Beszkidek ormán húzódó 
országhatárig nyúlik. Hegycsúcsai, 
megyén belül, észak felé, nagyjá-
ból Gálszécs vonaláig, nem halad-
ják meg a Kopasz-hegy magassá-
gát, magasabb hegyei ettől a vo-
naltól délre Abaúj megyébe estek. 
Az alacsony hegyvonulat kelet felé 
lankásabb dombvidékbe, majd sík-
ságba vált, keleten a megye határát 
jelentő Laborc folyóig tart. Ez a te-
rület a Zempléni-medence. Észak 
felé ennek a felszíne is változato-
sabban alakul, Varannótól felfelé 
a folyók egyre szűkebb völgyekbe 
szorulnak, közeikben egyre maga-
sabb hegyvonulatok emelkednek. 
A megye északi részét, közel egy-
harmadát a Beszkidek és a Vihorlát 
bérceinek különböző ágai borítják, 
ezért tele van hegyekkel, amelyek 
Ung vármegyéhez közelítve egy-
re magasabbak. A tengerszint fe-
letti magasság a Sajó és a Takta ti-
szai torkolatánál fekvő települé-
seknél (Taktaszada, Taktaharkány, 
Kesznyéten) 97 m, a megye leg-
magasabb pontján a Beszkidekben 
1221 m volt. A megye legmaga-
sabban fekvő faluja Runyina (Ju-

hászlak) volt (560 m-rel) az észak-
keleti kiszögellésben.
Vízrajza szintén változatos volt. A 
déli területek nagy folyóit számos 
kisebb patak táplálja, melyek kö-
zül néhány határvonalat is jelentett 
a szomszéd megyékkel. Délen a Ti-
sza, délnyugaton a Hernád és a Sajó 
is határfolyó volt, míg keleten a 
Latorca, északabbra mellékfolyója 
a Laborc. A megye területén folyik 
a Bodrog, a Tapoly, az Ondava, a 
Laborc, a Ciróka, a Latorca folyók, 
a Hocsa, az Olyka, a Ronyva pa-
takok. A XX. század elejére a vár-
megye kiépült közút és vasútháló-
zattal rendelkezett. Elkészült előbb 
a Budapest – Szerencs – Sátoral-
jaújhely, majd a Sátoraljaújhely – 
Királyhelmec – Csap – Munkács, 
a Sátoraljaújhely – Legenye – Kas-
sa, és a Sátoraljaújhely – Legenye 
– Nagymihály – Homonna – 
Mezőlaborc – Przemyśl vasút-
vonal. Az első világháború elő-

estéjére elkészült a Sárospatakot 
Királyhelmeccel összekötő Bod-
rogközi Gazdasági Vasút. Fontos 
úthálózat kötötte össze a megye 
nagyobb településeit egymással és 
a szomszédos megyék vásározó és 
ipari központjaival, a Hegyalján át 
Miskolc felé, Sátoraljaújhelytől a 
Bodrogközön át Galícia felé. Bod-
rogköz – Hegyközi közút és vas-
út Zemplénagárdtól Sárospatakon 
át Sátoraljaújhely, Füzérkomlósig, 
illetve Füzérkomlóstól Sárospata-
kon Kenézlőn át Nyíregyházáig.
Birtokos arisztokrata családjai vol-
tak:  az Alaghyak, az Andrássyak, 
a Barkóczyak, a Bercsényiek, a 
Bocskayak, az ecsedi Báthoryak, 
a Csákyak, a Dőryek, a Fischerek, 
a Harkányiak, a Homonnai 
Drugethek, a Lónyayak, a 
Mailáthok, a Mágóczhyak, a 
Nyáryak, a Klobusiczkyek, gersei 
Pethők, a Pálócziak, a Perényiek, 
a Rákócziak, a Rozgonyiak, 
a Sennyeyek, a Sztárayak, a 
Vécseyek, a Windischgrӓtzek, a 
Waldbottok, és a Zichyek.
Sok szállal kötődik Zemplén vár-
megyéhez és Sátoraljaújhelyhez 
az ország irodalmi életét az abaúji 
Széphalomból szervező, Kazinczy 
Ferenc pályája. Megyénk szülötte 
Kossuth Lajos, a világ egyik leg-
ismertebb magyarja. Zemplén, a 
trianoni békeszerződés előtt jelen-
tős vármegyének számított, 1873–

1908 között közigazgatási egysé-
geinek száma 9-ről 13-ra változott 
(12 járás és egy rendezett tanácsú 
város.). Akkori, 6282 km2-nyi te-
rületén 1910-ben 343.194 lakost 
számlált, akiknek 56 %-a volt ma-
gyar nemzetiségű. Tizenkét járása: 
a bodrogközi, gálszécsi, homonnai, 
mezőlaborci, nagymihályi, sáros-
pataki, sátoraljaújhelyi, szeren-
csi, szinnai, sztropkói, tokaji és 
varannói járásokra, amelyek 449 
községet foglaltak magukba. Eze-
ken kívül a közigazgatási székhely 
Sátoraljaújhely 1899-ben rende-
zett tanácsú várossá alakult, amely 
egyetlen rendezett tanácsú város-
ként önálló közigazgatási egysé-
get alkotott. A trianoni békeszerző-
dés előtti 6282 km2 területből csu-
pán 1776 km2-nyi elkeskenyedő 
déli részét hagyták meg a várme-
gyének. Csehszlovákiához került 
4506 km2, több mint a megye te-
rületének 70%-a. A bodrogközi és 

a sátoraljaújhelyi csonka járás mel-
lett csupán a sárospataki, a szeren-
csi és a tokaji maradt teljes egészé-
ben Magyarországon, összesen 77 
községgel, 136.159 főnyi lakos-
sággal, 97 %-os magyar nemzeti-
ségi aránnyal. A trianoni béke szá-
mos határmenti megyét kettévá-
gott. Ezek többsége csak életkép-
telenül kis részben maradt a hatá-
rainkon belül. A háború befejezé-
sét követően takarékosságra volt 
szükség, ezért a közszolgálatban 
álló tisztviselők és egyéb alkalma-
zottak létszámának csökkentéséről 
és egyes kapcsolatos intézkedések-
ről szóló 1923. évi XXXV. tc. be-
vezette a közigazgatásilag egyelő-
re egyesített vármegye fogalmát. 
Az országgyűlés hét ilyen egyesí-
tett vármegyét hozott létre. Akkor 
még megmaradtak önálló egység-
nek az olyan, egyébként csonka 
vármegyék, mint Zemplén, ame-
lyeket továbbra is életképesnek 
tartott a törvényjavaslatot beter-
jesztő akkori kormányzat.

Kálmán Éva
Források:
MNL BAZML IV. 2402/a. Zemplén Vár-
megye Törvényhatósági Bizottságának 
iratai 1872-1947. Közgyűlési jegyzőköny-
vek és fogalmazványaik 1872-1948. 48. 
kötet: 1920. évi közgyűlési jegyzőköny-
vek 1–12. p.
MNL BAZML IV. 2419/a. Zemplén vár-
megyei titkos letétek levéltári gyűjtemé-
nye 1626–1950 (1962). Letéti okmányok 
1626–1950. 331. szám. (Közölve: Kálmán 
Éva: Zemplén vármegye üdvözlő leve-
le Rothermere lordhoz. In: Magyar Nem-
zeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Levéltár honlapja. A hónap dokumen-
tuma rovat. Közzétéve: 2018. május 29. 
(Interneten: http://mnl.gov.hu/mnl/bazml/
hirek/kalman_eva_zemplen_varmegye_
udvozlo_levele_rothermere_lordhoz)
MNL BAZML XV. 98/b. Képeslapgyűj-
temény XIX–XXI. század. A Sátoraljaúj-
helyi Fióklevéltárban őrzött képeslapok 
gyűjteménye XIX–XXI. század.
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely 
r. t. város. Bp., é. n. [1905] (Magyaror-
szág vármegyéi és városai. (Magyaror-
szág monografiája) A magyar korona or-
szágai történetének, földrajzi, képzőmű-
vészeti, néprajzi, hadügyi és természeti vi-
szonyainak, közművelődési és közgazda-
sági állapotának encziklopédiája. Szerk.: 
Borovszky Samu.) 516–545. p.
Komáromi János: Csonka Zemplén. In: 
Zemplénvármegye Évkönyve („Zemplén” 
Naptára) az 1927. évre. XXXVII. évf. Sá-
toraljaújhely, 1926. 22–23. p.
Ifj. Barta János: „Ha Zemplin vármegyét 
az útas vizsgálja…” Gazdálkodás és tár-
sadalom Zemplén megyében a 18. szá-
zad végén. Debrecen, 2009. (Speculum 
Historiae Debreceniense 3. A Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai. 
Sorozatszerk.: Papp Klára.) 53-71. p.
Sátoraljaújhely lexikona. Szerk.: Dr. 
Kováts Dániel. Sátoraljaújhely, 2001. 
193–195. p.
Hőgye István: Zemplén vármegye terüle-
ti és közigazgatási változásai 1711–1950. 
In: A Felvidék történeti földrajza. Szerk.: 
Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1998. 527–
538 p.
Bolvári-Takács Gábor: Pártállam és me-
gyerendezés 1949–1950. Dokumentumok 
az önálló Zemplén megye megszűntetésé-
ről. In: Zempléni Múzsa. Társadalomtudo-
mány és kulturális folyóirat. 3. évf. 3. sz. 
(2003. ősz) 71–87. p. (Interneten: http://
epa.oszk.hu/02900/02940/00011/pdf/
EPA02940_zmimuzsa_2003_3_071-087.
pdf)



72020. XXIX. évf. 7 sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

Három hónappal ezelőtt a Rex-Bau 
Kft egyik tulajdonosa, vezetője 
Novákné Magyar Hajnalka azzal 
a felajánlással kereste meg a 
Zempléni Betegekért Alapítvány 
vezetőjét Dr. Rácz Ernőt, hogy 
más vállalkozásokkal együtt 
szeretnék segíteni a kórházat a 
járvány elleni védekezésben. 
Elsősorban eszközadományra 
gondoltak, egy olyan műszerre, 
amely a koronavírus idején is 
fontos a betegellátásban, de más 
esetben is hasznos segítség a 
zempléni intézménynek. A kórház 
Intenzív Osztályának főorvosa dr. 
Orosz János tanácsára egy mobil 
lélegeztetőgép beszerzés tűzték 
ki célként. A jótékonysági akció 
sikerrel járt. A lélegeztetőgép már 
az intenzív osztályon van, a hozzá 
több mint 4,5 millió forintot 14 cég 
és egyéni vállalkozó, a Közjóért 
Alapítvány és 9 magánszemély 
adományából tudták megvásárolni. 
A siker közös, és nagyon 
boldog vagyok, hogy a helyi 
vállalkozók megmutatták, hogy 
a sátoraljaújhelyi kórház és a 
benne dolgozó gyógyítók munkáját 
fontosnak tartjuk. Örülök, hogy 

sokan mellénk álltak, és ebben a 
mindenki számára nehéz gazdasági 
helyzetben első hívó szóra oda 
tették maguk pénzadományát 
– mondta Novákné Magyar 
Hajnalka
A kórház a közelmúltban három 
új lélegeztetőgépet is kapott, 
összesen nyolc ilyen műszer van 
az intézményben. A hordozható 
készülék azért hasznos, mert az 
új gépekkel azonos gyártótól 
származik, így a lélegeztetőre 
kapcsolt beteget, ugyanazokkal a 
paraméterekkel tudják szállítani, 
vizsgálatokra, műtőbe vinni, 
a mobil készülék segítségével 
– magyarázta az új beszerzés 
fontosságát Dr. Orosz János
A koronavírus-járvány kezdetétől 
több felajánlás is érkezett a 
Zempléni Betegekért Alapítvány 
javára. Rögtön az elején két milliós 
felajánlást kaptunk a Zemplén 
Gourment 1889 Kft tulajdonosától, 
amit a védekezéshez szükséges 
eszközökre fordítottunk. Később is 
jöttek támogatások a számlákra, 
amelyeket szintén az osztályokon 
dolgozók védőfelszereléseire, 
illetve a sürgősségi osztály 

A VÁLLALKOZÓK SEGÍTETTEK!

A hatósági korlátozások miatt a 
légi kémiai szúnyogirtás lehetősé-
ge megszűnik, így a biológiai, il-
letve a földi gyérítési eljárások ke-
rülnek előtérbe. A biológiai gyé-
rítés során egy speciális, baktéri-
um alapú készítményt juttatnak a 
szúnyogok tenyészőhelyeire a víz-
be. A kisebb vízfelületekre járműre 
szerelt nagynyomású permetező-
vel, a nagyobb vízfelületekre pe-
dig repülővel juttatják ki a készít-
ményt. A környezetbarát szer az 
alkalmazott dózisban kizárólag a 
szúnyoglárvákat pusztítja el, ártal-
matlan minden más élőlényre. Ez a 
módszer a kifejlett szúnyogok elle-
ni védekezéshez nem alkalmazha-
tó, csak az utánpótlásuk csökkent-
hető a lárvák elpusztításával. A ke-
zelés kisebb részben történhet a 
város lakott részein, de jellemzőbb 
a környező, külterületi vizes élő-
helyeken. A kémiai szúnyoggyérí-
tés során egy piretroid hatóanyagú 
irtószert permeteznek a szakem-
berek földi úton, azaz platós gép-
járművön rögzített berendezések 
segítségével. Az eljárás történhet 
melegködképzéssel, ekkor az apró 

cseppekre bontott irtószer 
terjedését hő hozzáadá-
sa is segíti. Ez a techno-
lógia elsősorban növény-
zettel erősebben borított 
környezetben előnyös, de 
a létrejövő köd rövid idő-
re korlátozza a látási viszonyokat, 
ezért forgalmas helyeken kevés-
bé használatos. A másik lehetőség 
az ULV-eljárás, ami szintén apró 
cseppekben juttatja ki az irtószert, 
de hő hozzáadása nélkül. A per-
metfelhő csak kismértékben ész-
lelhető, a közlekedést nem zavar-
ja, ezért forgalmasabb, városias te-
rületeken elsődlegesen ezt az eljá-
rást alkalmazzák. A kis vízfelülete-
ken fejlődő szúnyogok elleni haté-
kony védekezés érdekében a lakos-
ság figyelmét is szükséges felhívni 
arra, hogy érdekük és kötelességük 
a szúnyogok szaporodásának aka-
dályozása otthonukban. Erről Dr. 
Szepesszentgyörgyi Ádám, öko-
lógus-biológus, szúnyoggyérítés 
szakértő írt az Újhelyi Körkép ol-
vasóinak: „A jelenlegi szúnyogár-
talmat okozó szúnyogok a fajszin-
tű azonosítás alapján szinte kizá-

rólag az árvízi szúnyog-
fajok csoportjába tar-
toznak. Tehát jelentősen 
nem csökkenthetik a je-
lenlegi ártalmat a családi 
házban élők. Mindemel-
lett nagyon fontos, hogy 

az esővizes hordókat, és egyéb víz-
felszíneket takarják le, hogy a víz-
felszínre petéző szúnyogok (nem 
ezek okozzák a jelenlegi ártalmat) 
ne tudják belehelyezni a petéiket. 
A fákat, bokrokat lehet permetez-
ni a mezőgazdasági boltban kap-
ható rovarölő (biocid) vegyszerek-
kel, azonban ezeknek megvannak 
a kockázatai is, hiszen valameny-
nyi szúnyogok ellen alkalmazott 
vegyszert rövid tündöklés után, 10-
20 év múlva betiltottak. A jelenleg 
szúnyogok ellen alkalmazott vegy-
szer hatóanyaga a deltametrin, 
amelyet 1981-óta használnak, va-
gyis jövőre lesz 40 éve!” 

Hiába a füst, ha nem ér el a 
kertekig

Az új szúnyoggyérítési techni-
ka legnagyobb kritikája, hogy 
a füst, nem ér el oda, ahol a leg-
több van belőlük. A kertekben he-

tek óta nem tudnak kint tartózkod-
ni az emberek, egy fűnyírás felér, 
egy véradással. Panaszkodnak az 
emberek. Hatékonyabbnak tartják 
a légi irtás. A szúnyogszakértő bio-
lógus szerint erre egy hazai jogsza-
bály miatt nincs lehetőség. „A légi 
úton történő biológiai szúnyoggyé-
rítést a magyarországi illetékesek 
általi döntések értelmében a jog-
szabályok nem engedik (sokan té-
vesen az EU tagságunkra hivatkoz-
nak). De éppen a mai napon (2020. 
07. 21.) jelent meg több médiában, 
hogy a járványügyi helyzetre te-
kintettel mégiscsak lehet alkalmaz-
ni indokolt esetben a légi-kémiai 
idegméreg szórását. 
Összeállította: Hideg Hedvigh

Szakértő: Dr. Szepesszentgyörgyi 
Ádám, ökológus-biológus, szú-
nyoggyérítés szakértő, Csíplek 
Alapítvány, mely az Európai Szú-
nyogirtó Alapítvány (EMCA) tag-
ja: 
F o r r á s : h t t p s : / / w w w .
k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u / 4 1 /
szunyoggyerites 

AZOK A FRÁNYA SZÚNYOGOK!

Köteles Zita két gyönyörű kislány 
édesanyja, óvónő. Hobbija a test-
építés. Egészségének és alakjá-
nak megőrzése miatt kezdte el az 
edzést, a mozgást, és szépen lassan 
építette magát.
Önállóan, egyedül készült fel a 
versenyekre 3 éve. 
2018 tavasz: Biotech Usa Tisza 
Kupa Magyar Bajnokság 3.hely bi-
kini fitness kategóriában.
2019 tavasz: Biotech Usa Kupa 
Magyar Bajnokság 3.hely bikini 
fitness kategóriában.
2019 tavasz: IBFF World Cup  miss 
fitness kategóriában 2. helyezés. 
2019 ősz: Biotech Usa Kupa bikini 
fitness kategóriában Magyar baj-
nokság 2.helyezés.
Legutóbbi eredményét Tatabányán 

SIKERES TESTÉPÍTŐ ÉS ANYUKA
szerezte, a a Hungarian Grand 
Prix National & International 
Championship NATURÁL Test-
építő Nemzetközi Bajnokság és 
Nemzetközi verseny. Itt kétszer 
szorult le a dobogóról, de ez sem 
bánja, hiszen további  bíztatást ka-
pott a versenyzéshez. 
Bikini mamas: 4. hely
Bikini divas 35+: 4. hely
Bikini divas: 3. hely

A következő megmérettetéshez 
már szakmai segítséget is kap. A 
Miskolc Body Building Team-
Gorillaz Body&Power Team tag-
jaként folytatja tovább a verseny-
zést az őszi szezonban.

Gratulálunk, Zita!

eszközeinek pótlására költöttünk. 
Ez a legutóbbi felajánlás a 
legnagyobb adomány ebben az 
időszakban, a beszerzés azért is 
ment lassabban, mert ilyen típusú 
orvosi eszközre nagy az igény, így a 
megrendelés után viszonylag sokat 
kellett rá várni, amíg megérkezett. 
Reméljük a járvány miatt kevésbé, 
de minden más esetben sokat 
használt műszer lesz ez is az 
osztályon. – mondta Dr. Rácz 
Ernő az alapítvány vezetője.
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ÚJHELYI KÖRKÉP

A KUTYÁKÉRT SZÓLT A ZENE
Július a kutyák hónapja Sátoraljaújhelyen. Azért éppen ez a hónap, mert hagyományosan ilyenkor szervezik meg az Jótékonysági Kutyakoncer-
tet a város főterén. A Filep Gyula „Tapsi” és a Kossuth Lajos Művelődési Központ szervezésében idén három helyi zenekar: Smalltrack, B-Project 
Band és a Karambol együttes vállalta a fellépést a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány javára. Az otthonban több, mint 110 kutyus vár gazdá-
ra, és amíg szerető gazdit nem találnak számukra, méltó körülményeket, és méltó ellátást nyújtanak nekik az alapítvány önkéntesei. A ZEMPLÉN 
GAZDÁTLAN ALAPÍTVÁNY tagjai köszönik minden adományozónak a támogatást, de most újra felhívják a figyelmet, arra, hogy a telep állan-
dó munkatársakat keres. Közmunkaprogram támogatással tudnak foglalkoztatni olyan személyeket, akik vállalják a kutyák ellátását, a kennelek 
takarítását. Jelentkezni lehet a Bodrog utca 2. szám alatt, vagy a 06305768935 telefonszámon.

boldogságát osztjuk meg Önökkel ebben a hónapban. 

A fiatal pár július 4-én esküdött egymásnak örök hűséget.

 
Sok boldogságot, hosszú házasságban eltöltött éveket kívánunk!

Szénás János és Szénásné Barati Blanka 


