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KULTÚRA, NYELV, IDENTITÁS
A Himnusz születésének évfordu-
lóján ismét Széphalmon a Magyar 
Nyelv Múzeumában ünnepelték az 
újhelyiek a Magyar Kultúra Nap-
ját. Az ünnepségen a város veze-
tője köszöntő beszédet mondott, 
melyben a kultúra és az identitás 
párhuzamait kereste.
„Mi magunk vagyunk a magyar 
kultúra. Magunkban hordjuk sike-
reinket, kudarcainkat, mint minden 
más nemzet. Van, amire büszkének 
kell lenni, és van, amit szívesen ki-
törölnénk. Itt vagyunk mi, a népi 
kultúránkkal, zenénkkel, táncunk-
kal, kézművességünkkel, szokása-
inkkal. Mindezt az anyanyelvünk 
fogja össze, és tartja egységben. A 
mai nap ünnep számunkra, hiszen 
adtunk valamit az egyetemes kultú-
rának.” 
A sátoraljaújhelyi díszünnepségen 
mondott először hivatalosan be-
szédet a Petőfi Irodalmi Múzeum 
új főigazgatója Demeter Szilárd. 
Az író, filozófus, politikai tanács-
adó most először járt Sátoraljaúj-
helyen, a Magyar Nyelv Múzeu-
mában, de nagyon fontos szerepet 
szán az intézménynek. Ez a kultúra 
napi beszédéből is kiderült:
„Nem az a dolgunk, hogy érveket 
keressünk a keresztény, és nemze-
ti kultúra mellett, hanem az, hogy 
megerősítsük a saját nemzeti ön-
azonosságunkat. Felfogásomban 
a maga eszközeivel ezt a cél szol-
gálja a Petőfi Irodalmi Múzeum és 
tagintézmény rendszere. Felmutat-
ja, hogy a magyar irodalom, a ma-
gyar nyelv, a magyar kultúra élő és 
megtartó elő. Nem – idézem: halott 
fehér férfiak kidobandó teljesítmé-
nye, és gondoskodik arról, hogy ne 
is váljon azzá” 

Az ünnepségen több díjat is átad-
tak. A legrangosabb városi kitün-
tetést, a KÖZMŰVELŐDÉSI dí-
jat a Hegyalja Népi Együttes ve-
hette át. A néptánccsoport két je-
lenlegi vezetője Hlinyánszky Ta-
más és Horváth Csaba az együt-
tes fél évszázados múltjában tör-
tént minden siker és munka dicsé-
retének tekintették ezt a kitünte-
tést. A Városvédő és Szépítő Egye-
sület és a város elismerését kapta 
Szakszon Anna, a bélyi alapisko-
la tanára, a Csemadok nyári nap-
közi és a kulturális napok szerve-
zője, Zétény község tájházának ki-
alakítója kapta.  Az ezüstsávos mi-

nősítést szerzett ”Bazsarózsa” asz-
szonykórus tagja és vezetője mel-
lett szintén ezt a kitüntetést vehette 
át Hörcsikné Balla Katalin a Kos-
suth Lajos Gimnázium igazgatóhe-
lyettese. A pedagógus értékterem-
tő munkája mellett, az „Édes anya-
nyelvünk” nyelvhasználati verseny 
döntőjének szervezéséért, a „Fé-
nyes Zemplén, Fényes Újhely”, és 
a Rákóczi vetélkedő szakmai tá-
mogatásáért kapta meg a plakettet. 
Szintén a példamutató közössé-

Ugye abban mindannyian egyetértünk, hogy
- igazságérzetünk miatt sem lehet, hogy az igénytelen, a környezetükért felelősséget nem érzőket figyelmen kívül, szó és következmények nélkül 
hagyjuk?
- nem hagyhatjuk, hogy továbbra is legyenek olyanok, akik nem fizetnek szemétdíjat, hanem szétszórják a hulladékot ahol tudják, és mi a becsületes 
emberekkel együtt fizetjük az eltakarítását. 
- a víz- és csatornadíj szolgáltatást is mindenkinek fizetni kell.
- a szolgáltatások díjának megtérítése MINDENKIRE egyformán kötelező! 
Az igazolások bemutatására azért van szükség, mert a szemétszállító cégtől nem kaptunk adatokat!

A kommunális adót csak annak kell kifizetni, aki nem hajlandó a víz-, szennyvíz és hulladékszállí-
tási költségeit befizetni! Éppen a törvénykövető polgárokért van a rendelet!
Nehogy már más helyett fizessünk!

gi és kulturális élet szervezéséért, 
és az országos anyanyelvi verseny 
szervezésében tett áldozatos mun-
kájukért a Kossuth Lajos Gimnázi-
um és Szakgimnázium teljes neve-
lő testülete oklevelet kapott. A dí-
jat Tiszolci Józsefné igazgató vet-
te át. 

KBK

Tisztelt Újhelyiek!

Több, mint egy hónap van arra, hogy elektronikus úton, (az onkado@satoraljaujhely.hu e-mail címre) postán, vagy személyesen a hivatalba behoz-
za a szerződést, a csekket a befizetéséről, vagy az utolsó számlalevél másolatát és így megkapja az adó alóli felmentést. Természetesen az lenne 
jó, ha senkinek nem kellene fizetni, mert ebben az esetben senkinek nincs tartozása a szolgáltató felé. Bizonyára azt is tapasztalták az itt élők, nem 
szoktuk felesleges utánajárásra kérni az újhelyi polgárokat. Megértésükben és együttműködésükben bízva: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

MÉG EGYSZER A KOMMUNÁLIS ADÓRÓL
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ÚJHELYI MOZAIK
KATOLIKUS BÁL

Január 26-án a város legnagyobb báli mulatságát szervezték meg ismét a 
katolikus oktatási intézmények. A jótékonysági rendezvényre nem csak 
az óvoda, általános és középiskola szülői közössége váltott jegyet, de 
sok támogató, és barát is. Így közel 400-an ropták a táncot a közgazdasá-
gi iskolában. A jegyekből és a tombolákból befolyt összeget a három in-
tézmény kapja meg. A bálon részt vett Soltész Miklós államtitkár is, aki 
itt jelentette be, hogy az Egri Főegyházmegye támogatásán keresztül 300 
millió forintból megújul az Esze Tamás utcán álló óvoda épülete.

BÉRLAKÁSOK BONTÁSA

Két korábban szociális bérlakásokat is tartalmazó önkormányzati épüle-
tet bontottak el a belvárosban. A régi, több lakásos épületek állaga any-
nyira leromlott, hogy felújításuk igen nagy anyagi ráfordítással járt vol-
na, így viszont baleset veszélyesek voltak. Ezért az Árpád utcán és a Li-
get téren álló házakat ledózerolták, a helyükön maradt üres ingatlanok 
sorsáról később dönt a város

SOROMPÓ A ZSOLYOMKÁN

A biztonságosabb közlekedés érdekében sorompóval korlátozzák a for-
galmat a Felsőzsolyomka utcán. A Magas-hegyre vezető út keskeny, két 
autó nem fér el rajta. Ezért a síszezonban sokszor forgalmi dugók ala-
kulnak ki itt. A Kalandpark középső állomásán kevés a parkolóhely, és 
az autók sokszor az út mentén állva még inkább akadályozzák a forgal-
mat. Ezért a Felsőzsólyomka utca alján egy sorompóval jelzik, mikor te-
lik meg a hegyen a parkoló. Az útakadályhoz az itt élők, illetve a pince 
tulajdonosok külön kártyát kaptak, ők továbbra is szabadon használhat-
ják az utat. 

AZ ÉV ELSŐ ÖSZTÖNDÍJASA

Zsiga Szabolcs a Trefort Ágoston Szakképző Iskola és Szakgimnázium 
szakács tanulója lett a polgármester ösztöndíjasa januárban. A 10. évfo-
lyamos fiú nem csak kiváló a szakmájában, de az iskolai versenyek ál-
landó szereplője is. A tanuló szorgalmát, tehetségét tanárai, osztályfőnö-
kei is elismerték, azzal, hogy őt terjesztették fel a 2019-es év első polgár-
mesteri ösztöndíjasának.

CIVIL FÓRUM 

A Nemzeti Együttműködési Alap civil pályázatainak változásairól tájé-
koztatták a városban működő szervezetek tagjait. A művelődési központ-
ban Palik Zoltán az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület munkatár-
sa, pályázati tanácsadó beszélt az egyszerűsített támogatási formáról, és 
az összevont, a korábbi kategóriákat tartalmazó lehetőségekről az érdek-
lődőknek. Az egyszerűsített, 200 ezer forintos támogatásra február 22.-e 
után lehet benyújtani az  igényeket

ÚJ SZEREPLŐKET VÁR A LATABÁR TEÁTRUM

Kettős szereposztásban szeretné repertoáron tartani a Mamma Mia című 
előadását a Latabár Teátrum. Ezért is, és az új darabokhoz is szereplőket 
keres a társulat. A Teátrum vezetői januárban két alkalommal tartottak 
szereplő válogatást, de aki lemaradt róla, az prózai vagy zenés produkci-
ójával a Kossuth Lajos Művelődési Központon keresztül bármikor beje-
lentkezhet egy meghallgatásra.

Kassai-Balla Krisztina
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HÍREK RÖVIDEN
A Balassi a Pipa és a Mártírok ut-
cai bérlakások felújítását kezdte 
el a sátoraljaújhelyi önkormány-
zat. Mindhárom társasház a 2000-
es évek elején épült, az akkori mű-
anyag nyílászárók már megéret-
tek a cserére. A város igyekszik sa-
ját lakóházaiban az állagmegóvás-
ra, mert a bérlakás állományukban 
a jobban felszerelt, jó állapotú la-
kásokat tudják a legjobban haszno-
sítani.

Az elmúlt év végén Portugáliában 
töltötte szakmai gyakorlatát hat 
diák a Georgikon Görögkatolikus 
Szakgimnázium Szakközépiskola 
és Kollégiumból. A diákokat egy 
észak-portugáliai város hasonló 
képzési profilú iskolája fogadta. A 
portugál városban Mirandellában 
lévő iskolában a gépész tanu-
lók traktorokat, olivabogyó szü-
retelő gépeket javítottak, az 
élelmiszertechnikus lányok pedig 
sajtot készítettek az ott töltött na-
pok alatt.

2018-ban több mint öt milliárd fo-
rint árbevételt ért el a sátoraljaúj-
helyi Certa Kft. A gépipari vállalat 
sikeres évet tudhat a háta mögött, 
ami annak is köszönhető, hogy 
megrendeléseinél nem csak az au-
tóipari cégekre támaszkodtak, de 
más világcégeknek is tudtak alkat-
részeket gyártani. A közel négy-
száz főt foglalkoztató cégnél to-

vább létszám bővítést nem tervez-
nek, de a megnövekedett igények-
hez alkalmazkodva új csarnok épí-
tését igen.

Az erősport nagyágyúi között 
szerepelt a hegyközi fiatalem-
ber Blaskó Szabolcs. A tehetséges 
sportoló novemberben Jakutföldön 
szerepelt a bothúzó magyar válo-
gatott tagjaként a III. Bothúzó Vi-
lágbajnokságon, ahol szupernehéz-
súlyban ezüstérmes lett. Az év vé-
gét Páros Kamionhúzó Bajnokság-
gal zárta Szabolcs, ahol Csibárk 
Zoltánnal közösen bajnokok let-
tek. 28 tonnás teherautót húztak 
el ketten. A jó szereplésének kö-
szönhetően Szabolcs több magyar 
társával együtt meghívást kapott 
Ohio-ba az Arnold Sport Classik 
Fesztiválra, ahol az erősport legna-
gyobbjaival versenyezhet. 

Bált szervezett az OREMUS 
Alapítvány is. Ez a szervezet a 
Georgikon Görögkatolikus Mező-
gazdasági Szakgimnázium, Szak-
középiskola segítésére jött létre, 
alapítói az iskolai egykori diák-
jai. Az intézmény számos fenntar-
tót váltáson van túl, de az alapít-
vány nem változtatott eredeti cél-
ján, amely a középfokú szakképzés 
segítségét emelte ki feladatként. A 
mezőgazdasági iskola tanulói máig 
sok támogatást kapnak az alapít-
ványtól.

Sátoraljaújhelyen 1217 háztartás-
ból érkezett be fűtéstámogatási ké-
relem 2018. október 15-ig.  A tá-
mogatás azoknak jár, akik téli re-
zsicsökkentésben korábban nem 
részesültek, mert vezetékes gáz- 
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanya-
got használnak. A téli rezsicsök-
kentés végrehajtását kormányha-
tározat szabályozza, így a 12 ezer 
forintos egyszeri támogatást kizá-
rólag természetben oszthatják ki 
az önkormányzatok. Sátoraljaújhe-
lyen a polgármesteri hivatal Szer-
vezési és Szociális Osztályának 
munkatársai az ügyféltérben ad-
ják át azokat a támogatási szerző-
déseket, amelyek az általuk koráb-
ban bejelölt fűtőanyagra beváltha-
tók. A szerződésben fa, szén, bri-
kett és palackos gáz töltésére al-
kalmas utalvány között választ-
hattak a városban élők. A legtöb-
ben a tűzifa támogatást kérték, de 
mindenkinek lehetősége van arra, 
hogy egy alkalommal változtas-
son a leadott igényén.  Az önkor-
mányzat először brikettben tudja 
átadni a fűtéstámogatási járandó-
ságot. Ehhez külön szerződést kö-
töttek egy vállalkozóval, akiktől 
átvehetők a brikettek, illetve a vá-
ros több pontján, és  a csatolt tele-
püléseken külön átvevő pontokat is 
kialakítanak. A szállítási költségek 
fedezésére a város saját költségve-
tésből további ezer forinttal meg-
toldja a támogatást. Így a támoga-
tási szerződésben 12 ezer helyett, 

13 ezer forintot kapnak az igény-
lők. Akik korábban már átvették az 
utalványokat, azoknak külön utal-
ványon adják ezt az összeget.  Feb-
ruár 18-án megkezdődött a járan-
dóságok kiosztása. Brikettből 15 
csomag, fából 10 zsák tüzelőt vi-
hetnek haza a korábbi rezsicsök-
kentéséből kimaradtak. Az osz-
tási pontokat a településrészeken 
Károlyfalván, Rudabányácskán és 
Széphalomban, valamint Sátoralja-
újhelyen a Honvéd utcában, a zöld-
ség piacnál és a Balassi utcai lakó-
tömb melletti területeken jelölték 
ki.  Utcánként besorolva jelezték 
az igénylőknek hol, és mikor tud-
ják átvenni a fűtőanyagokat. Aki 
az adott időpontban nem tudja on-
nan elszállítani azt, úgy pótidő-
pontban a Rákóczi utcai Kertész-
Barkács Szaküzletben kapja meg 
brikett csomagokat, vagy a bezsá-
kolt fát. Az időpontokról, helyszí-
nekről a Városháza aulájában ki-
helyezett hirdetőn, a város és a 
Zemplén Televízió honlapján lehet 
tájékozódni. 

MINDENT A REZSICSÖKKENTÉSRŐL

Ha megkérdezel egy cserediákot, 
hogy milyen érzés ezt átélni, mit 
is jelent cserediáknak lenni, vagy, 
hogy egyáltalán meséljenek az él-
ményeikről, nagyon sok különbö-
ző választ kapnál, hiszen ez min-
denkinél nagyon eltérő. Szeret-
ném az én élményeimet megoszta-
ni most. A Rotary Ifjúsági Csere-
program keretein kerültem ki, ami 
egy széles körben elterjedt csere-
program. Múlt év októberében ad-
tam be a jelentkezésemet, amit no-
vember körül elfogadtak, és ezek 
után különböző interjúkon kellett 
átesnem, majd februárban bejelen-

tették, hogy melyik országba me-
gyek. Természetesen nagyon örül-
tem Amerikának, hiszen ezt az or-
szágot jelöltem meg elsőnek. Ez az 
egész úgy működik, hogy megje-
lölsz három országot, ahova menni 
szeretnél, és törekednek ezek kö-
zül adni neked valamelyiket, bár 
ez nem mindig sikerül. Szóval, jú-
niusban beszereztem a vízumomat, 
ami egy kész procedúra volt, majd 
megvettük a repülőjegyet, és au-
gusztus 20-án elindultam életem 
nagy kalandjára. Nagyon izgatott 
voltam, egyszerűen leírhatatlan az 
az érzés, amikor leszállsz a gép-

ről, és először beleszagolsz 
az amerikai levegőbe. Egy 
2000 fős kis városban élek, 
Michigan államban. Az első 
nagy különbség, amit észre-
vettem, hogy Magyarorszá-
gon ez egy falunak számíta-
na, itt viszont egy kisváros 
könyvtárral, kórházzal, kö-
zép-és általános iskolával, 
éttermekkel, és más egyéb 
létesítményekkel, ame-
lyek itthon nem található-
ak meg egy 2000 fős tele-
pülésen. Számomra Ameri-
ka teljesen olyan, mint ami-
lyennek képzeltem. Az em-
berek kedvesek, a kocsik és 
házak nagyok, és újra tölt-
heted az italodat ingyen az 
éttermekben. Az emberek 

itt nagyon kedvesek, megkérde-
zik, hogy vagy, segítőkészek és fi-
gyelmesek. Az iskolarendszer na-
gyon más, mint otthon. Először is, 
nem osztályok vannak, hanem év-
folyamok vannak. Összeválogat-
hatod az óráidat, hogy mit szeret-
nél tanulni, ezért nem biztos, hogy 
minden órád az ugyanazokkal az 
emberekkel van, sőt lehet nem is 
egy évfolyamban vagy velük. Én 
végzősnek évfolyamba járok, hogy 
részt vehessek a nekik szervezett 
eseményeken, mint a prom (bál), 
ballagás vagy a végzős túrák. Min-
den nap 7 órám van, 50-55 per-
cesek, és ugyanaz a 7 óra minden 
nap. Nekem ez is nagyon megle-
pő volt. A jelenlegi családom na-
gyon aranyos, a legcukibb embe-
rek a világon, aminek nagyon örü-
lök. Anyuka, apuka, egy 15 és egy 
22 éves lány, 4 kutyával. (Igen, 
minden ame-
rikai a házban 
tartja a kutyát, 
és kezdem úgy 
érezni, hogy 
ez nem csak 
egy sztereotí-
pia.) Alapjára-
ton 3 család-
ban élhetnék, 
akik 3-4 ha-
vonta fogad-
nak be, de mert 
ez egy kis vá-

ÚJHELYI LÁNY MICHIGANBEN
ros, és nincs annyi befogadó csa-
lád, így decemberben kiköltöz-
tem az elsőtől, most a második-
nál lakok, és velük maradok egé-
szen júliusig. Összefoglalva, úgy 
érzem életem legnagyobb élmé-
nyét kaptam ezzel a lehetőséggel, 
és teljesen kétségbe vagyok esve, 
hogy már is ennyi idő eltelt. Per-
sze, hogy vannak nehézségek, hi-
szen mindenhol vannak, de ha van 
valami, amit megtanultam ez idő 
alatt az az, hogy mindent meg le-
het oldani. Ezt szó szerint így gon-
dolom. Nagyon sok mindent meg 
lehet beszélni, vagy elintézni, és 
ha olyan szituációval találod szem-
be magad, amin nem tudsz változ-
tatni, még mindig van egy valami, 
amin igen, ez pedig a saját hozzá-
állásod! 

Plébán Orsolya 
Rotary Club Sátoraljaújhely
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Kölcsey hagytéka

1823. január 22-én született meg 
Kölcsey Ferenc Hymnus című ver-
se. Azon a napon egy remekmű ké-
szült el, mely átöleli múltunkat, 
melyben nemcsak történelmünk 
csúcsai magasodnak, hanem alap-
kövei is elmozdíthatatlanul áll-
nak. A magyarság gyöke és törzsö-
ke visszhangzik a Hymnus sorai-
ban, népünk azon fundamentumai 
és pillérei, melyeket nem hagy el-
feledni a költő a reformkor küszö-
bén állva sem, amikor új utak ke-
resésére indult a nemzet. Kölcsey 
emlékezik és emlékeztet: nincs 
jövő múlt nélkül. Nemcsak his-
tóriánkat kell megőriznünk, nem 
csupán hagyományainkat kell to-
vábbvinnünk, közös tudatunkat 
kell életben tartanunk. S ha áldás, 
s ha csapás ér minket, se feledjünk; 
emlékezzünk és fohászkodjunk 
együtt.Közös imánk megzenésíté-
sére 1844-ben hirdetett pályázatot 
a Nemzeti Színház. Erkel Ferenc 
nyertes pályaműve ősbemutatóját 
követően egyre több nyilvános ün-
nepségen csendült fel. Az 1848-as 
forradalmi események fontos ré-
szévé vált, majd a szabadságharc 
leverése után, a csendes ellenállás 
időszakában fáklyaként lobogott 
ünnepi események, megemlékezé-
sek központjában. 

1859-ben Széphalmon is elénekel-
ték a Szózattal együtt a Kazinczy 
Ferenc születésének 100. évfordu-
lójára rendezett ünnepélyen. A Ka-
zinczy-ünnepség kezdeményező-
je, Erdélyi János sárospataki ta-
nár feljegyzéseiből ismerhetjük az 
eseményeket: „… én következtem 
a szószékre oly tartalmú rövid be-
széddel, mely azt emelte ki, hogy 
az 1859. évnek legnagyobb dísze s 
nyereménye az a szép egyetértés s 
amaz erkölcsi erősödés, mely Ka-
zinczy születése öröméből ország-
szerte nyilatkozik. Ezután, legin-
kább pataki diákok, de nagy rész-
ben közönség által is, énekelte-
tett el a Szózat. Erre Matolay Ete-
le olvasá Szemere Miklós szép 
költeményét, mire énekeltetett a 
Himnusz.” 1896-ban a millenniu-
mi ünnepségek megnyitóján és az 
első újkori olimpián is elhangzott. 
Napról napra vált nemzeti himnu-
szunkká Kölcsey Ferenc verse Er-
kel Ferenc zenéjével. 1989 óta ja-
nuár 22-én ünnepeljük a magyar 
kultúra napját a Hymnus megírásá-
ra emlékezve, majd 1990-ben, al-
kotmányba való iktatását követően 
került a nemzeti jelképek sorába a 
címer és a zászló mellé a Himnusz, 
Magyarország himnusza.

Abauji Nikoletta 
muzeumpedagógus

Akár a jeles napoknak, és évfordu-
lóknak, az év élőlényeinek, állatai-
nak, növényeinek kiválasztásának, 
és meghirdetésének is több cél-
ja is van. Az egyik a figyelemfel-
keltés, hogy ne csak a szakembe-
rek, természetvédők foglalkozza-
nak az adott élőlénnyel, de az egy-
szerű emberek is. Az idei „győzte-
sek” között vannak, amelyek sza-
vazás alapján lettek az elsők, má-
sokat kijelölték a természetvédők.  
Az év élőlényeinek megismeré-
sével együtt többet tudunk meg 
az adott faj élővilágáról, foglal-
kozunk helyzetükkel, védelmük-
kel. Az igazán lelkes természetvé-
dőket, akár utazásra is sarkalhatja 
egy-egy növény, vagy állat. Gon-
doljunk csak az Európai Év Fája 
címre, amelyre a kontinens számos 
helyéről érkezik jelölés, és a kü-
lönböző országokból nevezett fák 
végiglátogatás felérne egy európai 
körutazással.  2019 magyarorszá-
gi élőlényei, állatai, növényei kö-
zött számos olyan van, amely vidé-
künkön is él, sőt jellemző élőlényei 
térségünknek. Gondoljunk csak az 
eurázsiai hiúzra, a foltos szala-
mandrára, vagy a havasi cincér-
re! Legyünk hát büszkék rá, hogy 
Zemplén tájainak biológiai sokfé-
leségét eddig sikerült megőrizni, 
és tegyünk is érte, hogy ez így ma-
radjon! 
2019. év hala a vörösszárnyú ke-
szeg
2019. év emlőse az eurázsiai hiúz

2019. év rovara a havasi cincér
2019. év madara a gólyatöcs
2019. év vadvirága a magyar zer-
gevirág
2019. év fája a sajmeggy
2019. év gombája a bronzos vargá-
nya

2019. év kétéltűje a foltos szala-
mandra

 A MI GYŐZTESEINK

A háború utáni Sátoraljaújhelyről a 
korabeli lapok által kapunk képet. A 
város első világháborúban betöltött 
szerepéről, helyzetéről a Kazinczy 
Ferenc Múzeum kiállítása nyújt szá-
munkra ismeretet. Aki még nem tet-
te meg, annak javasoljuk, nézze meg 
a decemberben nyílt tárlatukat, amely 
a korabeli kávéháznak, a sok érdekes 
interaktív ismeretátadásnak köszön-
hetően izgalmas, és különleges ké-
pet ad 100 évvel ezelőtti városunk-
ról. Ahogy a most indított sorozatunk 
is egy időbeli visszatekintés. A sze-
melvények a Kazinczy Ferenc Mú-
zeum közösségi oldalán is olvasha-
tók. Ringer István igazgató válogatta 
a most közzé tett részleteket, amely a 
Felsőmagyarországi Hírlap 1919 de-
cember 19-ei számában jelent meg. Új 
rovatunk a TRIANON 100 Emlékbi-
zottság felkérésére jelenik meg, amely 
országunk legszomorúbb eseménye 
1920 június 4-e előtti Sátoraljaújhelyt 
jeleníti meg. 

A lap vezércikke a városunkba lá-
togatott francia újságírók tiszte-
letére íródott, francia és magyar 
nyelven. A cikk utalt arra, hogy 
„történelmünk legnagyobb alakja” 
II. Rákóczi Ferenc XIV. Lajos ven-
dége volt, a francia nemzet szere-

tettel fogadta a száműzöttet, aki 
úgy rendelkezett, hogy szívét ha-
lála után Franciaországba vigyék. 
A lap szerint a legnagyobb aján-
dékot adtuk a franciáknak, amikor 
Rákóczi szívét odaadtuk. A cikkíró 
reményét fejezi ki, hogy az a nagy 
szív könyörületet és igazságot su-
gároz majd a francia szívekbe, 
„amikor Versaillesben összeülnek a 
mi utolsó ítéletünkre.” Mint isme-
retes, az események egészen más 
fordulatot vettek. A két francia új-
ságíró – mint a lap másik cikkéből 
kiderült – azért érkezett Sátoralja-
újhelyre, hogy a vármegye nem-
zetiségek lakta vidékére elutaz-
va személyesen győződjön meg a 
szóban forgó lakosság nemzetiségi 
hovatartozásáról. A két francia új-
ságíró tisztele-
tére – akik, mint 
a lap fogalmaz, 
nem ellensége-
ink már, de még 
barátaink sem 
– díszvacsorát 
adott a város. A 
város mindent 
elkövetett a be-
folyásos vendé-
gek megnyeré-
sére. Közadako-
zás útján a leg-
kiválóbb tokaji 
borokat vadász-

ták össze, a vendégek menükár-
tyájára pedig a következő szöveget 
írták fel, természetesen ékes fran-
cia nyelven: „Legyenek védelme-
zőink Versailles utolsó ítéletmon-
dásánál…Vessenek egy szeretet-
teljes pillantást Magyarországra, 
aki sír…”A vacsoránál természete-
sen ékes beszédek is elhangzottak. 
Ezek közül érdemes idézni az egyik 
francia újságíró, Gasiou Richard 
szavait: „A versaillesi ítélet nem 
lesz utolsó ítélet. És ha nem úgy 
sikerülne is az, mint önök óhajt-
ják, bizonyos, hogy a jövőben csak 
önökön fog múlani, hogy a nem-
zetek azzal szemben is megőriz-
zék az önök reputációját. Ne higy-
gyék, hogy a történelem végleges 
ítéleteket hoz. Minden ítélet fel-

lebbezhető. Ha egyebüvé nem, hát 
az igazsághoz.” Úgy fest, a francia 
újságíró már ekkor erősen tudta, 
mi következik. Maradjunk annyi-
ban, nem rajtuk, s nem is az újhe-
lyi vendéglátókon múlt, hogy úgy 
alakult, ahogy. A lap következő cik-
ke éles váltással egy egészen elké-
pesztő jelenségről ad hírt. A város-
unkban ekkor igencsak dívott egy 
baccarat nevű szerencsejáték, me-
lyet 52 kártyás csomaggal játszot-
tak, de csak a 2-9 lapnak, valamint 
az Ásznak volt értéke. A szabályok 
ismertetését most ne várja tőlünk 
az Olvasó. Mindenesetre ez a játék 
olyan mértéket öltött ekkor Sátor-
aljaújhelyben, hogy családos em-
berek jutottak egyetlen este kol-
dusbotra, sok ezer koronát buk-
va. A lap nyilvánosan kéri a városi 
rendőrkapitányt, hogy lépjen fel a 
játékbarlangok ellen. A lap a hát-
só oldal rövid hírei között arról is 
beszámol, hogy megjelent a tré-
fás „Újvári telefonál” című hang-
lemez, mely pénzért nem volt kap-
ható, hanem 6 darab, már leját-
szott hanglemezért cserében lehe-
tett hozzájutni.

Összeállította:
Ringer István 

a PIM-Kazinczy Ferenc Múzeum 
igazgatója

www.facebook.com/
kazinczyferencmuzeumFotó: KFM



A tea sok ember mindennapjai-
nak szerves részét képezi, de vajon 
tudjuk-e pontosan mi a különbség 
a megnevezések között, mik a nö-
vény főbb jellemzői?

A világon a legtöbb teát Török-
országban fogyasztják, amit Íror-
szág követ, a harmadik helyen pe-
dig Anglia áll, ahol a 18. század-
tól nemzeti italként tartják számon. 
Hazánkban fogyasztása leginkább 
az őszi-téli időszakban jellemző, 
mennyiségét tekintve 21,6 dkg az 
egy főre eső évenkénti teafogyasz-
tás, derül ki a KSH 2016-os adata-
iból. A többi folyadékhoz való vi-
szonyítást megnehezíti az, hogy a 
tea esetében a szárazanyagra vo-
natkoznak az adatok. A következő 
években a teatermelés és fogyasz-
tás világszerte növekedni fog az 
ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgaz-
dasági Szervezetének (FAO) tanul-
mánya szerint. Ennek oka a széle-
sebb termékskála, a fogyasztók is-
mereteinek bővülése valamint a 
nagyobb teatermelő országok gaz-
daságának erősödése. Hivatalosan 
csak a teacserje leveleiből, rügye-
iből és virágából készült italokat 
nevezhetjük teának. A feldolgozás 
módjától függően nagyjából 3000 
félét különböztetünk meg, melyek-
ből négy változatot emelnék ki. A 
zölden leszedett leveleken váloga-
tás után többféle műveletet hajta-
nak végre, attól függően, hogy mi-
lyen teát fognak előállítani. Ilyen 
műveletek a fonnyasztás, a gőzö-
lés, a hevítés, a sodrás, a fermen-
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fű mennyiségét növeljük, ne az áz-
tatási idő hosszúságát, mert a ke-
serű ízanyagok nagyobb mennyi-
ségben oldódnak ki. Ezek a szabá-
lyok érvényesek akkor is ha, teafű 
helyett a praktikus filteres kisze-
relést választjuk. Az ízesítés min-
den esetben egyéni ízlés kérdése, 
de érdemes tudni, hogy az étvágy-
javító teákat nem szabad édesíte-

A Lavotta János Kamarazenekar 
29. alkalommal szólította meg hí-
veit, hogy G.Fr.Handel, J.S.Bach, 
valamint J.Haydn egy-egy művé-
vel, 48 órával a Megváltó szüle-
tése előtt a jászol hangulatát meg-
idézve segítsen ráhangolódni a 
közelgő ünnepre. Az esemény ré-
sze volt annak a programsorozat-
nak, amely a tanév folyamán a vá-
rosi szimfonikusok létrehozásá-
nak 60. jubileumáraemlékeztet. 
A hangverseny közreműködői – 
Choma Manuela, Dombóvári Já-
nos (hegedű), Bojti Eszter (zon-
gora), valamint a művészeti iskola 
Kicsinyek Kórusa (Horváth Péter 
Józsefné felkészítésével) és Kirik 
Sándor ütős növendékeivel – játé-
kukkal, éneklésükkel is kifejezték 
tiszteletüket az alapítók iránt. Ujj 
Viktor Géza alapító-zeneszerző-
karmester és zenésztársai 1959-
ben létrehozták a megye máig 
egyedülállóan működő, nem hi-
vatásos szimfonikus zenekarát Sá-
toraljaújhelyben. A hallgatóság 

– az elmúlt hónapokban már har-
madszor – töltötte meg a dísztermet 
úgy, hogy az ülőhelyeket biztosító 
székek a megközelíthető irodákból 
is mind elfogytak... Nagyszerű ér-
zés, hogy a kamarazenekar magas 
minőséget képviselve Miskolc-
tól, Szerencstől Királyhelmecig, 
Gönctől Cigándig képes ide von-
zani hallgatóságát. Az alapító-mű-
vészeti vezetőtől többen is kérdez-
ték, a kamarazenekar erre az alka-
lomra miért nem veszi igénybe a 
Latabár Színpadot? Ez a rendez-
vény teljes egészében a Lavotta 
János Kamarazenekar szervezése, 
lefordítva: hangversenyeivel kö-
zel három évtizede a város zenei 
közművelődését támogatja. Ah-
hoz, hogy a színházat meg lehes-
sen tölteni, nemcsak szükség, de 
talán elvárható is lehetne legalább 
annyi támogatás, mint amennyit a 
város évek óta adventi programja-
ira áldoz. Ilyen alkalommal a ka-
marazenekar is szívesen látná akár 
a hivatal dolgozóit, valamint az ön-

kormányzat tagjait… Szomorú ta-
pasztalata az együttesnek: többek 
számára az eddigi 29 alkalom is 
kevésnek bizonyult arra, hogy elő-
adásukban hiteles, az ünnep han-
gulatát kifejező, tartalmas adven-
ti muzsikát hallgassanak. Mihelyst 
ezen a téren létre jöhet valamilyen 
összefogás, a Lavotta János Kama-
razenekar örömmel játszik a kiváló 
akusztikájú színpadon is... Hagyo-

mány, hogy a kamarazenekar szü-
letésnapján adják át a térség egyet-
len zenei díját, a Lavotta János-dí-
jat, amelyet Dombóvári János Imre 
kuratóriumi elnök az idén Boj-
ti Eszternek, a debreceni Kodály 
Zoltán Szakgimnázium és AMI 
mestertanárának, zongoraművész-
nek nyújtotta át.

Dombóvári János

ADVENTI MUZSIKA A VÁROSHÁZÁN

ni. A rendszeres fekete vagy zöld 
tea fogyasztás jótékony hatásait 
számos kutatás igazolta, leginkább 
antioxidáns hatása révén, a szív- 
és érrendszerrel, az emésztőrend-
szerrel és egyes daganatos megbe-
tegedésekkel összefüggésben.

Bakázsné Rozgonyi Katalin 
dietetikus

KÉRSZ EGY TEÁT?

„Itt Párisban alig volt tél. Kétszer 
esett egy kevés hó mindjárt elolvadt. 
Uj lakásom egy kényelmes szállodá-
ban van nagyon szép szoba.
Diósyék nagyon hálásak a küldemé-
nyért. És pompás is volt a töltött ká-
poszta. Majdnem betegre ettem ma-
gam. Diósyék akarnak édes anyám-
nak egy szép réz-edény készletet kül-
deni viszonzásul és az elküldött edé-
nyek fejében. Én meg szépen kérem 
édes anyámat tessék még egy fazék töl-
tött káposztát küldeni a szalonnával.”
(Ady Lőrincnének, Párizs, 1907. jan. 
10. után)

Száz éve, 1919. 
január 27-én halt 
meg Ady Endre 
költő, újságíró, a 
magyar irodalom 
egyik legjelentő-
sebb alakja. 2019-
et Ady-emlékév-
vé nyilvánították, 
így életéről és ha-
láláról számos rendezvénnyel emlé-
keznek meg. Ady életében meghatáro-
zó volt Párizs, ahol 1904 és 1912 kö-
zött nyolcszor járt a francia főváros-
ban, amely számára az igazi, lükte-
tő nagyvárost, az „ember-sűrűs gigá-
szi vadont” jelentette. Hogy mindezek 
ellenére volt, ami hiányzott számára 
franciaországi tartózkodása során is, 
azt a fent olvasható szöveg is jelzi. Mi 
más, mint a jó töltött káposzta, édes-
anyja főztje ébreszthette fel benne a 

honvágyat? Igaz Ady Lőrincné töltött 
káposztájának a receptjét nem találtuk 
meg, de ajánlunk helyette egy hason-
lóan finomat!

Hozzávalók 4 személyre:
2 db édeskáposzta, 50 dkg darált hús, 
15 dkg füstölt szalonna, 10 dkg kol-
bász,1 bögre rizs,1 db vöröshagyma, 
2 gerezd fokhagyma,2 evőkanál piros-
paprika,1 l paradicsomlé, zsír, só, bors
Elkészítés:
Az édes káposztát tegyük egy nagy fa-
zékba, és öntsük fel annyi vízzel, hogy 
ellepje. Főzzük forrástól számítva 

10 percig. Hagyjuk 
egy kicsit hűlni, és 
a szétszedett levelek 
vastag eres részét tá-
volítsuk el.  . A tölte-
lékhez a vöröshagy-
mát és fokhagymát 
felaprítjuk, és zsíron 
üvegesre pároljuk. 
A darált húshoz ke-
verjük a fűszerekkel 

együtt, majd hozzá adjuk a többször 
átmosott rizst is. A jól összedolgozott 
masszát egy-egy a tenyerünkbe fekte-
tett káposzta levélbe rakjuk, és felte-
kerjük. Ez után a kizsírozott fazék al-
jára terítjük a maradék és csíkokra vá-
gott káposzta felét, elrendezzük rajta a 
töltött káposztákat. A tetejére a mara-
dék káposzta csík kerül, szalonna, ka-
rikára vágott kolbász. Ráöntjük a pa-
radicsomlevet, és annyi vizet, hogy el-
lepje. Fedő alatt puhára főzzük.

ADY ÉS A KÁPOSZTA

táció, azaz a részleges vagy tel-
jes erjesztés valamint a szárítás. 
Ezek alapján a fekete tea teljesen 
oxidált levelekből áll, erős aromá-
jú ital, mely koffein tartalma miatt 
élénkítő hatású. A zöld tea ugyan-
ilyen levelekből készül, de nem 
fermentálják. Tartalmaz koffeint, 
viszont magas cserzőanyag tartal-
ma miatt ez kevésbé szívódik fel, 
sokkal inkább egy nyugtató hatá-
sú aminosav (L-teanin) hatása ér-
vényesül. A fehér tea nagyon fiatal 
levelekből és rügyekből áll, ami-
ket nem fermentálnak. Jellegzetes 
ízű tea, nem tartalmaz koffeint. Az 
Oolong, más néven sárga teát félig 
fermentált, teljesen érett hajtások-
ból készítik, ezáltal a sárgás főze-
tet adnak. A dél-afrikai cserje, tüs-
keszerű leveleiből készült rooibos 
tea, a maté tea, a különféle gyógy-
teák és a gyümölcsteák ezek alap-
ján nem sorolhatók az „igazi” teák 
közé, ugyanakkor élvezeti értékük 
miatt nagy népszerűségnek örven-
denek. Néhány ötlet a tökéletes tea 
elkészítéséhez: Használjunk fris-
sen forralt, lágy vizet, a vízforraló-
ban maradt vizet ne forraljuk újra! 
A forrázóvíz hőfoka csak a feke-
te teánál, a gyümölcsteánál és a 
gyógyteáknál érje el a 100 °C-ot, a 
többit, általában 80 - 90 °C-on kell 
forrázni! A teáskannát forró vízzel 
öblítsük át és csészénként egy te-
áskanálnyi (kb. 2 g) teafüvet hasz-
náljunk. A teafű áztatásának ideje 
is eltérő, ezt az alábbi táblázat fog-
lalja össze.
megnevezés perc
fekete tea 3 - 5 sárga tea 2 
zöld tea 1 - 3 
fehér tea 2 – 3 
rooibos tea 4 – 5 
gyümölcstea 
8 -10 
Ha erősebb teát szeretnénk, a tea-
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5 évet kapott a ZTV
sikkasztó munkatársa

Gazdasági előadóként és pénztá-
rosként dolgozott a Zemplén Te-
levízióban az a munkatárs, aki el-
len 2016 novemberében tett bünte-
tő feljelentést a társaság akkor gaz-
dasági igazgatója. Az ügyben ala-
pos, és mindenre kiterjedő nyo-
mozást követően a Sátoraljaújhe-
lyi Járásbíróság hozta meg az el-
sőfokú ítéletet még 2018. májusá-
ban. A bíróság a férfit sikkasztás 
és csalás bűntettében, továbbá ha-
mis magánokirat felhasználásának 
vétségében mondta ki bűnösnek. 
Első fokon nem jogerősen hat évet 
kapott. Az indoklásban szerepelt, 
hogy a pénztáros 2013-tól kezdő-
dően a cég pénzforgalmi számlá-
járól többször utalt saját célra, sa-
ját bankszámlájára is. A televízió 
tulajdonába tartozó bankkártyá-
val többször vásárolt magának kü-
lönböző értékeket, a felvett össze-
geket pedig – több tízmillió forin-
tos értékben – nem fizette be a há-
zipénztárba. Mindezek leplezésére 
a bankszámlakivonatokat eltitkol-
ta, meghamisította.
A másodfokon eljáró Miskolci Tör-
vényszék enyhített a férfi bünteté-
sén. A 90 millió forintos sikkasztás 
ügyében 5 év letöltendő börtönbün-
tetést szabott ki a férfira.  A szóbe-
li indokolásában kifejtették, hogy 
az elsőfokú bíróság által megálla-
pított tényállás helyes, lényegi ré-
szében helyben is hagyta az elsőfo-
kú bíróság döntését. Ugyanakkor a 

büntetés mértékének felülbírálata 
során figyelembe vette, hogy a fér-
fi 10 millió forintot már visszafi-
zetett az elsikkasztott pénzből. A 
Miskolci Törvényszék enyhítő kö-
rülményként értékelte a férfi maga-
tartását és 5 év börtönre mérsékel-
te a büntetését. A törvényszék íté-
lete jogerős.

Jogosan értékesítette 
tulajdonrészét a

Zemplén Közcélú Tele-
víziózásért Egyesület

Jogosan, és megalapozott döntéssel 
értékesítette a Zemplén Televízió-
ban lévő tulajdonrészét a Zemplén 
Közcélú Televíziózásáért Egyesü-
let. A tényt a bíróság is megerősí-
tette, miután Sárospatak Város Ön-
kormányzata panasszal élt, és tör-
vényességi felügyeleti eljárást kez-
deményezett az szervezettel szem-
ben. A tulajdonrészre a sátoralja-
újhelyi önkormányzat tett vételi 
ajánlatot, és az egyesület taggyűlé-
se döntött az eladásról.  A sárospa-
taki önkormányzat több pontban is 
kifogással élt az adás-vétel, és az 
egyesület döntését illetően, ame-
lyet a Miskolci Törvényszék meg-
vizsgálta és elutasított. A törvény-
szék azt is megállapította, hogy 
Sárospatak város önkormányza-
tát nem érte hátrány azzal, hogy 
az egyesület tagsága úgy döntött, 
a Zemplén Televízióban lévő tulaj-
donrészét Sátoraljaújhelynek érté-
kesíti. Az ítélet nem jogerős.

emlékeibe ad betekintést. A megélt 
istenhit számos alkotásában visz-
szaköszön. Csakúgy, mint fest-
ményein, verseiben is hat rá a vi-
lág szépségeinek és emberszeretet-
ének impressziója. Mentora így fo-
galmaz:„ A költészet az égiek aján-
déka, titkos kapcsolat az ember és 
a természet, az ember és a minden-
ség, az ember és Isten között. Ha-
rangi Andrea Judit rigmusait emlé-
kek és álmok szövik át. Olykor a 
múltban kutatva, ereklyéken me-
rengve fedezi fel igazi önmagát, 
személyiségének titokzatos belső 
tájait.” Külön figyelmet érdemel-
nek a kötet illusztrációi melyek lá-
nya, Harangi Alexandra grafikai 

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár könyvajánlásainak sorát egy 
sátoraljaújhelyi származású mű-
vész-költő verseskötetének bemu-
tatásával kezdjük. Harangi And-
rea Judit általános iskolai, vala-
mint a közgazdasági szakközép-
iskolai tanulmányait a szülőváros-
ában végezte. Az érettségit köve-
tően Budapestre került, ahol az-
óta is él. Közel húsz éve dolgo-
zik a bankszektorban HR vezető-
ként, e mellett felnőttképzési óra-
adó, szakvizsgáztató tanár. Privát 
foglalkozása mellett közel húsz 
éve a festészet, majd a költészet 
is aktív helyet kap a mindennap-
jaiban. 2015-től a Putnoki A. Dá-
vid vezette David Arts művészeti 
műhely tagja. Költeményei a mű-
helyantológiákban láttak napvilá-
got. Költői munkásságáért kétszer 
részesült David Arts Alkotói Nívó-
díjban. A Lírai hangulatban című 
verseskötet első önállóan meg-
jelent kötete. Az 55 szabadvers 
többségében az élet szépségeibe, a 
természet szeretetébe, a hit erejé-
be, az elmúlás elkerülhetetlen fáj-
dalmába, a gyermekkor keserédes 

KÖNYVAJÁNLÓ

„Örömöm van az írásban is, végül is a vers-
ből ugyanúgy kiérződik a lélek, mint a fest-
ményekből, ez is az önkifejezés eszköze.”

Szentesiné Nagy Mónika
igazgató, Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár

LÍRAI HANGULATBAN
Új sorozatunkban a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár jóvoltából minden 
hónapban egy-egy izgalmas, érdekes olvasnivalót ajánlunk Önöknek. Az itt 

ajánlott könyveket megtalálják a könyvtárban.

tehetségét dicsérik. A könyv-
tárban január 21-én bemuta-
tott kötetet a szerző vallomá-
sával ajánljuk a versszerető 
közönségnek:
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Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek

„Az én könyvtáram”

EFOP-3.3.3-
VEKOP-16-2016-00001

Robotika című mintaprogram 
beszámolója

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések 
mindenkinek” projekt országos 
hatókörű könyvtári programja „Az én 
könyvtáram” címen valósult meg. A 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 19 
megyei könyvtár, az OSZK Könyvtári 
Intézet, az Országos Pedagógiai 
Könyvtár- és Múzeum és könyvtár-
szakmai szervezetek bevonásával 
valósította meg a projekt könyvtári 
komponensének célkitűzéseit. 

A projektben meghatározott négy 
fejlesztési irány volt a 4-18 éves 
korosztály számára:

- Olvasáskultúra fejlesztésének 
támogatása

- Digitális írástudás fejlesztése
- Könyvtárhasználat - 

információkeresés fejlesztése
- A szövegértés fejlesztése, 

ezen belül kiemelten a 
digitális szövegértés, továbbá 
az egyéni és közösségi 
tanulás támogatása.

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár a 
sikeres 90 pályázó közül, a Robotika 
című mintaprogramot kapta meg, 
ezt kellett bemutatni 5-6. osztályos 
diákoknak. A mintaprogram 
bemutatására 2018. december 12-
én került sor. A Robotika című 
mintaprogram fejlesztője Sugár Sára, 
kipróbáló könyvtárosa Orosz Csilla 
volt. 
Ennek a mintaprogramnak az 
alcíme,,Keltsd életre A kis herceg 
kalandjait!” volt. Ez egy 5 modulból 

Esküvői rovatot indítunk.
Hírt adunk benne a Városházán egybekelő párokról. 

BOLDOGSÁG ÚJHELYBEN

Tóth-Karajz Ágnes és Tóth Zsig-
mond Zsolt 2019. február 2-án  kö-
tött házasságot. 

Bekecs-Dancs Erika és Dancs 
László 2019. február 9-én mondta 
ki a boldogító igent.

Sok boldogságot kívánunk nekik!

álló program, amelynek a 3, 4, 5 
modul részeiből válogattunk össze és 
mutattunk be 90 percben. Közösen 
idővonalon megjelenítve elhelyeztük 
A kis herceg kalandjának jeleneteit 
majd csoportbontásban idővonalon a 
helyszíneket is elhelyezték a gyerekek. 
Ezt követően A kis hercegben olvasható 
emberi tulajdonságokat párosították 
össze a szereplőkkel.  A hátralévő 
időben feladatuk volt a diákoknak 
a kis hercegből kiadott jelenetek 
robotokba való építése. A tervezésnél 
ügyelni kellett a cselekményre, a 
szereplők érzelmeire, valamint hogy 
ezeket hogyan lehetett mozdulatokkal, 
fényekkel hangjelzésekkel kifejezni. 
A megépített robotok mozgásaival, 
hang és fényjelzéseivel adta vissza 

a szövegben 
olvasottakat. A 
foglalkozássorozat 
k e r e t é b e n 
a résztvevő 
g y e r m e k e k 
megismerték és 
f e l e l even í t e t t ék  
Antoine de Saint-
Exupéry: A kis 
herceg c. művét, 
értelmeztek és 
megvitattak egyes 
e m b l e m a t i k u s 
részleteket, majd 
ezeket a jeleneteket 

ArTeC robotok építésével és 
programozásával életre keltették. Az 
olvasott szöveg életre keltésén, kézzel 
fogható robotokká építésén keresztül 
cél volt a művekkel folytatott aktív 
párbeszéd képességének fejlesztése, a 
gyermekek motiválása az olvasásra és 
a szöveggel, az olvasással kapcsolatos 
pozitív élményeik gazdagítása. A 
robotikai megközelítés az informatika 
iránt érdeklődő gyermekeket is 
közelítette az olvasmányélmények 
felé. A Scratch alapon programozható 
ArTeC robotok megismerésével, 
alkalmazásával fejlődött logikus, 
algoritmikus gondolkodásuk 
a gyerekeknek, programozási 
ismeretekre tettek szert. A robotok 

é p í t é s é v e l , 
a motorok 
és érzékelők 
m ű k ö d é s é n e k 
megismerésével 
fizikai ismereteiket 
gazdagítottuk. A 
használt robotikai 
é p í t ő k é s z l e t 
fejlesztette a 
g y e r m e k e k 
k r e a t i v i t á s á t , 
t é r l á t á s á t , 
finommotorikáját. 
Cél volt 
továbbá, hogy a 

szövegben az ok-okozati kapcsolatok 
felderítésére, a leírások pontos 
megfigyelésére vezessük rá a 
tanulókat – ezzel elősegítve az értő 
olvasást. A feladatok megoldása 3 
fős csoportokban történt, ez segítette 
a gyermekek együttműködési 
készségét, konszenzus készségét, 
érvelés technikáját. Fejlődött 
önismeretük, önreflexiójuk, 
felfedezték a csapatmunka és a 

munkamegosztás fontosságát és 
mindeközben élvezhették a játék 
örömét is.A gyermekek örömmel 
vettek részt, lelkesen építettek és 
az eredmény mosoly volt mindenki 
arcán az elkészült robotok láttán. 
Köszönettel tartozunk az Árpád-
házi Szent Margit Általános iskola 
tanulóinak a részvételért és Lukácsné 
Halász Gabriella tanítónak a gyerekek 
felkészítéséért. 

Orosz Csilla 
gyermekkönyvtáros
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ESÉLYESEK A DOBOGÓRA A ZVK TAGJAI
Nincs ellenfelük a medencében a zempléni vízilabdás gyerekeknek a Magyar Vízilabda Szövetség területi bajnokságában. A Zempléni Vízilabda 
Klub Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon szervezi hazai mérkőzéseit, a gyerekek is a két városból, és a két járás területéről érkeznek hozzájuk. Az 
Észak-keleti Bajnokságban három korosztályban játszanak Gyerek I (2004-2005) Gyerek III (2006-2007) és Gyerek V (2008) igen sikeresen. A 
legutóbb a Miskolci Egyetemi Club csapata ellen 5:7-arányban, a gyöngyösi csapat ellen pedig 8:18 arányban nyertek a nagyok.  A Gyerek III. 
korosztály tagjai pedig egy mecset nyertek egyet veszítettek hazai vízben. Büszke a csapatokra Erdei János a ZVK elnöke, aki több mint másfél 
évtizede vezeti sikerrel a klubot. 
Nagy kihívás csapatot szervezni, mert egyre kevesebb a gyerekek, és akik vannak azoknak is egyre nehezebb az iskolát és a sportot összehangolni, de 
mi mindent megteszünk. Méhész László, Máté Dávid edzők, és Retteghy Zsófia programszervezővel jó szakmai csapatot alkotunk. Ezt az is mutatja, 
hogy az országos bajnokságban több város is jelezte szívesen fogadják a ZVK játékosait. Öt gyerek játszik Miskolcon a MVLC-ben, akik országos 
bajnokságban is szerepeltetik a csapatot. Ez már hazai szinten igazán az előszobája a profi sportnak, hiszen itt a miskolciakkal együtt a VASAS, KSI, 
ÚJPEST hasonló korú gyerekei ellen versenyezhetnek a mi tehetségeink.  
A ZVK-ban valóban sikeres az utánpótlás nevelés. Zajácz Hanna korábban az Eger női csapatának tagja volt, most a MVLC gyerek csapatát edzi, 
Soltész Norbert OB I-es játékvezető lett, és Máté Dávid, aki saját klubjához tért vissza edzőként. Valamennyien a ZVK-ban kezdték, sikeres sport 
karriert tudhatnak a hátuk mögött és megmaradtak a medence mellett. A jelenlegi játékosok szintén nagyon jól játszanak, a bajnokság közepén 
tartanak, és mindkét korosztályban dobogóra várják őket az edzőik. 
„Egyetlen bajunk van, ez pedig a gyereklétszám. Ahogy az iskolák, úgy mi is küzdünk azzal, hogy a két városban és a járásokban is egyre kevesebb 
a gyerek. Pedig most a körülmények nagyon jók. Az uszodák mellett, minden mást utazás támogatás, felszerelés, edzőtábor, szakmai segítség, 
megkapunk. Akik az országos bajnokságban is játszanak Miskolcon pazar körülményeket tapasztalnak a felújított uszodában. A sport tehát jól járt a 
TAO-val, igaz ezzel is sokat dolgozunk. Nekem már csak az adminisztráció jut, pedig szívesebben kiabálnék a medence mellett.” 
A ZVK nyaranta vízilabda tábort is szervez. A rutinos gyerekek mellé ilyenkor kezdő tábort is szerveznek, így akik kedvet éreznek a sporthoz hat 
hét alatt nagyon sokat tanulhatnak. Itt van idő arra, hogy a szabályokat és a taktikát elsajátítsák, és fejlesztik az úszás tudást is. 
EJ: Ez a hat hét nagy előny nekünk. Ilyenkor mindenre van idő. Azt is kigyakoroljuk, amire év közben nincs mód. Együtt vagyunk több mint másfél 
hónapig, és ez bizony össze is hozza a fiúkat és a lányokat. Érdemes megnézni ezeket a gyerekeket, nagyon ügyesek, és szívvel-lélekkel játszanak. A 
szülőknek pedig csak ajánlani tudom ezt a sportot, ami a rendszer mellett sok más előnnyel is jár. Mi itt vagyunk, és háromszor ennyi gyerekkel is 
elbírunk! Jöjjenek bátran!

KBK

Egy igen népszerű közösségi oldalt ajánlunk olvasóink figyelmébe. Kajdacsy Tibor volt újhelyi lakos, aki maga is a vendéglátásban dolgozott, és 
Gánóczi Gábor fiatal újhelyi lokálpatrióta közös oldalát. A szórakoztató webhely a város régi vendéglátó helyeit mutatja be fotók segítségével, 
de helyt kap benne a jelen is. Mi csak négy fotót tudunk Önöknek megmutatni abból az időkből amikor a Gyöngyvirág, Kinizsi, Bacchus, Halász 
szórakozóhelyeken sokan megfordultak, és a város közösségi tereinek számítottak. Idősebb olvasóink biztos sok kedves ismerőst ismernek majd fel 
a képeken! Köszönjük a fotókat az oldal üzemetetőinek!

SÁTORALJAÚJHELYI HISTÓRIÁK ÉS VENDÉGLÁTÁSA


