
ÚJHELYI KÖRKÉP
2017.  XXVI.  ÉVFOLYAM  7.  SZ.  JÚLIUS SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

Megyei elismerés az 
újhelyi orvosoknak

Új térfigyelő kamerák Újhelyi lányok lengyel 
sikerei

Szülők-szünidő

2 3 4 6

MUNKAERŐPIAC: KÍNÁLATBÓL KERESLETBE FORDUL

Sátoraljaújhelyen minden évben 
a városi Semmelweis napon díja-
kat, elismeréseket, kinevezéseket 
adnak át. Június 30-án a Város-
háza dísztermében Szamosvölgyi 
Péter köszöntötte az egybegyűl-
teket.
A város vezetője az egészségügyi 
dolgozók megbecsüléséről beszélt, 
amelyről a mindenkori politika so-
kat tehet. Hangsúlyozta, hogy az 
orvosoknak, ápolóknak, szociá-
lis területen dolgozóknak, hatá-
rozottan ki kell állni magukért, és 
be kell nyújtani az igényt helyze-
tük jobbítására, ha azt szeretnénk, 
hogy a várható élettartam a nyu-
gat-európai országokéhoz hasonló 
legyen Magyarországon is. A rö-
vid köszöntő után adta át a város 
„Dr. Illés László Közegészségügyi 
díjat”, melyet idén dr. Réz Rita 
bőrgyógyász-kozmetológus főor-
vos kapott. Dr. Réz Rita 1983 óta 
dolgozik az Erzsébet Kórház Bőr-
gyógyászati Osztályán, 1996-tól 
osztályvezető főorvosként, majd 
szakmavezető főorvosként. Több 
évtizedes szakmai tapasztalatát 
nem csak a térségben, de orszá-

gos szinten is elismerik. A Magyar 
Dermatológiai Társaság és a Ma-
gyar Leaser Egyesület tagja. Nem 
csak munkájában aktív, de a város 
közéletéből is kiveszi részét. Ala-
pító tagja a Sátoraljaújhelyi Rotary 
Klubnak, a klub mellett működő 
Közjóért Alapítvány elnöke. 2016-
ban a Rotary legrangosabb díját 
Paul Harris Fellow díjat is meg-
kapta. „Egy kicsit nyüzsgő ember 
vagyok, aki nem csak szakmám-
ban, de máshol is szereti megáll-
ni a helyét. Nekem nagyon fontos, 
hogy nyugalom, és baráti légkör 
legyen körülöttem. Ehhez elsősor-

ban a családom adja meg a hátteret, 
de legalább olyan fontos, hogy a 
közvetlen munkatársaimmal is jól 
megértsük egymást. Ez elengedhe-
tetlen a jó, és alapos munkához. A 
Rotary által az élet más területéről 
kapok információkat, és visszajel-
zéseket. A betegek visszaigazolá-
sa pedig az számomra, amikor más 
ellátási területről is megkeresnek, 
és megbíznak bennem.”- mondta 
a főorvos asszony. A város első al-
kalommal adta át a Kossuth Zsu-
zsanna Emlékdíjat. Ezt az elisme-
rést az ápolási területen dolgozók 
kapják meg. Idén Lénárt Józsefné a 

kórház nyugalmazott ápolási igaz-
gatója vehette át ezt a városi díjat. 
Lénárt Józsefné több mint negyven 
évet töltött a betegápolásban. Szü-
lésznőként indult a pályája, majd 
osztályvezető főnővér volt a Sze-
mészeti Osztályon, 2000-től irá-
nyítja a kórház ápolási feladata-
it. Megbízható, kitartó, szakmája 
iránt elkötelezett, a tanulásra min-
dig nyitott emberként jellemez-
ték munkatársai. A városi elisme-
rések mellett a kórház „Zempléni 
Betegekért” díjait is ezen ünnep-
ségen adták át. Oklevelet kapott: 
dr. Csiribán Mariann neurólógus 
főorvos, Némethné Horváth And-
rea vezető asszisztens, Viczmándi 
Judit fizoterápiás szakaszisztens, 
Umhauser Ferencné klinikai 
elektro fiziológiai szakaszisztens, 
Majdanics Lászlóné aszisztens, 
Botos László központi raktáros. 
Molnár Józsefné a Sebészeti Osz-
tály ápolója a Magyar Szakdolgo-
zói Kamara oklevelét kapta, míg 
Dr. Tolnai László traumatológus 
szakorvos adjunktusi kinevezését 
vehette át ezen a napon.

Az önkormányzat testülete júni-
us 28-ai ülésén tárgyalta a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Sátoraljaújhelyi Fog-
lalkoztatási Osztályának beszámo-
lóját a város és az osztály műkö-
dési területén élők munkaerő-pia-
ci helyzetéről. Az anyagból kitű-
nik, hogy akár csak az ország más 
pontján, úgy nálunk is egyszerre 
van munkaerőhiány és a munka-
erő kereslet. Igaz a sátoraljaújhelyi 
cégek többsége létszámuk szinten 
tartására törekszik, de ha bővítésre 
szánják el magukat, nehezen talál-
nak megfelelő szakembert. Alapja-
iban ugyan nem változtak a mun-
kaadói igények, de a kínálati olda-
lon – legalábbis is az osztály adat-
bázisában szereplők között- nehe-
zen tudják kiajánlani az álláskere-
sőket. Ennek a legfőbb oka a kép-
zettség hiánya. A legtöbb regiszt-
rált álláskeresőnek nyolc általá-
nos iskolai végzettsége van. Ez pe-
dig kevés ahhoz, hogy az elsődle-
ges munkaerőpiacon el tudjanak 
helyezkedni. A cégek szakképzett 
munkaerőt szeretnének alkalmaz-
ni, olyanokat, akiknek nem csak 
papírja van a tudásról, de érti is, 
amit csinál.  A beszámolóban kü-

lön foglalkoznak Sátoraljaújhely 
foglalkoztatási adataival. Ebből ki-
derül, a több mint tízezer munka-
képes korú népességből 2016 ja-
nuárjában 902, 2017 áprilisában 
841 volt regisztrált munkanélkü-
li. A tartósan munkanélkülieknek 
elsősorban a közfoglalkoztatás-
ban tudnak álláslehetőset kínálni 
az osztály munkatársai, ahogyan 
azt 2016-ban a teljes területre ve-
títve közel 2000 alkalommal meg 
is tették. Az alacsony iskolázott-
ság ellen szakképzési programo-
kat kínálnak az érintetteknek.  Erre 
volt is lehetősége az elmúlt eszten-
dőben 137 álláskeresőnek. Ilyen-
kor az alap iskolai végzettséghez 
igazítva szakképzési tanfolyamot 
szerveznek, amely alacsonyabb ta-
núsítványt ad, mint egy szakmun-
kásvizsga, de az ismeretekről okle-
velet szerezhet az álláskereső. Idén 
is több átképzési programot indí-
tott az osztály, így targonca veze-
tőket, dajkákat, szociális gondozó-
kat és ápolókat képzenek jelenleg 
is. A következő hónapokban szer-
számkészítő, hegesztő, méhész, 
tb ügyintéző, lakatos, targoncás, 
szakmákban lehet majd tanulni. A 
tanfolyamok egy részét az elsődle-

gatást kaphatnak vállalkozásuk el-
indításához.  2016-ban 8, 2017 áp-
rilisáig 3 fő kapott önfoglalkozta-
tásra lehetőséget. A munkaerőpi-
ac kihívásainak megtapasztalásá-
hoz idén is indult nyári diákmun-
ka program. 120 sátoraljaújhelyi 
tanuló dolgozhat július és augusz-
tus hónapban, nem csak zsebpénzt, 
de tapasztalatot is szerezve ezzel. 

Kassai-Balla Krisztina
 
A grafikon adatai a sátoraljaújhelyi 
foglalkoztatási osztály beszámoló-
jában megtekinthetők.  

ges munkaerőpiachoz, másokat az 
önkormányzatok igényeihez iga-
zítják. Az önkormányzatok első-
sorban közfoglalkoztatásban tud-
jak alkalmazni az álláskeresőket. 
Sátoraljaújhelyen 2017 április vé-
géig 340 fő lett hosszabb távú köz-
foglalkoztatott, míg 150 fő a Start 
programokban kapott munkát. 
Ezekhez a programokhoz elsősor-
ban hazai források álltak az osztály 
rendelkezésére, míg uniós pályáza-
ti programokból a képzéseket és a 
vállalkozó válást támogatták. Azok 
az álláskeresők, akik ötleteiket ma-
guk szeretnék megvalósítani támo-

DÍJAZOTT ORVOSOK, ÁPOLÓK

Kassai-Balla Krisztina
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Egyetemi táblaavató
Egyetemi képzés indul a következő tanévtől Sátoraljaújhelyben. Az ok-
tatási kormányzat fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiája adta a 
lehetőséget, hogy egy Sátoraljaújhely méretű településen is legyen egye-
temi oktatás. A város maga kezdeményezte a folyamatot, és a Miskol-
ci Egyetemben pedig partnerre talált a Közösségi Felsőoktatási Képzé-
si Központ indításához. Két szakot hirdettek meg: védőnői oktatást le-
velező és gépészmérnöki képzést duális formában. A jelentkezési adatok 
alapján minkét szakra elegendő számú hallgatót tudnak majd felvenni, 
de ez csak a júliusi ponthatár megállapítás után derül ki pontosan. Addig 
a központnak helyet adó Kossuth Lajos Gimnáziumban avatták fel az in-
tézmény tábláját. 

Pedagógus nap
Május utolsó hetében köszöntötték a város nevelési-oktatási intézménye-
iben dolgozó pedagógusokat. A város Nevelői díját idén a speciális ál-
talános iskola gyógypedagógusa Kelemen Zsoltné kapta meg. A sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó tanárnő a gyógypedagógiai 
szakmai elismerésének is tartja díját.  A város kitüntetés mellett, elisme-
réseket vettek át a Sárospataki Tankerület újhelyi intézményeinek dolgo-
zói. Miniszteri elismerést kapott Kovácsné Scholler Ilona és Váradi Vi-
ola, emlékérmeket vehettek át a Kazinczy Iskola más nevelői, többen 
azok, akik több éves szolgálat után vonulnak nyugdíjba. A pedagógusi 
munkát csupán abbahagyni lehet, befejezni soha – és hogy ez igaz arra 
bizonyíték az 50, 60, 65 éve végzett tanárok sora, akik diplomájuk meg-
szerzése után több évtizeddel is szívesen emlékeznek munkájukra – őket 
is köszöntötték ezen a napon.

Épülő játszóterek
Városszerte megújulnak az játszóterek Sátoraljaújhelyen. A Tokaj Világ-
örökség Fejlesztési Forrásból közel 70 millió forintot nyert a város kö-
zösségi tereinek modernizálására. A munka a Révész utcán kezdődött, 
de összesen 11 új játszóparkot alakítanak ki városszerte. A legnagyobb 
játszópark a városháza mögötti területen lesz. Új közösségi terek kiala-
kítását nem csak ebből a forrásból tud megvalósítani a város, a Dohány 
úti sportpályán és az Kossuth tömb belsőben is lesz hasonló munka, igaz 
ott már a felnőttekre is gondoltak. Ezen a két helyen kültéri fitnesz par-
kokat alakítanak majd ki.

Jóvátételi munka
Új Ösvény, ez a neve annak az oktatási központnak, amely a Sátoraljaúj-
helyi Fegyház és Börtön falai között működik. A börtönviseltek társadal-
mi visszailleszkedését segíti az a program, amely a fogvatartotti képzés-
ről szól. A fogvatartottak legutóbb a festő - mázoló-tapétázó tanfolyamot 
végeztek. A sikeresen vizsgázók jóvátételi munkában a Rákóczi utcai hi-
dat festették le. A jóvátételi munka is, akárcsak az oktatás a visszaillesz-
kedés része. Hogy a szabadságuktól megfosztott emberek bizonyítsák a 
többség felé, szabadulásuk után képesek a jobb életre. A hídkorlát festé-
sen túl a fogvatartottak egy másik csapata a Rákóczi utcai Kerek kápol-
na környékét tették rendbe, több éve már a fegyház vállalja fel ennek a 
műemléki épületnek a gondozását.

Útfelújítások a városban
Sátoraljaújhely magasan fekvő részein több utca helyreállítása zajlott 
párhuzamosan. A munkálatok során új burkolatot kaptak az úttestek, 
szükség esetén új támfalak, szegélyek készültek. Tavaly nyáron több ut-
cában okozott károkat a hírtelen lezúduló esővíz. Az önkormányzat vis 
maior pályázatot nyújtott be a károk enyhítésére. A támogatás segítségé-
vel sikerült megvalósítani a Boda Dűlő a Májuskút, a Szárhegy és a Sző-
lő utca rekonstrukcióját. Ez utóbbi esetében az út megerősítése érdeké-
ben támfal épült a patak medernél illetve az utca aljában kiszélesítették a 
feljárót és vízátfolyót. A Májuskút patak fölött átívelő fa szerkezetű híd 
is megrongálódott, ezt elbontják, és helyette egy új beton szerkezetű híd 
köti össze a Szőlő és Májuskút utcákat. 

Megyei elismerés az újhelyi orvosnak
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat legmagasabb egész-
ségügyi kitüntetését kapta Dr. Kőmívesné dr. Sohajda Mária a sátoralja-
újhelyi Erzsébet Kórház ideggyógyász főorvosa. A díjat ünnepélyes ke-
retek között adták át a júniusi megyei közgyűlésen. Az elismerésre a sá-
toraljaújhelyi önkormányzat terjesztette fel a főorvost sokrétű, eredmé-
nyes tevékenységének elismeréseként. Az ünnepség keretében Kossuth 
Zsuzsanna emlékplakettben részesült Laczkó Jánosné főnővér is.
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RÖVID HÍREK

Sátoraljaújhely Önkormányzata 
7. alkalommal szervezett tábort 
határon túli magyar fiatalok szá-
mára. 6 ország több mint 60 di-
ákja vett részt a programon. 

Sátoraljaújhely önkormányzata  
2010 óta azzal a céllal szervez a 
határon túli magyar gyerekek szá-
mára tábort, hogy erősítse bennük 
a nemzeti összetartozást, illetve le-
hetőséget teremtsen személyes ta-
lálkozásra az elszakított országré-
szeken élő fiataloknak. Az idén 7. 
alkalommal rendezett nyolc ország 
egy nemzet tábor célja is ez volt. 
A város ebben az esztendőben is 
a trianoni békediktátum aláírásá-
nak évfordulója illetve a nemze-
ti összetartozás napja köré építet-
te a programot. Így a táborozó fi-
atalok és kísérőik már a reformá-
tus templomban rendezett megem-
lékezésen is részt vettek. A tábor-
ba idén hat ország magyar fiatal-
jaiból állt. Érkeztek gyerekek Dél-
vidékről, Erdélyből, Felvidékről, 
Kárpátaljáról, Horvátországból il-

letve a helyi fiatalokat is bevon-
ták a programba. A horvátországi 
magyar gyerekek első alkalommal 
jártak itt, de kísérőjük szerint nem 
utoljára. A táborozók számára igen 
színes, kulturális, szórakoztató és 
ismeretterjesztő programokat szer-
veztek. Rendhagyó történelemórán 
a város történetéről, múltjáról, je-
lenéről és jövőjéről kaptak infor-
mációkat a gyerekek, és idén is ta-
lálkozhattak a Hazajáró című hon-
ismereti és turisztikai magazin sze-
replőivel. Kenyeres Oszkár és Ja-
kab Sándor immár negyedik alka-
lommal találkozott a táborozók-
kal. Meséltek a sorozat küldetésé-
ről a forgatások szép és néha vic-
ces oldalairól is. A látogatást tettek 
a város múzeumaiba illetve kirán-
dultak a Várhegyen és a Magyar 
Kálvárián. A Zemplén Kalandpark 
egy teljes napot töltöttek, és volt 
egy cserkészprogram is. Ellátoga-
tott a táborba Virág András az Or-
szággyűlés Társadalmi Kapcsola-
tok Hivatalának vezetője, aki me-
sélt a gyereknek a cserkészmozga-

TÁBOR A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN

zőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakgimnázium és Szakközép-
iskola tanulója lett az idei tanév-
ben az utolsó diák, aki átvehet-
te a polgármester ösztöndíját. A 
Károlyfalván élő lány Tóth Mari-
ann sikeres érettségit követően is-
kolájában szeretne maradni.  Eddi-
gi munkája alapján kiváló ajánlá-
sokat kapott tanáraitól az ösztön-
díjhoz. Párizsi borversenyen sze-
repelt, dél-franciaországi tanul-
mányúton járt, minden érdekli, ami 
a szakmájához köthető és szorgal-
mas. Ezzel érdemelte ki az elisme-
rést.

Széphalmi irodalmi herbárium
Megmutatni a természet és iro-
dalom egymáshoz fűződő viszo-
nyát, kötődését. Ez a cél vezérelte 
a Petőfi Irodalmi Múzeum A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma munkatársa-
it, amikor megalkották a Széphal-
mi irodalmi herbárium című kiál-
lítást. A tárlat egyedisége, hogy a 
kiállítandó darabokat nem zárják 
a falak közé, hanem az élő termé-
szetben jelenítik meg. A Kazinczy 
kertben sétálgatva a látogató rácso-
dálkozhat a természetre, miközben 
mintegy 70 író és költő legalább 
150 írását olvasva kutathatja iro-
dalmi összefüggéseit.

40 évre nem adják
Jelenleg a New York-i Szatmá-
ri Zsidó Hitközösség a bérlője a 
Zójaként ismert középiskolai kol-
légiumnak. Az amerikai ortodox 
zsidó közösség a magyar konzu-
lon keresztül kezdeményezett tár-
gyalásokat az épület megvásár-
lására. Az eladást nem támogatta 
a testület, de a hosszú távú bérlés 
szóba került a június eleji rendkí-
vüli testületi ülésen. A közösség 40 
évi hosszú távú bérbeadásra kérte 
az épületet, ám ilyen hosszú konst-

rukcióról sem kíván tárgyalni a vá-
ros. Túl hosszú időre kötnék le így 
az épület hasznosítás, amelyre a je-
lenlegi testület nem vállalhat fele-
lőséget, hangzott el a testületi ülé-
sen.

Első ballagás
Először szólt a csengő ballagó diá-
koknak Petőfi Sándor Református 
Általános Iskolában azóta, amióta 
az intézmény az Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület fenntartá-
sába került át. Az iskola 2012-ben 
négy osztállyal felmenő rendszer-
ben kezdett működni. Az első bal-
lagási ünnepségen 30 diák vett bú-
csút az újhelyi alapfokú reformá-
tus oktatástól. A most elballagó di-
ákok után érkezik az utánpótlás, a 
következő esztendőben is hasonló 
létszámmal indít első osztályt az 
iskola.

Új térfigyelő kamerák
Új térfigyelő kamerákat szeret-
ne telepíteni a belvárosban a sá-
toraljaújhelyi önkormányzat. A 15 
éves, mára elavult rendszert több 
és jobb képet rögzítő eszközökre 
cserélnék. Ezzel párhuzamosan a 
közterület felügyelők számát is nö-
velnék, mert úgy tapasztalják nem 
csak 4 óráig, de akár este és hétvé-
gén is szükség van rájuk.

Erzsébet Táborok
A sátoraljaújhelyi általános iskolák 

Kis pálya, nagy öröm.
Biztonságos gumiborítású pályát 
kaptak a Hétszínvirág Óvoda gyer-
mekei. A focipályát az óvónők ál-
modták meg, és keresték meg a 
helyi vállalkozókat, hogy segít-
senek a megvalósításban. Volt fo-
gadókészség a másik oldalról így 
Refratechnik Hungaria Kft és a 
Dohánygyár adott az ötlet megva-
lósításához támogatást. A kismére-
tű gumiborítású pálya kiváló tere-
pe ad futball és kosárlabda alapjai-
nak megtanításához.

Filmbemutatók
A Latabár Színházban mutat-
ták be Zsigmond Dezső Balázs 
Béla–díjas filmrendező két új al-
kotást. A gróf Tisza István kétsze-
res miniszterelnök 1918. október 
31-ei meggyilkolását feldolgozó 
Herminamező árnyai című film he-
lyi szereplők bevonásával készült. 
A Forradalom gyermekei című al-
kotás Dr. Nagy-Bozsoky József és 
családja történetén keresztül mu-
tatja be az 1956-os forradalom és 
szabadságharc vidéki eseményeit.

Polgármester ösztöndíjasa
A Georgikon Görögkatolikus Me-

is kihasználták az Erzsébet táborok 
adta lehetőségeket. Három oktatá-
si intézmény több száz diája tölt-
het egy hetet napközis táborban a 
programnak köszönhetően. A Ka-
zinczy iskolából 5 turnusban 170 
diák, az Esze Tamás Általános Is-
kolának 109 tanulója, míg a kato-
likus alapfokú oktatási intézmény 
diákjainak több mint fele kapott le-
hetőséget a táborban való részvé-
telre. A cél valamennyi oktatási in-
tézményben ugyan az, kihasználni 
a város és az iskola adta lehetősé-
geket kikapcsolódást, színes prog-
ramokat és élményeket biztosíta-
ni a diákoknak lakóhelyük közelé-
ben.

70 éves a Sátoraljaújhelyi speci-
ális oktatás
70. tanévét zárta a sátoraljaújhe-
lyi speciális általános iskola. 1946 
szeptemberében indult el a város-
ban az első olyan osztály ahol a ta-
nulókat gyógypedagógia eszkö-
zökkel tanították írni, olvasni, szá-
molni. Ma 8 évfolyamon zajlik a 
tanulásban akadályozott és értel-
mileg akadályozott gyerekek isko-
lai fejlesztése. A jubileumot a tan-
év végén rendezett „Kicsit más” 
Sajátos nevelési igényű gyerme-
kek a családban című konferenciá-
val ünnepelte az iskola, szakembe-
rek tartottak előadásokat a témával 
kapcsolatban.

lom történetéről és megajándékoz-
ta őket egy olyan nemzeti lobogó-
val, mely a parlamenten volt kihe-
lyezve. A tábor fővédnöke ebben 
az esztendőben is Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil tár-
sadalmi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkár volt, aki idén is métázott 
velük. A szervezők úgy igyekeztek 

összeállítani a tábor programját, 
hogy a gyermekek sok-sok élmény-
nyel, jó érzésekkel térjenek haza. 
A város pedig jövőre is várja a fi-
atalokat annak szellemében, hogy 
bárhol éljenek a világban magyar-
ként, egy nemzethez tartoznak.

László Mária

Összeállította: László Mária
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A Holdfény Mazsorett Csoport 
már a 14. alkalommal vett részt a 
Rybnikben megszervezett fúvós-
zenekari és mazsorett fesztiválon 
2017. június 15-től 19-ig. A 26. 
Zlota Lyra Fesztiválon már nyol-
cadik alkalommal szerveztek nem-
zetközi mazsorett versenyt, ahol 
két éve 3. helyezést, tavaly kiemelt 
különdíjat, az éven 2. helyezést ér-
tek el, csak 1 ponttal lemaradva az 
első helyezett lengyel mazsorett 
csoporttól az újhelyi mazsorettek. 
A nemzetközi versenyen 16 kül-
földi és lengyel mazsorett cso-

port vett részt a felnőtt kategóri-
ában. A mazsorettek a felkészü-
lést már februárban elkezdték, és 
Koszty Rita ötletei alapján tanul-
ták be a koreográfiát. Aztán követ-
kezett a folytonos csiszolgatás, az 
elképzelések megvalósítása renge-
teg gyakorlással, együtt gondolko-
dással.  A fiatalok új ruhát kaptak 
az új koreográfiához. A fesztivál-
ra az Emőd Brass Fúvószenekar-
ral utaztak a mazsorettek, akikkel 
már többször szerepeltek együtt. 
A Magyar-Lengyel Baráti Társa-
ság szervező munkájának köszön-

hetően a sátoraljaújhelyi Holdfény 
Mazsorett Csoport már 26. alka-
lommal vendégszerepelt Lengyel-
országban. Rybnik előtt június 2-4-
ig Dobrawo Gorniceben mutatko-
zott be Szendrő Város Fúvószene-
karával közösen. Itt is egy nem-
zetközi fesztivál részesei voltak. 
A következő lengyel utazás Krak-
kóba lesz, ahová a Krakkói Ifjúsá-
gi Fúvószenekar karmestere hív-
ta meg a csoportot július közepé-
re. A lengyel vendégszeretet felül-
múlhatatlan. A legkiválóbb szál-
lodákban helyezték el az évek so-

NYÍLT LEVÉL A LAVOTTA JÁNOS MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJÁHOZ
Drága Főnökünk!

Amikor öt évvel ezelőtt engem bú-
csúztattál nyugdíjba vonulásom al-
kalmából, egy, az Alföldről szár-
mazó kisasszonyt emlegettél, aki 
én voltam valamikor. Hát én is em-
lékszem arra a sötét hajú fiatalem-
berre, aki 1987 szeptemberében 
bekopogott a zeneiskola irodájá-
nak ajtaján. Harmincöt éves voltál, 
tele tervekkel, hiszen azért jöttél, 
hogy megpályázd az éppen meg-
üresedő igazgatói állást. Nem volt 
könnyű dolgod, mert egy lelkileg 
mélyponton lévő tantestületet ta-
láltál, akik még egymással is bizal-
matlanok voltak. Szokatlanul csen-
des természeted azonban rövid idő 
alatt megtalálta követőit, így 3 hó-
nappal későbbi kinevezésed után 
teljes erőből kezdődhetett a mun-
ka. Telitalálat volt részedről az is-
kola névadása, melyről szerintem 
akkor még Te sem gondoltad, ez-
zel milyen távlatokat nyitsz meg az 
intézmény előtt. A Lavotta Alapít-
vány, melynek létrejöttéért, alaptő-
kéjéért Te adtál koncertet, s mely 
már napjainkban a Lavotta János 
Kamarazenekari Alapítvány nevet 
viseli, máig egyetlenként gondos-
kodik az ugyancsak általad létre-
hozott kamarazenekar működésé-
ről. 1992-ben - a megyében első-
ként - művészeti iskolát teremtet-
tél, ahol a zeneművészeti ágon kí-
vül már táncot, képzőművészetet 
és drámát is oktathattunk a minisz-
térium által jóváhagyott tantervek 
alapján. Ezzel akár 50 évre is be-
biztosíthattad volna jövőnket, hi-
szen a négyszeresére emelkedett 
növendéklétszám szép pénzt ho-
zott az akkori fenntartó önkor-

mányzatnak. Ebből azonban min-
denkire és mindenre jutott a város-
ban, csak a Lavottára, s főként an-
nak kihelyezett tagozataira nem. A 
körülmények dacára folyt tovább 
a munka, mert számodra csak az 
volt a fontos, hogy érvényesüljön 
a törvény szava: Magyarországon 
minden gyermek alapvető joga, 
hogy művészetoktatásban része-
süljön. Bolyai János mondta: „a 
semmiből egy új világot teremte-
ni”. Pontosan ezt tetted Te is, ami-
kor létrehoztad 1996-ban (ugyan-
csak elsőként a megyében) magán-
iskoládat, amelynek nem a pénz-
szerzés volt a célja, hanem meg-
mentettél vele több száz gyerme-
ket, akik éppen kivonulni készül-
tek az állami művészetoktatásból, 
illetve felszámoltad az összes fe-
hér foltot a Hegyközben, Bodrog-
közben és Hegyalján. Az eltelt 21 
év bizonyította igazad, nem kevés 
tehetséges gyermek jutott ezekről 
a helyekről is a „széptan” közelé-
be, ahogyan ugyancsak Bolyai Já-
nos nevezte a művészeti tantárgya-

kat. Miközben tanítványok és ter-
mészetesen tanáraik biztonságá-
ról gondoskodtál, ösztöndíjasként 
Lavotta János életművét kutattad a 
MTA Zenetudományi Intézetében. 
Ennek hozadéka volt egy Lavotta-
monográfia, majd sorban jöttek a 
kamarazenekar lemezei (máig 10 
CD), melyek által először ismerte 
meg a verbunkos muzsika, a kez-
deti nemzeti romantika „valódi ar-
cát” ország-világ. Fontos volt szá-
modra hogy mindezt átadd a ta-
nítványoknak is, ezért hoztad lét-
re azt a páratlan versenysorozatot 
– Zempléni Hangszeres Találko-
zó néven – mely az ütősökön kívül 
minden hangszeren lehetőséget ad 
a növendékeknek, hogy a kötelező 
műveken keresztül – melyek kivé-
tel nélkül ebből a korból származ-
nak – ismerjék meg a magyar zene 
kezdeteit, s ezzel erősödjék ma-
gyarság-tudatuk. A nemes értelem-
ben vett Lavotta-kultuszra először 
sokan csak rácsodálkoztak, később 
azonban az ország legnagyobb ze-
netudósai és zeneművészei álltak 

az ügy mellé. Ennek hatására ma 
neves zenekarok előadásában is 
megszólal a verbunkos muzsika, 
s már 25 éve zenetudományi kon-
ferenciákon számolhatsz be az it-
teni történésekről. Hiányt pótoltál 
és színt hoztál a hegedű-pedagó-
giába, amikor 3 évvel ezelőtt köz-
readtad Lavotta János pedagógi-
ai célzattal született hegedű-duóit, 
melyeket azóta külön versenyeken 
szólaltatnak meg Észak-Magyar-
ország legjobb hegedűsei. Alko-
tó kedved az sem törte meg, hogy 
12 éve el kellett szakadjunk a vá-
rostól, először megyei fenntartás-
ba önállóan, majd egy „házasság” 
a Kossuth Gimnáziummal, illet-
ve a Kazincbarcikai Kodály Zoltán 
Művészeti Iskolával. Addig sem 
voltunk különösképpen kegyeltek 
Sátoraljaújhelyben, innentől kezd-
ve azonban még inkább érződött, 
hogy ég és föld között lebegünk, 
valójában sehová sem tartozunk. 
Talán 30 éves igazgatóságod al-
kalmából a sárospataki Tankerület 
felterjesztése, valamint a felettünk 
való döntése alapján végre újra 
„haza jövünk”. Mindenki tartozna 
Neked ennyivel! Mi csak szurkol-
hatunk a továbbiakért, s ki is tün-
tetünk, hiszen a borítékra, amely 
szívből jövő ajándékunkat tartal-
mazza, ezt írtuk rá: Dombóvári Já-
nosnak, a Lavotta János Művészeti 
Iskola ÖRÖKÖS IGAZGATÓJÁ-
NAK.Isten éltessen!

Fehérné Sulyok Éva

(Elhangzott a Lavotta János Művé-
szeti Iskola igazgatójának 30. tan-
évzáró ünnepélyén, 2017. június 
12-én.)

rán a mazsoretteket. Az ellátás ki-
tűnő volt minden alkalommal. Jó 
hír, hogy a csoportot 2018-ra is 
meghívták a szervezők Rybnikbe. 
Nagyon köszönjük azoknak, akik 
támogatni tudták az utazáso-
kat, így részben levették az anya-
gi terhet a családokról. Certa Kft., 
Continentál Dohányipari ZRT, 
Fraisa Hungária Kft., Polgármes-
teri Hivatal, Szamosvölgyi Péter 
polgármester, Prec-Cast Öntödei 
Kft.

Ujjné Schneider Hedvig
csoportvezető tanár
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Passzívan is káros
Igaz ma már hazánkban sem lehet 
közösségi terekben, szórakozóhe-
lyeken szabadon pöfékelni, a pasz-
szív dohányzás ma is jelen van a 
fiatalok életében.  A cigarettafüst-
nek két összetevője van: főfüst 
(a cigaretta szívásakor beszívott 
füst), amelyet a dohányos szív, és 
számos biológiailag aktív anyagot 
tartalmaz, amelyhez nincs hason-
ló szennyezettségű anyag, amelyet 
belélegzünk. A mellékfüst, ami a 
levegőbe kerül, egészségkárosí-
tó összetevői, toxikus es rákkeltő 
anyagai nagyobb koncentrációban 
vannak jelen, mint a főfüstben.

Ami tenni lehet
A legfontosabb az egyértelmű el-
utasítás a felnőttektől. Már kis-
gyermekkortól dohányzás ellenes-
nek lehet nevelni gyermekeinket. 
Legyen ciki a cigi! Ami egyre in-
kább előtérbe kerül, de akár média 
ismert személyiségeinek bevoná-
sával lehet ezt erősíteni.  Ha már 
a fiatal rászokott a dohányzásra, ne 
legyen szégyen orvoshoz fordul-
ni. A szakemberek szerint egyetlen 
leszokási módszer sem lehet ered-
ményes akaraterő nélkül, de ezt tá-
mogatni kell mindenki részéről
.

Dr. Hegedűs Jolán írása nyomán 
összeállította: 

letre, ahol a Kincstár remek darab-
jai kápráztattak el bennünket. El 
kell ismerni: bizony a „régi” idő-
ben szebben varrtak és hímeztek 
kézzel, mint manapság gépi szö-
véssel. Az előbbiben ugyanis bele 
van varrva, hímezve, a hit és Isten 
szeretete. Látszik, hogy Istennek 
szánták a legszebbet, a legjobbat, 
s ezt nem Káin lelkületével tették.  
Persze nem csak a varróasszonyok, 
apácák, vagy lányok, hanem az öt-
vösök is kitettek magukért, a leg-
apróbb részleteket is kidolgozva 
egy-egy kelyhen vagy monstranci-
án. Szerintem ezek olyan darabok, 
melyek nemcsak Istennek tetsze-
nek, hanem az embernek is meg-
rendítően szépek. Elvarázsolják né-
hány percre az embert, e koszos vi-
lágból egy szebb, tisztább világba. 
Szent László hermája, meg úgy az 
egész kincstár, kivívta csodálatun-
kat. Ha Nagyvárad, akkor a püspö-
ki palotát sem lehet kihagyni. Mi-
vel most renoválják, csak kívülről 

A Szent László év alkalmából, 
több hetes előkészület és szer-
vezés után, a sátoraljaújhelyi 
görögkatolikus egyházközség za-
rándoklatot szervezett Nagyvá-
radra. A Debrecentől alig hetven 
kilométert, valóban zarándokok-
ként utaztuk végig, mert a Magya-
rok krónikájából és Szt. László le-
gendáiból hallgattunk felolvasás. 
Ez egy kicsit visszavezetett ben-
nünket a múltba, ami nem csak a 
történelmet jelenti, hanem a mi fi-
atalságunkat is, mert valamikor 
még gyermekkorunkban ilyen le-
gendákat is tanultunk. Szent Lász-
ló egyénisége, lelki gazdagsága 
megjelent aztán a nagyváradi szé-
kesegyházban, mely nagyságával, 
művészi odaadással készült em-
lékhelynek is tekinthető.  A Nagy-
váradi Egyházmegye hajdani gaz-
dagságát és rendkívül választékos 
ízlését dicséri a templom és a Püs-
pöki Palota is. A földszinti szépsé-
gek után, felkaptattunk az az eme-

A 14-18 éves fiatalok háromne-
gyede legalább egyszer kipróbálta 
a dohányzást, és közülük minden 
második kamasz rendszeresen ci-
garettázik. Ez azért is ijesztő, mert 
minél korábban kezdi valaki a do-
hányzást - és ez különösen igaz eb-
ben a korosztályban -, annál job-
ban érvényesülnek nála a dohány-
zás káros hatásai. Általánosságban 
elmondható, hogy legfőbb kocká-
zati tényező a serdülő gyermekeket 
körülvevő környezet - így a csa-
lád és a baráti kör - dohányzással 
szemben tanúsított magatartása. A 
szülõi hatás mellett komoly rizikó-
faktort jelent az is, hogy a serdü-
lők körében még mindig (bár már 
csökkenõ mértékben) egyfajta stá-
tusz-szimbólum a cigarettázás.  A 
fejlődő szervezet jobban károso-
dik. A kamaszok sokkal élénkeb-
ben reagálnak a nikotinra, mint a 
felnőttek. Ami pedig még nagyobb 
veszély, hogy sokkal korábban ala-
kul ki a függőség, a nikotin utáni 
vágy. Statisztikák alapján elmond-
ható, hogy a mai felnőtt dohányo-
sok mintegy négyötöde már ka-
maszkora óta dohányzik. Keve-
set beszélnek róla, de nem csak a 
tüdőrák kialakulásának veszélyét 
növeli a dohányzás, de a fiatalko-
ri méhnyakrák esetében is találtak 
összefüggést a dohányzás és a be-
tegség között. 

MIÉRT NE!
DOHÁNYZÁS KAMASZKORBAN

nézhettük meg, de el tudom képze-
li, hogy az a kétszáz ablak mit rej-
tett és rejt maga mögött.  Rövid be-
számoló után - sajnos az eső kímé-
letlen volt hozzánk - betértünk egy 
tisztességes ebédre, ahol nem csak 
ettünk,, hanem száradtunk és mele-
gedtünk is egy kicsit. Délután fel-
kerestük a református egyházköz-
ség kultúrközpontját, s templom 
előtt megcsodáltuk Lorántffy Zsu-
zsanna szobrát, aki kezét nyújtja 
a semmibe, mert a román hatósá-
gok kitörték kezéből a Bibliát, meg 
egyébként is savval leöntötték a 
ruháját, hátha szégyenében elmegy 
a parkból. De jótét lelkek megtisz-
tították és a kezére akasztottak egy 
moha koszorút, hogy ne álljon ott 
olyan félszegen. A Főtér gyönyö-
rű épületei után a görögkatolikus 
templomot kerestük fel.  A Parókus 
úr bemutatta a templomot, s meg-
nyugtatott bennünket, hogy a vá-
rosban még négy görögkatolikus 
templom működik. Van iskolájuk 

Ahogyan saját táplálkozásunkra is 
érdemes odafigyelni, úgy az sem 
mindegy mit esznek kedvenceink. 
Az egyik sátoraljaújhelyi kutya-
szalon tulajdonosától Németh Ági-
tól érdeklődtünk, milyen kutya ba-
jokkal érkeznek a leggyakrabban 
hozzá a gazdik. Sorozatunkban se-
gítséget szeretnénk nyújtani a ku-
tyásoknak, mire figyeljenek oda.  
Már a munkám elején gyakran ta-
lálkoztam foltokban szőrhiányos 
kutyákkal. Amikor utána néztem a 
bajoknak megtud-
tam, az ebeknél is 
létezik az étel aller-
gia, vagy étel into-
lerancia –mondja 
Ági.  A kutyák al-
lergiás tüneteinek 
kb. 10%-a ételaller-
gia, azaz a kutya ér-
zékeny lesz az étel 
valamely összete-
vőjére, és antiteste-
ket kezd el termel-
ni ellene. Kutyáknál a leggyako-
ribb allergén a marhahús, a tejter-
mékek, csirke, gabona, tojás, ku-
korica és szója, vagyis az állatele-
delek leggyakoribb összetevői.  A 
húsféleségeket illetően leggyak-
rabban a csirke húsból származó 
fehérje okoz allergiát. Ezt hívják 
a kutyások „csirke allergiának”.  
Az egészséges kutyák gond nélkül 
megemésztik a normál kutyatápot. 
Ezzel szemben az allergiás kutyák-
nál bizonyos táplálék glutén tartal-
mú eledel, csirke fehérje alapú táp 
stb. elfogyasztása után gyakran je-
lentkezik hasmenés vagy viszke-
tés, de akár a bőr, a fül vagy az 
anális mirigy gyulladása is. A ku-
tyánál védekezési reakció lép fel 
az étel valamelyik összetevőjével 
szemben.   Az ételallergia egyik 
tünete a heves vakaródzás. Ez fő-
leg a pofán, füleken, a végbéltá-
jék környékén, és a lábakon jelent-
kezik. Ezt kísérheti krónikus vagy 

visszatérő fülgyulladás, szőrhul-
lás, vagy kiterjedt bőrgyulladás. – 
mondja Ágnes.  Éljünk, a gyanú-
val, hogy kutyánk ételallergiás, ha 
a nagyon fiatal ebünknek közepes 
vagy jelentős bőrproblémája van, 
egész évben tünetei vannak, vagy 
télen kezdődnek, és  gyógyszeres 
kezelés ellenére sem csökkennek 
a tüneteket. Ha nem allergiás, ha-
nem  étel-intoleranciája van az eb-
nek, akkor  fő tünetek a hasmenés, 
hányás, fogyás, de elmarad a vaka-

ródzás. A kezelés mindkét esetben 
ugyan az: a problémát okozó alap-
anyagot ki kell iktatni az étrend-
ből. Az étel- intolerancia kiszűré-
se egyszerűbb, néhány hétig pró-
báljuk meg kikerülni a bajt okozó 
ételt, kapjon egyféle eledelt. Ha el-
múlnak a tűnetek, tudjuk mit nem 
szabad neki adni. Az allergiánál 
hosszú hetek alatt tudjuk biztosan 
megállapítani, mi volt a baj. Leg-
alább három hónapig kerülni kell 
pl. a csirkés tápokat. Ha mérsék-
lődnek a tünetek, akkor tudjuk, mi 
okozta a problémát. Szerencsére az 
állatok nem ínyencek, szívesen ve-
szik, ha a már ismert ételt kapják 
nap mint nap, így ha megtapasz-
taltuk mitől érzi jól magát kedven-
cünk, ne változtassunk rajta. Így el-
kerülhető a további allergiás reak-
ció- tanácsolja a kutyakozmetikus

KUTYABAJ - ÉTELALLERGIA KUTYÁKNÁL

is, ahol az általános iskolában ki-
lencszáz gyerek tanul. Természete-
sen itt is imádkoztunk, s mily vé-
letlen az a templom is Szent Mik-
lós tiszteletére van szentelve, mint 
a miénk!  Búcsúzáskor, elénekel-
tük a nálunk szokásos éltetést is, 
ami egy kicsit otthonossá tette, 
a mi templomunknál kétszer na-
gyobb, nagyváradi görögkatolikus 
templomot. A kedves fogadtatást 
az angol és román nyelvű temp-
lomismertető szétosztása tette egé-
szen kézzelfoghatóvá. Örömmel 
és élményekkel eltelt lélekkel jöt-
tünk haza, s bizony visszafelé jóval 
csendesebben, mint amikor reggel 
elindultunk. Hála Istennek, min-
denki bőségesen kapott elmélkedé-
si anyagot, élményt! Néha jót tesz 
a léleknek és a szívnek is, ha van 
min rágódnia!

Fo
tó

: N
ém

et
h 

Ág
i

Damjanovics József
görögkatolkus esperes

Források: http://www.origo.hu/tafelspicc/
kozelet/20130412-a-kutya-helyes-etetese.html

Kassai-Balla Krisztina

http://kutyakonyha.blogspot.hu/2010/09/etel-
allergia.html
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BÍBORKALAND
Bakos Tóth Ildikó újhelyi szer-
ző, akinek két a városhoz kötő-
dő regénye az Újhelyi boszorka, 
és a Tünde jelent meg eddig. Az 
izgalmas történelmi korba helye-
zett történetek a sátoraljaújhe-
lyieknek azért is kedvesek, mert 
számukra ismert környezetben 
játszódnak.  Ildikó utolsó köny-
vének megjelenése óta is ír, és 
publikál. Most az Újhelyi Kör-
kép olvasóinak ajánlja legújabb 
novelláját, melyet folytatásban 
közlünk. Kellemes kikapcsoló-
dást kívánunk hozzá!

A kopogós februári fagy vörös fol-
tot csípett a gyerekek arcára. Min-
den szombat délután a falu mel-
lett, a kis tavon korcsolyázott min-
den rendes valamire való gyerek. 
Fiúk és lányok egymás kezét fog-
va siklottak a vastagra dagadt jé-
gen. Szőke copfok és piros sálak 
lobogtak, a bizonytalanok még si-
kongattak is kicsit, hogy azután a 
többiek jókorát kacagjanak eset-
lenségükön. Mili, Jutkával együtt 
csúszkált, már három éve megba-
rátkoztak, amikor az iskola kezdő-
dött. Jutkát az első iskolai napon 
két komisz fiú megdobálta kenyér-
galacsinnal ebéd közben. Ekkor lé-
pett közbe Mili. Ha most rágondo-
lok a látványra, mosoly kúszik az 
ajkamra. Ott állt a lány terpeszál-
lásban és csípőre tett kezekkel, mi-
közben a két fiút kiosztotta:
- Hát nem szégyellitek magatokat? 
Bántani a szegény védtelen lányo-
kat? Mit vétett nektek ő? – muta-
tott Jutkára. - Dobáljátok, gúnyol-
játok? Miért? Játszásból?
- Nézd a nagyszájú – gúnyolódott 

Tomi, mert az egyik fiút így hívták 
és mutatóujját előrelendítve kán-
tálni kezdte:
- Nagyszájú, nagyszájú… - közben 
csatlakozott hozzá barátja Kira is. 
A két fiú felpattant az asztaltól és 
körbe-körbe szökdécselték Milit, 
közben mutogattak és csúfolódtak.
Mili hangosan toppantott az ebéd-
lő kövén.
- Elég legyen – kiáltotta, aztán hir-
telen furcsa sivító hangot hallatott, 
maga sem értette, hogyan, de a kö-
vetkező pillanatban azt látta, hogy 
a két fiú már nem vigyorog, kín-
lódva fülüket befogva, fejveszt-
ve menekülnek. Jutka elkereke-
dett szemmel nézte végig az egész 
eseményt. Az ő fülét nem bántot-
ta a füttyszerű sikoly, megmenté-
se azonban örök hálára kötelezte 
Mili iránt. A kislánynak azonban 
nem kellett hála, nem volt szüksé-
ge rá, hiszen azért védte meg Jut-
kát, mert bántották, és mert úgy 
érezte ki kell állnia érte.
Szóval így kezdődött ez a barátság. 
Az iskolában ezután a két leány 
egy padba ült, együtt jártak ebé-
delni, együtt tanultak, együtt sír-

tak és együtt 
nevettek. Az 
első hazafelé 
úton az is ki-
derült, hogy 
Jutkáék két 
utcával lak-
nak lejjebb a 
faluban, mint 
Miliék. Jut-
ka édesapja 
szűcsmester 
volt, látszott 
is a kislány 

ruházatán, mert olyan gyönyörű-
séges, míves ködmönkét hordott 
télen, hogy mindenki a csodájá-
ra járt. Mili néha kicsit szégyell-
te is, amikor szóba került, hogy az 
ő apja csak egy favágó, de amikor 
Jánnak, - Apának – ezt elmondta, ő 
így válaszolt:
- Kislányom, minden munka fon-
tos, a szűcsmesteré azért, mert me-
leg holmikat készít, hogy télen ne 
fázzunk, az enyém szintén ezért 
van. Fát vágok, hogy az asszonyok 
a sparheltben táplálják a tüzet, ami 
megfőzi az ételt, aztán a kályhába 
teszik a fát, hogy amikor kinn ke-
mény hideg van, a szobában a gye-
rekek ne fázzanak.
Mili okos kislány volt, megértette 
a példát.
A két fiú még sokszor szekálta a 
lányokat, de Mili mindig kiált Jut-
ka mellett, vigyázott rá, megvédte. 
De most kanyarodjunk csak visz-
sza a korcsolyázó gyerekekhez. A 
délután hamar elszaladt, sötétedett, 
a két barátnő önfeledten élvezte a 
korcsolyázást, nem is vették észre, 
hogy a tó szélén lévő sűrű nádas-

ból két szempár leselkedik. 
- Meglepjük őket, há-há – suttogta 
az egyikük.
- Meg bizony, jól megemlegetik 
még ezt az estét – felelt a másik.
- Egyszerre kell elkapni mindket-
tőt, mindjárt közelebb jönnek – 
mondta az első, miközben feszül-
ten figyeltek. A lányok egyre köze-
lebb kerültek a tó széléhez mit sem 
sejtettek a készülődő veszélyről.
A két fiú hirtelen csapott le hátul-
ról. Takarót terítettek a lányokra és 
már húzták is őket be a nádasba. 
Milinek és Jutkának nyikkanni sem 
volt ideje, egy pillanat alatt elsöté-
tült a világ körülöttük. Jutka rémü-
letében azonnal elájult, így Kira – 
mert ő volt az egyik támadó – el 
kellett, hogy kapja, nehogy a jégre 
vágódjon. Dehogy akarták ők bán-
tani a lányokat, csak jól rájuk ijesz-
teni. Mili azonban hadonászni pró-
bált, tiltakozott, korcsolyás lábát a 
jéghez cövekelte. Tomi igyekezett 
szorosan tartani a takarót, de a fi-
cánkoló leányt csak nehezen tud-
ta megfékezni.A többiektől annyi-
ra eltávolodtak, hogy ők már nem 
láthatták mi történik. Ádáz küzde-
lem bontakozott ki Tomi és Mili 
között, Kira tátott szájjal figyel-
te az eseményeket, annyira meg-
döbbent a lány erején. Mili egy-
re csak izgett-mozgott, próbált ki-
bontakozni a sötét takaróból, mér-
gében éles korcsolyájával nagyot 
toppantott a jégen. Moraj futott vé-
gig a tavon, mélyről érkező vész-
jósló hang. A két fiú egy pillanatra 
megrökönyödött, hideg borzongás 
futott végig a hátukon…..

/folytatjuk/

A nyári szünidő alatt sok szülő 
dilemmája az, hogy az egész évi 
óvodai, iskolai célzott foglalkoz-
tatás után, hogyan foglalkozzon 
otthon gyermekével. Nem sze-
retnék, ha csemetéjük elfelejtené 
az addig tanultakat, ha csak lustál-
kodva, naphosszat a tv vagy a szá-
mítógép előtt ülve telne el a nyár. 
Kedves szülők! Ne felejtsék el, 
hogy a szünidő a gyermek jól meg-
érdemelt szabadsága, aktív-pas-
szív pihenése. Akárcsak nekünk 
felnőtteknek, nekik is jár az egész 
évi szoros órarend, napirend után, 
néha a lustálkodás, az édes sem-
mittevés, a hosszabb alvás. Az első 
napok után, mikor az idegrendszer 
már kipihente magát, nem kell fél-
tenünk gyermekeinket, biztosan 
keresni fogják az új ingereket, fel-
adatokat, élményeket. Sátoraljaúj-
helyben kivételes helyzetben van-
nak a családok, ha az együtt töl-
tött minőségi időt akarják megtöl-
teni tartalommal. Az óvodásoktól 
a kamaszokig minden korosztály 
talál magának értelmes, habitusá-
nak megfelelő tartalmas időtöltést. 
Csak néhány ezek közül: uszoda, 
jégpálya, kalandpark: kalandtú-
ra pályák, mászófal, bob, Sólyom, 
Dongó, Kálvária, kerékpárút, bmx  
park a ligetben. Rendezvények 

a Főtéren egész nyáron, könyv-
tár, kirándulások a Zemplénben. 
Amennyiben otthon van a család, 
akkor is számtalan olyan együttlét-
re van lehetőség, és szükség, ami-
re a rohanó hétköznapokban nem, 
vagy csak kevés idő jut. Közös pa-
lacsinta és lángos  sütés, bográcso-
zás, fagyizás, közös étkezések. Elő 
az aszfaltkrétákat, színeseket, víz-
festéket, nagy csomagoló papíro-
kat. Lehet pancsolni, sarazni, ho-
mokozni, kuckót építeni, meleg éj-
szakákon közösen a csillagokat bá-
mulni. Mesélni, bábozni, társasoz-
ni, olvasni és beszélgetni, beszél-
getni, beszélgetni.  Néha meg csak 
hagyni, hogy a kicsi egyedül, el-
vonulva játsszon ovisat és iskolá-
sat a plüssjátékaival, a kamasz meg 
csak úgy bámulja a plafont, fülén 
a kütyüjével. És ne legyen szülői 
lelkiismeret furdalásunk, mert az 
előbb felsorolt tevékenységek köz-
ben, nyári üzemmódban is fejlődik 
a gyermekek nagymozgása, egyen-
súlyérzéke, finommozgása, sza-
bálytudata, szerialitása, szókincse, 
fogalmi gondolkodása, empátiája, 
érzelmi intelligenciája, egész sze-
mélyisége.

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi 
gyógypedagógus, mediátor

Szülők - szünidő PROGRAMAJÁNLÓ
Bakos Tóth Ildikó
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Július 15. szombat
18.00: Az író válaszol. Rubin 
Eszter Barhesz
18.30: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból
19.00: Hír7
19.20: Ilyen volt. Zempléni 
Fesztivál 2016.

Július 16. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: A Lavotta Kamarazenekar 
és Rolla János koncertje 

Július 17. hétfő
18.00: Pataki Öregdiák Találkozó
18.30: Nemzetiségi magazin
19.00: Hír7
19.30: Zempléni mozaik 
Július 18. kedd
18.00: Sorstársak 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: 50 éves a hollóházi templom 

Július 19. szerda
18.00: Zempléni mozaik 
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere – Épi-Tech 
Veszprém Tv műsora

Július 20. csütörtök
18.00: Ellopott évek- a ZTV helyi 
érték díjas alkotása
19.00. Hír7
19.20: Terápia. Szülés fi atalon 

Július 21. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: A zenész válaszol. Vastag 
Tamás 
 Slam poetry verseny 
Sátoraljaújhelyen 

Július 22. szombat
18.00: Rég volt, szép volt
18.30: Válogatás a hét magazin 
műsoraiból
19.00: Megyei híradó
19.30: Szomszéd Vár – Szeged tv 
műsora

Július 23. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Zempléni fesztivál 2016. 
Nyitókoncert 

Július 24. hétfő
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Oktatási negyed- 
szünidőben
19.00: Hír7
19.20: Nyolc ország egy nemzet 
tábor 2017.

Július 25. kedd
18.00: Zempléni portré  
18.30: Jónás Zoltán: Sütő András 
est.
19.00: Hír7
19.20: Ilyen volt. Zempléni 
Fesztivál 2016. Egy nap Tolcsván

Az első világháború idő-
szaka eseménydús volt a város pa-
tikáinak életében. 1914-ben tűz 
ütött ki a Magyar Korona gyógy-
szertárban augusztus 25.-éről 26.-
ára virradóan. A tűz okozója egy a 
gyógyszertár laborjában égve ha-
gyott petróleumlámpa volt, tűzol-
tóság sikeresen megfékezte a tüzet.

A dúló háború alatt a drogisták és a 
gyógyszerkereskedők a rendkívüli 
viszonyok miatt a gyógyszerek árát 
megdrágították. Az újhelyi gyógy-
szerészek plakátokon értesítették a 
közönséget erről. A plakátok sze-
rint a gyógyszerkülönlegességek 
és kozmetikai cikkek árai Újhely-
ben is 10 százalékkal magasabbak 
lettek, míg a közönséges gyógy-
szerek ára továbbra is ugyanaz ma-
radt. A népfölkelői bemutató szem-
lén alkalmasaknak talált gyógysze-
részek közül azok, akik maguk ve-
zetik gyógyszertáraikat, vagy pe-

dig mint gondnokok tevékenyked-
nek valamelyik gyógyszertárban 
kérvényt intéztek a honvédelmi 
miniszterhez, amelyben hivatkoz-
va fontos közegészségügyi szol-
gálataikra fölmentésüket kérték. 
Őket 1915-ben fölmentették a ha-
diszolgálat alól. Ezt a felmentést 
kizárólag az okleveles gyógyszeré-
szek kapták meg, a segédek nem. 
Kardos Zsigmond (Abaújszántó 
1873-?) gyógyszerész háborús jó-
tékony célra 10 koronát adott át a 
Felsőmagyarországi Hirlap szer-
kesztősége számára, amely össze-
get a Vörös Kereszt Egylethez ju-
tattak el. De adakozott a visszaté-
rő 10-es honvédeknek Éhlert Gyu-
la is szintén 10 koronát 1918-ban. 
Az újhelyi patikusok közül kiemel-
kedő az Éhlert család a világhábo-
rú kapcsán, akinek több tagja is 
részt vett a háborúban a családfő 
fölmentésének ellenére is. Éhlert 
Gyula (Munkács 1861 – Sátoral-
jaújhely 1935. márc. 13.) a Vö-
röskereszt díszérmének és a há-
borús emlékéremnek tulajdonosa 
volt. Andort fi át (Sátoraljaújhely 
1898-?) pedig kitüntették Signum 
laudissal, II. osztályú ezüst vitéz-
ségi éremmel és megkapta a Kár-
oly csapatkeresztet, testvére Lajos 
(1894 - Ungvár 1915. márc. 21.), 
aki szintén gyógyszerésznek ta-
nult, a harctéren szerzett betegsége 
következtében az ungvári barakk-
kórházban hunyt el. 1919-ben a ta-

nácsköztársaság alapjaiban próbál-
ta átformálni a gyógyszerészetet 
is. Kommunizálták a gyógyszer-
tárak egy részét, országosan 318-
at, közöttük a sátoraljaújhelyieket 
is. Reichard Jenő és Kardos Zsig-
mond, újhelyi gyógyszerészeket a 
tanácsköztársaság idején letartóz-
tatták és politikai fogolyként fog-
va tartották. Kincsessy Pétert (Visk 
1864. máj. 06. – Sátoraljaújhely 
1921. szept. 19.) pedig túszként 
Budapestre hurcolták. A háború és 
a tanácsköztársaság után pedig az 
általános üveghiány is megkeserí-
tette a város patikusainak életét is. 
Ekkor külön kérték, hogy vigyék 
vissza az üvegeket az emberek a 
patikákba, amikért betétdíjat is fi -
zettek. 1922-ben pedig maga a pol-
gármester is felhívta a fi gyelmet az 
üveghiány miatt a kérdés fontossá-
gára.

Godzsák Attila
történész,

PIM-Kazinczy Ferenc Múzeum

A Zemplén Televízió műsora
2017.07.12. - 2017.07.30.

Július 26. szerda
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Alkalomhoz illó virágok 
19.00: Hír7
19.20: Civil szféra

Július 27. csütörtök
18.00: Kipufogó
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Sárospataki Wáberer 
Sportcsarnok alapkőletétel

Július 28. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Ilyen lesz. Zempléni 
Fesztivál 

Július 29. szombat
18.00: Szép piros hajnalban. Maros 
Művészegyüttes műsora 
19.00: Megyei Híradó
19.30: Műsorcsere

Július 30. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Ünnepi református 
istentisztelet Kovácsvágásról

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.

Legyen elővigyázatos, 
ha valaki a katasztró-
favédelemre hivatko-
zik!
 
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, 
hogy a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságra lakossági bejelen-
tés érkezett, amely szerint egyes 
emberek a katasztrófavédelem 
munkatársaira hivatkozva, a 
gázüzemű készülékek gázcsatla-
kozóinak cseréjét ajánlották fel. 
Azoknak, akik igénybe vették a 
szolgáltatást, a piaci árnál jóval 
magasabb árat kellett fi zetniük 
az elvégzett munkáért.
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság és helyi szerveinek ügy-
intézői nem foglalkoznak tűzvé-
delmi eszközök, berendezések, 
gázcsatlakozók értékesítésé-
vel  és  beszerelésével, készpénzt  
nem kérnek  és nem fogadnak 
el! A katasztrófavédelem nem 
áll szerződésben egyetlen olyan 
szolgáltatóval sem, amelyik a 
fenti szolgáltatásokat végzi, vé-
gezteti!
Ha bármilyen visszaélést ta-
pasztal, kérjük, értesítse a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságot 
a +36/46-502- 962-es telefonszá-
mon és a rendőrséget!
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