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FESZTIVÁLOK ITTHON
Nyáron nem lehet úgy megnézni 
egy híradást, elolvasni egy újságot, 
hogy legalább egy országos jelen-
tőségű fesztivált, zenei vagy gaszt-
ronómiai eseményt ne mutassanak 
be kishazánk tájairól. Fesztiválo-
zik kicsi és nagy, hazai és külföl-
di turista. Aki nem jut el a neves, 
és valljuk be drága események-
re, fesztiválozzon itthon. Augusz-
tusban Új-
helyben is 
van miből 
válasz ta -
ni.. A sort 
augusztus 
2-5. között 
a X. Szín-
házi- és 
Filmfeszti-
vál nyitja. Jól megszokott módon 
a Városháza mellett felállított kis-
színpadon minden délután 5 órától 
gyermekelőadások, este 7 órától a 
rendezvénytéren a felnőtt közönsé-
get várják programjaikkal. Ekkor itt 
mutatják be újra a Latabár Teatrum 
tagjai a Mamma Mia! című elő-
adásukat. Augusztus 10-19. ismét 
Zempléni Fesztivál, ebben az esz-
tendőben hat előadást kínálnak Sá-
toraljaújhelyen. A Kazinczy Fe-

A Dr. Illés László Közegészség-
ügyi Díjat azzal a céllal alapítot-
ta a sátoraljaújhelyi önkormány-
zat, hogy a betegápolásban, or-
voslásban, szociális területen dol-
gozók munkáját évente jutalmazni 
tudja. A díjazott személyére min-
dig a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjai tesznek javasla-
tot. Idén június 29-én a Városhá-
za dísztermében adták át ezt dí-
jat és más szakmai kitüntetéseket. 
„A másik ember gyógyulását segí-
tő munka hatalmas felelősség, nem 
is mindenki képes rá. Ezért nem 
tudjuk elégszer megköszönni, hogy 
nem rutinból, nem csak úgy ahogy, 
hanem teljes odaadással végzik a 
munkájukat az újhelyi egészség-
ügyi dolgozók”- mondta köszön-
tő beszédében Szamosvölgyi Pé-
ter polgármester. A jubileumi Sem-
melweis-évben Gógh András a Sá-
toraljaújhelyi Mentőállomás ve-
zetője szólt kollégáihoz,  és ki-
tért arra, hogy a nagy előd nyo-
mán, milyen kihívások vannak ma 
az egészségügyben. „Semmelweis 
Ignác a gyermekágyi láz okainak 
a felfedezésével a feladatot meg-
oldotta, de minden nap újabb ki-

hívásokat sodor elénk az élet, pél-
dául a multirezisztens korokozók 
megjelenése a kórházi ellátás so-
rán. A harcot elődeink megvívták, 
kötelességünk nekünk is azon dol-
gozni, hogy mindennap tudásunk 
legjavát adjuk, és mindent megte-
gyünk a betegek életéért.” Nagy-

szalonta majd Gyula kórházai után 
1993-tól dolgozik az Erzsébet Kór-
házban Dr. Kótay Szabó Károly fő-
orvos. A sebész 1976 óta van a pá-
lyán, és nyugdíjasként is segíti az 
osztály működését. Idén ő kap-
ta meg az önkormányzat Dr. Il-
lés László Közegészségügyi díját. 
„Itt találtam meg a helyem, megis-
mertem és megszerettem a várost. 
Amikor ezt éreztem, akkora min-
den összeállt, és jól éreztem ma-
gam a munkámban, a hivatásom-
ban. Természetesen voltak nehéz-

ségeim nekem is, de szerencsére ez 
csak rövid ideig tartott, a kompli-
kált esetek megoldása is könnyebb, 
ha nyugodt körülmények között 
dolgozunk, és úgy érzem nekem ez 
megadatott. Érzem a kollégák se-
gítő szándékát, és ez nagyon fon-
tos.” A Zempléni Betegekért elis-

merést a Sátoraljaújhelyi Erzsébet 
Kórház vezetősége ítéli oda. Az 
idén új kivitelben megjelenő em-
lékplakettet elsőként Dr. Csoltó 
Márta a neurológiai osztály főor-
vosa, a kórház orvosigazgatója ve-
hette át. „Nagyon köszönöm ezt a 
díjat, hiszen a betegek elismerését 
hamarabb megkapjuk és érezzük. 
A kollégák visszacsatolása már 
nem ilyen egyértelmű, ezért fon-
tos számomra, hogy a kórház ve-
zetése, és a kollégák is elismerték 
a munkámat. Hat éve dolgozom is, 

és úgy érzem befogadtak a sátor-
aljaújhelyiek.” Zempléni Betege-
kért díjat kapott még: Szoboszlai 
Béláné hematológiai asszisztens, 
Pereiné Lukács Emőke intenzív 
szakápoló, Pávó János festő és Du-
dás Lászlóné a neurológiai osztály 
főnővére. Ezen az ünnepségen ad-
ták át az FMC NephroCare ügyve-
zetői és orvosigazgatói elismeré-
sét Leitner Istvánné dializáló ápo-
lónak, aki sátoraljaújhelyi dialízis 
központ munkatársa. „40 évet dol-
goztam az egészségügyben, mindig 
nehéz helyen dolgoztam. Mindig 
szerettem a betegeket, és szeren-
csére jó kollégáim voltak, és van-
nak. Igyekszem mindig maximáli-
san teljesíteni, ez számomra elvá-
rás. Nagyon örülök a díjnak.” Az 
ünnepségen kapott főorvosi kine-
vezést Dr. Csontos Csaba Kriszti-
án reumatológus, és Dr. Kocsár Ri-
chárd belgyógyász, adjuktusi ki-
nevezést Paliczné Dr. Egyed Edit 
pszichiáter. Az Országos Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara ki-
tüntető oklevelét Kekszné Ilencsik 
Katalin vehette át. Gratulálunk a 
díjazottaknak!

renc Múzeumban a Mi Nagybá-
nyaiak címmel Dudás Gyula fes-
tőművész emlékkiállítását nyitják 
meg, majd a Kállai Vonósnégyes 
ad koncertet. Széphalomban A Ma-
gyar Nyelv Múzeumában zene és 
irodalom találkozik. ADAGIO: 
versek, gondolatok, a népzene és a 
kortárs zene sajátos ízeivel fűsze-
rezve. A kávéuzsonnát idén portu-

gál han-
gulatban 
r e n d e -
zik meg 
a Vá-
r o s h á z a 
Díszter-
mében a 
Kalmár 
P a n n i 

Trió közreműködésével. A műve-
lődési központ és a Zempléni Fesz-
tivál szervezői már két alkalommal 
kísérletet tettek arra, hogy koncert-
helyszínként hasznosítsák a Vá-
rosháza belső udvarát. Az elmúlt 
évek időjárása nem kedvezett a 
szabadtéri előadásoknak, így azo-
kat a Latabár Színházban tartották 
meg. Idén a szervezők bíznak ab-
ban, hogy az idő kegyes lesz és a 
gyönyörű udvar koncerthelyszínné 

válhat. A Barokk zeneirodalom 
remekeit (Vivaldi Négy évszak, 
és Pergolesi: Az úrhatnám szolgá-
ló vígoperáját) az idén 25 éves Bu-
dafoki Dohnányi Zenekar mutat-
ja majd be. Új helyszínként jelenik 
meg a Zempléni Fesztivál prog-
ramjában a római katolikus nagy-
templom. Itt a Cantilene Együttes 
egy XVII. és XVIII. századi ba-
rokk körutazásra invitálja majd a 
közönséget. Itt pedig már összeforr 
a Zempléni Fesztivál az augusz-
tus 15-én induló Összművészeti 
Fesztivál programjával.  Augusz-
tus 16-án a városközpont szabad-
téri színpadán a Budapest Jazz 
Orchestra Singin’ and Swingin’ 
– magyar örökzöldek swing show-
ja című koncertje látható és hall-
ható majd. A művelődési intéz-
mény két éve döntött úgy, hogy 
évente váltakozva néptánc illetve 
összművészeti fesztivált szervez.  
Idén többek között a Fourtissimo, 
Péter-Szabó Szilvia valamint 
Ganxsta Zolee és a Kartel lép fel. 
Ez utóbbi koncert érdekessége az 
lesz, hogy a zenekar tagjai levetkő-
zik rosszfiús külsejüket, és szmo-
kingban, bárszéken ülve jazz és 
swing alapokkal megtöltve adják 

elő dalaikat. A fesztivál 19-én zá-
rul, de államalapításunk ünnepére 
is jut még koncertélmény. Augusz-
tus 20-án 18 órakor égbe emelke-
dik a Szent Korona hőlégballon. 
A hivatalos ceremóniát követően 
Polyák Lilla énekesnő ad koncer-
tet, és fellép még a Four Fathers 
Együttes valamint a Latabár Teát-
rum mutatja be a „Te kit választa-
nál?” című rockoperát. A kínálatot 
látva, cseppet sem kell hát bánkód-
nunk, ha nem jutunk el egy tömeg-
fesztiválra, miért ne érezhetnénk 
magunkat itthon is jól? 

László Mária

KBK
Fotó: ZTV



2 2018. XXVII. évf. 7. sz. ÚJHELYI KÖRKÉP

ZEMPLÉNI MOZAIK
NyároN is jégkoroNg 

Észak-kelet Magyarországon is egyre népszerűbbek a jeges sportok, sok 
jégkorong és jégtánc klub működik. A sportolók igénylik a több jégidőt, 
de kevés az egész évben használható jégcsarnok. Az önkormányzat és 
a Zemplén Kalandpark felismerve az ebben rejlő lehetőséget nyáron is 
jégcsarnokként hasznosítaná az épületet. A társasági ad kedvezményt 
(TAO-t) sportcélú támogatásból az épület belső szigetelést, korszerűbb 
lég- és világítástechnikai berendezést kap. A jégcsarnok a tervek szerint 
augusztus elején fogadja a sportolókat. Több kelet-magyarországi csapat 
már jelezte, szívesen tart itt edzőtábort még a tanév előtt. A helyi jégko-
rongosoknak szintén terveznek edzőtábort, hogy az őszi bajnokságokra 
felkészülten induljanak a „Kishiúzok” is.

kaziNczy Emléktúra
Széphalomból a Kazinczy kertből indult el idén is a Kazinczy Telje-
sítménytúra és Terepfutó Verseny mezőnye. Ebben az esztendőben 200 
vágtak neki, hogy teljesítsék az emléktúra különböző hosszúságú távja-
it. A Szent Jakab Zarándok Egyesület és a Magyarországi Kárpát Egye-
sület 10. alkalommal szervezte meg a zempléni versenyt. A szervezők a 
jubileumi évben, a klasszikus 20 és a 4X50 kilométeres szakaszok mellé 
beiktattak egy új, 300 kilométeres távot is. A választható útvonalak mind 
az újhelyi-hegyközi erdősségeken keresztül vezettek. A két bázistelepü-
lés ebben az esztendőben is Sátoraljaújhely és Füzér volt.

EszközbEszErzés az ErzsébEt kórházbaN
17 millió forint értékben kapott új betegágyakat az Erzsébet Kórház. Az 
intézmény egy, a betegbiztonság fejlesztését célzó több kórházat is érin-
tő központi pályázati forrásból részesült. Az új betegágyak egyszerre se-
gítik a páciensek gyógyulását, és az ápoló személyzet munkáját. Köny-
nyen mozgathatók, távirányítással kiemelhetők a matracok, fürdetésnél, 
ágyazásnál jól kihasználható funkciókkal vannak ellátva. A betegágyak 
mellé a felfekvést megelőző matracokat is kapott a kórház, és további 
gyógyászati eszközök beszerzésére 20 millió forintot várnak még.

OrvOsi műszerek a kárOlyfalvának is
A Segíteni Embertársainkon Közhasznú Alapítvány Sátoraljaújhely 
mindhárom településrészére vérnyomás és vércukorszint mérőket aján-
lott fel. A széphalmiak után Károlyfalván is átvették az orvosi műszere-
ket. Az egészségügyi szolgáltatást Frindtné Frankó Hajnalka egészség-
ügyi dolgozó és Csernai Ferencné a városrész önkormányzati képviselő-
je segítségével vehetik igénybe a faluban élők. Az eszközöket a Családi 
napot adták át. A program, amely régen gyermeknapnak indult fokozato-
san vált családi délutánná, miután a kicsiket kísérő felnőttek is szívesen 
vettek részt a vetélkedőkben. 

Egészségügyis diákok bécsi gyakorlata
Bécsben és egy Bécs melletti város idősotthonában tanulták az ápolást, 
betegellátást a sátoraljaújhelyi Kossuth szakgimnázium tanulói. Az is-
kola ERASMUS+ pályázat segítségével nyert lehetőséget erre a külföl-
di szakmai útra. A fiatalok három hetet töltöttek Ausztriában. 9-11 évfo-
lyam között, vegyes előképzettséggel válogatták össze a résztvevőket. 
Az tanulókat szaktanárok is kísérték, így ők is megtapasztalták az oszt-
rák betegápolás, idősellátás fejlettségét. Az iskola nem csak az egészség-
ügyi szakon, de a turisztika- idegenforgalom képzéshez is tervezett ha-
sonló szakmai gyakorlatot. A program ősszel folytatódik.

Összeállította: László Mária 
Fotó: ZTV

újhElyi köNyvüNNEp
Helyi és országos jelentőségű, saját  gondozásban megjelent könyvek-
kel, kiadványokkal mutatkoztak be a sátoraljaújhelyi és sárospataki köz-
gyűjtemények, tudományos intézmények és szervezetek az „Újhelyi 
Könyvünnepen”. A Kazinczy Ferenc Társaság ezzel az eseménnyel csat-
lakozott a 89. Ünnepi Könyvhéthez június elején. A program több volt 
mint vásár, kötetlen beszélgetés a járó-kelőkkel, és író-olvasó találkozó 
is. Nyulász Péter gyermekkönyv szerző volt a nap vendége. 
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Szent II. János Pál pápa szülővá-
rosába látogattunk 14 fővel a Szent 
Margit Katolikus Karitász sátoral-
jaújhelyi csoportjával június 19-
én. A wadowicei bazilikában há-
laadó szentmisén vettünk részt, 
majd megtekintettük Szent II. Já-
nos Pál szülőházát is. A délelőtti 
programot közös ebéd zárta, majd 
Zakopánéba látogattunk. Fennál-
lásunk, 2015 októbere óta az első 
zarándokutunk volt, aminek célja 
a hálaadás volt. Szent II. János Pál 
nyomában kívántunk zarándokol-
ni, mivel szellemisége és lelkisé-
ge közel áll hozzánk. A pápa az el-
esettekért, a szegényekért imádko-
zott. Az emberiség szolgálata nála 
a hitből fakadt. Az imádság volt 
életének középpontja. Munkássá-
gában az imádság küldetéséről be-
szélt, az összes betegek és szen-

II. JÁNOS PÁL NYOMÁBAN
vedők küldetéséről. A hajdanvolt 
egyházfő szemében az igazság bá-
torsága az élet egyik ismertető jele. 
Hogy mindenkiben magát Krisz-
tust lássuk, függetlenül attól, hogy 
hol helyezkedik el a társadalom-
ban. Szent II. János Pálnak sike-
rült megérintenie és megváltoztat-
ni az emberek szívét. Az ő szelle-
miségében kívántunk megerősöd-
ni, mert az különösen fontos szá-
munkra a szegények szolgálatá-
ban. Hálát kívántunk adni azért a 
lehetőségért, hogy munkánk, éle-
tünk, családunk, szeretteink, hi-
vatásunk, céljaink és kihívásaink 
ilyen minőségében lehetnek jelen 
életünkben. Szimbolikus értelem-
ben a zarándokút mind beavatás, 
mind pedig az engedelmesség ki-
fejezése. Nagy morális jelentőségű 
és visszavezethető arra a régi hitre, 

kiemelkedő teljesítmények
Oklevelekkel és serlegekkel tértek 
haza a megyénket képviselő sátor-
aljaújhelyi és encsi tűzoltók a Bel-
ügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság 

14. gróf Széchenyi Ödön Orszá-
gos Hivatásos Tűzoltósport Verse-
nyéről. 100 méteres akadályfutás-
ban csapatban első helyen végez-
tek, egyéniben pedig megszerezték 
az első három helyet. Lánglovagja-
ink összetett versenyben sem sze-
repeltek rosszul, a negyedik helyet 
szerezték meg. 

magyartaNárok és diákok
találkozója

Az összetartozás szellemében ren-
dezte meg a Rákóczi Szövetség a 
XIX. Magyar Diákok és Tanárok 

RÖVIDHÍREK
kiállítóhely is. Zemplén növény- 
és állatvilágát ismerhetik meg az 
oda betérők. A fotókból, ismerte-
tőkből, térképekből álló tárlat fo-
lyamatosan bővül, így aki ked-
vet érez hozzá, a témában készült 
fényképeit küldje el a Magashegyi 
Turisztikai Sportcentrumnak.

rómában népszerűsítették
újhElyt

Hajdúböszörmény és Hajdúhadház 
mellett a Sátoraljaújhely is bemu-
tatta turisztikai és gasztronómi-
ai érdekességeit Rómában. A Vá-
rosok Falvak Szövetségének tag-
jaként Újhely is meghívást ka-
pott a Római Magyar Akadémia 
egyik programjára. Az akadémia 
által szervezett események, prog-
ramok mindig magas értéket kép-
viselnek a római kulturális életben, 
ezért volt különleges jelentősége a 
meghívásnak. A külföldi népszerű-
sítések sorában nem csak Olaszor-
szág szerepelt idén. Szlovákiában, 
Zboróban az ottani várban, egy fo-
tókiállításon láthatók a város épü-
letei.

Elkészült a károlyi lakótE-
lEp parkolója

Lépésről lépésre épül és szépül a 
Károlyi lakótelep környezete Sá-
toraljaújhelyben. Az elmúlt évben 
a hosszan fennálló víz és szenny-
vízelvezetési problémát orvosol-
ták, valamint megújították a par-

Találkozóját Sátoraljaújhelyen. 
Idén a kárpát-medencei középisko-
lások mellett a diaszpórából is ér-
keztek táborozók. A találkozó min-
dig nagyon tartalmas programokat 
kínál az felsőfokú tanulmányaikat 

végző fiataloknak. A kirándulások 
mellett helybe viszik az ismere-
tet nekik. Színházi és irodalmi be-
mutatók, magyarság tudatot erősí-
tő előadások, író-olvasó találkozók 
követik egymást hat napon át. 

kiállítás az ÖkOturisztikai 
közpoNtbaN

A Zemplén Kalandpark 
Ökoturisztikai Látogatóközpont-
ja nyáron a bakancsos turistáknak 
ad megfelelő tisztálkodási, pihené-
si lehetőséget, télen a jégcsarnokot 
szolgálja ki. Az épület ezek mellett 

kolósávot. Idén újabb parkolóhe-
lyeket alakítottak ki.  

mezőgazdasági szakkÖzépis-
kOla teljes kÖrű felújítása

Az iskola épülete a város, a kollé-
gium, a tornaterem, a hegesztőmű-
hely és a további melléképületek a 
Miskolci Görögkatolikus Egyház-
megye pályázatának köszönhetően 
újul meg a Georgikonban. Ez utób-
bi 1 milliárd forint értékű beruhá-
zás, a tervek szerint novemberre 
fejeződik be.

Egyházi köNyvtár
a börtöNbEN

Országosan egyedülállóan egyhá-
zi könyvtárat alakítottak ki a Sá-
toraljaújhelyi Fegyház és Börtön-
ben. A gyűjtemény kialakításában 
a Sárospataki Református Teológi-
ai Akadémia és a Református Kol-
légium Tudományos Gyűjteménye 
nyújtott segítséget a büntetés-vég-
rehajtási intézetnek. A kötetek hit-
életük gyakorlásában segítik az el-
ítélteket. 

hogy a természetfeletti erők bizo-
nyos helyeken kimondottan kifej-
tik erejüket. A hosszú úton közö-
sen imádkoztunk, énekeltünk, be-
szélgettünk, ami még jobban egy-
ségesítette a közösségünket, lendü-
letet adott a jövő kihívásaihoz, az 
előttünk álló önkéntes munkához. 
Eddigi tevékenységünket a szere-
tet átadása, a másokra való odafi-
gyelés, az elesettek mellé állás igé-
nye táplálta. A Szent Margit Ka-
tolikus Karitász csoport már há-
rom éve aktívan tevékenykedik 
a városban.  Évente közel 13 000 
kg élelmiszer adományt gyűjtünk 
a Tesco áruházból az Élelmiszer-
bankkal együttműködve és a temp-
lomokban, így több mint 3000 rá-
szorulót támogatunk évente. Be-
vezettük öngondoskodó háztartási 
programunkat a hegyközi és bod-
rogközi településeken, 100 rászo-
ruló család dolgozik velünk. Azt 
vállalták, hogy földjeiket műve-
lik, így a vetőmagokat és a palán-
tákat a Karitász biztosítja nekik. 
Nyári tábort szervezünk rászoruló 
gyermekeknek. Vásárokat szerve-
zünk, ahol rendszerint a saját ké-
szítésű tárgyainkat árusítjuk, a ke-
resetből a helyi rászoruló családo-
kat segítjük. Részt veszünk az Egy-
millió csillag a szegényekért akció-
ban, bevételéből nehézsorsú gyer-
mekeknek vásárolunk karácsonyi 
ajándékot, hogy az ő számukra is 
öröm lehessen a karácsony. Krí-

zis segély programunkban lehető-
ségünk van arra, hogy hányatatott 
sorsú családoknak segítsünk akár 
elmaradt közüzemi számláik befi-
zetésében, gyógyszerek kiváltásá-
ban, gyógyászati segédeszközök 
beszerzésében. Szeretettel várjuk 
azon embertársainkat, akik elhiva-
tottságot éreznek a csoporthoz való 
csatlakozáshoz, hasonló tevékeny-
ségek végzéséhez. Aki megszólít-
va érzi magát, kérjük, jelentkezzen 
a sátoraljaújhelyi római katolikus 
plébánián.

Fehérné Tamás Mariann
Csoportvezető

Szent Margit Katolikus Karitász
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EGY KERIS ÖREGDIÁK TAPASZTALATAI A VILÁG EGYETEMEIN
Néhány évtizeddel ezelőtt talán 
még a sátoraljaújhelyiek közül is 
sokan tanultak orosz nyelven az 
akkori Szovjetunióban, különös-
képpen Moszkvában. Azóta hatal-
masat változott a világ; ugyanis ma 
már Szovjetunió sincs és a nemzet-

közi oktatás nyelve is az angol lett. 
Sok–sok olyan esemény történt to-
vábbá, amelyet akkor még szinte 
lehetetlen volt elképzelni. Valószí-
nűleg az is lehetetlennek tűnt, hogy 
egyszer majd egy volt sátoraljaúj-
helyi diák tanítsa Moszkvában az 
orosz hallgatókat közgazdaság-
tanra. Az pedig, hogy a Keri volt 
diákját szegény afrikai országok 
egyetemein is jól ismerik büszke-
ség a városnak is. Interjú Dr. Pász-
tor Szabolcs a Budapesti Corvinus 
Egyetem, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem és a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem oktatójával.
Hogyan kíséri az oktatói munká-
ját a tény, hogy Sátoraljaújhely-
ben született?
Alapvetően minden esetben, ha új 
hallgatókkal találkozom, egy rövid 
bemutatkozással kezdek, melyben 
kitérek szülővárosomra is. Ma-
gyarországon mindenki hallott már 
Sátoraljaújhelyről és sokan voltak 
is a Zemplénben. Külföldön azon-
ban rendszeresen képeket és tér-
képeket mutatok és elmondok né-
hány anekdotát is. Ausztrálitól Eti-
ópiáig és Brüsszeltől Kínáig min-
denütt felkapják a fejüket a hall-
gatók, amikor azt hallják, hogy 
van egy határok által kettéosztott 
város Kelet-Európában. Sokszor 
megpróbálják kiejteni a város ne-
vét és előfordult olyan is, hogy az 
interneten fellelhető képek alapján 
meglepetés prezentációt állítottak 
össze Sátoraljaújhelyről.
Hogy került az egyetemi kated-
rára? Esetleg ebben szerepet ját-
szott a Keri is?
Természetesen. Egy konkrét eset-
re pedig határozottan emlékszem 
is. A középiskolás éveim alatt fu-
tott Kun Miklós történész sorozata 
a televízióban, melyben annyi ér-
dekeset hallottam, hogy úgy érez-
tem, feltétlenül meg kell osztanom 
valakivel. Az egyik történelem óra 
végén odamentem hát a tanárnőnk-
höz Szabó Jánosnéhoz (Katika Né-
nihez) és megkérdeztem, hogy 

tarthatok-e előadást. Igen volt a 
válasz, és én nagyon örültem neki. 
Ezután pedig mindig kifejezetten 
örültem annak, ha lehetőségem 
volt valamilyen formában kiselő-
adást tartani és szerepelni. Nagyon 
örvendetes volt egyébként, hogy a 

középiskolai és az egyetemi éveim 
alatt talán az átlagosnál is több ta-
nárom volt és kivétel nélkül min-
denkitől lehetett valamit tanulni. 
Eleinte egyébként csak azt tervez-
tem, hogy főiskolán, vagy egyete-
men szeretnék tanítani, de ehhez 
hamar társult az angol nyelvű ok-
tatás igénye is. A külföldi oktatá-
si lehetőségekre kivételes lehető-
ségekként és kiváltságként tudok 
tekinteni.
Hogyan jött az angol nyelven 
való tanítás? Talán ennek is a 
Keri az oka?
A középiskola ebből a szempont-
ból is meghatározó volt. Az angolt 
viszonylag későn, 17 éves korom-
ban kezdtem el tanulni, mint má-
sodik idegen nyelvet. Akkor any-
nyira nagy hatással volt rám Szil-
ágyi Sándorné (Gabika néni), hogy 
nagyon hamar eldöntöttem, a lehe-
tő legjobban meg szeretnék tanulni 
angolul. Számomra annyira jó volt 
az oktatási stílusa, hogy igazából ő 
volt az egyetlen angol tanárom. Az 
a néhány kora reggeli, vagy késő 
délutáni óra elegendő volt ahhoz, 
hogy utána magamat képezzem.
Milyen egy mai orosz egyetemen 
tanítani?
Már hosszú évek óta járok a 
P l e k h a n o v 
R u s s i a n 
University of 
Economics-
re, Moszk-
vába. Ez egy 
1907-ben ala-
pított egye-
tem és ez volt 
a cári Orosz-
ország első 
k ö z g a z d a -
sági egyete-
me. Moszkva 
belvárosában 
található és 
nagyjából 70 
ezer hallgató 
jár ide, az or-
szág, de a vi-
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lág minden részéről. Volt már pa-
lesztin, zimbabwei, mongol, cseh, 
francia, belga hallgatóm is, így iga-
zán sokszínű a hallgatói közösség. 
Számomra nagyon megtisztelő, 
hogy a makro és mikroökonómia 
kulcsfontosságú kérdései mellett 

én mutathatom be az ottani hall-
gatóknak az európai integrációt 
és annak gazdaságtanát, és az Eu-
rópai Unió intézményrendszerét. 
Emellett pedig nemzetközi pénz-
ügyekhez kapcsolódó tantárgyakat 
gondozok. 
Milyen a mai Oroszország és 
azon belül Moszkva?
Moszkva egy igazi világváros, ahol 
mindent egybevetve nagyjából 15 
millióan laknak. Azok, akik évtize-
dekkel ezelőtt, a rendszerváltozás 
előtt voltak ma már rá sem ismer-
nének. A belvárosban szinte min-
denütt csillogó luxusautók és mé-
regdrága boltok vannak. Tökéletes 
a tisztaság és rendkívül jó a köz-
biztonság. Az oroszok pedig ta-
lán sokak számára ridegnek és hű-
vösnek tűnnek elsőre, de alapvető-
en nyitottak és segítőkészek. Külö-
nösen akkor igaz ez, ha viszonzás-
ként ők is ezt érzik. Olyanok iga-
zából, mint a kókuszdió, mert ne-
héz őket feltörni, de ha sikerül, ak-
kor könnyen barátkoznak.
Volt-e eddigi pályafutása során 
valamilyen meghatározó okta-
táshoz kötődő élménye?
2017 májusában Etiópiában, Addis 
Abebában történt egy nagyon meg-
indító esemény. Az utolsó egyetemi 

oktatási nap délutánján elbúcsúz-
tam az afrikai hallgatóimtól. Volt 
köztük szomáliai, ugandai, kenyai, 
dél-szudáni és szudáni, ruandai és 
természetesen etióp is. Mondanom 
sem kell, hogy ezek a hallgatók na-
gyon szerény körülmények között 
születtek és számukra a tanulás az 
egyetlen kiút a szegénységből. Bú-
csúzásképpen közös képeket is ké-
szítettünk és ekkor az egyik etióp 
fiú odalépett hozzám, levette a kar-
kötőjét és átadta nekem hálája jelé-
ül. Ez rendkívül megható volt és a 
karkötő az első afrikai utam egyik 
szép emléke azóta is. 
Összesen hányszor volt Afriká-
ban és milyen afrikai országok-
ban tanítani?
A szubszaharai kontinensen eddig 
ötször voltam és Etiópiában és Ke-
nyában tanítottam. Eljutottam to-
vábbá többek között a Dél-afrikai 
Köztársaságba, Ugandába, Ruan-
dába és Tanzániában is. Ezekben 
az országokban talán azt volt a leg-
érdekesebb látni, hogy milyen nél-
külözésben és szegénységben él-
nek az emberek még a harmadik 
évezred elején is. Ennek ellené-
re megelégedettek, de talán azt is 
mondhatom, hogy boldogok. Alap-
vetően az afrikai hallgatók nagyon 
nyitottak és érdeklődőek és gya-
korlatias tudást szeretnének. Őket 
az elméletek és a különböző mo-
dellek kevésbé érdeklik, azonnal 
meg szeretnék érteni a körülöttük 
lévő világot. 
Milyen jövőbeli tervei vannak 
még?
Valamilyen formában mindig is 
szeretnék oktatással foglalkozni, 
és jó tudni, hogy ez egyre nagyobb 
kihívás. Ha valaki nem kellően 
szuggesztív és gyakorlatias, akkor 
hamar elveszíti a hallgatók figyel-
mét. Az oktatás mellett mindig is 
fontosnak tartottam a tudományos 
és kutatási tevékenységet is. Két 
hazai MTA minősítésű folyóiratot 
(a Hitelintézeti Szemlét és az Eu-
rópai Tükröt) is gondoztam/gon-
dozok és emellett pedig a külföl-
di országokban szerzett tapasztala-
taimat felhasználva tovább folyta-
tom az üzleti életben is alkalmaz-
ható kutatásaimat.

fotók: Pásztor Szabolcs



52018. XXVII. évf. 7. sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

Tisztelt Kolléga! Kedves Náci!

Gondolatban már sokszor nagyon 
sok kérdést tettem fel Neked, de 
most jutottam le odáig, hogy gon-
dolataim, közlendőim egy részét le 
is írjam. Ennek apropója az, hogy a 
2018-as évet Semmelweis-emlék-
évnek nyilvánította a magyar kor-
mány, és se szeri, se száma a meg-
emlékezéseknek, a tudományos 
üléseknek, a szobor avatásoknak, 
a film- opera és színdarab bemuta-
tóknak, a történeti sétáknak, ame-
lyeket a Te emlékezetedre tartanak. 
Diákok utazhatnak a Rólad elne-
vezett orvostörténeti múzeumba, 
amely a lakásotok volt Budapes-
ten, és itt emlékkiállítás is látható. 
Az utókor többféle módon emléke-
zik Rád. 1992-től a Magyar Egész-
ségügy Napját, Semmelweis Nap-
nak is nevezik. 2011-től munka-
szüneti nap is születésnapod évfor-
dulója, július 1-je. Ilyenkor ünne-
pi keretek között országszerte, ki-
nevezéseket, elismeréseket adnak 
át. Így volt ez Sátoraljaújhelyen is, 
ahol jelenleg egy napot a szülésze-
ten dolgozok. Ismét új egészség-
ügyi miniszterünk van Dr. Kásler 
Miklós onkológus-professzor sze-
mélyében, aki az idei Semmelwe-
is nap előtt jelentette be a Nemzeti 
Egészségprogramot, amelynek öt 
alappillére van. A keringési, daga-
natos, mozgásszervi, gyermekko-
ri betegségek, és mentális zavarok 
megelőzése és kezelése a cél. Meg-
előzés. Újra és újra Rád kell gon-
dolni.  Milyen sokat tettél a kézfer-
tőtlenítés, a gyermekágyi láz meg-
előzése érdekében „Az egészség a 
korona az ember fején, de csak a 

beteg ember látja”. Hány meg hány 
haldokló gyermekágyas látta az or-
vosok fején a koronát, hiszen az 
évi 3000 szülőnőből 400 meghalt. 
Te az Ő fejükön is szeretted volna 
láttatni a koronát, de nem enged-
ték. Mentális zavarok. A mai napig 
nem tudjuk pontosan, hogy hogyan 
kerültél a döblingeni elmeintézet-
be, és mi történt ott 
Veled. Miért ért vé-
get az életed ko-
rán, 47 évesen? A 
boncjegyzőköny-
vet – hiába volt 
több próbálkozás 
- csak 112 év múl-
va sikerült megsze-
rezni. Agyonver-
tek, vagy a sérü-
lések miatt kaptál 
vérmérgezést? Az 
Egészségügyi Vi-
lágszervezet 2009-
ben kampányt indí-
tott „Ments életet! Moss kezet!” 
címmel. Azóta minden év május 
5. Kézhigiénés Világnap. Látod, 
megérte a kézmosás! Ma már tud-
juk, hogy a betegségek 80% száza-
léka közvetlen érintkezés útján ter-
jed. A kéz tekinthető a legszeny-
nyezettebbnek, a legfertőzőbb-
nek. Néhány óra leforgása alatt, 
akár 500-1000 baktérium is meg-
telepedhet tenyerünkön és ujjain-
kon. Egyes baktériumok akár 20 
percig, mások órákig, hetekig ké-
pesek életben maradni és fertőz-
ni. Boncolás utáni felületes kéz-
mosással, a szülőnőkhöz érő or-
vosi kéz fertőzött. A kézmosásnak 
különös jelentősége van az egész-
ségügyi intézetekben, és a Te felfe-

Az egészséges életmódhoz a he-
lyes táplálkozás és a rendszeres fi-
zikai aktivitás mellett a megfele-
lő folyadékfogyasztás is hozzájá-
rul, ami a nyári időszakban külö-
nösen fontos. Szervezetünk jelen-
tős mennyisége víz, ami az életkor-
ral változik. Egy csecsemő szerve-
zete átlagosan 70% vizet, a felnőt-
teké 60%-ot, de az idős embere-
ké 50%-ot tartalmaz.  Az életko-
ron kívül a testtömeg, az egészsé-
gi állapot, a fizikai igénybevétel és 
a hőmérséklet is befolyásolja a fo-
lyadékszükségletünket. A test víz-
tartalma szabályozza a testhőmér-
sékletet, a veseműködést, a szív- 
és érrendszer működését, segíti az 
emésztési folyamatokat és befo-
lyásolja idegrendszeri működésün-
ket is. Testünk folyadékellátottsá-
ga összefügg a fizikai és mentális 
egészségünkkel. Ha a folyadékbe-
vitel nem kielégítő fejfájás, fáradt-
ság, szédülés, koncentrációs zavar 

jelentkezik és tartósan fennálló de-
hidratáció több betegség kialakulá-
sát elősegíti. Többek között külön-
féle szájüregi betegségek, vesekö-
vesség vagy székrekedés, de csök-
kent szellemi teljesítmény is fel-
léphet. Ne várjuk meg, hogy szom-
júságot érezzünk, ugyanis az sok-
kal később jelentkezik, mint ahogy 
a folyadékhiány fennáll, az már a 
szervezet vészcsengője.

A javasolt bevitel az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hivatal 
(European Food Safety Authority 
=EFSA) ajánlása szerint közepes 
hőmérsékletnél, közepes fizikai 
aktivitás mellett a következő:

életkor folyadékszükséget
0-6 hónap 100-190 ml/kg/nap

6-12 hónap 800-1000 ml/nap
1-2 év 1100-1200 ml/nap
2-3 év 1300 ml/nap
4-8 év 1600 ml/nap

9-13 év fiúk: 2100 ml/nap
lányok: 1900 ml/nap

14 év felett férfiak: 2500 ml/nap
nők: 2000 ml/nap

Várandósság idején plusz 300 ml-
rel, szoptatás idején plusz 700 ml-
rel nő az ajánlott beviteli mennyi-
ség.Életkortól függetlenül a leg-
kedvezőbb, ha vizet fogyasztunk, 
ivóvíz, forrásvíz vagy ásványvíz 

formájában. Valóban csillapítja a 
szomjúságérzetet, könnyen hozzá-
férhető és az üdítőitalokkal ellen-
tétben nem növeli a napi energia-
bevitelünket. A változatosság je-
gyében az alábbi italokat is beil-
leszthetjük az étrendünkbe, ezek 
is hozzájárulnak a napi folyadék 
igény biztosításához: tea, limoná-
dé, 100%-os gyümölcs- és zöld-
séglevek, smoothie-k, tej, kakaó, 
tejes italok és turmixok, amelye-
ket ízlésünknek megfelelően íze-
síthetünk. Az italok mellett az éte-
lek is hozzájárulnak a szervezet 
hidratálásához a bennük található 
folyadékmennyiség által. Magas 
víztartalommal rendelkeznek töb-

tegedések pl.: fertőzések, hasme-
néssel járó betegségek, melyek so-
rán plusz folyadékot veszítenek. 
Gyerekeknél a hidratáció az aktivi-
tás mellett a szellemi teljesítmény 
miatt is hangsúlyos, hiszen renge-
teg újdonságot tanulnak nap mint 
nap és a jó folyadékellátottság jobb 
agyműködést eredményez. Tanít-
suk őket arra, hogy minden étke-
zéshez, a játék vagy a tanulás meg-
kezdése előtt és közben is igyanak 
és kínáljuk őket gyakran olyan in-
nivalókkal, amit szívesen fogyasz-
tanak! Idős korban az étvágy és a 
szomjúságérzet csökken, a memó-
ria romlik és a mozgás nehezítet-
té válik, ezáltal a kiszáradás veszé-
lye nagyobb. Figyeljünk a környe-
zetünkben élő idős emberekre, em-
lékeztessük őket az ivásra, legyen 
számukra könnyen elérhető helyen 
az ital, valamint a korábban felso-
rolt ételekből fogyasszanak napon-
ta. Vegyük figyelembe az egyes 
gyógyszerek hatását a hidratáci-
óra és segítsük őket abban, hogy 
a megfelelő folyadékbevitellel 
egészségesebbek maradhassanak!

Rozgonyi Katica
dietetikus, Erzsébet Kórház

dezésed, a kézfertőtlenítés mindig 
aktuális lesz. Napjainkban készült 
el egy miniszteri rendelet, amely a 
kórházi fertőzések megelőzésével 
foglalkozik. A betegségek meg-
előzéséről is Te jutsz eszünkbe. 
Hogyan tudtad elviselni, hogy ki-
nevetnek, kigúnyolnak, megaláz-
nak, örültnek, bolondnak nevez-

nek? Nem volt elég bi-
zonyíték, hogy 15%-
ról 1%-ra csökkent az 
anyai halálozás, ami-
kor bevezetted a klór-
vizes kézfertőtlenítést? 
Azt az egészségügyi 
statisztikát, amit Te al-
kalmaztál, máig a gyó-
gyítás minden terüle-
tén figyelembe vesz-
szük. Az angolszász-
ok Semmelweis-refle-
xet neveztek el Rólad. 
A kifejezés, azt az em-
beri magatartást jelen-

ti, amikor az új információ elutasít-
juk, a rögzült normák, megszokot-
tak miatt. Halálod után az utókor 
már méltón emlékezik Rád. 1906-
ban magyarul is kiadták a Gyer-
mekágyi láz kórtana, fogalma, és 
megelőzése című írásod. Ugyaneb-
ben az évben, Stróbl Alajos szobrát 
felavatták Budapesten. Chicagó-
ban a sebészek múzeumában a vi-
lág 10 leghíresebb orvosa között a 
te szobrod is ott van. Még kisboly-
gót is neveztek el Rólad. 1991-ben 
a bécsi női klinika vette fel a ne-
ved. 2013-ban munkád a Világ 
Emlékezte részévé vált. Tavaly a 
norvég Jens Bjorneboe Semmel-
weis című drámáját bemutatatták a 
Nemzeti Színházban. Az idei Mis-

kolci Operafesztiválon Ray Lustig 
amerikai kortárs zeneszerző Ró-
lad szóló operáját mutatják be. Jú-
lius 3-tól a Bélyegmúzeumban a 
világ összeg bélyege látható lesz, 
ami Rólad készült. Ebben az év-
ben Semmelweis kurzus indult Bu-
dapesten, amelyen 300 magyar és 
50 külföldi orvostanhallgató vesz 
részt. 1938-ban „Hogy élhessenek 
az anyák” amerikai rövidfilm Os-
car-díjat kapott. Tóth Endre 1940-
ben, Bán Frigyes 1952-ben, Kato-
na Zsuzsa 2014-ben készült filmjei 
is örök emléket állítanak Neked. 
Több életrajzi könyv és dráma is 
megjelent életedről. Mi volt a vét-
ked, hogy ellened fordult a világ, 
a kollégáid, a családod? A felesé-
ged még nevet is változtatott, és 
nem volt ott a temetéseden. A fiad 
öngyilkos lett.  Életedről Kányádi 
Sándor jut eszembe: 

„Aki megért
s megérted
egy népet
megéltet.”

Téged nem értettek meg, de a je-
lenben egy népet, a magyarokat él-
teted a világ minden táján, mert tu-
dod:

A világnak olyan
szögletin élünk,

ahol csak holtunkban
adják ki a bérünk.

Kollegiális barátsággal: Öcsi

Dr. Berzéky József
szülész-nőgyógyász főorvos

LEVÉL DR. SEMMELWEIS IGNÁCZHOZ

Semmelweis Ignác (1818-1865)

HIDRATÁCIÓ

bek között a gyümölcsök, 
zöldségek, levesek, mártá-
sok, főzelékek és pudingok, 
valamint az evés stimulál-
ja a szomjúságérzetet, ezál-
tal plusz folyadék elfogyasz-
tására ösztönöz. Hidratált-
ság szempontjából kiemelt 

figyelmet érdemelnek a gyerekek 
és az idős emberek.Mivel kisgyer-
mekkorban, magasabb a test víz-
tartalma, kiszáradás szempontjá-
ból ők eleve érzékenyebbek, ezt 
tovább erősítik a gyakori megbe-
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ARCUK, MINT MEGANNYI TITKOSÍRÁSÚ KÖNYVLAPOK
Léleknek erősítése megpróbálta-
tások idején.
Az Osztrák-Magyar Monarchia 
történeti korszakára is jellemző 
volt az állam, és egyház összefo-
nódása. Csernoch János bíboros- 
hercegprímás, 1914. decemberben 
– a Hadi beszédekben- helyesen 
mondta:„Az egyház hivatása nem 
az államok kormányzása, nem a 
nemzetközi jogviszonyok rende-
zése, hanem a halhatatlan embe-
ri léleknek elvezetése örök céljá-
hoz”. Ugyanakkor az anyagi, és 
szellemi erő a hatalmat, kölcsönö-
sen egymást támogatta. Ferenc Jó-
zsef „Apostoliként, „Isten kegyel-
méből” uralkodott. A kötelező val-
lásgyakorlás, hitoktatás és vallá-
si- erkölcsi nevelés áthatotta a tár-
sadalmat. Katonák számára is, áj-
tatosság és vallásos kötelmeik tel-
jesítését, amennyiben a szolgálat 
lehetővé tette, mindenkinek a kel-
lő időben engedélyezték. Nekik is 
kerülendő a vallás tárgyainak ki-
gúnyolása vagy becsmérlése, épp 
úgy mindaz, ami a különböző val-
lásfelekezetek között gyűlölködést 
idézhetett elő, Az Istenfélelem az 
erkölcsös életmódnak alapját ké-
pezné és a kötelesség hű teljesíté-
sére buzdít. Hogy ez mennyire le-
hetett hatékony, és hogyan nyilvá-
nult meg az emberek cselekedetei-
ben? - az már egy másik kérdés. Az 
egyházak 1. világháborús szerepe, 
azonban sokrétűbb, és árnyaltabb 
annál a gyakori sommás ítélkezés-
nél, hogy „a papok megáldották a 
gyilkos fegyvereket!”.De halljuk a 
kételyt is: Ha van Isten, akkor mi-
ért engedte meg ezt a borzalmas 
vérontást? 
„Mindezekhez fölvevén a hitnek 
pajzsát…”
A háborús készülődés fontos részé-
nek tekintették a katonák, és csa-
ládtagjaik lelki felkészítését, báto-
rítását is. Az újhelyi zászlóalj hon-
védjei, harctérre indulásuk előt-
ti napokban, egyházuk szertartá-
sain vettek részt. A város templo-
maiban ünnepélyes Istentisztele-
teket tartottak. A papok, és lelké-
szek buzdító, lelkesítő beszéde-
ket mondtak, áldást kérve, lelki vi-
gaszban részesítették a hadba vo-
nulókat. 1914. augusztus 14.-én 
a református és evangélikus hitű 
katonák magukhoz vették az Úr-
vacsorát. 15-én szombaton, a ró-
mai és görög katolikus vallású le-
génység gyónt és áldozott. A zsi-
dó vallású honvédek az Örökké-
valóhoz fohászkodtak, áldást kér-
ve. Némethy Bertalan titkár szavai 
után, a status quo izraelita hitköz-
ség mindnyájukat megvendégelte. 
Vasárnap szinte az egész város je-
lenlétében, a Dohánygyár mögöt-
ti gyakorlótéren, tábori misét tar-
tottak, amelyen a honvédek letet-
ték esküjüket. A misét Urbán Imre 
lelkész, és Tóth káplán, tábori lel-
kész celebrálta a gyártelepi ze-
nekar kíséretével. A háború ele-
jén Miklósy István görög katoli-
kus püspök körlevelez bocsátott 
ki: „Igazságos, önvédelmi harcot 

folytatunk nemzeti létünk ádáz el-
lenségeivel szemben. A szentírás 
szavai szerint, az igazság feleme-
li a nemzetet. Döntő győzelmet fo-
gunk aratni, ha a mindeneket böl-
csen intéző isteni Gondviselésben 
gyermeki odaadással, erősen, áll-
hatatosan bízunk. Hazafias öröm-
mel, megnyugvással, a győzelem 
reményével tölt el engem is kato-
náink vallásos érzülete, harci ké-
szültsége és lángoló lelkesedése.” 
Sokan tényleg így érezhettek ak-
kor, De hát ebben a bíztatásban ke-
verednek a dolgok, hiszen az isteni 
igazság nem mindig azonos az em-
beri, e világival.
„Az idvesség sisakját is fölvegyé-
tek, és a Léleknek kardját, amely 
az Isten beszéde.”
A frontvonal mögött Sátoraljaúj-
hely egyházai, és híveik hogyan 
vívták meg háborús küzdelmeiket? 
Kevéssé érzékeltethető, ha csupán 
azt mondjuk, hogy igen nehéz kö-
rülmények között, néha szinte em-
berfeletti erőfeszítéssel. Újhely-
ben, mint Felső-Magyarországnak 
a háború egyik leginkább kitett 
pontján hatalmas katona-tömeg 
mozgott. A városban éjjel-nap-
pal szakadatlan élénkség lüktetett. 
Amíg a tábori lelkészek nem érkez-
tek meg, a gyülekezetek papjainak 
saját egyházi feladataikon felül, a 
hadsereggel kapcsolatos tennivaló-
kat is el kellett végezniük. A tábo-
ri lelkészek alapvető feladata Isten 
igéjének és kegyelmének hirdetése 
a háborús szenvedések súlyos órá-
iban, a sebesült és beteg katonák 
lelki gondozása, a haldoklók átse-
gítése, temetési intéznivalók vol-
tak. A katonai lelkészek működé-
se nehéz és fárasztó volt, Hivatá-
sukat igencsak nehezítette, hogy a 
városban több mint tíz helyen szét-
szórt kórházakban kellett látogat-
ni a különböző helyiségekben el-
helyezett katonákat, összegyűjte-
niük. és csoportonként részesíteni 
őket a vallási vigasztalásból. Sze-
mélyes beszélgetést is folytattak 
a sebesült és beteg katonákkal, fi-
gyelmesen érdeklődve családi, ott-
honi helyzetükről, egészségi ál-
lapotukról. A katonák többnyire, 
őszinte bizalommal, és hittel, há-
lásan fogadták a reményteli, bízta-
tó, és megnyugvást adó szavakat. 
A lelkészek ellátták őket vallásos 
olvasmányokkal, imakönyvekkel, 
bibliával is. Az evangélikus egy-
ház a Karácsonyi, Húsvéti, és Pün-
kösdi Üzeneteket külön füzetben is 
kinyomtatta, amely még prédikáci-
ókat, imádságokat, és énekeket is 
tartalmazott. Az újhelyi tábori lel-
kész 100 példányt kapott, hogy a 
kórházban szenvedők ne nélkülöz-
zék Isten igéjét. Hiszen, különö-
sen az ünnepek – távol az otthon-
tól- nehezen elviselhetőek. A tá-
bori lelkészeket a katonai hatósá-
gok, és Újhely lakóinak tisztele-
te, segítőkészsége övezte. Más val-
lás lelkészeivel testvéri, és bajtár-
si együttműködést alakítottak ki. A 
kálvinista és lutheránus hívek ál-
talában közösen, jó összhangban 

munkálkodtak. A reformáció 400. 
évfordulója a világháború idejé-
re esett. 1917-ben a protestáns hí-
vek Újhelyben is ünnepeltek, töb-
bek között templomi hangverseny-
nyel is. A király 1916-os halálát 
fekete lobogók jelezték a templo-
mokon is, ahol mindenütt gyászis-
tentiszteletet, kegyeletes emlékbe-
szédeket tartottak. A római katoli-
kus templomban Sykora tábori lel-
kész misézett, amelyen részt vett 
az egész helyőrség. 
Egyházi élet Újhelyben, katonák 
között.
1915. október első vasárnapján, a 
római katolikus nagytemplomban 
katonai misét tartottak, a király – 
egyben, mint Legfelsőbb Hadúr - 
névnapját ünnepelték. Az Újhely-
ben települt brzezany- i katonai 
tartalék kórház férfikara egyházi 
dalokat énekelt, majd Sokaler Mi-
hály lengyel művész, és a quartett 
hegedűjátéka hangzott el. Ezután, 
dr. Domsitz Mihály törzsorvos fe-
lesége szólót énekelt. 1916 máju-
sában, a Dohánygyári kórház kert-
jét szépen feldíszítették. A fekvő, 
és gyógyuló katona-betegeknek 
Payer Ferenc esperes- plébános tá-
bori misét celebrált. A szertartás 
végeztével a kiváló tehetségű szó-
nok lélekemelő beszédet intézett 
a katonákhoz, amelyből a király 
és hazaszeretete csendült ki. So-
kan megjelentek Újhely társadal-
mából, köztük Szinyei Merse Ist-
ván főispán, aki 100 koronát adott 
át a sebesültek között szétosztan-
dó cigarettára, szivarra. 1915-ben 
Bialkó Győző kassai hitoktatót tá-
bori lelkésszé nevezték ki, és a sá-
toraljaújhelyi kórházakban teljesí-
tett szolgálatot. Kántor-tanító, és 
iskolai énektanár Szappanos Imre 
volt, aki az egyházi énekkart is 
vezette. Az újhelyi görög katoli-
kus egyház lelkésze Damjanovich 
Ágoston (1856-1937) zempléni 
főesperes volt.  Fia, Damjanovich 
József (1885-1965) tábori lel-
készkén szintén Újhelyben tevé-
kenykedett, majd 1917-ben harc-
téri szolgálatra rendelte ki a tábo-
ri püspöke. A háború elején, a re-
formátus egyház vezetői állása be-
töltetlen volt. A helyettes lelkész, 
Szombati- Szabó István nem csak 
a helyben állomásozó 10. honvéd 
gyalogezred 3.-ik, tábori zászló-
alj legénységét búcsúztatta 1914.-
ben. Augusztus 29-én a szintén el-
induló pótzászlóalj, és szeptember-
ben az újoncozott zászlóalj részére 
szolgáltatott Úrvacsorát, rendha-
gyóan hétköznap. Ezen részt vet-
tek a lutheránus katonák és tisztek 
is, akik két szín alatt, de térdepel-
ve vették fel az úrvacsorát. Az új-
helyi hadikórházakban hetenként 
1-2 alkalommal tartott Istentiszte-
letet a sebesültek és betegek szá-
mára. Szinte elkeseredetten írta 
ekkor: „Teljesen egymagam va-
gyok s ezeken, és a rendes lelké-
szi összes katedrális és adminiszt-
ratív teendőkön kívül a középisko-
lai hitoktatást is magam végzem.” 
A fiatal lelkésznek jelentős érde-

me, hogy szívügyének tekintette, 
az Újhelyben elhunyt katonák mél-
tó eltemetését: „Ezek közt volt már 
bosnyák, muzulmán vallású grátzi 
lakos, és kaukázusi tatár, moha-
medán orosz katona is, akik sebe-
sülten estek fogságba, és itt haltak 
meg. A kálvinista liberalismus, és 
az embertestvériség jegyében ma-
gam ajánlottam fel szolgálatomat, 
mint a legliberálisabb egyház pap-
ja, mert különben egyszerűen el-
földelték volna őket.” Fennmaradt 
egy saját kézzel írott levele, ame-
lyet az elhunyt katona családjá-
hoz küldött. Szombati-Szabó Ist-
ván (1888-1934). versei, és irodal-
mi munkássága is figyelemremél-
tó. 1916-ban jelent meg műve: „A 
halál szérűjén” címmel. Ebben a 
kötetben, az általa Újhelyben elte-
metett katonák adatait, nekrológ-
ját, és koporsóik felett elmondott 
imádságait gyűjtötte egybe. Meg-
ható szépségű a kegyeletes emlék 
megőrzése. Valóban embert próbá-
ló erőfeszítés kellett hozzá, hogy a 
háború következtében megsokaso-
dott munkában, még erre az érté-
kes írásra is volt energiája. A 3 ko-
ronás könyv tiszta jövedelmét sem 
tartotta meg, hanem az elhunyt ka-
tonák emlékére ajánlotta.1915 au-
gusztusában köszönt el az újhelyi 
gyülekezettől Szombati- Szabó Ist-
ván, Új lelkipásztoruk Enyedy An-
dor (1888-1966.) lett, segédlelkész 
Varga Lajos, kántor Szalay Béla 
volt. (folytatása következik)

Írta: Haraszty György
ny. őrnagy

Damjanovich József lelkész
Sátoraljaújhely

Damjanovich József görög kat. tá-
bori lelkész harctéri, egyházi füs-
tölője.
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A Zemplén Televízió műsora
2018.07.21. - 2018.08.10.

Július 21. Szombat
18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
18.30: Fogadj el nap Sárospatakon 
19.00: Megyei híradó
19.30: Zempléni programajánló
Július 22. Vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Zemplén Zenéi – Momento 
Vonósnégyes
Július 23. Hétf ő
18.00: Katedra
18.30:  Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: 50 éves a Chystal
Július 24. Kedd
18.00: Kovácsvágás 590 éves 
település 
18.30: Zempléni portré: Dr. Estók 
József
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik
Július 25. Szerda
18.00: Így készült a Mamma Mia!
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Tátrától a Tiszáig. 
Határmenti  televíziós 
együtt működés 

Július 26. Csütörtök
18.00:  Gombázzunk együtt ! 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Kutya jó koncert 2018.
Július 24. Péntek
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat új háza
Július 28. Szombat
18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
18.30: Zempléni portré
19.00: Megyei híradó
19.30: Zempléni Feszti vál 2017. 
Visszatekintő válogatás
Július 29. Vasárnap
18.00: A héten történt
18.45: Egyházi idő
Július 30. hétf ő
18.00: Nyelvőrzők beszélgetés 
Kerekes Barnabással 
18.30: Zempléni mozaik 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik 
Július 31. kedd
18.00: Zempléni mozaik

18.30: Nemzeti ségi magazin
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere
Augusztus 1. szerda
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Az USA-ban járt a Zsindely 
Népzenei Együtt es 
19.00: Hír7
19.20: A Tátrától a Tiszáig. Határ 
menti  televíziós együtt működés 
(ism)
Augusztus 2. csütörtök
18.00: Nemzetközi Hal és 
Vadételfőző Verseny
18.30: Terápia
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere
Augusztus 3. péntek
18.00: Sportról-Sporta
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Belgyógyász Konferencia 
Sátoraljaújhelyen 
Augusztus 4. szombat
18.00: Kipufogó válogatás a hét 
magazin műsoraiból
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Megyei híradó
19.30: Zempléni programajánló
Augusztus 5. vasárnap
18.00: A héten történt
18.45: Zemplén zenéi. Válogatás a 
Zempléni Feszti vál koncertjeiből

AHONNAN NEM VÁGYIK EL SENKI

Augusztus 6. hétf ő
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Semmelweis Nap 
Sátoraljaújhelyen
19.00: Hír7
19.20: Ruzsa Magdi Sárospatakon 
Augusztus 7. kedd
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Erdőjáró Futrinak újra 
száguld
19.00: Hír7
19.20: XXVII. Zempléni Feszti vál 
Sárospatak 
Augusztus 8. szerda
18.00: Komolytalan zene. Patak 
P’Art Minifeszti vál Sárospatakon
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20:Nyitott  Pincék Károlyfalván
Augusztus 9. csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt !
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Városnap és Csülökfőző 
Verseny Pálházán 
Augusztus 10. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: XIV. Zemplén Minősítő 
Társastánc Feszti vál és 
Koreográfus Verseny 

Minden esztendőben egy hétre 
vendégül látja a határon túli fi ata-
lokat a Várhegy Üdülőben Ignácz 
András és felesége. Már az ötlet is 
tőlük származik, hiszen 9 éve mi-
kor a tábor elindult éppen Ők aján-
lották fel a sóváradi gyerekeknek 
ezt a lehetőséget. Azóta minden 
esztendőben a Nyolc Ország Egy 
Nemzet tábor fi ataljaival indul a tá-
bori szezon. Ez az egy hét együtt-
lét a Vár-hegyen nagy élmény a fi -
ataloknak, szinte haza sem akarnak 
menni..Idén éppen 20 éve, hogy az 
üdülőről lekerült a lakat, és elindult 
újkori történte. 
Mint a mókus.
Biztos sokszor csendült fel a nóta 
a sátoraljaújhelyi SZOT GYER-
MEKÜDÜLŐBEN, ahol több mint 
500 fi ú énekelte együtt a dalt. Mert 
a tábor 1970-73 között a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsának Fiú 
Szakmunkás Üdülőjeként épült. 
Lányok sokáig nem táborozhat-
tak itt. Később egyetemisták, főis-

kolások őszi szüret idején szálltak 
meg a Vár-hegyen. Aztán, ahogy 
az akkor volt, jött a rendszerváltás 
és bezárták. 1993-1998 között nem 
igen akadt rá vevő, de egy karácso-
nyi séta alkalmával az Ignácz há-
zaspár érdeklődését felkeltette az 
épület. Mi lenne, ha…

100 éves fenyőket nem lehet ven-
ni...
„Én 1998-ban már több éve vállal-
kozó voltam, de valahogy minden-
hol szűk volt nekem a hely. A Pipa 
Söröző, 
a Hen-
r i e t t a 
után úgy 
éreztem 
itt aztán 
mindent 
meg le-
het va-
l ó s í t a -
ni. A fe-
leségem 
p r ó -
bált lebeszélni, hiszen láttuk mi-
lyen állapotban vannak az épüle-
tek, és akkor a közművek állapotát 
még nem is ismertük. Én mondtam 
neki, hogy ne az épületeket lássa, 
hanem a lehetőséget, a csodálatos 
természeti környezetet. 100 éves 
fenyőket nem lehet venni, azt csak 

örökölni le-
het.... Ak-
kor még 
csak sej-
tettem, ma 
már azt 
is tudom, 
hogy 1906-
ban tele-
pítették az 

üdülőt övező fenyőket. Nekem 
már akkor érték volt ez is. Igaz 
más nem sok minden volt itt szép 
akkor” – mondja András nevetve. 
Ne egy legyek sorban, hanem 
egy, aki más…
A Várhegy Üdülő ma már mini vá-
rosként működik nyaranta. Tavasz-
tól késő őszig egymást érik a tábo-

rok, és a hétvégéken a szerencsé-
sebb párok itt tarthatják az esküvő-
jüket. A szerencsésebbek, akik bíz-
tak magukban, kitartásukban és két 
évre előre foglaltak időpontot. Már 

2 0 2 0 -
ra is van 
e s k ü -
vői fog-
lalás, tá-
bori hely 
p e d i g 
egy sem. 
„Ezt so-
kan nem  
is hi-
szik el- 
m o n d -

ja András. Pedig így van. Az egy-
házi táboroztatók, a református, 
baptista, adventista gyülekezetek, 
egyetemi gólyatáborok, középis-
kolai rendezvények szervezői már 
megszokottan járnak vissza hoz-
zánk. Ez azért is van, mert az üdü-
lőt az egyházi táborok igényeihez 
alakítottuk. A debreceni reformá-
tus gyülekezet lelkipásztorának ta-
nácsaira is hallgatva fejlesztettünk. 
Így lett szinte minden szobánk für-
dőszobás, lett magasan felszerelt 
apartman, motel, medence, rendez-
vényterem, és kápolna. Ez utóbbi 
nekem is nagy vágyam volt, egy 
betegség pedig megerősített az épí-
tésében. Szerintem ez a kis temp-
lom és környezete lett a legbelső-
ségesebb helye a területünknek.”
Lelki wellness, együtt lenni.
A szépen kialakított szobákon, für-
dőszobákon kívül is van mit néz-
ni. A sok virágot, rózsát, leandert, 
hortenziát. A 20 éves vörösfenyő-
ket, amelyeket akkor telepítették, 
amikor a tulajdonosaik megvették 

az üdülőt. A sok fa és növény ott-
honossá teszi a több mint 5 hek-
tárnyi területet.Valahogy nem érzi 
elveszve magát benne a látoga-
tó. „Miközben arra törekedtünk, 
hogy minél komfortosabb szállás-
körülményeket alakítsunk ki, rá-
jöttünk arra is, hogy az itt táboro-
zók egy részének épp azért jó itt, 
mert együtt vannak más embe-
rekkel. Egy debreceni református 
hölgy fogalmazta meg ezt nekem: - 
Tudja mikor voltam itt a legboldo-
gabb? Amikor 16 asszony volt egy 
szobában, és egész este beszélget-
tünk. Akkor jöttem rá, hogy bár az 
emberek különbözőek, aki ide jön 
kíváncsi a másikra, ezért szeret itt 
lenni. 
Jöjjenek, nézzenek szét!
A régi SZOT Üdülőből 2018-ra or-
szágosan is népszerű, nagy létszá-
mot befogadni képes szálláshely 
lett. Tudom, hogy sokan szeretnék 
megnézni mi lett a régi ifjúsági tá-
borból. Van, aki azért, mert táboro-
zó volt itt, más azért, mert itt dol-
gozott. Fénykorában közel 70 em-
ber kapott itt munkát. Ezért a fe-
leségemmel arra gondoltunk, hogy 
ősszel, szezon után rendezünk egy 
nyílt napot. Bemutatjuk az üdü-
lőt, elmeséljük a történetét. Bejár-
juk a pincétől a padlásig. Az üdü-
lő facebook oldalán fogjuk megad-
ni az időpontot, és regisztrálni le-
het majd, hogy tudjuk mennyi em-
ber kíváncsi ránk.  Jöjjenek el, és 
nézzék meg, miért nem vágyik el 
innen senki. Mi sem.” 

Kassai-Balla Krisztina
Fotó: Ignácz András
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VASÚTI PÁLYA FELÚJÍTÁSA

ÚJHELYI KÖRKÉP

Július 2-án megkezdődött a Mezőzombor-Sátoraljaújhely közötti vasútvonal utolsó régi mintegy 3 km-es szakaszának elbontása. A Sárospatak vas-
úti átjárótól Sátoraljaújhely irányába az ártérig a Vasútépítő Kft. szakemberei egy speciális szerelvénnyel a Platov daru segítségével emelik a szerel-
vényre a régi pályatestet. Ezzel egy időben az új nyomvonalon megkezdődtek az előkészületek a földmunkákhoz. A tervek szerint évvégére már itt 
is hegesztett pályán roboghatnak a vonatok, és 2019-ben már beindulhat villamos vontatás is! Szöveg és fotó: Tóth István


