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"ÉDES MIENK"
„A nyelv nem az enyém, nem a 
tiéd, hanem az édes mienk.” Ka-
zinczy Ferenc sokszor idézett 
mondata juthat az eszünkbe akkor, 
amikor azokra gondolunk, akik az 
anyanyelvápolásért ma is sokat 
tesznek. Sátoraljaújhelyen jól is-
merjük őket. Az "Édes Anyanyel-

vünk" nyelvhasználati verseny or-
szágos és Kárpát-medencei dön-
tőjének büszke házigazdája im-
már 46. éve a város. Így nem csak 
a helyi anyanyelvápolók, de az or-
szágban és a határon túl élő nyel-
vészek, professzorok, egyetemi és 

középiskolai tanárok is jó isme-
rősei Sátoraljaújhelynek, és im-
már 10 éve a MAGYAR NYELV 
MÚZEUMÁNAK. Az újhelyiek-
nek természetes, hogy október vé-
gén több mint kétszáz diák és kísé-
rő tanár tölti itt a hétvégéjét. Mesz-
sze viszik a város hírét. Hogy ez 
a hír jó legyen, ahhoz sok ember 
munkája kell. Az önkormányzat, 
és élén Szamosvölgyi Péter min-
dig fontosnak tartotta, hogy a dön-
tő minden résztvevője jól érezze 
magát Kazinczy földjén. Jól szol-
gálja az „ÜGYET” a város veze-
tője -mondta Kerekes Barnabás az 
Anyanyelvápolók Szövetségének 
alelnöke, aki Juhász Judit elnök 
asszonnyal együtt adta át a Kazin-
czy-díj Alapítvány Péchy Blanka 
emlékére alapított díját. Az alel-
nök kiemelte, nem csak a közép-
iskolai vetélkedő megszervezésé-
hez nyújtott támogatásért, de az 
elmúlt öt évben az ifjúsági anya-
nyelvi táborhoz nyújtott segítsé-
gért, a nyelvápolás iránti elkötele-
ződésért találták érdemesnek erre a 
díjra. Az elismerést 1994 óta léte-
zik, településvezető első alkalom-

mal kapta meg ezt. Néhány hét-
tel később november 11-én a Ma-
gyar Nyelv Napján újabb elisme-
résben részesült a polgármester. A 
magyar nyelvért, Széphalom esz-
méjéért és a Magyar Nyelv Mú-
zeumáért végzett kiemelkedő te-
vékenységéért, az Anyanyelvün-
kért és Széphalomért díjat ve-
hette át. Az elismerést Kováts Dá-
niel, és Fehér József után kapta 
meg Szamosvölgyi Péter. A mú-
zeum nyugalmazott igazgatója 
Fehér József a méltatásban kitért 
arra is, hogyan kapcsolódik össze 
a verseny története, a nyelvmúze-
um ügye és a polgármester mun-
kája. Két évtizede városvezetőként 
éppen a nyelvhasználati verseny 
megnyitóján mondta el első hiva-
talos beszédét, néhány évvel ké-
sőbb pedig a Magyar Nyelv Múze-
umának ötletétől az építéséig min-
den fontos fordulóponton együtt 
dolgozott a csapattal. Az, hogy az 
egykor csak álmodott nyelvmú-
zeum már a 10. évfordulóját ün-
nepli, és nem csak itthon, de ha-
táron túl is igen ismert, a város-
vezető egyik legnagyobb sikeré-

nek tartja, de mindkét díj meglep-
te. „Nem tettem mást, mint ami a 
feladatom polgármesterként. Ten-
ni azt, ami ennek a városnak, tér-
ségnek, országnak jó. Dolgoztam 
azért, hogy a múzeum megépül-
jön, hogy a nyelvápoló versenyek, 
táborok kiválóak legyenek, hazája 

legyen a nyelvnek Széphalom. Nem 
egyedül tettem, ebben a munkában 
szép számmal voltak közreműkö-
dőim, akikkel együtt dolgozunk to-
vább. Nagyon jólesik az elismerés, 
köszönöm szépen.”
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Sátoraljaújhelyen az önkormány-
zatnak 353 lakásbérleményről és 
129 lakóépületről kell gondos-
kodni. A számok alapján a lakás-
gondokkal küzdőknek jó hír, hogy 
szociális alapon az újhelyi önkor-
mányzat nagy eséllyel biztosítani 
tud lakást azoknak, akiknek ez az 
egyetlen lehetőségük arra, hogy fe-
dél legyen a fejük felett. Az én há-
zam az én váram. Tartja a mondás, 
és bizony vannak, akik ezt úgy ér-
telmezik, hogy a bérlemény eseté-
ben semmilyen felelősséggel nem 
tartoznak, csak használják, rosz-
szabb esetben lelakják azt. Rossz 
tapasztalatok mentén a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Vagyongazdál-
kodási Bizottság és a polgármes-
teri hivatal vagyongazdálkodási 
osztálya egyre több szabályzóval 
élt, hogy Sátoraljaújhelyen való-

ban csak azok kaphassanak lakást, 
akik azt szerződésnek megfelelő-
en használják. Ami a lakbér, a re-
zsi megfizetését és a lakás rendel-
tetésszerű használatát jelenti. Eze-
ket a szabályzókat most az önkor-
mányzat tulajdonában lévő laká-
sok, nem lakást szolgáló helyisé-
gek bérletére vonatkozó helyi ren-
deletbe is beépítették. A hatéko-
nyabb lakás és helyiség gazdálko-
dás egyik főbb változása, hogy ön-
kormányzati ingatlan ezentúl csak 
egy éves szerződéssel bérelhetők 
Sátoraljaújhelyen. Amennyiben 
minden a szerződésnek megfelelő-
en történik a város jegyzője hiva-
talból hosszabbítja a bérlést, ám ha 
bármilyen probléma áll fenn, akkor 
a szerződés megszűnésével az ön-
kormányzat és a bérlő között nincs 
hosszú, akár évekig tartó pereske-

dés. Az ingatlan is 
könnyebben vissza-
kerül, és újra kiad-
ható. A rendeletmó-
dosítás tartalmaz-
za azt is, hogy azok 
a szociális bérlakást 
igénylők, akik két 
éven belül mond-
tak vissza számukra 
felajánlott lakáso-

LAKÁS-GAZDÁLKODÁS
kat, kizárják az új pályázatokból. 
Nincs lehetőség továbbá a bérle-
mény tovább értékesítésére, albér-
letbe adására. Kikerül a rendelet-
ből a lakások felújítását, nyílás zá-
rók cseréjét vállaló bérlők lakbér-
ének csökkentése. Azt csak a tu-
lajdonosok, vagyis az önkormány-
zat végezheti el. A rendeletmódo-
sítás nem jelent lakbér emelést, de 
annak a szándéknak a megerősí-
tését igen, hogy a város törekszik 
a piaci alapon bérbe adható laká-
sok számának növelésére. Erre irá-
nyulnak a saját tulajdonú ingatlan-
jaik felújításai, melyet közmunka-
program pályázatokból, saját erő-
ből, egyéb uniós forrásból folya-
matosan végeznek városszerte. A 
piaci alapon bérelhető lakásokat 
liciteljáráson keresztül lehet meg-
szerezni, a liciteljárást szintén sza-

bályozza az új rendelt, ahogyan azt 
is, melyek azok az utcák, ahol ki-
zárólag piaci, vagy városérdekből 
ad ki bérlakások az sátoraljaújhelyi 
önkormányzat. A fiatalok többsége 
Sátoraljaújhelyen is saját tulajdonú 
lakások megszerzésére törekszik, 
de hogy a város segítse az itt letele-
pedi szándékozó párokat, több tá-
mogatási formát is bevezettek. Az 
egyik legújabb az ESÉLY-OTT-
HON pályázat, amelynek kereté-
ben 14 önkormányzati lakás újul 
meg, amelybe 28 fiatal költözhet 
be hamarosan. A cél pedig, hogy a 
piaci alapon bérbe adható lakások 
jó alternatívát jelentsenek az élet-
kezdéshez Sátoraljaújhelyen.
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ÚJHELYI MOZAIK
Megújult a Szentháromság kápolna

A Rákóczi utcán álló Szentháromság kápolna felújítását kezdeményez-
te a város polgármestere. A kis templom 1710-ben épült, a térségben ter-
jedő pestisjárvány után fogadalmi templomként. Alapja nincs, ezért vi-
zesedése, állagának megóvása mindig nagy feladat volt. Mivel egy szép 
műemlék jellegű épületről van szó, a város vezetői szerették volna, ha 
az megmarad az utókornak. Megkeresték hát az önkormányzatnak dol-
gozó vállalkozókat, akik felajánlották, hogy anyagáron segítenek a rend-
betételében.

Szociális Munka Napja 
Idén először valóban munkaszüneti nappal ünnepelhették a szociális 
ágazatban dolgozók napjukat, november 12-ét. Sátoraljaújhelyben az ezt 
megelőző hétvégén az Egyesített Szociális Intézmény dolgozóinak ün-
nepi értekezletet tartottak. A találkozón átadták az intézmény igazgatójá-
nak dicsérő oklevelét is, melyet idén Dománé Szebényi Éva, munkaügyi 
főelőadó kapott meg.

Új sportpályák az állami általános iskolákban
Újhelyi iskolák is részesültek a Sárospataki Tankerületi Központ pályá-
zatából. Az állami iskolafenntartó 12 iskolájában újulnak meg az udva-
rok. Sátoraljaújhelyen a Kazinczy, Jókai és Esze iskolákban lesz új, biz-
tonságos, gumiborítással ellátott sportpálya. A közösségi terek megújítá-
sa eszközbeszerzést is tartalmaz, amely mini játszóterek kialakítására ad 
lehetőséget az intézmények udvarán.

Látogatóbarát várfejlesztés
Új parkoló, látogatói fogadóépület, útfelújítás, a vár eddig feltárt részei-
nek állagmegóvása. Mindezeket tartalmazza az a pályázat, amelynek se-
gítségével tovább folytatódhat az úhelyi vár turisztikai vonzerejének nö-
velése. Sátoraljaújhely a „Zempléni és abaúji várak fejlesztése” című 
programból 1,6 milliárd forintot költhet el az erődítmény bemutatását 
segítő beruházásra. 

Újhely a Nagy Háborúban
Megnyílt a PIM-Kazinczy Ferenc Múzeumának legújabb időszaki kiállí-
tása, amely Sátoraljaújhely, mint Zemplén Vármegye központjának első 
világháborús történetét dolgozza fel. A tárlatban nem csak a korábban el-
indított gyűjtésből származó helytörténeti vonatkozású tárgyakat, fotó-
kat, relikviákat mutatják be, de ízelítőt kap a látogató abból is, milyen 
volt a hangulat a háború idején a városban. Megelevenedik egy kávé-
ház, és audiovizuális eszközökkel néhány újhelyi nagypolgárt, városve-
zetőt (Dókus Gyula, Windischgraetz Mária) is megidéznek a fellelt leve-
lezések, iratok által. 

A polgármester decemberi ösztöndíjasa
A Polgármester Ösztöndíjasa decemberben Demeter Alexandra, a Kos-
suth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola”gyakorló 
ápoló” szakképző évfolyamos tanulója. Alexandra szorgalmas, megbíz-
ható diák. Versenyek állandó szereplője: pl. „Ápoló leszek”, „AIDS”, 
„Föld napja pályázat”, melyeket meg is nyert. Részt vett megyei helyes-
írási versenyen, ahol megyei 3. helyezést sikerült elérnie. A Miskolcon 
rendezett Kossuth Zsuzsa rajzverseny első helyezettje volt. Részt vett az 
„Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny”-en, az iskola képvisele-
tében az országos fordulón különdíjas lett. Gratulálunk az elismeréshez!

ÚJHELYI KÖRKÉP
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MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.

Szolgáltatásainkról és viszonteladó  
partnereinkről bővebb információ:  
www.nmzrt.hu

Vásároljon indulás előtt autópálya-
matricát okostelefonjáról gyorsan, 
egyszerűen és biztonságosan.
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AZ ÉLETEM EZ A KÓRHÁZ

Az Újhelyi Diákok Baráti Körének 
őszi programjából

Városunk egyik kiváló - mindíg 
érdekes programokat kínáló - ci-rdekes programokat kínáló - ci-ínáló - ci-náló - ci-áló - ci-ló - ci-ó - ci- - ci-
vil szervezete 45 érdeklődő tag-érdeklődő tag-rdeklődő tag-
gal Észak-Erdély irodalmi hagyo-Észak-Erdély irodalmi hagyo-szak-Erdély irodalmi hagyo-ély irodalmi hagyo-ly irodalmi hagyo-
mányokban, történelmi helyszí-ányokban, történelmi helyszí-nyokban, történelmi helyszí-örténelmi helyszí-rténelmi helyszí-énelmi helyszí-nelmi helyszí-í-
nekben, s nem utolsósorban ter-ósorban ter-sorban ter-
mészeti szépségekben bővelke-észeti szépségekben bővelke-szeti szépségekben bővelke-épségekben bővelke-pségekben bővelke-égekben bővelke-gekben bővelke-
dő emlékhelyeinek felfedezésé-ékhelyeinek felfedezésé-khelyeinek felfedezésé-ésé-sé-é-
re indult. A Partium a szülőhelye a 
Nyugat vezéregyéniségének, Ady 
Endrének, és a �imnusz költőjé-ének, és a �imnusz költőjé-nek, és a �imnusz költőjé-és a �imnusz költőjé-s a �imnusz költőjé-öltőjé-ltőjé-é-
nek, Kölcsey Ferencnek is. Jártunk 
Érmindszenten (ma Adyfalva) és 
Sződemeteren, ahol “csupa legen-
dák és jelek” emlékeztetnek azok-ák és jelek” emlékeztetnek azok-k és jelek” emlékeztetnek azok-és jelek” emlékeztetnek azok-s jelek” emlékeztetnek azok-ékeztetnek azok-keztetnek azok-
ra, akikre - mi, magyarok - joggal 
lehetünk büszkék. Koltón a barokk 
stílusú Teleki-kastély felújítás mi-ílusú Teleki-kastély felújítás mi-lusú Teleki-kastély felújítás mi-ú Teleki-kastély felújítás mi- Teleki-kastély felújítás mi-ély felújítás mi-ly felújítás mi-újítás mi-jítás mi-ítás mi-tás mi-ás mi-s mi-
att nem látogatható, de a másfél 
hektáros parkban megcsodálhat-áros parkban megcsodálhat-ros parkban megcsodálhat-álhat-lhat-
tuk Pogány Gábor Benő szolnoki 

szobrászművész a padon ülő há-ászművész a padon ülő há-szművész a padon ülő há-ész a padon ülő há-sz a padon ülő há-ülő há-lő há-á-
zaspárt, Petőfi t és Szendrey �úli-árt, Petőfi t és Szendrey �úli-rt, Petőfit és Szendrey �úli-és Szendrey Júli-s Szendrey Júli-úli-li-
át ábrázoló, a festői tájba illő alko-t ábrázoló, a festői tájba illő alko-ábrázoló, a festői tájba illő alko-brázoló, a festői tájba illő alko-ázoló, a festői tájba illő alko-zoló, a festői tájba illő alko-ó, a festői tájba illő alko-, a festői tájba illő alko-ájba illő alko-jba illő alko-
tását. Ez a festői szépségű termé-ását. Ez a festői szépségű termé-sát. Ez a festői szépségű termé-át. Ez a festői szépségű termé-t. Ez a festői szépségű termé-é-
szeti környezet ihlette a magyar 
irodalom legismertebb költőjének 

ÉSZAK-ERDÉLY

Állok a kórházi udvar sötétjében, 
biciklimre támaszkodok. A frissen 
lehullott hó, mint egy óriási lepe-
dő borítja be a parkot. Sok a var-
jú: foltok a lepedőn. Egy hangos 
látogatói csoport zajára felröppen-
nek és megtisztul a lepedő, hófe-
héren takarja be a kórházat: eddi-
gi életem 36 évének helyszínét. 60 
év! Mi minden történt ennyi idő 
alatt? Szinte itt születtem. Akkor 
még csak egy épületből állt az egy-
kori laktanya város, amelyből kór-
ház lett a város szélén.

Az életemet és ikertestvérem életét 
Velkey Professzor mentette meg. 
Emlékszem, negyedikben eltörtem 
a csuklómat, a főépület “SZTK”-
jában láttak el. Feltűnt, hogy Mol-
nár főorvos volt a röntgen orvos és 
Molnár volt a sebész főorvos neve 
is. A biztosító 200 forintot fizetett 
nekem: de boldog voltam! A sér-
vemet Felházi Csöpi operálta, nem 
értettem, de nem mertem megkér-
dezni a nevét. Sokáig ezután nem 
volt közöm a kórházhoz, csak tud-
tam, hogy van egy nagy intézmény 
a Katowicze lakóteleppel, az ABC-
vel szemben, a városi könyvtár és a 
nővérszálló közelében. Mindenkit 
felkavaró hír volt a nővér gyilkos-
ság, a Labanc Anna ügy. A közép-
iskola után nem vettek fel az egye-
temre, a kórházban kellett dolgoz-
nom. Édesapám - évtizedekig kör-
zeti orvos Sajószentpéteren - vitt el 
a Szentpéteri kapui kórházba (mert 
mi csak így hívtuk) és kérte meg 

az igazgatót, Molnár Györgyöt, aki 
éppen akkor váltotta Szabó Istvánt, 
hogy dolgozhassak egy évet ott a 
kórházban. Érdekes, ma már mun-
kaerőhiányról beszélünk, akkor az 
1800 Ft-os bérért is több tíz ember 
pályázott. Nem kulcslyukon át is-
mertem meg a megyei kórház vi-
lágát, nyitott ajtókon és ablako-
kon keresztül. Mogorva, hatalmas 
intézmény lett ekkorra már a kór-
ház. Később tudtam meg, hogy ak-
kor már 3000 ágyas volt és nagyon 
sok szakmával rendelkezett. Az az 

egy év, a régi nagy öregek 
megismerésének ideje volt. 
Földvári Főorvos, Prónay 
Gábor, Tass Gyula, Török 
Tanár Úr, Herczeg Lász-
ló, Csató Péter, mind, mind 
számomra elérhetetlen ma-
gasságokban dolgozó em-
berek, tudósok voltak. Én 
a kórház hátsó udvarában 
ismerkedtem az egészség-
üggyel. Földesiné Sárika, 

Tasnádi „Professzor Úr”, aki a mű-
tős munka rejtelmeire megtanított, 
Vilma műtősnő, �ankovics Misi az 
elegáns sebész és sokan mások ala-
kították életemet. A nővérkék, fia-
talok, kedvesek. Sokszor visszajár-
tam, megszerettem a kórházat, or-
vosként a baleseti sebészet új fő-
orvosa rémisztett meg, Bárány Ist-
ván volt a tanárom. A kórház is fej-
lődött, “E“ szárnyat építettek a se-
bészethez. A Belgyógyászatot re-
konstruálták és megyei vezető kór-
ház lett. Az az örök rivalizálás az 
Erzsébet, a Vasgyári, valamint a 
Megyei Kórház között… Hatalmas 
méretű, de nem klinikai tudású 
volt az intézmény, minőségi válto-
zás kellett. Láttam Katona Zoltán, 
Mészáros János és Sótonyi Gábor 
erőfeszítéséit ennek érdekében. 
Velkey Professzor révén a GYEK 
a kórház zászlós hajója lett. Egye-
temi Oktató Kórház lettünk. Úgy 
éreztem, nekem is részt kell venni 

ebben a munkában. Orvosigazgató 
lettem, megtanultam mindent, amit 
lehetett és közben megismertem a 
kórháznak nemcsak a hátsó udva-
rát, nemcsak a konyhát, a mosodát, 
a kórbonctant, a gazdasági nővé-
rek világát, hanem az egész intéz-
ményt. Főigazgató lettem, jött az új 
világ, az informatika és a technoló-
giai váltás korszaka, Európai Unió, 
pályázati lehetőségek. Mondhat-
nánk, jókor voltam jó helyen. Ez 
igaz, de ezt lehetőséget ki is kel-
lett tudni használni és élni kellett 
vele. Mennyit kilincseltem, hány-
szor megalázkodtam. Hatalmas 
terveket szőttünk. Ebben az idő-
ben már az osztályvezetői garni-
túra második, harmadik generáci-
ója cserélődött ki. Megpróbáltunk 
együtt, velük egy 21. századi kór-
házat építeni! A Csillagpont kór-
házat. Csillagpont Kórház! Soha 
nem felejthető projekt. Most itt ál-
lok előtte, ebben a hóval borította 
parkban. Modern épület helikopter 
leszállóval, csőpostával, automati-
zált laborral, CT-kkel, MR-ekkel, 
értő szakemberekkel, kollégák-
kal, barátaimmal. Az ország má-
sodik legnagyobb kórháza, megke-
rülhetetlen intézmény. Természe-
tesen mindig voltak ellenlábasok, 

a terveket meg nem értők, fanyal-
gók, de hol nincsenek? A nővérek, 
szakdolgozók között mindig ba-
rátokat és megértő segítőket talál-
tam. Ismét a nővérszállóra és a la-
kótelepre gondolok. Egészen más-
ként néz ki most a lakótelep, meg-
újult. A nővérszálló üres, hányszor 
szöktem be oda az ablakon. Mo-
dern, európai a Csillagpont Kór-
ház, az enyém is. Rádióval, strand-
dal, egészségmegőrző központ-
tal, óvodával (ilyenek máshol nin-
csenek), gyógyulásban reményke-
dő betegekkel, sok-sok baráttal. 
Minden sikerének örülök. Bánt, ha 
bántják. Késő van, bekapcsolom 
biciklim lámpáját, felülök rá, visz-
szanézek. Köszönök, de nem távo-
zok, csak búcsúzom a 60 éves me-
gyei kórháztól.
Barátaim! Vigyázzatok rá!

Dr. Csiba Gábor
főigazgató, főorvos 2000-2017

ui.: 1958. december 8-án nyílt meg 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház

Koltón írott versei közül irodal-ón írott versei közül irodal-n írott versei közül irodal-írott versei közül irodal-rott versei közül irodal-özül irodal-zül irodal-ül irodal-l irodal-
munk egyik remekművét, a Szep-ét, a Szep-t, a Szep-
tember végén című szerelmes ver-égén című szerelmes ver-gén című szerelmes ver-én című szerelmes ver-n című szerelmes ver-ímű szerelmes ver-mű szerelmes ver-
set. A helyi idegenvezető lenyűgö-ö-
ző előadását csodálattal hallgattuk, 
Petőfi és a “vad gróf” kapcsolatá-és a “vad gróf” kapcsolatá-s a “vad gróf” kapcsolatá-óf” kapcsolatá-f” kapcsolatá-á-

ról, a költő és ifjú hitvese Koltón 
töltött napjairól.  Az Iza folyó völ-öltött napjairól.  Az Iza folyó völ-ltött napjairól.  Az Iza folyó völ-ött napjairól.  Az Iza folyó völ-tt napjairól.  Az Iza folyó völ-ól.  Az Iza folyó völ-l.  Az Iza folyó völ-ó völ- völ-öl-l-
gyében fekvő Barcánfalván is pá-ében fekvő Barcánfalván is pá-ben fekvő Barcánfalván is pá-ánfalván is pá-nfalván is pá-án is pá-n is pá-á-
ratlan élményben volt részünk, 
az erdélyi faépítészetet csodál-élyi faépítészetet csodál-lyi faépítészetet csodál-építészetet csodál-pítészetet csodál-ítészetet csodál-tészetet csodál-észetet csodál-szetet csodál-ál-l-
va egy különlegesen szép, gondo-ülönlegesen szép, gondo-lönlegesen szép, gondo-önlegesen szép, gondo-nlegesen szép, gondo-ép, gondo-p, gondo-
zott, kolostoregyüttesben gyönyör-üttesben gyönyör-ttesben gyönyör-önyör-nyör-ör-r-
ködhettünk, amelyet az UNESCO 
1993-tól a világörökség részének 
nyilvánított. A nagykárolyi Kár-ánított. A nagykárolyi Kár-nított. A nagykárolyi Kár-ított. A nagykárolyi Kár-tott. A nagykárolyi Kár-árolyi Kár-rolyi Kár-ár-r-
olyi kastély méltóságteljes neo-ély méltóságteljes neo-ly méltóságteljes neo-éltóságteljes neo-ltóságteljes neo-óságteljes neo-ságteljes neo-ágteljes neo-gteljes neo-
gótikus épülete, Szatmárnéme-ótikus épülete, Szatmárnéme-tikus épülete, Szatmárnéme-épülete, Szatmárnéme-pülete, Szatmárnéme-ülete, Szatmárnéme-lete, Szatmárnéme-árnéme-rnéme-éme-me-
tiben a Vécsey-ház, a szatmá-écsey-ház, a szatmá-csey-ház, a szatmá-áz, a szatmá-z, a szatmá-á-
ri béke megkötésének színhelye, 
Máramarossziget utunk egy-egy 
állomása volt. Kellemes, szép na-llomása volt. Kellemes, szép na-ása volt. Kellemes, szép na-sa volt. Kellemes, szép na-ép na-p na-
pokat töltöttünk Észak-Erdélyben, 
és felethetelen élményekkel tér-s felethetelen élményekkel tér-élményekkel tér-lményekkel tér-ényekkel tér-nyekkel tér-ér-r-
tünk haza.

Répási Erzsébet
 ny. középiskolai tanár
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Az ünnepi menü is lehet egészsé-
ges, ha figyelünk az alapanyagok-
ra, az elkészítési módra és a mennyi-
ségekre! Hagyománynak tekintjük, 
hogy karácsonykor hal is kerül az 
asztalra. Energiatartalma alacsony, 
jó minőségű fehérjeforrás, könnyen 
emészthető és gazdag vitaminokban, 
ásványi anyagokban. Kedvező élet-
tani hatásai miatt ajánlott alapanyag-
ok közé tartozik, de elkészítésnél a 
klasszikus rántott halat cseréljük in-
kább egy roston sült vagy jénai tál-
ban, illetve római tálban sült verzi-
óra, amit párolt zöldségekkel vagy 
zöldség alapú 
mártással is tá-
lalhatunk. Füs-
tölt húsokból, 
sós pácban ér-
lelt termékekből, 
zsíros húsrészek-
ből, szalonná-
ból minél keve-
sebbet fogyasz-
szunk és az elké-
szítés módját is helyesen válasszuk 
ki! A bő zsiradékban való sütést cse-
réljük zsírszegény eljárásokra, a csí-
pős fűszereket helyettesítsük zöld-
fűszerekkel. A téli időszak kedvenc 
csemegéi közé tartoznak a különfé-
le olajos magvak pl. dió, mogyoró, 
mandula, pisztácia, kesudió. Ener-
giatartalmuk a bennük lévő zsiradék 
miatt magas (kb. 40-60%), viszont 
ezek a zsírok nagyrészt a jótékony 
hatású telítetlen zsírsavak csoport-
jába tartoznak. Vitaminok közül az 
antioxidáns hatású E-vitaminból tar-
talmaznak jelentősebb mennyiség-

ben. Az aszalt gyümölcsök is a téli 
időszak jellegzetességei, desszer-
tekhez vagy önállóan is igazi cse-
megének számítanak. Magas élelmi 
rost tartalmuk előnyös, viszont tart-
suk szem előtt, hogy cukortartalmuk 
kiemelkedően magas! A karácsonyi 
étkezés jellemzőit megnézve egyér-
telművé válik, hogy kevésbé az el-
fogyasztott alapanyagokkal, mint-
sem azok mennyiségével és az étke-
zésre szánt idő hosszúságával van a 
nagyobb probléma. A család apraja-
nagyja együtt ünnepel, több idő jut 
az étkezésre, ami hozzásegít a túl 

nagy mennyiségű 
ételek elfogyasz-
tásához. Hétköz-
napokban sokan 
csak 2-3 alkalom-
mal esznek, míg 
az ünnep alkal-
mával lehetőség 
nyílik arra, hogy 
egyik lakmáro-
zásból kezdjünk a 

másikba. Az ünnep alatt is a megszo-
kott étkezési ritmusunkhoz hason-
lóan étkezzünk és határozzuk meg 
jól az ételek mennyiségét! Tervez-
zük meg előre az ünnepi menüt, szá-
moljuk ki, mi az optimális mennyi-
ség, amiből nem, vagy csak alig ma-
rad felesleg. Törekedjünk arra, hogy 
a lehető legkevesebb élelmiszerhul-
ladék keletkezzen, amivel nem csak 
a pénztárcánkat kíméljük meg, de a 
környezetünket is!

Balázsné Rozgonyi Katalin
dietetikus, Erzsébet Kórház

TIPPEK A KARÁCSONYI MENÜHÖZ
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A Zemplén Televízió műsora 
2018.12.10. - 2018.12.21.

December 10. hétfő 
18:00:  A magyar nyelv napja 
19:00: Hír7 
19:20: Nemzetiségi magazin. 
Nemzetiségi önkormányzatok 
Interetnikus Találkozója 
December 11. kedd 
18:00: Mindig repülős leszek. Fóti 
Árpád repülős 
18:30: Zempléni mozaik 
19:00: Hír7 
19:20: Zempléni mozaik 
December 12. szerda 
18:00: 170 éves a Magyar 
Honvédség 
18:30: Nyugdíjas Klubok 
Találkozója 
Pálházán 
19:00: Hír7 
19:20: Tátrától a Tiszáig.  
December 13. csütörtök 
18:00: Kipufogó 
18:30: Pop Dívák a Zempléni 
Fesztiválon 
19:00: Hír7 
19:20: Abaúji félóra  
December 14. péntek 
18:00: Sportról-sportra 
18:30: Mecénás 
19:00: Hír7 
19:20: Bányásznap a Perilt-92 Kft-
nél 
December 15. szombat 
18:00: SztárCafé. Beszélgető 
show. A vendég: Bay Éva 
19:00: Megyei híradó 

19:30: Zempléni mozaik: 
Ferenczi György és Raczka Jam 
Sátoraljaújhelyen 
December 16. vasárnap 
18:00: A Héten történt 
18:30: Korabarokk koncert 
Sárospataki Bazilika Minorban 
December 17. hétfő 
18:00: „Magyar Messiások” 
emlékérem kiállítás Sárospatakon 
18:30: Az „Aszúbor hazája” 15 
éves a Tokaj-Hegyalja Kultúrtáj 
19:00: Hír7 
19:20: Műsorcsere 
December 18. kedd 
18:00: Karácsonyi forgatag 
Sátoraljaújhelyen 
18:30: „Elkészült már a ház 
dicső koronája” Hagyományok, 
szokások az ács szakmában 
19:00: Hír7 
19:20: CTC Karácsonyi parti 
December 19. szerda 
18:00: Sportmagazin 
18:30: Épített örökség, szellemi 
örökség konferencia  
19:00: Hír7 
19:20: Tátrától a Tiszáig 
December 20. csütörtök 
18:00: Parlamentben történt 
19:00: Hír7 
19:20: Generációk. Nyugdíjasok 
magazinja 
December 21. péntek 
18:00: Sportról-sportra 
18:30: Mecénás 

Lapunk megjelenésével egy idő-
ben - több hírportálon megjelenő 
információ szerint - az Országgyű-
lés december elején megszavazza a 
kormány törvénymódosítási javas-
latát, így az idén december végé-
ig szóló vízi létesítmények (kutak) 
engedélyeztetési határideje 2020. 
december 31-éig meghosszabbo-
dik. A hazai fúrt kutak helyzeté-
re idén nyáron terelődött újra fi-
gyelem, amikor júliusban a parla-
ment megszavazta a vízgazdálko-
dási törvény módosítását az enge-
délyeztetési eljárásokról. Ezt a mó-
dosítást azonban a köztársasági el-
nök nem írta alá. A vízgazdálkodá-
si törvénybe 2016-ban került bele 
az a passzus, amely szerint enge-
délyt kell kérni a korábban enge-
dély nélkül létesített kutakra is. Az 
engedélyeztetés ingyenes, ám a 
különböző szakértői díjak miatt a 
költségek elérhetik a százezer fo-
rintot is. Az elmúlt 
hetekben az önkor-
mányzatok tájé-
koztatták a lakos-
ságot, és megje-
lentek a bejelentési 
formanyomtatvá-
nyok is. Az erede-
ti szabályzás sze-
rint magánszemély 
esetében akár 300 
ezer forintos, cé-
gek esetében akár 

egymillió forintos vízgazdálkodá-
si bírságot is kiszabhatnak, az en-
gedély nélküli kutak tulajdonosára. 
Az pedig külön eljárást von maga 
után, ha bebizonyosodik, nem csak 
öntözésre, de ivóvízre is használ-
ják a létesítményt. A rövid határidő 
nem csak a tulajdonosok, de az ön-
kormányzatok dolgát is megnehe-
zítette volna. Ezért, és talán az ere-
deti cél miatt is van remény a hosz-
szabbításra. Amennyiben a tulaj-
donosok nem jelentik be a kutakat, 
és így nem derül ki, hány ilyen lé-
tesítmény van Magyarországon. A 
legérzékenyebb vízbázisok védel-
me érdekében azonban erre az in-
formációra szükség lesz. A türelmi 
idő meghosszabbítása a házi víz-
igényt kielégítő és a mezőgazdasá-
gi öntözési célú fúrt kutakra is vo-
natkozik majd.

KBK

KUTAK - VAN MÉG IDŐ

Amikor kétezer évvel ez-
előtt egy betlehemi istállóban ele-
ven-erős hangon felsírt a Gyermek, 
a Mérték született meg. Évtizedek 
múltak, és a gügyögésből-kacagás-
ból Üzenet lett. Ige, mely az Atyá-
hoz vezet. Szent szavakból lelke-
dzett az örömhír, elhintett szóma-
gokból nőtt-növekedett a megvál-
tás. Az Igazság volt a Szó. Szó, 
igazság és szeretet egyek voltak. 

 
Az önmagát csodái mellett szó-
eseményként, igazságként felkí-
náló és befogadhatóvá tevő Krisz-
tus nyelvhasználati mintaként is 
áll előttünk. A kommunikáció so-
rán ugyanis a hallgató kiszolgálta-
tott a vevőnek, csupán bízhat ab-
ban, hogy a másik igazat mond, 
s ez fordítva is érvényes, hiszen 
a hallgatóból idővel beszélő lesz. 
Vagyis a beszéd kölcsönös bizal-
mon alapul, a másik szereteté-
re való ráhagyatkozáson. Az igaz-
mondás a nyelvhasználatban a (fe-
lebaráti) szeretetből fakad. Ne fe-
ledkezzünk meg a kimondott szó 
erkölcsi felelősségéről! A nyelv-
használat így szeretetcselekedet 
lesz, s akár a lélegzés, egy folya-
matos adás-kapásban, az Élet alap-
törvényében teljesedik ki. Miként 
a segítő kéz, a jó szó is mindig ná-

lunk lévő ajándék. Fontos erre fi-
gyelnünk, különösen a szeretetet 
mindenképpen és „minden áron” 
tárgyiasítani akaró karácsonyi 
forgatagban. Pedig a karácsony 
szó jelentése maga is megmutat-
ja a helyes irányt és ajándékot. 
Mert bárhonnan ered is karácsony 
szavunk, minden magyarázatban 
van közös mozzanat. Szláv ere-
detű a karácsony, a szláv korciti 
’lép’ igenévi korcun ’átlépő’ alak-
jából származik, a téli napfordu-
lóra, a nappalok ezutáni meglépé-
sére-hosszabbodására utal, s ben-
ne a fénybe, a tavaszba lépke-
dés vágya is ott rejlik? Visszave-
zethető mindez az ószláv mitoló-
gia elgyengülő, halálát elszenvedő, 
majd a téli napfordulókor feltáma-
dó Napistenére, Khorsra, vagy ne-
tán a szkíta és szarmata Napisten 
Khursunra? Személynév volt a Ka-
rácsony? Előbb volt az ünnep, s ar-
ról nevezték el az aznap születőt? 
Vagy a napot jelölték a személy 
(istenség) nevével? A magyar kere-
csen szó mély hangrendű változa-
ta a karácsony, melynek gyöke, a 
ker keringő, körkörös mozgást je-
lent: utalva megint csak a téli nap-
fordulóra? (Egy profán magyará-
zat szerint a szó török eredetű, és 
a karadzs-on az ünnepek táján be-

fizetendő adótizedet jelölte.) Szá-
mos nyelvben a születés szó va-
lamely alakját használják a kará-
csonyra: natalis (latin); Noel (fran-
cia), natale (olasz), navidad (spa-
nyol), nadoling (walesi). Mások 
az este szentségét hangsúlyozzák: 
Weihnacht (német), kertsmisse 
(holland); vagy éppen Krisztus ne-
vére utalnak: Christmas (angol). 
Szépséges magyar kifejezésünk 
az adventre az Úrjövet, melynek 
megtörténte maga a karácsony. 

Amikor a karácsony szó 
jelentését kutatjuk, az emberiség 
kollektív emlékezetének mélysé-
ges óceánjába merülünk alá, s fel-
fénylik előttünk tisztán a közös, 
lényegi mozzanat, egy történe-
lem előtti, mennyei ígéret: az em-
beri létet, midőn elborítja a sötét-
ség, megváltja az Isten kegyelmé-

Jót 's jól!  
rovata

KARÁCSONY

ből földre szálló Fény, a testté váló 
Szeretet. A karácsonyban, a szüle-
tésben ez a váltás, illetőleg a váltás 
lehetősége teljesedett be. A test-
té lett Igére hallgatva, Őt követve 
kezdhetjük meg utunkat hazafe-
lé, az Atyához. Mert nem csupán a 
természet, maga az emberi létezés 
is körkörös: az Égből a földre, s on-
nan vissza, az Égbe tart – ha szere-
tünk! A szeretet  a sötétséget fel-
váltó-elűző fény. Túl minden nyel-
vészkedésen; ez a karácsony való-
di jelentése. S egyben ez az igazi 
karácsonyi ajándék.

Áldott karácsonyt és bol-
dog új esztendőt kívánunk min-
denkinek! 

Nyiri Péter 
igazgató

PIM- A Magyar Nyelv Múzeuma
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November 5-én adták át a tel-
jesen felújított sátoraljaújhelyi 
Georgikon Görögkatolikus Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Szak-
gimnáziumot és Szakközépiskolát. 
Az intézmény két éve került át a 
Miskolci Görögkatolikus Egyház-
megyéhez. Így a közel egy milli-
árd forintos pályázati támogatást 
már az egyházmegye nyerte el, és 
ők is valósították meg a beruhá-
zást. Az elmúlt tanév végén indult 
el a felújítás, amely az iskola min-
den épületére és a kollégiumára is 
kiterjedt.  Teljes tetőcsere mellett 
az intézmény komplexum minden 
részén új villamos- és fűtéshálóza-
tot alakítottak ki, a tornateremben 
és minden tanteremben kicserél-
ték vagy megújították a padlóbur-
kolatot, új kerítést és térburkolatot 
helyeztek el az udvaron.  Megújult 
a gépészeti tanműhely, a cukrász-
üzem, szép és modern vizesblok-
kokat alakítottak ki mindenhol.  Az 
iskolában és a kollégiumban is ki-
alakítottak egy-egy kápolnát, és a 
diákotthon fiú és lányrészlegén is 
megújultak a hálótermek és a kö-
zösségi terek. A felújítást még a sá-
toraljaújhelyi önkormányzat kezd-
te el, akik 2017-ben a főépület hő-
szigetelésére és homlokzatának 
felújítására nyertek támogatást. A 

város vezetője maga is részt vett az 
átadón. Szamosvölgyi Péter örö-
mét fejezete ki azért, hogy az is-
kola megújításával új lendületet 

kaphat a zempléni szakképzés is. 
Az ünnepségen jelen volt Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért, egyház-
ügyekért és nemzetiségekért fele-

ÁTADTÁK A MEGÚJULT MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁT
lős miniszterelnök-helyettes is. A 
politikus az állam azon szerepé-
ről beszélt, miért kötelessége tá-
mogatni az egyházakat akkor, ami-
kor azok olyan társadalmi felada-
tokat vállalnak fel, mint az oktatás, 
szociális terület, vagy az egészség-
ügy. A görögkatolikus egyházme-
gye például azt már az iskola átvé-
telekor jelezte, szeretné megtarta-
ni a hagyományos oktatási profilt. 
Ennek megfelelően a mezőgazda-
sági, élelmiszeripari és vendéglá-
tás-turisztika szakon hirdetik idén 
is képzéseiket. A szakmák között 
a szőlész-borász szakképzés is je-
len van, amelyet az átrendeződött 
munkaerő-piaci igények is indo-
kolnak. Az átadón Dr. Orosz Ata-
náz megyéspüspök és a környék-
beli papság és iskolalelkészek vé-
geztek szolgálatot. A szertartás so-
rán a főpásztor olajjal kente meg 
az épületeken elhelyezett kereszte-
ket, a papság szenteltvízzel hintet-
te meg és megtömjénezték a fala-
kat kívülről és belülről is. Az áta-
dón jelentették be, hogy az iskola 
tangazdaságának a felújítására to-
vábbi támogatást nyert el az egy-
házmegye, a beruházás jelenleg  
közbeszerzés előtt áll.

KBK

A Zempléni Gombász Egyesület ti-
zenhárom éves működésének egy-
ik legnagyobb eredménye a gyer-
mekek, és az ifjúság körében vé-
gzett ismeretterjeszétés. Évente 
szervezett élőgomba kiállításaikat 
a legnagyobb számban iskolai és 
óvodai csoportok látogatják. Szer-
veztek már rendhagyó biológiaó-
ra soroztatot a környék általános 
iskolásainak, gombafotó kiállítás-
aikkal számos helyen megjelentek, 
és  ahol csak tehetik tanítják az if-
júságot a gombákról, e különleges 
élőlények szeretetéről.  Szintén 
az ismeretterjesztés és a gombák 
iránti érdeklődés felkeltése volt 
a céljuk két éve, amikor gombákról 
szóló történeteket, meséket vár-

vagy támogatók segítségével tud-
ták kivitelezni.  Mivel nem volt 
semmilyen pályázati forrás, így 
megkerestek sok céget, önkormá-
nyzatot, magánembert, más gom-
bász egyesületet, akik mind támo-
gatták az ügyüket. A különleges 
kiadványban 31 történet és 98 rajz 
jelenik meg. A meséket gyerekek 
írták és rajzolták, nem csak gyere-
keknek, de bárkiknek, akiket érde-
kel a gombák csodálatos világa! 

tak a gyerekektől. Felhívá-
sukra tucatszám érkezett 
sok érdekes mese, mely-
et 6-14 éves gyerekek ír-
tak. A legjobb története-
ket kiválasztva 2017-ben 
rajzillusztrációs pályáza-
tot írtak ki. Rajzot, mese-
illusztrációt még több gy-
ermek küldött. Őszi sá-
toraljaújhelyi gombakiál-
lításukon egy kiállítást is 
szerveztek a több mint 
600 pályaműből, a leg-
jobbak pedig díjakat kap-
tak.  Így indult a történet, 
amely egy különleges me-
sekönyv kiadását hozta, 
amelyet gyerekek írtak és 
gyerekek rajzoltak. 

Tanulságos volt, hogy a 
gyerekek milyen gombá-

kat ismernek, és hogyan ismerik a 
természetet. Ahhoz, hogy megírja-
nak egy mesét, utána kellett néz-
niük, hogy milyen gomba hol és 
hogyan él. A szakma már ebből a 
szempontból is nagyon hasznos ta-
lálta az ötletünket, hiszen az isko-
lában nagyon keveset tanulnak a 
gyerekek a gombákról.- mondta az 
egyesület elnöke Kőszeginé Tóth 
Judit. Ismeretterjesztő szöveg is 
került a könyvbe, arról a leggyako-
ribb 17 gombafajról, amiről írta 
a gyerekek. Megmutatjuk benne, 
hogy az a gomba valóban hol és 
hogyan él. Az ország egyik legjobb 
mikológusai lektorálták a könyvet, 
és az egyik tagunk  Géczi Kata raj-
zolta hozzá a tanulmányrajzokat. 

A kiadvány szakmai hátterét erősí-
tette, hogy a szerkesztését is a ta-
gok vállalták, akik maguk is képzett 
gomba-szakellenőrök. Az illusztrá-
ciók többsége a gyerekek fantáziá-
ját tükrözi, de az ismertetők szöve-
gek és a gombatanulmányok már 
szakmailag is helytálló, pontos le-
írások. Az egyesület vállalása azért 
is volt rendhagyó, mert civil szer-
vezetként a könyv kiadásának költ-
ségeit csak pályázati forrásból, 

GOMBAMESÉK NEM CSAK GYEREKEKNEK
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 A NAGY HÁBORÚ NYOMÁBAN
November 11-én volt éppen 100 
éve, hogy Franciaország és Német-
ország aláírta az első nagy világ-
égést lezáró békeszerződést. �iva-
talosan ezt tekintik az első világhá-
ború végének, és a legtöbb európai 
országban ezen a napon emlékez-
nek meg a háború áldozatairól. Sá-
toraljaújhelyen történelmi emlék-
sétán járták végig a várost, érintve 
azon pontokat, amely a Nagy Há-
borúhoz köthető. „November 11. 
az első világháború befejezésének 
a 100. évfordulója, ez az a nap, 
amikor elhallgattak a fegyverek. 
Az emléksétát azon 24 állomásos 
történelmi tanösvény mentén jár-

tuk végig, amelyet az Eötvös József 
Börtönügyi Egyesület helyezett ki 
városszerte még az elmúlt évben. A 
táblák nem csak az első, de a város 
második világháborús eseményei-
ről is információt adnak. Mi most 
ebből a tíz első világháborús hely-
szín érintettük.” – mondta Pavlics 
Tamás börtönmúzeumi főelőadó, a 
séta szervezője.  A tíz első világhá-
borús emlékhely állomásai között 
volt az újhelyi tengerészek táblája 
a Tourinform Iroda falán, az Ipar-
testület tagjainak névsora, akik ka-
tonaként védték a hazát, a 10-es 
Honvéd-laktanya, amely ma az új-
helyi tűzoltólaktanya, vagy a Rá-

kóczi utca alján a kisha-
tárnál álló barakkórház. 
Ez utóbbi esetében már 
csak a tábla emlékez-
tet az épületre. A hely-
színek alapján is kide-
rült, Sátoraljaújhely sze-
rencsére nem közvetlen 
harcokban volt része-
se az első világháború-
nak. A városnak a kato-
nák egészségügyi ellá-
tásban és a frontra indu-
lók támogatásában volt 
jelentős szerepe. Ezért 

A világháború forgatagából nemcsak 
a rokonszenves Svejk, kedvesen mu-
latságos alakja bukkant fel, hanem a 
hátország másik jellegzetes figurája is, 
aki nem más, mint: Kávéházy Konrád.
Keresztnevét, Conrad von Hötzendorf 
tábornagy (1852.-1925.) a Monarchia 
vezérkari főnöke adományozta neki. 
Konrád, civil ember létére meglehetős 
jártasságot mutat a hadi tudományok 
terén, mindent jobban tud, és jobban is 
csinálna. mint a hadvezetőség. A hadi 
jelentéseket kétkedve fogadja, min-
denhez van külön véleménye, és per-
sze kiváló haditervei. Aage Madelung 
haditudósító így írt a korabeli sátor-
aljaújhelyi kávéházról: „A falon tér-
kép, amelymeglehetősen nagy általá-
nosságban a háború színtereit mutat-
ja és bőséges tereppel szolgál a stra-
tégiai tudománynak. Sok csatát kezd-
tek, küzdtek végig, és döntöttek el már 
ezen a térképen, persze a nélkül, hogy 
a világ dolgai lényegesen mássá lettek 
volna általa.”. (Az Újság 1915. janu-
ár 26). Nos, Konrádunk is, ilyen kávé-
házban ütötte fel főhadiszállását. Mi-
vel, hazánk számtalan helyén előfor-

dult, nagyszerű személyiségéről vers, 
és három felvonásos operett is szüle-
tett, ami gyakran szerepelt a színházak 
műsorán. Talán ez ihlette a „Zemplén” 
újságot, hogy 1914. december 5.-i szá-
mában stílszerű hőskölteményben örö-
kítsék meg hősünket, akit jól ismerhet-
tek Újhelyben is. Tisztelői élénk saj-
nálatára, a derék, és közismert kávé-
házi stratéga, eddig csak a pikoló sör 
mellett mondhatott fölényes kritikát a 
hadvezetőségről. Most viszont elérke-
zett az Ő nagy ideje, hiszen, Kávéházy 
Konrád hadba száll. 
I. Ének
Egy szép napon Konrádot sorozásra 
rendelik. De előtte még, kedvenc ká-
véházi törzshelyén értékeli a hadmű-
veleti helyzetet. „A sarokasztalnál ép-
pen egy rafinált átkarolási mozdula-
tot magyarázott, mialatt egyik kezével 
a térképet bökdöste, a másikkal pe-
dig 8 kiflit letámadott”. Miután ezzel 
végzett, elindult a sorozásra. „Az úton 
még leadott két hiteles információn 
alapuló szakvéleményt a német-fran-
cia hadállásról, egyet Przemysl hely-
zetéről, kettőt a szerb offenzíváról, és 
hármat erről-arról”.
II. Ének
Konrád elég kellemetlenül érzi magát 
a sorozóhelyiségben, minden „hadi 
ékítményétől” megfosztva - levet-
kőzve várja az egészségügyi vizsgá-
latot.  Közben, bal térde gyakori üte-
mes mozgásokat végez, meglátogatva 
jobb térdét, az pedig udvarias lévén, 
viszonozza ezt a vizitet. Kövessük fi-
gyelemmel, az orvossal folytatott pár-
beszédét!
- Hogy hívják?
- Kávéházy Konrád 
magánhadász
- Természetesen egyetlen vá-
gya, hogy közismert tudását gyakorla-
tilag is érvényesíthesse?
- Ó kérem, öröklött lúdtalpam 
van, és baloldali nyavatörésem. Ké-

rem, két ádámcsutka van a fejem te-
tején, és nincs vesém. Szívbajos va-
gyok, tágak a billentyűim, nem is le-
het már engem felhangolni. És azután 
buta vagyok, könyörgöm, de olyan, 
hogy még, és azonkívül…
- Elég! Alkalmas!
- Óh, jaj! – és elájul.” 
III. Ének 
Miután felmossák, Konrád felöltö-
zik, és délcegen hazatér kávéházába. 
Büszke, gőgős lenézéssel lép törzsasz-
talához, ahol rivalgó kürt és zene fo-
gadja. 
- „Bevették, óh ugye mester?   
- Hogy lehet ilyen butát kérdez-
ni? Megköveteltem, hogy bevegye-
nek. Egyébként, hol is hagytuk el? 
Igen! Auffenberg, kérlek ezt határo-
zottan rosszul csinálta. Én a Visztu-
la jobb partjára vonultam volna elő-
re, és onnan a folyó bal partjára offen-
zív defenzívával csináltam volna egy 
kanyart. És ezzel mehetett volna az 
orosz. Csak agyvelő kell ide is apám, 
agyvelő! A társaság ámulva nézi, ő pe-
dig fölényes gőggel néz végig a kato-
násan sorakozó kávéházi asztalok fö-
lött”. Konrád, tehát nem maradt szé-
gyenben, sőt dicsőség érte! Régebben 
nemcsak háborús, hanem békeidőben 
sem vették igazán férfi-ember számba 
azt, aki nem volt katonaviselt. 
Persze, a háborús helyzet alakulásától 
függően, a kávéházak légköre is válta-
kozott. Erről írt a „Zemplén” 1914. de-
cember 1.-én, „A kávéház” című cik-
kében. A mozgósítás napjaiban a ká-
véházak „gyúpontjai voltak a lelkese-
désnek, a felbuzdulásnak, amely ma-
gával ragadta az utca népét, lelkesítet-
te a hadba vonuló fiainkat. Növelte az 
itthoniak önbizalmát, hitét, jövőbe ve-
tett reményét. Most azonban dajkame-
sék, rémhírek innen kelnek szárnyra 
és repülnek házról-házra. Az ellenség, 
fiainkat testileg öli meg, a kávéházak 
lelkileg az itthon maradottakat. Kis-

lelkűségükkel, gyámoltalanságukkal, 
ijedt rémüldözéseikkel, és hírterjesz-
tő boszorkánykonyhájukkal elvesztet-
ték népszerűségüket. Immár a nyárs-
polgári kicsinyesség fészkei, amely-
nek rossz a közszelleme, és bénító az 
erkölcsi hatása, éppen, midőn legjobb 
erőinket kell kifejteni”.  Szerintem, a 
lap általánosítva, és elég igazságtala-
nul bánik a kávéházakkal, és annak 
közönségével. Célja, a háborús kedv 
fokozása és a lakosság megnyugtatá-
sa lehetett. Csakhogy ez nehezen meg-
oldható, hiszen a harctér véres kö-
nyörtelenségét sokáig nem lehetett el-
titkolni. „�ősünk” elől sem, aki tábori 
egyenruhát öltve, hamarosan a fronton 
találja magát, egy kis közelharcban. 
„Hajrát ordít körülötte tízezer torok. 
Éles bajonétek csördülnek össze, ko-
ponyákat tör be a súlyos puskaagy, ar-
cok válnak színtelenné, buzog a piros 
vér…” Húhh! Ez már nem a kávéhá-
zak világa! Hiszen, a kávéházi Konrá-
dok lassanként eltünedeznek az újsá-
gokkal megrakott hideg márványasz-
talok mellől – adta hírül a „Zemplén”, 
1915. november 27.-én. Nemrég, még, 
kapucíner mellett milliók háborúját 
zseniálisan vezette Ő, a térképen. És 
most nagyra van vele, hogy egy sza-
kaszt parancsnokol. Most felmérheti, 
hogy az előrehaladást nem lehet meg-
gyorsítani a térképen hosszabbra be-
rajzolt nyilakkal. Odahaza kényelem-
ben gyilkolt le ezreket, egy radírgumi 
törlésére milliók estek el, de a valóság 
radírgumija a fegyver!   „A nagyhan-
gú Konrád nem pöröl már a pincér-
rel, amiért nem őhozzá hozza legelő-
ször a legfrissebb lapokat. A kávéház, 
a tükörablak, az Ő kieszelte csatater-
veket állandóan dicsérő szőke kacéros 
kisasszony csak a legmerészebb álma-
iban kísérti meg a fedezékében nyug-
vó Konrádot”. 

Haraszti György
ny. őrnagy

is volt egyik helyszín a vasútállo-
más, ahol Svejk a katona várta a lá-
togatóit egy jó pofa sörre. Jaroslav 
�asek regényének hőse a prágai 
Kehely vendéglőből tartott a galí-
ciai Przemyslbe, amikor a város-
ban először szembesült a háborús 
pusztítással. Godzsák Attila törté-
nész: „Az összes keleti frontra in-
duló vonat ezen a pályán haladt 
végig, és szomorúbb tényként visz-
szafelé is itt szállították keresztül 
a sebesülteket. Éppen ezért építet-
tek ide az ország egyik legnagyobb 
barakkórházát, mert a vasútvonal 

MINT KESERŰ KÁVÉBAN A CUKOR - 2. RÉSZ

mentén itt tudták azt a leggyor-
sabban létrehozni egy leágazással, 
hogy gyorsan és könnyen tudjanak 
segíteni a háborús betegeken.” 
Az emlékezők a Füzéri �adtörté-
neti és Helytörténeti Kör tagjai-
val együtt gyalogoltak ki a felújí-
tott �ősök temetőjébe, ahol a kora-
beli katonai ruházatba öltözött ha-
gyományőrzőkkel közösen gyúj-
tottak gyertyát a háborúban eleset-
tek tiszteletére.  A sétáról minden-
ki piros pipacs kitűzővel tért haza, 
mely virág világszerte a háborús 
hősök tiszteletének jelképe.

Kávéházy Konrád.
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