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TOKAJ - ZEMPLÉN TÉRSÉG FEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI SZEMMEL
A Magyar Közlöny 2020. novem-
ber 11.-i számában jelentek meg 
a  Tokaj-Zemplén Térség fejlesz-
tésének megvalósításához szük-
séges kormányzati intézkedé-
sek. A Tokaj-Zemplén Fejleszté-
si Program több hónapos aktív 
munka eredménye, amelynek fő 
célja a térség turisztikai vonze-
rejének növelése. Az intézkedé-
sek hosszútávra biztosítják majd 
a fenntartható fejlődést, növelik 
a régió népességmegtartó erejét, 
megállítják, majd visszafordít-
ják az elvándorlást és jobb felté-
teleket kínálnak az itt élők szá-
mára. A 2020–2024. évekre vo-
natkozóan közel 150 milliárd fo-
rint forrás áll rendelkezésre az 
infrastruktúra, a turisztikai szol-
gáltatások, és a települési szintű 
fejlesztések megvalósítására. 
Egyetlen polgármesterként a 

tanács munkájában
A program  megvalósítása a To-
kaj-Zemplén térség fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos, Wáberer 
György irányítása mellett zajlik, a 
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 
bevonásával. Az egyes feladatok 
lebonyolításáért a Tokaj Borvidék 
Fejlődéséért Nonprofit Kft. a fele-
lős. A hét tagú tanácsban egyedü-
li polgármesterként Szamosvölgyi 
Péter Sátoraljaújhely polgármeste-
re, a megyei közgyűlés tagja dol-
gozik a döntéshozók között. Meg-
hívott tagként, véleményezési jog-
körrel részt vehetnek a munkában 
más településekről is, de a határo-
zatokat a tanács rendes tagjai hoz-
zák.
UK: Mi a legfontosabb feladat 
most a felzárkóztató program vég-
rehajtásának kezdetén? 
Szamosvölgyi Péter: Több éve 
vagyok már a tanács tagja, és sze-
rénytelenség nélkül mondhatom, 
egyedüli polgármesterként képvi-
selem a 27 tokaj-hegyaljai telepü-
lést. Nagy a felelősségem most is, 
de azt hiszem a korábbi években is 
azt képviseltem, ami ennek a tér-
ségnek a legjobb. Ezzel a koncep-
cióval a borvidék sikerre van ítél-
ve. Olyan átfogó programot készí-
tett el a tanács Wáberer György 
vezetésével, amely minden szinten 
emelni fogja az itt élők életkörül-
ményeit. Fontos, hogy az infrast-
ruktúra javításával kezdődik mind-
ez.  A főútvonal fejlesztésére, a 37-
es négysávosítására, a mellékutak 
javítására, és a kerékpárutak épí-

tésére, sőt dű-
lőutak javítá-
sára, fejlesz-
tésére is jut 
pénz. Közel 
150 milliárd 
forintról be-
szélünk, a fó-
kuszban pe-
dig a turizmus 
f e j l e s z t é s e 
áll. Az önkor-
mányzati pro-
jekteket összehangoltuk az idegen-
forgalmi szolgáltatók igényeivel, 
ebben természetesen a borásza-
tok és egyéb kulturális turizmussal 
foglalkozók is benne vannak. Ne-
kem az a dolgom, hogy mellszéles-
séggel támogassam az elnök elkép-
zeléseit, úgy, hogy abban mindenki 
megtalálja a számítását.
UK: 27 település elképzeléseit ne-
héz összehangolni. Mindenki a sa-
ját terveit látja a legfontosabban. 
Hogyan lehet ebben egyességre 
jutni?
SZP: Szerencsére a fő cél mindenki 
előtt világos, és ez korábban is így 
volt. Itt meg kell köszönni a koráb-
bi elnökök munkáját, hiszen nél-

külük ma nem tartanánk itt, és sok 
elképzelést építettünk be a jelen-
legi koncepcióban. Biztosan van-
nak tüskék még a köröm alatt, de 
ezt most félre kell tenni, hiszen ez 
hosszú távon biztosítja a térség fej-
lődését. Nem csak a világörökségi 

borvidéken, 
de Zemplén 
mellett Abaúj 
kiemelt tu-
risztikai terü-
letein, a kis-
térségben pe-
dig a Hegy-
közben is. Én 
azt tapasztal-
tam, hogy a 
borvidék jö-
vőjével kap-

csolatban az alapvető célokban 
nincs vita, ebben a tagok között, 
éljenek akár itt vagy a fővárosban 
sincs különbség. A hamarosan el-
induló beruházások a világöröksé-
gi kultúrtájra építve gazdagítják a 
meglévő értékeket és a borászati 
gasztronómiát. 
UK: Sok helyen úgy emlegetik ezt a 
fejlesztési programot, mint ami Bu-
dapest és Balaton után a harma-
dik legjelentősebb turisztikai ré-
gióvá teszi Zemplént. Mi jut ebből 
Sátoraljújhelynek? 
SZP: Amennyiben ez a program 
megvalósul úgy több százezer lá-
togató érkezik Sátoraljaújhelybe. 
A turisztikai vonzerőnk ugrássze-

rűen megnő, és igazzá válik, ami-
re évek óta törekszünk a Zemplén 
Kalandpark esetében, hogy egy-
napos itt tartózkodás helyett több 
nappal kell számolni egy Újhelybe 
érkező látogatónak. 

Ez a konkrétumokban azt jelen-
ti, hogy elkészül a Bortemplom 
teljeskörű felújítása és funkci-
óval való ellátása, óriás lépték-
ben folytatódik a belváros re-
konstrukció és megépül a függő-
híd. Önmagában ez az attrakció 
a Szárhegy és Várhegy közé épí-
tett 700 méteres gyalogos függő-
híd („üveghíd”) páratlan látvá-
nyosságot jelent majd, de a tu-
risztikai vonzerő növelésével ja-
vulnak a minőségi vendéglátás 
feltételei is. Így egy szállodaépí-
tés is a tervek között szerepel. 
Rudabányácskán épülhet egy 80 
férőhelyes magas szolgáltatást kí-
náló hotel. Ebben az önkormány-
zatnak véleményezési joga van, 
de magánbefektetők pályázhatnak 
majd rá – a jelenlegi információk 
szerint. Számunkra fontos, hogy a 
térség legnagyobb településeként 
az ide látogató turistákat tovább 
is tudjuk irányítani, hiszen aki ide 
jön, az meglátogathatja a hamaro-
san átadott Rákóczi kastélyt Bor-
siban, és a várat Sárospatakon, fü-
rödhet Végardón és kirándulhat 
Füzérradványban, elkerékpározhat 
Kassáig. Sokáig folytathatnám a 
sort, mert a korábban elkezdett tu-
risztikai beruházásoknak köszön-
hetően van mit összekapcsolni. 
UK: Wáberer György és a Fej-
lesztési Tanács munkatársai ősz-
szel több mint 45 polgármesterrel 
egyeztetettek, hogy kialakuljon az 
egységes koncepció. Kikkel terve-
zik még együttműködni a siker ér-
dekében?
SZP: Elsősorban a borászokkal, hi-
szen ők adják a világörökségi bor-
vidék arcát, az általuk gondozott 
szőlőterületek, és pincészetek ál-
tal rajzolódik ki a terület egyedisé-
ge. Ezért van külön forrás a dűlő-
utak javítására.  Hasonlóan fontos 
a szálláshelyek minőségének fej-
lesztése. Így összhangban kell len-
ni a kispanzió és magánszálláshe-
lyek tulajdonosaival, a vendéglá-
tósokkal, kerékpárkölcsönzőt üze-
meltetőkkel, kerékpárutakat ter-
veztetőkkel, de még a szőlész-bo-
rászati képzéseket irányítókkal is.  
Nagyon fontos az összefogás, és én 
arra törekszem, hogy ez meg is le-
gyen. A Tokaj Borvidék Fejlesztési 
Tanács egyedüli polgármesteri tag-
jaként elsősorban az önkormány-
zatokat képviselem, de egyben az 
itt élő zempléni vállalkozásokat is. 

>>>Folytatás a 3. oldalon
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Több mint 200 millió forint hazai forrást nyert útfelújításra az ön-
kormányzat. A kért támogatást két belterületi útra fordítja a város. A 
Kopaszka utca a felső városrészben, a Hosszúláz utca pedig Széphal-
mon kap új aszfaltot. A támogatási értesítés november elején érkezett, 
így a téli hónapokban van idő az előkészítési, engedélyezési dokumentá-
ciók elkészítésére, a kivitelező kiválasztására. A folyamatok idő igénye-
it ismerve, leghamarabb jövő tavaszának végén kezdődhet meg a munka. 

TÖBB PARKOLÓ AZ ALSÓ ÁLLOMÁSON
500 gépkocsi és 20 autóbusz parkolhat egyszerre a Zemplén Kalandpark 
alsó állomásán a nemrégiben befejezett újabb parkolóbővítésnek kö-
szönhetően. A központ szolgálatásainak szélesítéséhez egy csúszdapark-
kal, kerékpáros „pumpapályával” bővített játszóteret is kialakítottak. A 
kalandpark jelenleg zárva, de a turista forgalom beindulásával együtt ter-
vezik a bevezető út megnyitását is, amely a nagyáruház melletti útra te-
relné az ide érkező autósokat.

LILA SZÍNBEN A MAGAS-HEGY
November 17-én a koraszülöttekért világott lila színben a Magas-hegyi 
kilátó. A létesítmény korábbi felújítása tett lehetővé, hogy többféle meg-
világítást kaphat a szerkezet, amelyek egyik próbáját éppen a Koraszü-
löttek Világnapjához igazították. A korábban érkezett csecsemők, és az 
őket ápoló orvosok, korházi dolgozók, és szülők megbecsülésére hívják 
fel ezen a napon figyelmet, a kezdeményezéshez első alkalommal csatla-
kozott az önkormányzat. 

IRODA AKADÁLYMENTESÍTÉS
Elkezdték a mozgáskorlátozottak sátoraljaújhelyi irodájának akadály-
mentesítését. A munkát a Városellátó Szervezet vállalta fel, a térkövet az 
önkormányzat biztosította. A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemp-
lén Térségi Egyesülete az elmúlt év nyarán kapta meg kedvezményes, és 
hosszú távú bérleményként a belvárosi iroda helyiséget. Ezért kezdték el 
most az akadálymentesítét, a belső terek átalakítása is folyamatban van. 

ÚJHELYI KÖRKÉP

KUTAK ÚJABB HATÁRIDŐVEL
Újra meghosszabbították a fúrt kutak bejelentésének, engedélyeztetésé-
nek  először 2018 végére majd 2020.december 31-ére tett időpontját. A 
parlament által elfogadott módosítás alapján az mentesül a vízgazdálko-
dási bírság megfizetése alól, aki 2023. december 31-ig kérelmezi az en-
gedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín 
alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt.

KBK

Fotók: Szoboszlay M
arcell, Szent István K

atolikus Főblébánia facebook oldala

SEGÍTENEK A BAJBAN
A koronavírus-járvány nyomán végzett áldozatos munkájáért, segítség-
nyújtásáért az országos Katolikus Karitász elismerő oklevelet küldött 
Géczy Andrea karitász-vezetőnknek és Szabó Attila káplán atyának.  A 
sátoraljaújehlyi karitászosok csendesen teszik a dolgukat, önkénteseik-
kel együtt eszköz és pénzadományokkal, lelki támogatással fordulnak 
a gondozottjaik felé. Ezt teszik a Sátoraljaújhelyi Piarista Jelenlét tagjai 
is, akik akárcsak a Katolikus Karitász egész évben ott vannak a rászoru-
lók mellett.A sátoraljaújhelyi Piaristák idén takarókát, párnákat, ágyne-
mű huzatokat gyűjtenek, és várják az adományokat.



32020. XXIX. évf. 12. sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

Dr. Hörcsik Richárd, az abaúji és 
zempléni térség Fideszes ország-
gyűlési képviselője kifejtette:

az Abaújszántótól Tállyán, 
Erdőbényén, Tolcsván és Sárospa-
takon át Sátoraljaújhelyig húzódó 
borvidéket nyilvánvalóan kiemelt 
figyelem illeti meg, hiszen olyan 
páratlan adottságokkal rendelkezik 
ez a vidék, amely hazánk hírnevét 
is nagyban alakította és alakíthatja 
ma is. Nemcsak Hegyalja, hanem 
egész Zemplén számára is lehető-
séget jelent az előre lépésre, hogy 
a Kormány – egyfajta kezdő lépés-
ként – még a járványtól sújtott idő-
ben, ennyi nehézség közepette is 
komoly forrásokat biztosít a szá-
munkra. Ez a komplex program 41 
településen támogatja fejlesztések 
megvalósítását, e települések kö-
zül 31 a választókerületemben ta-
lálható. Tokaj-Hegyalján a már ko-
rábban elkezdett sikeres újhelyi 
és pataki turisztikai beruházáso-
kat olyan nagyszabású fejlesztések 
követik, amelyek látványosan nö-
velik a térség turisztikai vonzere-
jét csakúgy, mint a régen várt út-
felújítások, kerékpárútépítések és 
a dűlő-utak rekonstrukciói. Kü-
lön öröm számomra, hogy a térség 
északi és nyugati részén lévő tele-
pülések sem maradnak ki a prog-
ramból: például a jobb napokat lá-
tott kékedi Melczer kastély „élet-
re keltése”, a telkibányai, gönci, 
vizsolyi, regéci és a hollóházi tu-
risztikai attrakciók, vagy a Her-
nád vadvízi élményprogram ter-
vezése arra bizonyíték, hogy To-
kaj varázsa Abaújra is kisugárzik. 

A képviselő hozzátette: ez a prog-
ram nagyszabású fejlesztést kíván 
megvalósítani, amely jobbá teszi 
az itt élők mindennapjait, olyan 
minőségi munkahelyeket hoz létre, 
amelyek visszacsábítják a fiatalja-
inkat és amely által még több ha-
zai és külföldi látogatót vonz majd 
ez a páratlan élményeket nyújtó 
térség /Forrás: www.tbft.hu/tokaj-
zemplen-terseg-150-milliardos-
fejlesztes-valosul-meg/

2021-ben megkezdődik a 
Pálháza-Telkibánya és a Pálhá-
za-Sátoraljaújhely útszakaszok 
felújítása mintegy 3,5 milliárd 
forint értékben 

A tervek szerint két ütemben 
számíthatnak a Hegyközben, 
Abaújban élők az útfelújításra. 
Először a Pálháza-Telkibánya kez-

dődik meg, mintegy 2 milliárd fo-
rint értékben, majd azt követő-
en mintegy 1.5 milliárd forintnyi 
forrásból a Sátoraljaújhely-Pálhá-
za szakasz következik. Dr. Hörcsik 
Richárd, a Zemplén Televíziónak 
adott nyilatkozatában elmondta: az 

itt élők komfortérzetének növelé-
se, a turizmus elősegítése és a biz-
tonságosabb közlekedés érdeké-
ben történik majd ez a beruházás, 
amely leghamarabb 2023-ban feje-
ződhet be. 

Hiszek abban, hogy ennek a for-
rásnak köszönhetően önjáró-
vá tud válni Tokaj-Zemplén tér-
ség, és ez hosszú távon határoz-
za meg az itt élők jövőjét. Első-
sorban a régió népességmegtartó 
erejét hozza vissza.
UK: Sátoraljaújhely esetében ez 
valóban nagyon fontos cél, de ho-
gyan javítja ez az itt élők életfeltét-
eleit?
SZP: A részleteket látva nem kér-
dés számomra, hogy a régióban 
élőknek jobb életszínvonalat tud-
nunk ezekkel a beruházásokkal 
teremteni. A járvány megmutat-
ta, hogy lehet otthonról is dolgoz-
ni, és a munkavégzés helye nem 
feltétlenül földrajzi kérdés. Az vi-
szont, hogy hol élünk, és hol nőnek 

fel a gyerekeink igen. Sátoraljaúj-
hely ideális kisváros ebből a szem-
pontból is, ehhez pedig az idegen-
forgalmi bevételekből meg tudjuk 
teremteni a feltételeket. Hogy mi-
ért jó a turista egy adott település-
nek, régiónak? Esetünkben példá-
ul, azért, mert a Zemplén Kaland-
park bevételéből van belterületi út-
fejlesztés, járdaépítés, orvosi ren-
delő felújítás, intézmény karban-
tartás. Városunkban sokan élnek a 

turizmusból, ami jó az itt működő 
vállalkozásoknak, az jó az itt élők-
nek, az jó az önkormányzatnak. A 
turista itt költi a pénzét, itt eszik ét-
termeinkben, itt alszik szálláshe-
lyeinkben, ami közvetve bevétel-
hez segíti az önkormányzatot is. 
Kölcsönös együttműködés, közös 
hasznot eredményez, aminek az 
előnyét az újhelyiek élvezik majd. 
Ez ma is így van és így lesz a jö-
vőben is. 

UK: Mikor indulhatnak el a beru-
házások?
SZP: A Tokaj-Borvidék Fejlesztési 
Tanács már elkezdte a munkát. Ezt 
így látta jónak Wáberer György el-
nök úr is, és amint lehetséges, úgy 
gondolom napokon belül, elindít-
juk a közbeszerzési eljárásokat. 
Sátoraljaújhely ebből a szempont-
ból is jól áll, hiszen a bortemplom-
ra Radványi György DLA tervei 
alapján megvannak az építészeti és 
műszaki dokumentációink, így ki 
tudjuk írni a közbeszerzést. A füg-
gőhíd engedélyes és tendertervei is 
elkészültek, és ha minden szeren-
csésen alakul, még az év végén ki-
írhatjuk a közbeszerzési pályáza-
tát. 2021-ben már kézzelfogható 
eredményekre számítunk. 

KBK

TOKAJ - ZEMPLÉN TÉRSÉG FEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI SZEMMEL
FOLYTATÁS>>>

41 TELEPÜLÉSEN TÁMOGATJA A FEJLESZTÉSEKET A TOKAJ-ZEMPLÉN
FEJLESZTÉSI PROGRAM
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Mikszáth Kálmán: Valaki mindig lát: Elbeszélések a szeretetről
a lapokról az istenszeretet, és ez 
megjelenik az emberi kapcsola-
tokban is. Hiszen legszebb embe-
ri tulajdonságunk, hogy képesek 
vagyunk szeretni. Kérdés, hogy 

merünk-e még szeret-
ni, meghatódni egy el-
beszélés által? A sze-
retet erejét, de hiányá-
nak nagyságát is bemu-
tatják a novellák, főleg 
abból a szemszögből, 
hogy ugyan vannak még 
álnok emberek, akikhez 
a szeretet csodája még 
nem jutott el, de azért 
nem ez az általános. 
Mikszáth olyan élethű-
en ír, hogy szinte vissza-
röpít az időben, láttat-

ja velünk a családok életét, hogyan 
vívják napi küzdelmeiket, velük 
együtt sírunk, szomorkodunk, ün-
neplünk, örülünk. Ha belefelejtke-
zünk a történetekbe, sokszor szem-
besülhetünk azzal, hogy mi is az 
igazi baj, hogy gyermekként kol-
dulva kell megkeresni a napi be-

Mikszáth Kálmán nevét valameny-
nyien ismerjük. Nem lehet olyan 
szűkre szabni a legszebb, legje-
lentékenyebb magyar prózairoda-
lom körét, hogy Mikszáth ne az el-
sők közt foglaljon helyet. A kisne-
messég és a parasztság határvona-
láról indult. A családban a neme-
si nagy múlt legendái még éltek, 
de gyermekkorának környezete a 
palóc és szlovák parasztság volt. 
Egész lelkével, finom költőiséggel 
rajzolja meg egész életében a pa-
raszti alakokat, nemegyszer idilli 
vagy balladai fényben. Mégis ma-
gát a dzsentrivilágban érzi otthon, 
de senki nem látja olyan világosan 
ennek a világnak hibáit, mint ő. 
Megveti ezt a világot, de mivel be-
lülről látja, meg is érti. Ez adja írá-
sainak sajátos hangvételét, ábrázo-
lási módját. A gúnyosan megbírált 
alakokban is megmutatja a szere-
tetre méltót, a csodálatra méltóban 
is a nevetségeset. Ez az irónia te-
szi felismerhetővé műveit a többi 
közt. A romantikus Jókai-hagyo-
mány folytatója, de kiszűri az ide-

jét múltat, és rendező elvévé teszi 
az életképet és az anekdotát, me-
lyekben stílusa a szóbeli előadás-
mód imitációja, népnyelvi fordu-
latokkal. Életművének művészi-
leg legértékesebb részét 
a kisepikai alkotások ad-
ják. A Valaki mindig lát 
című kötetbe is több rö-
videbb művet váloga-
tott össze a szerkesztő, a 
legtöbb esetben még ma 
is aktuális mondaniva-
lóval. A megható törté-
netek úgy szólnak hoz-
zánk, hogy szinte érez-
zük magunk mellett ül-
dögélni az öregurat, 
aki nyelvhasználatával, 
megidézett hangulatá-
val, szituációival szívünkig hatol, 
megérint, különösen így, advent tá-
ján, amikor is mindenki kicsit szá-
mot vet azzal, hogy mi is van a lel-
kében most a várakozás időszaká-
ban.  A könyvben szereplő törté-
netek-a szeretet által-valahogyan 
Istenhez kapcsolódnak. Sugárzik 

tevőt, hogy árvaként rokon nevel 
mostohán, szeretet nélkül, hogy 
bele kell halni abba, hogy nem kel-
hetünk egybe kedvesünkkel csalá-
di viszály miatt, hogy családunk-
nak a vagyontárgyak vagy a büsz-
keségük többet ér, mint gyermeke-
ik élete, és ezáltal talán a saját napi 
gondjaink nem is olyan jelentősek 
minden esetben. A címhez igazodó 
idézet összefoglalja a kötet monda-
nivalóját is:„Mindig lát valaki. Ha 
más nem, az Isten, kinek ezer mód-
ja van napvilágra hozni az olyan 
tetteit, ki csak az emberek előtt 
akar látszani becsületesnek, de ott, 
hol senki sem látja, mindent meg-
enged magának. Az ilyen becsüle-
tesség olyan, mint a báránybőrbe 
öltözött farkas. Higgyétek meg ne-
kem, mindig kiválik a szeg a zsák-
ból.” Jó újra Mikszáthot olvasni! 
Minden sora szívig hatol, mélyen 
megérint, mondanivalója most is 
aktuális, mikor napjainkban annyi 
a gyűlölködés, meg nem értés, de 
mégis képesek vagyunk még utat 
engedni a szeretet erejének.

KÖNYVAJÁNLÓ

BÚCSÚZUNK

Brandhuber János – szülei első 
gyermekeként – 1948. május 
24-én született Pest megyében, 
a sváb telepesek által alapított 
Pilisszentiván községben. Elmon-
dása szerint az öt egyetemi év a 
közgazdász tanári szakon igen ha-
mar elrepült. Az utolsó évet már 
egyéni levelezőként fejezte be, 
közben kikerült a sátoraljaújhelyi 
Közgazdasági Szakközépiskolába, 
vagy ahogy a helyiek ma is neve-
zik, a KERI-be tanítani. Beosztott 
tanárként egy évtizedet töltött el 
az intézményben, Olyan tanár volt, 
akitől nem csak közgazdasági is-
mereteket lehetett tanulni, hanem 
emberséget is. Ebben az időszak-
ban több közgazdasági tantárgyat 
tanított, így üzemgazdaságtant, 
politikai gazdaságtant, tervezést, 
szakmai gyakorlatokat, ügyvitel-
technikát és statisztikát. Kiváló 
kommunikációs és hatékony prob-
lémamegoldó képességére hamar 
felfigyelt Sarkadi Antal igazgató, 

aki 1980-ban kinevezte igazgató-
helyettesnek. A szakképzési fel-
adatok irányítását kapta feladatul. 
Ez a tevékenység újabb egy évtize-
det ölelt fel. 1990-ben, a rendszer-
váltás idején ő is „váltott”, a nyug-
állományba vonult Sarkadi An-
talt váltotta az igazgatói székben. 
A KERI igazgatója lett és a tantes-
tület támogatásával négy cikluson 
keresztül, közel 21 évig vezette az 
intézményt. Igazgatása alatt sokat 
fejlődött az 1911-ben alapított pa-
tinás intézmény, Igazgatósága kez-
detén volt kétszáznyolcvan tanu-
lóval szemben az ezredfordulón 
már több mint hatszázan koptatták 
az iskola padjait. Mindez a képzé-
si profil bővítésének és az érettsé-
gi utáni szakképzés beindításának 
lett a következménye. Felismer-
te, hogy a számítástechnikai isme-
ret és a nyelvi tudás fontos a gaz-
dasági-pénzügyi pályán történő ér-
vényesüléshez. Kezdeményezésé-
re a Miskolci Egyetemmel karöltve 
posztszekunderi képzések indultak 
az iskolában. Igazgató úr a KERI 
fennállásának 100. évében vonult 
nyugdíjba, de nem szakad el telje-
sen az az egyetlen munkahelyétől, 
mert még másfél évig óraadóként 
részt vett az iskolai munkában. Ezt 
követően – megromlott egészsége 
miatt már nem tudta vállalni, majd 
egy év múltán idősotthonba költö-
zött. Több éven keresztül türelem-
mel viselt betegség után 2020. no-
vember 12-én a sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórházban elhunyt.

Egykori tanítványai és kollégái 
hálás szívvel emlékezünk rá, és 

emlékét örökké megőrizzük!

Horváth La-
jos tanár 
úr életének 
90. évében 
érte a ha-
lál. 1931-
ben született 
Kunmada -
rason, apja 
asztalos kis-
iparos, any-
ja háztartás-
beli volt. A békekötést követő kon-
szolidációs időszakban Karcagon 
talált gimnáziumot, ahol 1950-ben 
érettségizett. 1954-benszerezte fi-
zika-matematika szakos tanári 
oklevelét a Kossuth Egyetemen. 
Egész aktív életéből pályája ele-
jén egy esztendőt a Kossuth Kollé-
giumban töltött nevelőtanárként, a 
további 36 évet a Kossuth Gimná-
ziumban tudta le, szaktárgyait ta-
nította. Nem volt könnyű dolga. A 
természeti törvények mindennapi 
hatásait és következményeit meg-
fogalmazó fizika rideg, érthetetlen 
és értelmetlennek tűnik a gyerekek 
többsége számára, a matematika 
pedig megtanulhatatlan szenvedés-
lét, fizikai fájdalmat okozó, álmat-
lanságot előidéző rettenet sok fia-
talnak. Horváth tanár úrnak sike-
rült tanítványait meggyőzni ezek 
ellenkezőjéről. Az volt a pedagó-
giai alapelve, hogy a magyaráza-
taival megértesse a tantárgy mon-
danivalóját, elhitesse a gyerekek-
kel, hogy a tanulás csak a megér-
tést követő második fázis, s a két 
folyamat egymás nélkül nem mű-
ködik, vagy csak eredménytelenül 
működik. Nagyon sok tanítványa 
az ő példáját követve lett fizika, 
matematika tanár, mérnök, vagy 
orvos, hiszen az ő idejében még 

fizika volt 
az orvos-
tudományi 
egyeteme -
ken az egyik 
f e l v é t e l i 
tárgy. Taná-
ri pályájá-
nak sikerei-
re, eredmé-
n y e s s é g é -
re felettesei 

is felfigyeltek, ezért 1963-ban a fi-
zika tantárgy megyei szakfelügye-
lőjévé választották. Erről a megbí-
zásáról három év után lemondott, 
mertközben megnősült és gyere-
kekkel bővült a család, segítenie 
kellett a saját gyermekei nevelé-
sében is. Később újra elvállalta a 
szakfelügyelői teendők ellátását is, 
melyet 1991-es nyugdíjba vonulá-
sáig ellátott. Közben lányai mind-
ketten matematika-fizika szakos 
tanárok lettek, így Horváth tanár 
úr gondoskodott az utánpótlás ne-
velésről is. Nyugdíjasként aktívan 
részt vett az Újhelyi Diákok Bará-
ti Körének rendezvényein, sokszor 
előadás tartásával lepte meg egy-
kori tanítványait, az öregdiákokat. 
Memóriájának karbantartása érde-
kében sokat sakkozott, kártyázott, 
amíg voltak partnerei, és kereszt-
rejtvényt fejtett, hogy fenntartsa 
gondolkodási frissességét. A szí-
ve azonban elfáradt, nem bírta már 
tovább a hosszú életen át végzett 
munkát, s megállt, hogy átadja őt 
emlékezetünknek, s gondolataink-
ban, lelkünkben éljen tovább.

A Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnázium, 

valamint 
a Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti 

Köre nevében: Daragó Ferenc 

NEKROLÓG HORVÁTH LAJOS HALÁLÁRA
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SZÉPHALOM, A MAGYAR NYELV MÚZEUMA, 
2020

A 2020-as év szava bizonyosan 
a koronavírus, a járvány vagy a 
karantén lesz, esetleg a korlátozás 
(vagy a maszk, a teszt és így 
tovább), hiszen kétségtelen, hogy 
az esztendő egy részében a fizikai 
mozgástér beszűkült. Így volt ez 
Széphalmon, a nyelvmúzeumban 
is.

Még februárban is a szokásos 
ütemtervvel készültünk: tavasszal, 
húsvét táján megkezdődik a 
főszezon, s el is tart október végéig, 
november közepéig, s közben 
rendezvények, versenyek, táborok 
váltják egymást. Márciustól 
azonban jött a kalandozás az online 
térben. Ismeretterjesztő írásokkal, 
rejtvényekkel, videókkal, versíró-, 
versmondó- és könyvborító-alkotó 
pályázattal vártuk az érdeklődőket a 
világhálón. A június 23-i újranyitás 
aztán végre elhozta a személyes 
múzeumlátogatás alkalmait, és 
igen szép számban érkeztek is 
Széphalomra minden korosztályból 
a vendégek, és sok csoport 
múzeumpedagógiai foglalkozást 
is kért. Megnyitottuk Széphalmi 
irodalmi herbáriumunkat, átadtuk 
a Kazinczy-emlékdíjat, s a hegyre 

mentünk, a Rákóczi-táborba. 
Most újra bezárt a múzeum, de 
a munka folytatódik, és szép 
eredményeket hoz. Befejeződik a 
Kazinczy-kert rekonstrukciója, s a 
kertrendezésen túl új látnivalókkal 
is gazdagodik az 5,4 hektáros 
terület: az egykori Kazinczy-
lakóház alaprajzának kijelölésével, 
szökőkúttal, két térplasztikával (a 
kúriáról és az emlékcsarnokról). 
Írj levelet Kazinczy Ferencnek! 
levélíró pályázatunk jól sikerült, 
a Betűvetők szépíró versenyt 
személyes jelenlét nélkül, de 
idén is megtartjuk, s következik 
még egy a felnőtteket megszólító 
versíró pályázat. Készül az 
új, állandó Kazinczy-kiállítás 
(elbúcsúztunk hát a Titkok titka 
tárlattól), szellemi műhelyünk 
munkája nyomán az év végéig 
hét kötet jelenik meg. Ruhatárunk 
már 2020 elején elkészült, most 
bővül könyvtárunk és múzeumi 
boltunk. A digitális világban 
is egyre jobban eligazodunk, 
a legismertebb közösségi 
oldal mellett más fórumokat is 
meghódítunk. És közben egyre 
gyarapodnak a 2021-es esztendő 
tervei. Küldetésünk változatlan 
a kezdetek óta: megmutatjuk 
(és megőrzendő értékként 
felmutatjuk) anyanyelvünk 
gazdagságát és irodalmi 
hagyományainkat, a tudatos, 
igényes, szabatos nyelvhasználatra 
nevelünk, erősítjük a nemzeti 
azonosságtudatot.

Új utasbarát menetrendet vezet be 
a MÁV december 13-től. Gyorsab-
ban és olcsóbban juthatnak el a sá-
toraljaújhelyiek Budapestre és visz-
sza. A részleteket a mavcsoport.hu 
oldalonolvashatják az érdeklődök.
Közvetlen InterCity Budapestről 
Abaújba és Zemplénbe, gyors elju-
tás Sátoraljaújhelyre
A Keleti pályaudvarról 6:30-tól 18:30-
ig 2 óránként közlekedő vonatok köz-
vetlen kocsikat továbbítanak Sátoral-
jaújhelyre. E fejlesztéssel összefüg-
gésben a Füzesabony–Miskolc–Sze-
rencs–Sátoraljaújhely vonalrész, vala-
mint a Miskolc–Hidasnémeti vasútvo-
nal menetrendjében jelentős változá-
sok lesznek. Menetrendváltástól Kas-
sára – járványhelyzettől függetlenül 
– az első és az utolsó vonatpár biztosít 
eljutási lehetőséget.

A változás főbb elemei a Budapest–
Füzesabony–Miskolc vonalszakasz-
ra vonatkozóan az alábbiak.
A Hidasnémetibe, illetve Kassára és Sá-
toraljaújhelyre közlekedő InterCity-k 
Füzesabony helyett Mezőkövesd állo-
máson fognak megállni. Mezőköves-
den a vonatokhoz csatlakozó autóbusz 
menetrendet alakítanak ki. A Sátoral-
jaújhely–Budapest-Keleti–Sátoralja-

újhely viszony-
latban közleke-
dő Füzér, illet-
ve Füzér-Tokaj 
InterCity azon-
ban megáll Fü-
zesabonyban is.

A versenyképesség javítása érdeké-
ben a dunántúli vonalakon elsőként 
alkalmazott árcsökkenést eredménye-
ző rendszerszintű változtatás követ-
kező elemeként a Budapest–Sátoral-
jaújhely, illetve a Budapest és Kassa 
között közlekedő IC járatokon (Her-
nád-Zemplén) egységes árú helyje-
gyet vezetnek be. Ezeken a vonatokon 
a pót- és helyjegyváltási kötelezettség 
megszűnik, helyette a vásárlás és uta-
zás időpontjától független, 300 forint-
ba kerülő helyjegyet vezet be a vasút-
vállalat.

A változás főbb elemei a Miskolc–
Szerencs–Sátoraljaújhely vonalra vo-
natkozóan:
Húsz perccel csökken a Sátoraljaúj-
hely és Miskolc közötti menetidő. Két-
óránként, egész nap közvetlen, Zemp-
lén InterCity névvel, kerékpárszállító 
kocsit is továbbító kocsicsoport köz-
lekedik Sátoraljaújhely és Budapest 

között. A vonatok 
Szerencs és Mis-
kolc között nem 
állnak meg. Sátor-
aljaújhelytől Sze-
rencsig minden ál-
lomáson és meg-
állóhelyen megáll-

nak Mezőzombor és Szegi kivételé-
vel. A vonatok egyes kocsijai Sátoral-
jaújhely és Miskolc között felármente-
sen vehetők igénybe.

A csak vasárnapi napokon közleke-
dő 1523-as számú, Sátoraljaújhely-
ről 16:22-kor induló, valamint a pén-
teki 1526-os számú, Budapest-Keleti 
pályaudvarról 16:30-kor startoló vo-
nat már nem közlekedik, helyettük a 
2 óránként induló Budapest és Sátor-
aljaújhely közötti közvetlen Zemplén 
és Füzér InterCity vonatokkal biztosí-
tott az eljutás.

A Miskolc–Szerencs vonalszakasz 
köztes megállóit többségében a Fü-
zesabony–Miskolc és Nyíregyháza vi-
szonylatú személyvonatok fogják ki-
szolgálni, amelyet Miskolc és Sze-
rencs, illetve este és reggel, csúcsidőn 
kívül a Miskolc és Sátoraljaújhely kö-
zött közlekedő személyvonatok egé-

szítenek ki. A megállók kiszolgálá-
sának gyakorisága nem változik, de 
a konkrét indulási időpontok számos 
esetben – jellemzően 10 percet meg 
nem haladóan – változnak. Átszállás 
nélküli eljutási lehetőséget biztosít a 
vasúttársaság a füzesabonyi csomó-
pont és Nyíregyháza közötti regioná-
lis utazások esetében

Továbbra is közlekedni fognak a Sze-
rencs és Sátoraljaújhely viszonylatú 
személyvonatok, de menetrendváltás-
tól napközben a nyíregyházi személy-
vonatok helyett a kör-IC vonatokról, 
illetve vonatokra biztosítanak átszállá-
si lehetőséget Szerencsen Miskolc fe-
lől, illetve felé.

Az október 25-től bevezetett Sátoral-
jaújhely és Budapest közötti közvet-
len Füzer-Tokaj, illetve Füzér IC-vo-
natpár változatlanul közlekedni fog, és 
ugyancsak biztosítják a reggeli Nyír-
egyháza felől érkező gyorsvonat csat-
lakozását, valamint az esti debrece-
ni Tokaj InterCity vonatrész továbbí-
tását is.

Forrás: mavcsoport.hu

UTASBARÁT MENETREND DECEMBER KÖZEPÉTŐL

HAMAROSAN JÖVÜNK!

Ez is lehetne a mottója Köteles Zi-
tának, aki idén a tavaszi karatén 
időszak, majd a terembezárások 
ellenére sem tett le tervéről, hogy 
ősszel versenyezni fog. A nyáron 
bemutatott testépítő anyuka 2020. 
október 17-én színpadra is állt 
Miskolcon.  A Hungarian INBA 
Elite Tour & Pro Show-ra jelentke-
zett. Ez az esemény a 2020-as őszi 
testépítő és fitnesz szezon legna-
gyobb hazai naturál versenye volt.  
Szereplését 12 hétig tartó diéta 

előzte meg, így a tavaszi verseny-
szezont beleszámítva az év 12 hó-
napjából hetet önmegtartóztatás-
sal élte a kétgyermekes nő. Igy ala-
kult, hogy versenyre 52 kilóval és 
12%-os testzsír százalékkal érke-
zett.  Lehet, olvasóinknak ez nem 
mond semmit, ám legyen elég any-
nyi, hogy így Zita a legjobb for-
mában várta a bemutatkozást biki-
nis kategóriában.  Ám ez most nem 
volt elég a dobogós helyezéshez. 
Amikor úgy fogalmazunk, hogy 
nem volt elég, akkor Zitát idézzük, 
aki a legnagyobb elvárásokat ön-
maga számára állította fel. Munka 
mellett, két gyerekkel, napi edzés-
sel, és külön főzéssel érte el a ver-
senyhez szükséges legjobb formá-
ját, ami kategóriájában az első hét 
legjobb versenyző közé jutatta őt a 
pontozás alapján. 
Egy 38 éves natur sportolónő már 
nehezen épít izmot – mondja Zita. 
Bár többet szerettem volna elérni, 
nem állok meg. Jövőre új csapat-
hoz igazolva kezdem a felkészülést, 
és az új versenyszezont. Nőies for-
mákkal, és szép izmokkal szeretnék 
2021-ben dobogóra állni! Hiszek 
ebben, és teszek is érte!

NINCS SIKER LEMONDÁS NÉLKÜL



150. évében folyamatos publikáció 
országos szaklapokban, szerkesz-
tés alatt a Lavottától Kodályig. 
Zempléni verbunkos konferenciák 
(1990-2020) vaskos tanulmánykö-
tet, karácsonyig pedig Lavotta em-
lékére jubileumi CD-t jelentetünk 
meg, a Magyar Verbunkos Ze-
ne-sorozat 11. darabját. Legújabb 
közös tervünk a Zemplén Televí-
zióval egy Lavotta Jánosról szó-
ló ismeretterjesztő film elkészí-
tése, amely az Alacsony-Tátrától 
Fraknón, Kolozsváron át Tállyáig 
járja be azokat a helyeket, ahol a 
verbunkos-szerző, hegedűvirtuóz, 
az első színházi karmester, házita-
nító Lavotta tevékenykedett. Záró 
gondolatként ismét a széphalmi 
Mestert idézem: „… Eszköze len-
ni az isteni kéznek, Egy nem ha-
szontalan tagja az Egésznek, Fér-
fiak! ez gyönyörű jutalom.” Hálát 
érzek mindazok iránt, akiket szol-
gálhattam, s akik segítően követ-
tek. De nem feledem azokat sem, 
akiknek a hét választás során volt 
alkalmuk akadályokat gördíteni 
elém, azonban jó harcomban csak 
megerősítettek. Szeretném hinni, 
hogy hangversenyek alkalmával, 
az újhelyi zenebarátokkal az isteni 
adományban: a muzsikában – elő-
adóként, hallgatóként egyre megy 
– még számos alkalommal gyö-
nyörködhetünk!                                                                                                                       
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EGY MUNKAHELY AJTAJA BEZÁRULT
Kedvenc idézetem Kazinczy Fe-
renctől: „Ha valamely ösvényen 
elindultunk szép rajta fénnyel ha-
ladni és a legfőbb pontig eljut-
ni…” A számos létező ösvény kö-
zül most a közalkalmazotti életpá-
lyára gondolok, hiszen 2020. má-
jus 9-én ennek a szolgálatnak telt 
ki az ideje: 48 év, 190 nap… Ez 
bizony nem kevés és mindez két 
munkahelyen: 13 év az egri zeneis-
kolában, a többi Sátoraljaújhelyen. 
Mégis elég nehezen vettem tudo-
másul a fenntartó döntését, annak 
ellenére, hogy nyugdíjjogosultsá-
gom napját – miniszteri engedély-
lyel – több, mint öt évvel így is 
túl léptem. Abban, hogy felmenté-
sem egyáltalán nem jelentett meg-
könnyebbülést számomra, nyil-
ván szerepe volt annak, hogy sze-
rettem munkahelyem s azt a csa-
ládi légkört, amely az elmúlt har-
minc évben körülöttem kialakult. 
Az is igaz, hogy korom helyett 
mindig a soron következő – le-
gyen az intézményi-, valamint ok-
tatás-szervezői-, zenei közművelő-
déssel összefüggő előadó-művé-
szeti-, regionális, országos, nem-
zetközi súlyú esemény, CD-felvé-
tel, továbbá verbunkos-tanulmá-
nyok írása stb. – feladatot láttam 
magam előtt. Mindezek ismereté-
ben nem tartottam volna ördögtől 
valónak, ha három évtized vezetői 

munka után a szolgálati idő végét 
magam választhatom meg… Ilyen 
lehetőséget a fenntartótól azonban 
nem kaptam. Így a művészeti isko-
lának is országos hírnevet szerző 
Lavotta200 Emlékév programjait 
– melyek között volt interjú a Bar-
tók Rádióban, zenetudományi kon-
ferencia – már nyugalmazott isko-
lavezetőként szervezem… Mind-
ezt azonban töretlen vitalitással, 
ügyszeretettel - teszem hozzá rög-
tön. Hiszen a fenti idézetnél ma-
radva, ösvényeim száma lényegé-
ben nem csökkent. Továbbra is a 
25 éve alapított Széptan Alapfokú 

Művészeti Iskola szervezi a nagy 
múltú verbunkos hangszeres ver-
senyeket, a Hangásznégyes tagja-
ként brácsázom, alapító-művésze-
ti vezetőként menedzselem az idén 
30 éves Lavotta János Kamaraze-
nekart. Megtisztelő szellemi táplá-
lékként élem meg a Kazinczy Fe-
renc-, Erkel Ferenc-, valamint a 
Magyar Kodály Társasághoz való 
tartozást. Időm nagy részét azon-
ban a 2021. augusztus 11-éig meg-
hosszabbított Lavotta Emlék-
év még hátra lévő rendezvényei-
nek szervezése tölti ki. A Lavotta 
és Mosonyi halálának 200., illetve 

amikor a szolgának ideje kitelt...

A nemzedékváltást Dombóvári János Imre folytatja

Dombóvári János

HATÁROK NÉLKÜL
Harminc éve működik a fogyaték-
kal élők civil képviseletében egye-
sület térségünkben. 
Mozgáskorlátozottak Sárospata-
ki és Zemplén Térségi Egyesüle-
te nem csak a mozgásukban akadá-
lyozottak megsegítését vállalja fel 
immár három évtizede, de minden 
sorstársukét, akik bármilyen okból 
testi vagy szellemi akadályoztatás-
sal élnek együtt.
2020-ban nem szerveztek ünnep-
séget, helyette fotó és versíró pá-
lyázatot hírdettek.

A beküldött fotókból és versekből 
a Városi Könyvtár munkatársaival 
együtt választották ki a győztese-
ket. 

A legjobbnak ítélet fotók:

I. helyezett:
Götz László: Merengő
II. helyezett:
Varga Brigitta: Tágas vizeken.
III. helyezett: 
Grega Róbert: Tél Grünau im 
Almtal-ban.

A legjobbnak ítélet versek:

I. helyezett megosztva:
Cseh István: Tolószék
Bodnár László: Lennék és vagyok
II. helyezett: Galgóczi Ferencné: 
Csak azért is!
III. helyezettek megosztva:
Kemecsei Gyöngyi: Én is itt va-
gyok
Halász István: Veronika

RENDŐRSÉGI HÍREK
Még pávát is loptak, és a padláson 
tartották azt is azok a szlovák férfi-
ak, akik rendszeresen jártak át Ma-
gyarországra zsákmányolni. Több 
mint 10 millió forintértékben lop-
tak traktort, autót, építési eszközö-
ket, karácsonyi díszeket. Az egyik 
újhelyi károsult Tepliczky Balázs 
méhész volt, akinek 2019 február-
jában vitték el a traktorját. A mé-
hész, mezőgazdász munkagépe 
volt az első, amit a szlovák férfi-
ak elvittek, ezt még több mint egy 
tucat lopás követett. Vittek min-
dent, amit megláttak, városon és 
falvakon belül és kívül. Sátoralja-
újhelyen, Pálházán, Sárospatakon. 
A lopás sorozat addig tartott, amíg 
két alkalommal kamerafelvétel is 
készült róla. Ekkor már be tudták 

azonosítani a kocsit, így vezettek a 
nyomok Szlovákiába, a rendszám 
alapján a szlovák hatóságokkal 
együtt beazonosították az elköve-
tőket. Szerencsés furcsaság, hogy 
az elkövetők nem értékesítették az 
ellopott tárgyakat, még a korábban 
szintén sajtóvisszangot kapott ka-
rácsonyi fényfigurákat is megtalál-
ták az elkövető lakásának padlá-
sát, a traktort ugyan kicsit átfestet-
ték, de az újhelyi méhész azt is sér-
tetlenül visszakapta. A nyomozást 
akadályozta a tavaszi határlezárás, 
ezért a rendőrségi szakasz novem-
berben ért véget. A sikeres felku-
tatásnak köszönhetően a 10 milli-
ós kárból 8 millió forint értékben 
visszajutatták az eltulajdonított tár-
gyakat eredeti tulajdonosaikhoz.  

Götz László: Merengő
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Bártfai Milán tanuló Kossuth 
Lajos Technikum, Szakképző

Iskola és Gimnázium

Számomra ez az év egy teljesen új 
és szokatlan oldalát mutatta meg 
az életnek. Teljesen a feje tetejé-
re állított mindent a vírus. A mö-
göttünk álló év alkalmas volt arra, 
hogy mindenki megtalálja önma-
gát és átértékelje az életét. Voltak 
pozitív és negatív hatásai is egy-
aránt. Mindenképpen türelem-
re intett mindenkit ez az időszak 
és a befele figyelésre, önmagunk-
ra. A személyes szabadság korlá-
tozása bizonyos helyzetekben fé-
lelmetes. Az iskolai tanulmányok 
szempontjából negatív kimenete-
lű, mivel otthon könnyebben elka-
landozik az ember. Néhány tanóra 
fele annyira sem produktív, mint 
az iskolában. Ez egy új életstílus, 
ami megmutatja számunkra, hogy 
többféleképpen lehet teljes életet 
élni. Minden csak szokás kérdé-
se. Eleinte nehéz volt beleszokni 
az új helyzetbe, de mára már szin-
te természetes. Ez is azt bizonyít-
ja, hogy ne féljünk a változástól és 
az új dolgoktól. Reméljük segítsé-
get nyújtott sokunknak a feltöltő-
désre, hogy újult erővel induljunk 

neki a jövőnek.

Fehér Eszter
néptáncos, igazgató

Bokréta Művészeti Iskola

Mire tanított a járvány és a karan-
tén? Néptáncpedagógusként első-
sorban arra, hogy mennyire fon-
tos a közösség fejlesztése és élet-
ben tartása. Nekünk, táncosok-
nak lételemünk a színpad és a kü-
lönböző versenyek, megmérette-
tések. Most, hogy ez nincs, sok-

EGY CSAPATBAN

kal nagyobb hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a csoportjaink egyben 
maradjanak, a gyerekek még job-
ban megismerjék egymást. Ehhez 
hívjuk segítségül a különböző drá-
majátékokat a próbateremben, il-
letve indítottunk néprajzi vetél-
kedőt minden csoportnak 1-12. 
osztályig. A tantestületben pedig 
arra is jut most időnk, hogy min-
den pénteken közös süti-kávé „fél-
órát” tartsunk. Magánemberként 
azt gondolom, hogy érdemes len-
ne tanulnunk belőle. Elképesztően 
felgyorsult világunkban nem ma-
radt időnk magunkra. Megtehet-
tük volna, hogy lassítunk kicsit, de 
nem tettük. Most az élet ültetett le 
minket gondolkodni, elcsendesed-
ni. Hosszú évek óta nem éljük meg 
például az ünnepeinket, ahogy tet-
ték azt eleink a régi paraszti világ-
ban. Kezdődik az advent csodála-
tos időszaka, a várakozás, lecsen-
desedés ideje, felkészülés a kará-
csonyra. Ne harcoljunk az eddigi 
rohanó életünkért, éljük meg most 
ezt a helyzetet, hozzuk ki belőle, 
ami nekünk a legjobb, s hogy mi 
lesz ezután… rajtunk múlik.

Bartus Tímea Műszaki és Va-
gyongazdálkodási Osztály 

osztályvezetője

Ez az év teljesen új helyzeteket te-
remtett, mondhatnám mindannyi-
unk számára. Mint három gyerme-
kes édesanyát és hivatali tisztvise-
lőt, márciusban hirtelen fogadott a 
hír „online oktatás”. Még nem tud-
tuk mit is jelent ez, hogyan fog mű-
ködni. Helytálltunk, a hivatalban 
és a családban, bár nem volt egy-
szerű! Voltak percek, amikor fel-
tettem a kérdést magamnak: „Miért 
is? Hogyan? Én nem vagyok peda-
gógus! Soha nem is szerettem vol-
na tanítani! Én mérnök vagyok!” 
Ezeket a gondolatokat gyorsan el 
kellett hesegetnem, mert választá-
si lehetőség itt, ebben a helyzetben 
nem volt! Csinálni kell! Felkészült 
pedagógusainknak, és gyermeke-
inknek köszönhetően sikerült ezt 
az akadályt leküzdeni. Voltak ne-
héz percek, mert másodikos nagy-
lányom tanítása mellett ott volt a 

két kicsi ovis, akiket szintén le kel-
lett kötni, a háztartás és persze a 
„home office”, amit ezúton is kö-
szönök, hogy lehetőségként élhet-
tem vele. Néha nehéz volt minden 
mellett dolgozni és néha kevésnek 
bizonyult a 24 óra. Szerencsére a 
nyáron kicsit fellélegezhettünk, 
most pedig reménykedünk, hogy 
lassan véget ér ez az év, és 2021-
ben megkönnyebbülve fogunk em-
lékezni minderre, és a családi ösz-
szejöveteleket ismét szeretteink 
körében „korlátozás nélkül” tölt-
hetjük el.
 

Zelina Zoltánné igazgató 
Hétszínvirág Óvoda

2020 márciusától megváltozott az 
élet a város óvodáiban és bölcső-
déiben. Bezártuk a szülők előtt 
azokat az ajtókat, kapukat, ame-
lyek eddig mindig nyitva álltak.  
Gyermekeiktől már itt el kellet 
válniuk. A bölcsibe is csak „zsi-
liprendszerrel” léphettek be a szü-
lők. A gyerekek érezték és tudták 
a vírus miatt kell ennek így lennie. 
Megértették miért vagyunk maszk-
ba a bejáratoknál, persze az intéz-
ményekbe napközben nem hasz-
náltuk és ma sem használjuk, hi-
szen ezekkel a kicsi gyermekek-
kel csak mosollyal, szemkontak-
tussal, testközelséggel lehet az ér-
zelmi biztonságot kialakítani. Az 
az időszak is elérkezett, amikor 
csak 5 fős csoportokba lehettünk 
velük, így párhuzamos játszótere-
ket rendeztünk be az óvoda vala-
mennyi helységében. Az óvodape-
dagógusok, kisgyermeknevelők az 
otthon maradó gyermekek részé-
re online közvetítették a csopor-
tok zárt facebook oldalán a napi te-
vékenységi tartalmakat, telefonon, 
laptopon, tableten találkoztunk ve-
lük. Így együtt énekelhettek, mo-
zoghattak, kézműveskedhettek 
azokkal, akik az oviban voltak, és 
hallhatták a kedves felnőtt hang-
ját, meséjét. A szülők visszajelzé-
seiből tudtuk, szívesen vették eze-
ket a délelőtti közös tevékenysége-
ket, és így segítségükre voltunk a 
karantén idején. Nyáron újra a gye-
rekektől voltak hangosak intézmé-
nyeink, azt hittük vége a járvány-
helyzetnek, de jött a második hul-
lám. Az új kicsiknek lerövidült az 
anyás beszoktatása, akik szinte 

tudták, hogy hamarabb el kell en-
gedniük anyát az oviból, hiszen ott 
az a másik néni, aki mellett hason-
lóan biztonságban lehetnek.  Más 
lett körülöttünk a világ, de a gye-
rekek elfogadták, alkalmazkodtak 
a helyzethez. Talán legnehezebb 
elfogadniuk, hogy nem mehetnek 
nagyihoz, de tudják nem szabad, 
hogy megfertőzzük őket. Nagyszü-
lőként ezt nagyon nehéz elfogad-
ni, de vigyáznunk kell egymásra! 
Büszke vagyok óvodáink, bölcső-
déink dolgozóira, hiszen mindent 
megtettek és tesznek annak érde-
kében, hogy a gyerekek nagyon jól 
érezzék magukat a nap folyamán, 
ne kerüljön be a vírus az intézmé-
nyekbe, a szülők pedig nyugodtan 
végezhessék munkájukat. Bízom 
benne, hamarosan vége lesz ennek 
a helyzetnek, lekerülnek a masz-
kok és újra mindenki mosolyogni 
fog. De addig is vigyázzunk egy-
másra!

dr. Lenár Györgyné
nyugdíjas pedagógus

Sokkoltak az év eleji olasz 
Covid-19 jelentések. Fegyelme-
zett magatartással a tavasz és a 
nyár elviselhető volt. Még szabad-
téri koncertekre is mehettünk itt a 
városban. Tudtuk tartani a kapcso-
latot a barátokkal.  A maszk hor-
dása szükséges és elviselhető. Az 
élet megváltozott: napi rutin ház-
tartás, heti egyszeri bevásárlás, 
séta a patikába, a postára. Hiány-
zik a család, a barátok, a rendezvé-
nyek. Maradt a köd, a telefon, az 
internet, a könyv, a TV és a rádió 
meg a zene, de nem szabad eltu-
nyulni, bízni kell a jövőben. Én is 
benne vagyok a korban, megpróbá-
lom túlélni ezt a járványt. Szomo-
rú karácsonyunk lesz, de ez az ün-
nep üzenetében a szeretet mellett a 
türelmet és a reményt is magában 
hordozza. Bízom abban, hogy a ta-
vasz előcsalogatja a napfényt és a 
felszabadult boldog kacagást!

Mire ezeket a sorokat olvassák kiderül, hogyan készülhetünk a karácsonyra. Megmaradnak a szigorú korlátozó intézkedések, vagy kicsit enyhül a 
szabályzás, és akár egy nagyobb családi összejövetelre is lehet mód az ünnep során. Nincs illúziónk arra nézve, hogy ez a karácsony olyan lesz, mint 
a többi. Ám az, hogy mindezt hogyan viseljük el, elsősorban rajtunk múlik. Biztosan lesznek nehéz napok, hiszen ebben a helyzetben nem lehet nem 
elcsüggedni, de a tapasztalat az, hogy a remény élteti az embereket. A vírus után, majd, ha találkozunk, amikor majd lehet utazni. Ilyen mondatok-
kal kezdjük és fejezzük be beszélgetéseinket. Egy csapatban vagyunk. Most nincs kibúvó, csak akkor lehetünk túl a járványon, ha betartjuk a szabá-
lyokat.  Erőt pedig egymásból is meríthetünk, ezért kérdeztünk meg különböző korú embereket, ők hogyan látják ezt a furcsa, soha nem ismert ki-
hívásokkal teli évet.  



8 2020. XXIX. évf. 12. sz.

  SÁ TOR AL JA ÚJ HELY VÁ ROS KÖZ ÉLE TI LAP JA Felelős szerkesztő: Kassai-Balla Krisztina Tördelőszerkesztő: Pálinkás Máté Kiadja: Seres Péter,

Zemp lén Te le ví zió Köz hasz nú Non prof it Kft. Felelős ki adó: Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta Szerkesztőség: 3980 Sá tor al ja új hely, Szín ház köz 4. Telefon: 
30/3286077 E-mail: ujhelyikorkep@satoraljaujhely.hu Készült: az Arany Napsugár Kft. Nyír sé gi Nyom da Üze mé ben, Nyír egy há za, Árok u. 15. Te le fon: 42/437-007

Felelős ve ze tő: A Kft. ügyvezetője Megjelenik ha von ta, 5000 pél dány ban HU ISSN 0238-6712

ÚJHELYI KÖRKÉP

EMLÉKEK A HEGYKÖZI KISVASÚTRÓL
40 éve november 29-én szünt meg Hegyközi Kisvasút. Az utolsó üzemnap emlékére a Zempléni Kisvasútak Baráti Társaság tagjai mécseseket 
gyújtottak az újhelyi fordítókorongnál és az egyik állomás táblájánál. A közösségi oldalon filmekkel, fotókkal idézték fel a Kenézlő-Sárospatak-
Fűzérkomlós között közlekedő keskeny nyomtávú vasutat, amely 1913-tól működött a térségben. A vasútbarátok örömére az emléknapon a baráti 
társaság közösségi oldalán egy közel negyedórás, rég nem látott filmet is megoszottak. A folytatásban tervben van egy kisvasúti kocsi kiállítása is a 
városban, ahol az eddig összegyűjtött relikviákat tekinthetik majd meg az érdeklődők. 

Fotó: Tóth István, K
arajz Péter, és a Zem

pléni K
isvasútak B

aráti Társaság tagjai


