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A következő években biztosan 
TOP-on lesznek az önkormány-
zatok. A szójáték mögött a Terü-
let- és Településfejlesztési Opera-
tív Programok állnak, melyekből 
az első körben kihirdetett nyertes 
programok megvalósításai már 
elindultak Sátoraljaújhelyen is. 
14 ilyen pályázatot nyert az ön-
kormányzat, több mint ötmilli-
árd forint támogatási összeggel. 

A turisztikai célú forrásokkal 
együtt, amely egyszerre tartal-
maz hazai és uniós támogatásokat 
több mint 10 milliárd forintnyi be-
ruházási pénz érkezik a városba.  
A pontos tervekről a Zemplén Te-
levízióban beszélt Szamosvölgyi 
Péter polgármester, és Dankó Dé-
nes alpolgármester.
Melyek azok a beruházások, ame-
lyek az önkormányzati kiadások 
csökkentését hozhatják?
Dankó Dénes: Egyértelműen az 
önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítését támogató pá-
lyázatok. Ebben több saját épü-
letünk is érintett. Így például 
Rudabányácskán és Károlyfalván 
az orvosi rendelők, a város több 
iskolájának külső homlokzat-szi-
getelését, nyílászáró cseréjét tar-
talmazza. Ez már el is kezdődött 
az Esze Tamás és a mezőgazda-
sági iskoláknál. Ezen kívül meg-
újul még a Miklósy utcában lévő 
és a károlyfalvai óvoda épülete is. 
De nyertünk pénzt a Kossuth gim-
názium a polgármesteri hivatal és 
a művelődési ház felújítására. Ha 
nem is energetikai korszerűsítés 
pályázatából,  de szintén TOP for-
rásból az önkormányzati konyhák 
korszerűsítésére is nyertünk pénzt. 
Így a szociális étkeztetés, és isko-
lai menzák elkészítéséhez modern 
eszközöket vásárolhatunk.
Öko és kulturális turizmusfejlesz-

tési program is van a nyertes pá-
lyázatok között, ez mit takar?
Szamosvölgyi Péter: A turizmus-
fejlesztés igazán az a feladat, ami 
találkozik a TOP céljaival. Ezért a 
Zemplén Kalandpark korszerűsíté-
sét nem hagyhattuk ki ebből. Több 
parkírozót, korszerű öltözőt épí-
tünk a Jégcsarnok két oldalán. De 
lesz Kalandpark rádió, új pihenő 
terasz a kilátó alatt, játszótér az itt 

szórakozó gyerekeknek, tanösvény 
– internetes, interaktív visszacsa-
tolási lehetőségekkel. Ez a pályá-
zat tartalmazza a modern jegyvá-
sárlási rendszer kialakítását. Egy 
heggyel tovább a Várhegyen to-
vább folytatódik az ásatás, és ezzel 
párhuzamosan az állagmegóvás. A 
Majális parkban egy fogadóállo-
mást, kiállítási teret alakítunk ki, 
valamit a várra való feljutáshoz 
némi útépítést is tartalmaz a támo-
gatás. Így a Majális park, vagy is-
mert nevén Kopaszka rehabilitáci-
ója is megoldódik, hiszen a terület 
új funkciót kap.
Zöld város program, és fenntartha-
tó közlekedésfejlesztés. Mit takar-
nak mindezek?
D.D: A közlekedésfejlesztés több 
részből tevődik össze, parkoló bő-
vítés több helyen, többek között a 
Kossuth-tömb belsőben, lesz két 
körforgalom Vasvári-Árpád és a 
Vasvári és Dózsa György utcák ke-
reszteződésében. Lesz kerékpárút 
Károlyfalva és a 37-es út között, 
megújulnak a buszmegállók, a vá-
roshoz tartozó utcákon a burkolati 
jelek festése, stb.
Sz. P.: A zöld város program min-
den olyan tervet támogat, ami egy 
kisváros képének rendezéséhez 
elengedhetetlen. Így lesz felújí-
tott recordtime futópálya, felnőtt 
kondipark, modern öltöző a Do-
hánygyári sportpályán. Ide tarto-

2017 szeptemberétől egyetemi 
képzés is működik Sátoraljaúj-
helyen. A Miskolci Egyetem Sá-
toraljaújhelyi Közösségi Felső-
oktatási Képzési Központjában 
gépészmérnöki alapszak, gép-
tervező specializáció és egészség-
ügyi gondozás és prevenció alap-
szak, védőnő szakirányon indí-
tottak képzéseket.
A szeptember 7-ei ünnepélyes év-
nyitón résztvevő elöljáróságok 
közül többen is történelmi pilla-
natnak nevezték ezt az eseményt. 
Szamosvölgyi Péter polgármester 
a város 755 éves múltjára vissza-
tekintve is fontos lépésnek nevez-
te az kihelyezett egyetemi képzés 
elindulását. Igazi összefogás volt 
szükséges ahhoz, hogy a felsőok-
tatási törvény módosítását kihasz-
nálva a városban is legyen egyete-
mi képzés. A gépész és egészség-
ügyi kar vezetői, és az önkormány-
zat munkatársai két éven keresz-
tül járták az iskolákat, kérdőívek-
kel mérték fel az igényeket, tájé-
koztatták a fiatalokat. Az elkezdett 
útnak a tanévnyitó egy szakasza, a 
folytatás a távolabbi jövőbe mu-
tat.„Egy szellemi műhelynek nem 
a falakon belül van az igazi ereje, 
hanem azon túl, az a kisugárzás, 
ami érezhető és látható lesz ezen 
túl Tokaj-Hegyalján”- fogalmazott 
a városvezető. A képzési központ 

ügyét az első perctől támogatta 
Dr. Horváth Zita felsőoktatásért 
felelős helyettes államtitkár, aki a 
kezdetekkor még a Miskolci Egye-
tem általános rektor-helyettese 
volt. Az ünnepélyen az államtitkár 
asszony is az egyetemi képzés vi-
dékre való hatását említette, hiszen 
a kihelyezett képzések létesítésé-
nek lehetősége is ezt a célt szolgál-
ja. A helyi gazdaság működtetésé-
hez szükséges szakember utánpót-
lás, és a képzett szakemberek hely-
ben tartása volt a módosítás cél-
ja. Prof. Dr. Torma András rektor 
a Miskolci Egyetem újítások irán-
ti nyitottságáról beszélt, amely le-
hetővé tette, hogy egy számukra és 
az országos felsőoktatási rendszer 
számára is új felsőoktatási képzést 
hirdettek.  Olyan az országban is 
egyedi lehetőséggel, mint a duális 
formájú gépészképzés, vagy a le-
velező tagozatú védőnői szakirány. 
Ez utóbbi volt a népszerűbb a sá-
toraljaújhelyi szakok közül. Moh-
ácstól Székesfehérváron át Sátor-
aljaújhelyig több mint 30 hallgató-
val indult a képzés.  Dr. Kiss-Tóth 
Emőke az egészségügyi kar dé-
kánja és Vadászné Prof. Dr. Bog-
nár Gabriella a gépészmérnöki és 
informatikai kar dékánhelyettese 
kézfogással fogadta az egyetem 
tízezer hallgatóinak sorába az új-
helyi diákokat.

BERUHÁZÁSI DÖMPING INDUL
zik például az Esze-tömb mögötti 
park rehabilitációja is. Itt nem csak 
a parkolók kialakítását kell érteni, 
azt egy másik programból finanszí-
rozzuk, de a városbelsőhöz méltó 
közösségi teret. Hamarosan publi-
káljuk ezek terveit is.
Barnamezős beruházások között 
mire nyert pénzt Sátoraljaújhely? 
Mikor indulnak el a csapadékvíz 
elvezetési problémák elhárítása?
D.D.: A barnamezős beruházást 
Pálházával közösen nyertük. A 125 
millió forintos forrást a volt határ-

őr laktanya felújítására költjük. Így 
a jelenleg három telephelyen mű-
ködő VESZ egy épületbe költöz-
het. A három városrészt érintő csa-
padékvíz elvezető rendszer kiépí-
tésére már kiírtuk a közbeszerzést, 
tavasszal el is indulhat a munka. 
Ahogyan a többi nem TOP-os pá-
lyázatok esetében is több közbe-
szerzési eljárás előtt állunk. A tu-
risztikai célú beruházások eseté-
ben is leghamarabb tavasszal in-
dulhatnak el az látványos építkezé-
si feladatok. 

HALLGATÓI FOGADALOM
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ÚJHELYI MOZAIK
Rezsicsökkentés a Zempléni Vízműnél

Július elsejétől olcsóbban köthetjük be a vizet, gázt és az áramot. A gáz- 
víz és villanyórák, azok beszerelése vált díjmentessé.  Így a legfeljebb 4 
köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése a leg-
feljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése; a 
32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték 
bekötése. A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást 
a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentes-
ség július 1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed.  A Zemplé-
ni Vízmű Kft-nél elkészült az új díjtábla, amely már tartalmazza az új te-
hermentes szolgáltatásokat is. Újlakás építésénél érdemes a szolgáltató-
val egyeztetni, mert vannak szolgáltatások, amelyek csak a magánembe-
reknek ingyenesek, ha ugyanezt vállalkozás rendeli meg akkor nem él a 
díjmentesség. A rezsicsökkentés mellett valamennyi közműszolgáltató-
nál csökkentek az ügyintézési határidők. A korábbi 30 napos válaszadási 
helyett 5-8 napon belül kell eljárniuk a szolgáltatóknak.

Megújul a régi határőr laktanya

Az egykori határőr laktanyát eddig is használta a Városellátó Szervezet.  
A térkő gyártás és a növénytermesztés már korábban is ezen a telephe-
lyen volt. A nagyobb gépek a Thaly Kálmán utcán vannak elhelyezve, az 
iroda a városházán működik. Az önkormányzat 150 millió forintot nyert 
egy barnamezős ipari beruházási pályázat segítségével a volt laktanya 
épületének felújítására. A városellátó három telephelye az üresen álló 
épület megújítását követően egy helyre kerülhet. A telephelyváltás több 
szempontból pozitív változást hoz, de az egyik legfontosabb az, hogy a 
Thaly Kálmán úton csökken a nagygépek forgalma, aminek a legjobban 
az ott élők örülnek majd. 

A zene, ami összeköt

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával szervezett tábort a Széptan 
Alapítvány "A verbunkos, amely segített magyarnak maradni" címmel. 
A program jóvoltából 50 anyaországi és határon túli általános iskolásko-
rú gyerek töltött egy hetet Sátoraljaújhelyben. A tábor célja az volt, hogy 
a határon túli magyar fiatalokban is erősödjön a nemzeti öntudat. A tá-
borban jelen volt tíz a Csángó magyar Oktatási Programban tanuló for-
rófalvai gyermek is. Mentoruk Antal Vajda János, aki azt vallja a zene 
nyelvén keresztül könnyebb tanulni a magyart is. Az ifjú tehetségek dél-
előttönként szekciókban gyakoroltak, bővítették zenei ismereteiket, a ta-
nultakról pedig a táborzáró gálán adtak számot. A próbákon túl a gyere-
kek megismerték a város és a térség nevezetességet, kulturális öröksé-
geit.

Sátoraljaújhelyben járt a Szent Korona hőlégballon

Különleges látvány fogadta augusztus 19-én délután a sátoraljaújhelyi-
eket, a turistákat. A település központjából szállt fel a Szent Korona hő-
légballon. A különleges légi járművet Mede Ferenc felvidéki vállalkozó 
álmodta meg. A Szent Korona ballon legfontosabb küldetése megismer-
tetni és láttatni a múltat, a történelmünket a ma emberével. A hőlégbal-
lon csak az arra méltó események jelenik meg. Sátoraljaújhely egy ilyen 
helyszínnek bizonyult, hiszen jövő év augusztusában újra felemelkedik 
a városból.

Becsengettek

Több száz diák számára kezdődött el a tanév szeptember elsején Sátor-
aljaújhelyben. A város vezetői régi hagyomány szerint köszöntötték a ta-
nulókat az új tanév kezdetén, az elsősöket pedig egy baglyot formázó 
csengettyűvel lepték meg, hogy mindig emlékezzenek első iskolaévük-
re. A legtöbb iskolában a felújítási, karbantartási munkálatokat is a nyári 
szünidőben végezték el. A keresztény iskolában új digitális táblákat sze-
reltek fel, az Esze Tamás Általános Iskola kívülről újult meg, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek iskolájában pedig kollégiumi szobákat ala-
kítottak ki.

Sok értéket rejt a föld az Újhelyi Várban

10 éve minden esztendőben újabb és újabb részletek derülnek ki az Új-
helyi Várról. Ez idő alatt a föld alól lassan kibontakoznak az épület kör-
vonalai. A feltáró munkában nagy segítséget adnak az ELTE régészhall-
gatói, akik ásatási gyakorlatként centiméterről centiméterre kutatják át 
a hegytetőt. Idén is hat hétig 60 hallgató dolgozott a hegyen. Munkájuk 
igen eredményes volt. A vár északi végében a tavaly feltárt falak men-
tén további területek kerültek ki a törmelék alól. A földmunkák alapos 
átvizsgálása után számos egyedi tárgyi leletet találtak a régészek. Több 
fémpénzt, V. István korabeli dénárt, gyűrűk, gyűszűk, nyílhegyek kerül-
tek felszínre.  A régész hallgatók munkája után novemberig munkások-
kal folytatódik az ásatás. Ezzel párhuzamosan elindulnak az állagmeg-
óvási munkálatok, és új kiállítással jelentkezik a Kazinczy Múzeum Új-
helyi Vártörténeti kiállítása.
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RÖVID HÍREK

A színház, a filmszínház, a népi 
kultúra és a komolyzene kedve-
lői egyaránt találhattak érdeklő-
dési körüknek meg felelő prog-
ramot augusztusban, Sátoralja-
újhelyben. Augusztusban a szín-
házi és filmfesztivál indította a 
programok sorát. Délutánonként 
a gyermekeket várták a sétáló ut-
cára négy előadással. A társulatok 
zenés, interaktív darabokkal szóra-
koztatták a legifjabb generáció tag-
jait. A IX. Színházi- és Filmfeszti-
válra Gregor Bernadett és férje 
Szarvas Attila a Titkok egy háló-
szobából című darabot hozta el. Az 
előadás érdekessége, hogy egy há-
zaspár életének legfontosabb mo-
mentumait mutatja be egyetlen he-
lyiség a hálószoba falai között. A 
26. Zempléni Fesztivál öt progra-
mot kínált Sátoraljaújhelyben. A 
Kazinczy Ferenc Múzeumban az 
egyik legismertebb felvidéki ma-
gyar festő és grafikus művész Sza-
bó Ottó "Sorskérdések - Fejezetek 
a titkok könyvéből" című kiállítá-
sa nyílt meg. A tárlat a művész leg-
újabb munkáit mutatta meg, me-
lyek a magyarság kisebbségi lété-
ből fakadó sorsát kutatják a mű-
vészet eszközeivel. A Városházán 
tartott Kávéuzsonna idén a bécsi 
kávéházak hangulatát idézte meg. 
Az eseményen a bécsi kávéházak-
hoz, az osztrák főváros kávézási 
szokásaihoz kötődő legendák, le-
írások, történetek, irodalmi sze-
melvények hangzottak el sok-sok 

zene kíséretében. A muzsikát ez-
úttal a Liszt Ferenc Kamarazene-
kar vonósnégyese biztosította.  A 
fesztivál egyik kiemelt programja 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar és 
a világhírű operaénekesnő, Mik-
lósa Erika koncertje volt. Az első 
közel egy órában Bach, Boccherini 
és Grieg vonósokra ír műveit ját-
szotta a zenekar, majd Händel: 
Szerelemi mámor kantátáját éne-
kelte Miklósa Erika. A több mint 
400 érdeklődő igényes, szórakoz-
tató muzsikát kapott a komoly-
zenében is könnyed előadásmód-
ban. Arany János sem hiányozha-
tott a Zempléni Fesztiválról. A je-
les költő évfordulóját, egy különle-
ges színházi programmal építették 

FESZTIVÁLOZTUNK

központban is olvashatnak egy-
egy Szerb Antal, Radnóti vagy 
Szabó Magdai gondolatot a Zemp-
lén Kalandpark látogatói. A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma és a kaland-
park munkatársai, több mint 700 
klasszikus magyar irodalmi idéze-
tet tartalmazó matricát ragasztot-
tak ki. A múzeum „Klasszikus iro-
dalom frissítés most” című prog-
ramjának célja, hogy népszerűsítse 
a magyar irodalmat. Egyik eszköze 
ennek a matricákon olvasható iro-
dalmi ízelítő.

250 millió forint közösségfejlesz-
tésre

Városi helyi fejlesztések megva-
lósítását támogatja majd az a pá-
lyázat, amelyre 250 millió forin-
tot nyert Sátoraljaújhely.  Ebből a 

forrásból a korábbi Leader pályá-
zatokhoz hasonló módon, most a 
tízezer főt meghaladó városoknak 
is van lehetőségük meghatározni 
milyen rendezvényekkel, új prog-
ramokkal vagy beruházásokkal tá-
mogatják lakóikat abban, hogy kö-
zösséget alkossanak. Már a be-
adáskor helyi akciócsoportot hoz-
tak létre Sátoraljaújhelyen is, így 
egyesületek, alapítványok, gazda-
sági társaságok bevonásával oszt-
ják majd el a forrásokat.

50 éves a Crystal

Kerti partival egybekötött koncert-
tel ünnepelt az idén 50 éves sá-
toraljaújhelyi Crystal zenekar. Az 
együttes ugyan már ötven éves, 
de még mindig ugyanúgy fiatalos 
lendülettel játszik, mint a kezde-
tekkor. 1967-ben alakult a város 
első beat zenekaraként, és azóta 
is nagy népszerűségnek örvend. A 
szülinapi bulira meghívást kaptak 
azok a zenészek is, akik hosszabb 
rövidebb ideig tagjai voltak a ze-
nekarnak. Az augusztus végi kon-
certen, több mint négyszázan ün-
nepeltek együtt az 50 éves Crystal 
zenekar tagjaival.

Újhelyi hímzést

Újra divat a magyar hímzés. A ma-
gyar népművészetet a legjelentő-
sebb divatcégek is felfedezték, és 
ingeken, blúzokon kiegészítőkön 

Lovas turizmus Zemplénben 

Új turisztikai attrakcióval bővült 
a Sátoraljaújhely-Hegyköz Tu-
rizmusáért Egyesület szolgálta-
tása. A turisztikai szervezet lovas 
és lovaskocsis túrákat is szervez-
ni fog a jövőben. Vágáshuta ön-
kormányzatával és a Polyán Egye-
sület partnerségével a „Legek föld-
je Zemplén” program keretében a 
Svájci Alap támogatásával vásárolt 
lovas postakocsit és lovas kirándu-
láshoz szükséges ruhákat, felszere-
léseket. Az új szolgáltatást a kalan-
dos szünidő búcsúztatón mutatták 
be a Polyán gazdaságban.

Klasszikus magyar irodalom a 
Zemplén Kalandparkban

A libegőn, a bobon, a mászó fal 

jelennek meg a gyönyörű virág-
hímzések. Az egyik sátoraljaújhe-
lyi hímzőműhely korábban is ké-
szített kalocsai, matyó vagy erdé-
lyi mintákkal ruhadarabokat, de 
most valami igazán egyedire ta-
láltak. Újhelyi motívumokat varr-
tak blúzokra, pólókra. A minták-
ra újhelyi asztalosmesterek által 
készített antik bútorokon találtak 
rá. Ezek a virág motívumok egé-
szen a 18. századig vezették visz-
sza Bakos Tóth Ildikó hímzőt, aki 
tovább kutatja az újhelyi díszítése-
ket, hogy minél eredetibb, és egye-
dibb mintákkal örvendeztesse meg 
a kézműves termékeket kedvelő 
újhelyieket.

Elkészült a Károlyi lakótelepi 
csapadékvíz elvezető rendszer

A Károlyi lakótelepen, amely Sá-
toraljahely legmélyebb pontján 
fekvő lakótelepe, hosszú évek óta 
okozott gondot, hogy nagyobb 
esőzések idején a lezúduló csapa-
dékot nem tudta elvezetni a csapa-
dékvíz elvezető rendszer és a la-
kótömb aljában található garázso-
kat, tárolókat rendszeresen elöntöt-
te a víz. Illetve megjelent a szenny-
víz is. Ez utóbbi problémát a víz-
művek segítségével orvosolta az 
önkormányzat. A csapadékvíz el-
vezetésére pedig a vízelvezető rá-
csok megsokszorosításával találtak 
megoldást.

be a művészeti programba. A fel-
vidéki Csavar Színház egyszerep-
lős darabjában Gál Tamás bábok-
kal mesélte el Buda és Etele tör-
ténetét, a hun nép pusztulását.  A 
28. Zemplén Nemzetközi Néptánc 
Fesztivál aztán igazi kulturális ka-
valkádot hozott a városba, hiszen 
a helyi együttesek, azaz a Csitergő 
Gyermekcsoport, a Hegyalja Népi 
Együttes, a kis Hegyalja valamint a 
Bokréta Művészeti Iskola táncosai 
mellett két szerb csoport, Macedó-
nia, Bulgária együttesei is bemu-
tatkoztak. Igazi kuriózum volt lát-
ni Mexikó néptánc kultúráját, vise-
leteit, illetve azt a lengyel csopor-
tot, akik a tengerentúlon Chicagó-
ban őrzik nemzetük hagyománya-

it. A nemzeti bemutató estek mel-
lett a délutáni hívogatók és térze-
ne tette még színesebbé az öt na-
pos programsorozatot. A Csík Ze-
nekar közel egy évtized után tért 
vissza a zempléni városba. A nép-
zenei együttes a Zempléni Feszti-
vál és a Kossuth Lajos Művelődé-
si Központ közös szervezésében 
adott koncertet több száz érdeklő-
dő előtt. A néptánc fesztivál gálája 
is tartogatott meglepetéseket. Ek-
kor emelkedett az égbe a városköz-
pontból a Szent Korona hőlégbal-
lon, a sátoraljaújhelyi Herczku Ági 
és Bandája magyar és környező or-
szágok népzenei és népdalkultúrá-
jába kalauzolta a koncertezőket.

László Mária
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ÚJHELYIEK ISMÉT FRANEKKERBEN
2017 nyarán egy 40 fős magyar 
csoport utazott Hollandiába a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolá-
sa céljából a negyedszázados ju-
bileumi ünnepségre. Holland ba-
rátaink ebben az évben is gazdag 
és változatos programot állítottak 
össze, így ismét felejthetetlen él-
ményekben volt részünk. Jártunk 
Melanumban, ahol hagyományos, 
egyedi tervezésű fríz csempéket 
gyártanak, s a teljes munkafolya-
matról képet kaptunk, Achlumban 
pedig a Bergsma nagykereske-
delmi vállalatot látogattuk meg, 
amelynek fő profilja az áruszál-
lítás. A hét legizgalmasabb prog-
ramja az amszterdami kirándulás 
volt - nemcsak azok számára, akik 
először látogattak el ebbe a nyüzs-
gő és sokarcú metropoliszba, ha-
nem azok számára is, akik már ko-

rábban is megismerhették a város 
hangulatát. A városnézés a csa-
tornákon közlekedő hajókázás-
sal kezdődött, amikor megcsodál-
hattuk a kereskedőházak egyedi és 
különlegesen szép homlokzatát, az 
aranykort idéző épületeket, s ké-
pet kaptunk egy igazi világváros-
ról. A szabadprogramot minden-
ki egyéni igényeinek megfelelően 
töltötte el: voltak olyanok, akik a 
királyi palotát látogatták meg, má-
sok a Madame Tussands Múzeum-
ra voltak kíváncsiak. Visszaútban 
megcsodáltuk a nagy gátat, amely 
a természettel vívott évszázados 
emberi küzdelem szimbóluma. 
Workumban Jopie Huisman fríz 
festőművész különlegesen egyedi 
művészi látásmódjában gyönyör-
ködhettünk, aki az emberi sorso-
kat tárgyaikon keresztül jelenítet-

te meg alkotásaiban. Exmorrán kü-
lönféle mesterségek (üvegfúvás, 
szobrászat, kovácsmesterség) rej-
telmeibe pillanthattunk be, ame-
lyet egy különlegesen szép park-
ban tett séta zárt le. Aki azt gon-
dolja, hogy tovább már nem fo-
kozható az élmények sora, téved, 
mert ragyogó napsütésben, csodá-
latos természeti környezetben csó-
nakáztunk Sneekben, a város vi-
torlásversenyekre is alkalmas ta-
ván,  majd idegenvezetővel város-
nézésre indultunk, ahol a város-
kapu tornyából is gyönyörködhet-
tünk az elénk  táruló felejthetetlen 
látványban. Volt alkalmunk meg-
ismerni egy jellegzetes fríz sport-
ágat, így a kaats pályán lehetőség 
volt a játékra is.Közben volt elnök-
ségi ülés, hivatalos találkozó a vá-
ros polgármesterével, esténkénti 

KÖVÉR A GYEREK - 1.RÉSZ

baráti találkozók, szabadprogram, 
és az elmaradhatatlan búcsúest. A 
hollandok mos is kitűnőre vizsgáz-
tak vendéglátásból, s abban a re-
ményben vettünk búcsút, hogy új-
ragondolva a folytatást, más kere-
tek között keresünk lehetőségeket 
az együttműködésre. Mindannyi-
an, aki részt vettünk ezen az uta-
záson, felejthetetlen élményekkel 
gazgadodtunk, mert - bár Hollan-
dia önmagában is csodálatos hely - 
útközben Regensburgban és Nürn-
bergben is volt alkalmuk a belvá-
rosban egy kellemes sétát tenni. 

Répási Erzsébet 
elnökségi  tag

A téma azért is időszerű, mert 
a legújabb felmérések szerint 
az iskoláskorú gyerekek több 
mint fele küzd súlyproblémák-
kal. Az okokat vizsgálva megál-
lapíthatjuk, hogy az esetek ke-
vesebb, mint 3%-ában van hor-
monális háttere a kövérségnek. 
Így a pajzsmirigy-alulműködést, 
a mellékvesekéreg-túlműködését 
csak nagyon ritkán okolhatjuk 
gyerekeink elhízásáért.

Az igaz, ha mind a két szülő túlsú-
lyos, akkor a gyerek 80%-os való-
színűséggel, ha csak az egyik szü-
lő, akkor 40%-os valószínűség-
gel szintén elhízott lesz. Azonban 
a kövérség familiáris halmozódá-
sában elsősorban a családon be-

lüli helytelen étkezési – nevelé-
si szokásoknak van döntő szerepe. 
A legtöbb elhízást a helytelen csa-
ládi táplálkozási szokások és azok 
a szülői magatartási formák okoz-
zák, amelyeket a gyerek a növe-
kedése során lát és leutánoz. Táp-
lálkozási szokásaink már az anya-
méhben hatnak a születendő gye-
rekre, meghatározzák a gyermek 
evési szokásait. Ha a kismama ket-
tő helyett eszik a terhessége ide-
jén, akkor nagy valószínűséggel 
nagyobb súlyú gyerek fog születni. 
Ha a sírós csecsemőt mindig cu-
misüvegben töltött tápszerrel akar-
juk elhallgattatni, szépen haladunk 
a csecsemőkori elhízás felé. Aztán 
kicsit nagyobbacskán jön a  nagy-
mama rétese, anyuka szaftos főzt-
je, a büfé stb. A másik ok a moz-
gásszegény, elkényelmesedett élet-
forma. Számos vizsgálat igazolta, 
hogy a TV és a számítógép előtt 
eltöltött időtartam összefüggött az 
elhízással. Minden egyes plusz óra 
7%-kal növeli az esélyét, hogy az 
ilyen gyerekek elhízottakká válja-
nak. A TV előtt ülő, élő, kontrollá-
latlanul evő, kólázó gyerek észre-
vétlenül be tud vinni akár 1000 ka-
lóriát is. A kövérség számos beteg-
ségre hajlamosít: cukorbetegség, 
magas vérnyomás, szívinfarktus, 
májelzsírosodás, köszvény, izületi 
problémák stb. Amerikai kardioló-
gusok arra figyelmeztetnek, hogy 
azoknál a serdülőknél is előfordul-

hat szívroham, akiknél nincsenek 
jelen a felnőttkori szívinfarktust 
kísérő tipikus szívrendellenessé-
gek. Az elhízott kisgyermek plusz 
kilói miatt ügyetlenül mozog, ké-
sőbb az iskolában csúfolják is emi-
att, így egyre kevesebbet fog mo-
zogni, ami az újabb kilók felszedé-
sének kedvez. Megjelennek a pszi-
chés hatások, egyre gátlásosabbak 
lesznek és ez pszichés fejlődésük-
ben, társas kapcsolataikban is egy-
re nagyobb gondot fog okozni. Ne-
hezebb lesz a beilleszkedés és nő 
a kirekesztettség érzése. Romolhat 
a tanulmányi eredményük, egyre 
szorongóbbá válhatnak és az evés-
ben találnak megnyugvást. Így a 
jóllakottság érzésbe menekülve to-
vábbi komplexusok alakulhatnak 
ki. Ebből az ördögi körből törté-
nő kiszabaduláshoz kell megadni 
gyermekünknek a megfelelő szülői 

támogatást. A megoldásokat keres-
ve rögtön az elején le kell szögez-
nünk, hogy ez csapatmunka kell, 
hogy legyen. A siker feltétele az 
egész család együttműködő támo-
gatása, biztatása. A nagymamákat 
is meg kell nyerni az ügynek, ne-
hogy a program ellen etessenek! 
Beszéljük meg a gyerekkel, hogy 
a következőkben minden érte, és 
a család egészségéért fog történ-
ni. Fontos, hogy ő is akarja a válto-
zást. A siker kulcsa a családi élet-
módváltás! Óriási a szülői fele-
lősség!  A tét nem más, mint gye-
rekünk egészsége, életminősége, 
boldogsága! A következő cikkben 
a megoldás lépéseiről, lehetősége-
iről lesz szó.

László Irén 
személyi edző, élet-

mód tanácsadó
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KIVÁGTA A BABOT...
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krumpliban mindenféle piszkot ta-
lálunk”.. „Kénytelenek vagyunk a 
szanitéc orosz foglyoktól egy da-
rab komiszkenyeret venni, hogy éh-
ségünket lecsillapítsuk”. (az orosz 
foglyokból 5 fő szakácsként dol-
gozott, 10-en pedig, moslék és sze-
méthordozásra voltak beosztva). 
,A koszt miatt az egész barakkban 
nagy az elkeseredés, úgy hogy már 
többen megszökésről beszélnek”. 
- És így tovább, mert a panaszok-
nak, kéréseknek nem sok foganat-
ja lett.  Válaszként a gróf úr, „na-
gyon bizalmas”, nem a nyilvános-
ságnak szánt, kis füzetet jelentetett 
meg, amiben cáfolta az őt, illetve 
intézetét ért összes vádakat. Egyik 
esetről ezt írta:

„Sasi Nagy Piroska ápolónő tény-
leg fegyelmileg 20 koronára lett 
büntetve Czelláth Melinda ápo-
ló főnöknő által. És pedig a ma-
gasnak tetsző bírsággal nem azért 
lett sújtva, mert a babfőzelék-
ben kukaczot talált, hanem rész-
ben azért, mert meg nem engedhe-
tő módon és szavak kíséretében a 
babot csajkával együtt a folyosóra 
hajította. Másrészt és főként pedig 
azért, mert már megelőzőleg több 
ízben fegyelmileg megdorgáltatott. 
Hogy gumisarok, vagy gyík talál-
tatott volna az ételben, arra nézve 
a vizsgálat során semminemű adat 
nem merült fel. Hogy rothadt, bű-
zös krumplit adtak volna betegek-
nek, annak valótlansága a vizsgá-
lat során kiderült.”

Kétségtelen, hogy a lefolytatott el-
járás, és más tanúk jelentése, min-
denben a kórház vezetését igazol-

Az első világháború idején, a sá-
toraljaújhelyi „Harctéri betegmeg-
figyelő állomáson”- közismertebb 
nevén, a Barakk- kórházban -, 
rövid másfél év alatt (1915. január-
tól-1916. májusáig) 51 ezer 691 se-
besült és beteg katona fordult meg. 
Három háborús esztendő pedig, el-
küldött ide, több mint 80 ezer főt. 
A „Delta-vasúti vágányok” hatá-
rolta intézményben, a gyógyítás és 
ápolás mellett történtek egyéb ese-
mények, és kisebb- nagyobb furcsa 
dolgok is. A megfigyelő állomást, 
miniszteri biztosként, Tisza István 
miniszterelnök bizalmas jó barát-
ja – Mailáth József (1858-1940) 
perbenyiki gróf irányította. Újhely 
lakóinak egy része már korábban 
is neheztelt a főúrra, amiért 1914 
őszén, nem újhelyi vállalkozók-
kal, helybeli munkásokkal építtet-
te a barakk- kórházat. Most pedig 
újabb, botrányos históriák borzol-
ták az amúgy sem derűs kedélye-
ket. Sátoraljaújhelyben ez idő tájt, 
tábori lelkészi szolgálatot teljesí-
tett Matyuga Kamill evangélikus 
lelkész, aki panaszt tett a kórházi 
élelmezés hiányosságai miatt. Az 
orvosi kar is többször kifogásolta 
az ellátást. A húsadagok, az előírt 
120 helyett, csak 70 grammot tet-
tek ki, a kenyéradagok szintén ki-
sebbek. A raktározása és kezelése 
sem volt megfelelő. Az élelmisze-
rek beszerzése „házilag” és benn-
fentes közvetítők és szállítók által 
történt. Kása és kukoricakása na-
gyon gyakran szerepelt az étlapon, 
és a konyha, az orvosi előírásokat 
önkényesen megváltoztatta. Ezért, 
memorandumban kérték a kórház 
vezetőségét, hogy javítson a bete-
gek élelmezésén. Fővárosi újságok 
is foglalkoztak az üggyel. Többek 
között a „Magyarország” című lap 
1916. augusztus 6.-i száma hitele-
sen közli dr. Korniczky Dezső sze-
mélyes tapasztalatait, és több kato-
na írásos nyilatkozatát, amelyek-
ben elmondják:

„Háromszor voltam beteg, de még 
ilyen rossz kosztot, sehol sem kap-
tam”. „A kávé tiszta víz. hús he-
lyett, legtöbb esetben csontot ka-
punk. A koszt olyan, milyet a ma-
lacoknak szoktak adni”. -„A 
koszt rossz és kevés, mióta itt va-
gyok, sokkal gyengébbnek érzem 
magam, ha délben bab van, ak-
kor este krumpli, és fordítva. Az is 
rossz, mert úgy a babban, mint a 

ták, miszerint a felmerült kifogá-
sok teljesen alaptalanok. Ugyan-
akkor, szerintem nehezen hihe-
tő el, hogy minden rendben lehe-
tett. Pláne nem egy ilyen monstre 
intézménynél, háborús viszonyok 
között! Figyelembe véve a Monar-
chia, ekkor már érezhető közellá-
tási nehézségeit, természetes, hogy 
több ezer fő élelmezésénél, előfor-
dulhattak kisebb- nagyobb gon-
dok, problémák. Ráadásul, több 
nemzet katonái más-más ízlésének 
sem egyszerű megfelelni, tovább 
betartani a betegek diétáját. Érde-
kes azonban, hogy a többi Újhelyi 
hadikórházban, a jó minőségű élel-
mezésről dicsérőleg nyilatkoztak 
a katonák, így például a Dohány-
gyári kórház legendássá vált túros 
csuszájáról. Úgy tűnik, hogy a fő-
zelék kidobása mégiscsak nyomot 
hagyott a gróf úr lelkében, hiszen 
az esetet írásában is felemlíti. Ta-
lán azért ilyen formában, mert ad-
dig sem sokan ellenkezhettek vele. 
de most aztán végképp nem. Pond-
ró, tehát volt! – ezt ő sem vitatta, 
de arról nem szólt, hogyan kerül-
hetett az ételbe, és miért csak a tá-
laláskor vették észre? Az egy kis-
sé átlátszónak tűnik, hogy a nő-
vért már előzőleg többször figyel-
meztették. Ezek szerint, már más-
kor is előfordult?  Mindenesetre el-
gondolkodtató, hogy egy ápolónő 
hogyan is jöhetett ilyen indulatba, 
amikor mosdatlan szavak kíséreté-
ben kihajította az ételt? Ráadásul, 
ez közel félhavi fizetésébe került. 
A kórház főnökasszonya később 
megkapta a porosz királyi Vörös-
kereszt érem kitüntetést. Mailáth 
gróf, is átvehette érdemeiért a Vö-

röskereszt I. osztályú díszjelvényét 
a hadiékítménnyel, és megírta a 
háború utáni sok tényadatot tartal-
mazó, de mégis egyoldalúan elfo-
gult visszaemlékezéseit. Könyvé-
ben szerényen csak ezt jegyzi meg:

„Az élelmezés nehéz kérdése okoz-
ta a legtöbb gondot a megfigyelő-
állomásnak. Nemcsak azért, mert 
ezeknek az óriási üzemeknek igen 
nagy élelmiszerszükségletét na-
gyon nehéz volt beszerezni, hanem 
a beteg és sebesült katonák termé-
szetében rejlő elégedetlenség miatt 
is. Úgy véltek leghamarabb szaba-
dulni a barakk táborból, ha a koszt 
ellen panaszkodtak” Hát, igen! A 
„Nagy háború” után, évekkel ké-
sőbb, még mindig így mentegeti 
magát a méltóságos úr! Olvasták-e 
ugyan az egykori események sok 
tanulságot megélt, egyre fogyat-
kozó tanúi? Hogy történt, mint tör-
tént? A teljes igazság már nem de-
rül ki. A Barakk- kórháznak, régen, 
híre- nyoma sincs. A beteg, sebe-
sült honvédek is mind eltávoztak. 
Sokukat kivitték az újhelyi Hősök 
temetőjébe, voltak akik „szeren-
csésen” rokkantan hazabicegtek, 
mások ismét kimentek a harctér-
re. A lelkészt is áthelyezték. Csak 
Piroska nővér sorsáról nem tudunk 
semmit. Vajon mi járhatott akkor, a 
fejében? Talán csak annyi, – ismer-
vén a bab, hasra gyakorolt puffasz-
tó hatása, - ami felfúvódást okoz, 
és lehet, hogy a sok nyöszörgéstől, 
puskaropogástól hangos világban, 
a katonák durrogtatásából már ép-
pen elege volt neki is. 

Haraszti György 
ny. őrnagy
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ügye, 1916. 
*Élményeim és tapasztalataim a 
háború alatt, 1.-2. (Bp. 1928). 
*Hadtörténelmi Levéltár: 1..világ-
háborús gyűjtemény (4623, 4624 
és 4658. számú dobozok) 
*grafika: Dunszt István (Kecs-
kemét),     Barakk kórház ma-
kettje, készítette: Jurčo Gábor 
(Kistárkány)

Az OTP Bank, az MKB Bank, 
a GRÁNIT Bank és az NHB 
Bank egy-egy fővárosi fiókjá-
ban tartott megnyitóval elindult 
az MFB Pontok hálózatának bő-
vítése. 2017. július 31-vel 126 új 
MFB Pont kezdte meg működé-
sét, melyet - legkésőbb év végé-
ig – további 74 MFB Pont meg-
nyitása követ majd. Ezzel össze-
sen 642 elemből álló hálózat gon-
doskodik majd az európai uniós 
hitelek és támogatással kombi-

nált hitelek közvetítésével a vál-
lalkozások és a lakossági ügyfe-
lek számára. A hitel-és vissza nem 
térítendő forrással kombinált hitel-
termékek értékesítésére a Magyar 
Fejlesztési Bank (MFB) 2016 so-
rán 442 MFB Pontból álló háló-
zatot hozott létre, melynek továb-
bi 200 ponttal való bővítésére az 
MFB közbeszerzési pályázatot hir-
detett. A 2017 májusában lezárult 
pályázaton nyertes pénzintézetek – 
a már meglévő konzorciumi part-

nerekhez hasonlóan -, saját háló-
zatukon belül, az MFB Pontok ar-
culatával ellátott fiókokban állnak 
az ügyfelek rendelkezésére. A bő-
vítés célja, hogy a kedvezménye-
zettek minél több helyen, a lehető 
leggyorsabban jussanak – a jelen-
leg még rendelkezésre álló, nagy-
ságrendileg 320 milliárd forintos 
- forráshoz, illetve szakmai taná-
csokhoz. A hálózatban év végéig 
összesen 63 első kategóriájú MFB 
Pont lesz, amelyek a teljes hitele-

zési és értékesítési folyamatot vég-
zik az összes elérhető termék ese-
tében. További 260 második kate-
góriájú, ahol megvalósul az orszá-
gos elérést igénylő termékek teljes 
hitelezési és értékesítési folyama-
ta, illetve 319 harmadik kategóri-
ájú MFB Pont, melyek fő feladata 
a tájékoztatás és az ügyfél érdek-
lődés továbbítása. Sátoraljaújhe-
lyen 2017. augusztus 23-án nyitot-
tak MFB Pontot.

MFB PONT SÁTORALJAÚJHELYBEN
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BÍBORKALAND - 3.rész
Bakos Tóth Ildikó újhelyi 
szerző, akinek két a városhoz 
kötődő regénye az Újhelyi bo-
szorka, és a Tünde jelent meg 
eddig. Az izgalmas történel-
mi korba helyezett történetek 
a sátoraljaújhelyieknek azért 
is kedvesek, mert számukra 
ismert környezetben játszód-
nak.  Ildikó utolsó könyvének 
megjelenése óta is ír, és pub-
likál. Most az Újhelyi Körkép 
olvasóinak ajánlja legújabb 
novelláját, melyet folytatás-
ban közlünk. Kellemes kikap-
csolódást kívánunk hozzá!

Bakos Tóth Ildikó

Költöző Hegyalja. A végzetes 
szőlőpusztulás miatt a tolcsvai és 
vidéki módosabb zsidó szőlőbir-
tokosok az Alföldön vásárolnak 
birtokokat s közülük  szüret után 
már többen elhagyni készülnek a 
régi fészket, hogy a szőlőmívelést 
a földmíveléssel cseréljék föl.” 
(Zemplén 1889. 38. sz. szept. 22.)

Új orgona. A r. kath. plebánia 
templomában, melynek tornyát 
pár hét előtt tatarozták és festették 
(elég ízléstelenül), díszes és nagy-
szabású orgonát állítottak föl. Az 
orgona Jägerndorf híres gyárából 
került ki. Szép, stílszerűen alkotott 
szekrény fogadja be a hétszáznál 
több sípot, melyek tizenhárom mu-
tációban adják a lélekemelő fönsé-
ges hangokat, hogy nagyobb áhí-
tatra gerjesszék a templomi kö-
zönséget. A párját ritkító orgonát 
tegnapelőtt vették át hivatalosan. 
Krafcsik Ferenc mesteri játéká-
ban szólaltatta meg először hang-
ját a templomi remekmű. Az új or-
gona vételárának előteremtésé-
vel járt fáradságban nagy érdeme 
van Krafcsik Ferenc kántornak.” 
(Zemplén 1890. 37. sz. szept. 14.

„Kossuth miatt halt meg. Kos-
suth Lajos halála idejében történt, 
hogy Bloch Májer Palotás utcai 
korcsmájában több tagból álló tár-
saság borozott, tárgyalva a nagy 
eseményt. Ezek között volt Jacz 
Géza járásbírósági napidíjas is, ki 
a nagy hazafi  érdemeit tudatlanul 
kritizáló mesterlegények ellen ke-
ményen fellépett, úgy, hogy kevés-
be múlt, hogy a korcsma verekedés 
színhelyévé nem vált. Ezután tör-
tént, mikor a társaság elszéledt, és 
Jacz Géza is, ittas állapotban, a Pa-
lotás utcán felfelé haladt, hogy két 
férfi , mint annak idején megírtuk, 
Jaczot megtámadta, és kövekkel 
agyba-főbe verte, úgy, hogy annak 
következtében a szerencsétlen em-
ber hónapokig feküdt. Mikor fellá-
badt, eljárt ugyan a hivatalba, ha-
nem úgy testileg, mint szellemileg 
már nem volt többé a régi, haszna-
vehető, ügyes ember, mert szenve-
dett sérülései következtében szin-
te képtelenné vált a munkára. E na-
pokban ott a hivatalban szélütés 
érte, s már aug. 27-én éjjel meg-
halt, 28-án temették. A szerencsét-
lenül járt évekkel ezelőtt postatiszt 

Tomi óvatosan nyitotta ki a szemét. 
Félve tekintett körül, de csak nehe-
zen szokott hozzá a szürkés, fátyo-
los sötétnek, amiben éppen ücsör-
gött. Helyesebben szólva nem a 
sötétben ült, hanem egy pincében. 
Vagy legalábbis pont olyan volt 
mint egy pince, de ennek a pincé-
nek nem ajtaja volt, hanem vastag 
vasakból álló rács zárta. Néhány 
méternyire tőle nyöszörgő hang 
hallatszott. 
- Kira, te vagy? – kérdezte a tőle 
telhető leghalkabban. Azt nem tud-
ta, hogy mitől félt, de mindeneset-
re félt.
- Tomi, mi ez a hely? Álmodtam? 
Nem! – érkezett a felismerés a má-
sik fi úban.
- Nem álmodtál, tényleg elragadott 
minket a vörös szörny. Életemben 
nem rémültem meg annyira, mint 
akkor. Megsérültél?
- Nem, de sajog minden tagom.
A fi úk lassan összeszedték magu-
kat és körbenéztek a pincében, ke-
resték a szabadulás útját.
- Vajon a víz alatt vagyunk? – kér-
dezte Kira, nyakát nyújtogatva 

próbált a feje fölött lévő szintén rá-
csos ablakon minél messzebb ki-
nézni.
- Nem tudom ezt elképzelni. Ak-
kor honnan van itt levegő? – töp-
rengett Tomi.
Sok idő azonban nem maradt az 
elmélkedésre, mert valaki köze-
ledett. A két fi ú közelebb húzó-
dott egymáshoz, úgy érezték, ez 
kicsit több bátorságot ad számuk-
ra. Ekkor megpillantották őt. Egy-
általán nem hatott félelmetesnek. 
Üdezöld bőre volt, kék nadrágot és 
vászoningecskét viselt. Hegyes fü-
lein piros csúcsos sipka pihent. 
- Hát ti miért nem jöttök már ki on-
nan végre? Meddig fogtok lustál-
kodni? – ripakodott rá Tomira és 
Kirára.
A fi úk összenéztek, majd a rács 
felé indultak. Úgy érezték ez a 
kis lény nem árthat nekik. A rács 
nem is volt bezárva, így nem is 
voltak igazán rabok.
- Gyertek utánam – vezényelt a 
manó, mert bizonyára kitaláltá-
tok, hogy az érkező egy manó 
volt.
Kacskaringós folyosókon 
vezetett az út, a manó 
azon kívül, 
hogy bemu-
tatkozott nem 
szólt egy szót 
sem.
- Vejke vagyok – közölte tömören. 
Kisvártatva egy nagyobb helyiség-
be értek, ahol nagy volt a sürgölő-
dés, forgolódás, édes illat szálldo-
sott a levegőben. Vejke az egyik 
tálcáról felkapott két fahéjas süte-
ményt és a fi úk kezébe adta, köz-
ben egy tálcára mutatott, ahol két 
bögre tej várakozott, hogy vala-
ki elfogyassza őket. A fi úk nagyon 

megéheztek, most két pofára töm-
ték magukba az édes süteményt, 
aztán megitták a langyos tejet.
- Most pedig munkára! – vezényelt 
Vejke és Tomi kezébe egy sep-
rűt, Kiráéba pedig felmosó vöd-
röt nyomott.Egy nagy terembe ve-
zette őket, ami üresen kongott. Fa-
lai bíborszínben játszottak, az egé-
szet tulipánokkal és mindenféle 
vizinövény leveleivel, virágaival 
festették fehérrel. A padló ugyan-
így nézett ki. A terem végén lépcső 
veze - tett fel ami egy óriási kő-

trónban végződött. In-
nen nem lehetett kiven-
ni a mintázatát, de az 
egészet faragás díszí-
tette.
- Kezdjétek! – 
utasította őket a 
manó. Tomi se-
perni kezdett, 
Kira pedig követ-
te a felmosóval. 
Csendben dol-
goztak, Vejke a 
lépcső alsó fo-
kára ült és on-
nan fi gyelte 
a munkálato-
kat.
Jó sok idő el-

telt mire a vé-
gére értek, mert a te-

rem akkora volt, hogy 
száz manó is elfért volna 

benne.
Amikor elkészültek, Vejke mellet-
tük termett, egyet csettintett, a sep-
rű és a felmosó vödör szempillan-
tás alatt eltűnt. Egy helyre muta-
tott, ami a trónus lépcsőitől néhány 
méterre volt.
- Oda álljatok – parancsolta és ő is 
eltűnt.

A fi úk rosszat sejtettek, de enge-
delmeskedtek.
- Szerinted most mi fog történni? – 
kérdezte suttogva Kira.
- Nem tudom. Lehet, hogy egész 
életünkben itt kell raboskodni és 
takarítani? – kérdezett vissza Tomi.
- Khrm! – köszörülte meg a torkát 
valaki.
A fi úk egyszerre néztek a trónusra. 
Ott ült Ő. Most nem fénylett annyi-
ra, furcsa volt, hiszen a bőre min-
denhol, amit nem fedett a díszes 
öltözet, vérpiros volt. Fekete haja 
hosszú copfba fonva kúszott széles 
izmos mellkasán. Fején aranykoro-
nát viselt.
- Gondolom, rájöttetek miért vagy-
tok itt. Lidércfi  vagyok, Bíborbiro-
dalom királya. A falu népét jól is-
merem, tudom mindenki nevét, is-
merem a gondolataikat. A felada-
tom, hogy a falu körül élő növé-
nyeket és állatokat vigyázzam és 
uraljam. De amikor megláttam, mit 
cselekedtetek a két lánnyal nem 
haboztam. Tomi lehajtotta a fejét, 
nagyon szégyellte magát. Kira sze-
me könnybe lábadt és ezen a párán 
át nézett fel Lidércfi re.
- Örökké itt kell raboskodnunk?
- Nagy hibát követtetek el, mert ve-
szélyeztettétek azoknak a lányok-
nak az életét. Senkinek nincs joga 
elvenni azt, amit Földanya adott. 
- Hogyan tudjuk jóvátenni? – kér-
dezte rekedt hangon Tomi.
- Úgy látom megbántátok a tettei-
teket, de ezzel még nincs vége. Öt 
napon át kell takarítanotok a ter-
met, reggeltől estig. Ha megszol-
gáltatok, hazajuttatlak benneteket. 
De ha bármi bajt okoztok, örökre 
a mélyben maradtok – határozott 
Lidércfi . 

SZEPTEMBERI HISTÓRIÁK A RÉGMÚLTBÓL
volt Újhelyben, azonban egy ballé-
pése miatt hivatalát és szabadságát 
vesztette. Szabadulása után napi-
díjas lett a járásbíróságnál, s mint 
ilyen, meg is nősült. – Még csak 
azt említjük meg, hogy a rendőr-
ség annak idején J. G. megtámadó-
inak kinyomozására a lehető intéz-
kedéseket megtette, és két csizma-
dia legényt, kik a tett elkövetésé-
vel alaposan gyanúsíthatók voltak, 
letartóztatott, s átadta a törvény-
széknek, azonban a gyanúsította-
kat elégséges bizonyítékok fel kel-
lett menteni.” (Zemplén 1894. 35. 
sz. szept. 2.)

Iparos tanulók munkakiállítása. 
A Torna-csarnokban. 116 tanuló 
vett részt, 12 kapott első díjat, 48 
második,  36 harmadik díjat, 20 ne-
gyedik díjat. Székely László aszta-
los műhelyéből 7 tanuló vett részt 
a kiállításon! Kiemelkedő tárgyak 
kerültek ki Schwarcz Sámuel asz-
talos, Kresinszky Ferenc cipész, 
Ármágyi János lakatos, Kotics 
László és Mendik János kovács, 
Király István lakatos, Móré Dániel 
szabó, Tinka Gyula cipész, Zubay 
György szűcs, Polifka Pál asztalos, 

Boldy Mihály kerékgyártó, Zöldi 
Sámuel órás, Vályi Sámuel laka-
tos, Kollár János kőfaragó műhe-
lyéből és a gyártelepi műhelyből. 
Olyan nagyobb műhelyekből vi-
szont nem vett részt senki, mint 
Főző József lakatos, Dubay István 
asztalos, z apró gyermek testi és 
lelki edzéséről gondoskodni elébb 
való dolog, mint minden más „tes-
sék-lássék” intézmény… Pedig 
ez a város oly szerencsés helyen 
fekszik, hogy csekély k,is áldozat 
mellett olyan játékteret lehetne lé-
tesíteni, amelyet tőlünk más város-
ok méltán irigyelhetnének. Ott van 
pl. a tornaterem mögött található 
nagy térség. Azt kellene átalakítani 
általános játéktérré, befásítani, pá-
zsitos térséggé átalakítani… Má-
sik alkalmas játékterül kínálkozik 
a volt Rácz-féle major kertje, ahol 
a befásítás sem kerülne nagy költ-
ségbe, amennyiben már ott sok fa 
van. Jelenlegi tulajdonosától meg 
kellene venni azt a helyet, esetleg 
kisajátítani és játéktérré átalakíta-
ni… (Zemplén 1896. 36. sz. szept. 
8.)

Gyűjtötte és közreadja: 
Dr. Csorba Csaba

Üdezöld bőre volt, kék nadrágot és 
vászoningecskét viselt. Hegyes fü-
lein piros csúcsos sipka pihent. 
- Hát ti miért nem jöttök már ki on-
nan végre? Meddig fogtok lustál-
kodni? – ripakodott rá Tomira és 

A fi úk összenéztek, majd a rács 
felé indultak. Úgy érezték ez a 
A fi úk összenéztek, majd a rács 
felé indultak. Úgy érezték ez a 
A fi úk összenéztek, majd a rács 

kis lény nem árthat nekik. A rács 
nem is volt bezárva, így nem is 
voltak igazán rabok.
- Gyertek utánam – vezényelt a 
manó, mert bizonyára kitaláltá-
tok, hogy az érkező egy manó 

Kacskaringós folyosókon 
vezetett az út, a manó 
azon kívül, 
hogy bemu-
tatkozott nem 
szólt egy szót 

- Vejke vagyok – közölte tömören. 

így nézett ki. A terem végén lépcső 
veze - tett fel ami egy óriási kő-

trónban végződött. In-
nen nem lehetett kiven-
ni a mintázatát, de az 
egészet faragás díszí-
tette.
- Kezdjétek! – 
utasította őket a 
manó. Tomi se-
perni kezdett, 
Kira pedig követ-
te a felmosóval. 
Csendben dol-
goztak, Vejke a 
lépcső alsó fo-
kára ült és on-
nan fi gyelte 
a munkálato-
kat.
Jó sok idő el-

telt mire a vé-
gére értek, mert a te-

rem akkora volt, hogy 
száz manó is elfért volna 
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Szeptember 14. csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó

Szeptember 15. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00:Hír7
19.30: Zempléni Mozaik 

Szeptember 16. szombat
18.00: Szomszéd Vár –Szeged Tv 
műsora
18.30: Repeta – válogatás a hét 
magazin műsoraiból
19.00: Megyei Híradó

Szeptember 17. vasárnap
18.00: Héten történt
18.30: Egyházi közvetí tés 
Hercegkútról

Szeptember 18. hétf ő
18.00: Katedra: Csoportbővítés és 
fejlesztés a sárospataki Carolina 
Óvodában és Bölcsödében
18.30: Egyházi idő
19.00: Hír7
19.30: X. Hagyományőrző Nap 
Rudabányácskán

Szeptember 19. kedd
18.00: Sorstársak
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7

A Zemplén Televízió műsora
2017.09.14. - 2017.09.24.

Igen népszerű ma a főzés-sütés. Sok gasztronómiai műsor fut sikeresen 
a különböző csatornákon. Városunkban is sok hobbi szakács él. Alexa 
Györgyi fi atal édesanya, aki az interneten osztja meg kipróbált receptjeit. 
Az egyiket megosztotta olvasóinkkal. Ha tetszik, jöhet a folytatás.

PROGRAMAJÁNLÓ KÖRTÉS PITE RECEPT

Elkészítés: A tészta hozzávalóit egy tálba teszem és gyors mozdulatok-
kal összegyúrom. Amint összeállt a tészta (ne gyúrd tovább, mert tör-
ni fog), becsomagolom frissen tartó fóliába és egy órára hűtőbe teszem. 
Miközben a tészta a hűtőben van, addig a körtét hámozzuk, magozzuk, 
felkockázzuk, vagy csíkozzuk, ahogy tetszik és cukrozzuk, majd adjunk 
hozzá fahéjat ízlés szerint. Én 2 evőkanál cukrot tettem hozzá és kb egy 
teáskanál fahéjat. Ezután a tészta 2/3-át kinyújtom a pite   nagyságára. 
Majd villával megszurkálom az alját. A töltelékről a levet leöntöttem, és 
a tésztára egyengettem. Megszórtam pár szem mazsolával. Majd a meg-
maradt tésztát, ha akarjuk kinyújtjuk, vagy formákat szaggatunk ki belő-
le vagy berácsozzuk vele a pite tetejét. Ezután 175°C-on kb. 40-45 perc 
alatt készre sütöm. Porcukorral hintve tálalom.

Jó étvágyat hozzá! ☺

Hozzávalók:

300 g liszt,
170 g vaj,
1 csipet só,

1 csipet cukor,
8 evőkanál hideg víz,

700 g körte vagy bármi-
lyen idénygyümölcs,
ízlés szerint fahéj,
ízlés szerint cukor

19.20: Műsorcsere

Szeptember 20. szerda
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: 28. Zempléni 
Néptáncfeszti vál 
vendégcsoportjai. Szerbia és 
Olaszország

Szeptember 21. csütörtök
18.00: Hercegkúti  pincefeszti vál 
18.30: Terápia – Sárospataki 
Rendelőintézet
19.00: Hír7
19.30: Zemplén fővárosa 
Sátoraljaújhely

Szeptember 22. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.30: Kirándulókoncertek a 
Zempléni Feszti válon – Szegi és 
Tolcsva

Szeptember 23. szombat
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Repeta – válogatás a hét 
magazin műsoraiból
19.00: Megyei híradó

Szeptember 24. vasárnap
18.00: Héten történt
18.30:. Szent Efrém Férfi kar  és az 
opus21musicplus Sárospatakon
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ÚJHELYI KÖRKÉP

KASTÉLYKERTI MULATSÁGOK SZÉPHALOMBAN

Fo
tó

: Z
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ül
et

Csibe futtatás, futballmérkőzés, favágó verseny, házi sütemények és pálinkák mustrája. A Kastély kertben mulatoztak a Széphalomban élők. A csa-
ládi pikniken, gyermek és idős jól érezte magát. A fellépők között voltak a helyi asszonyok, akik műsorából nem hiányzott a humor sem.

A legjobban a párán főtt fogyott a Szépbánya Egyesület rendezvényén, ahol a helyi ételek bemutatása, kóstoltatása az egyik legsikeresebb program. 
A civil szervezetet 20 éve alapították az ott élők, akiknek célja azóta is falujuk értékeinek megóvása, és bemutatása. Céljukat egy évtizede Hagyo-
mányőrzők Napján népszerűsítik, amelyet idén augusztus 26-án szerveztek meg

HAGYOMÁNYŐRZŐK NAPJA RUDABÁNYÁCSKÁN


