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MEGÚJULÓ KOSSUTH TÖMB, SPORTPÁLYA, VÁROSLIGET
A Kossuth tömb belső megújulá-
sa a sátoraljaújhelyi önkormányzat 
két nyertes pályázatának keretében 
valósul meg. „Sátoraljaújhely Vá-
ros fenntartható közlekedésfejlesz-
tése” című projekt keretében a bel-
város parkolóhely hiányának meg-
szüntetése és tehermentesítése ér-
dekében a Kossuth tömb belső-
ben 104 parkolóhely kialakítása 
történik meg. A „Zöldebb és vá-
rosi funkciókban gazdagabb Sá-
toraljaújhely” című program ke-
retében egy női, férfi, mozgáskor-

látozott WC-vel, illetve baba-ma-
ma szobával ellátott modern épüle-
tet építenek hamarosan. Egy újabb 
átjáró lesz a Kossuth tömb belső és 

a sétáló utca között, de megújul az 
Esze lakótelep környezetében ta-
lálható zöld terület is. Sétányokat 
alakítanak ki, új játszótér készül 
és utcabútorokat helyeznek ki.  A 
két pályázat eredményeképpen egy 
üdébb, zöld felületekkel övezett, a 
környéken lakók illetve az autósok 
számára is esztétikusabb a város-
központhoz illesztendő tér alakul 
ki a Kossuth tömbben.
A zöld város program tartalmazza a 
Dohány úti sportpálya rekonstruk-
cióját is. A pályázati program kere-

tében egy új öltöző épül. Az ház-
ban szauna, kölcsönző, orvosi szo-
bák illetve büfé  is helyt kap. Az 
új komplexum kiszolgálja majd a 
lakosság széleskörű sportolási igé-
nyeit úgy, hogy a sportágak széles 
választéka lesz elérhető. Például: 
tollaslabda-, futó-, streetball-, te-
nisz-, kézilabda-, kosárlabda és at-
létika pályák. A pálya mellett par-
kolók épülnek, a biztonságot pe-
dig két térfigyelő kamera is segí-
ti majd.
Sátoraljaújhely közlekedésfejlesz-

tésre irányuló programja a Kossuth 
tömb belső parkolóinak kialakítá-
sán túl, gyalog és kerékpárút épí-
tését is támogatja Károlyfalva és 

a 37-es számú főút között.  A kör-
nyezetkímélő közösségi közleke-
dést segíti majd, hogy kerékpár-
sávot festenek fel a város átveze-
tő szakaszán. Körforgalom épül a 
Vasvári Pál, Árpád utca illetve az 
Vasvári Pál és Rákóczi utca ke-
reszteződésében. Forgalomcsilla-
pítás céljából, a Vasvári Pál-Dó-
zsa György utcák csomópontjában 
napelemes, radaros sebességmérőt 
is kihelyeznek majd. A buszok ka-
nyarodását segíti majd az az ívkor-
rekció, amelyet az Árpád út-Kos-

suth Lajos út belvárosi jelzőlámpás 
csomópontjában építenek ki. Pó-
tolják a hiányzó vagy megkopott 
útburkolati jeleket, a város busz-
megállóiban pedig az utasok kom-
fort érzetét növelendő fedett busz-
várókat helyeznek ki. 

GYERÜNK A LIGETBE!

A Városliget rehabilitációja a Sátor-
aljaújhely Város Önkormányzata 
„Szociális célú városrehabilitáció 
Sátoraljaújhelyen III. ütem” című 
projekt keretében történik meg, 

melyet a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program közel 
350 millió forinttal támogat. A be-
ruházás során megújul a ligetben 
található kis műfüves pálya. Rend-
be hozott sétányok és új utcabúto-

rok is szerepelnek a tervek között. 
Játszótér és két aszfaltozott extrém 
sportolásra alkalmas pályát épí-
tenek ki, és új nagy teljesítményű 
elektromos csatlakozási pontokat 
alakítanak ki. A fejlesztés eredmé-
nyeképpen a közösségi programok 
szervezésére, a szabadidő hasznos 
eltöltésre alkalmas tér alakul ki a 
városligetben.
A pályázati program útfejlesztése-
ket is tartalmaz. Teljes egészében 
megújul a Barátszer illetve a Mó-
ricz Zsigmond utca, illetve ezen ut-
cához kapcsolódó járdaszakasz. A 

projekt keretében további két ön-
kormányzati tulajdonú, a város ál-
tal szociális bérlakásokként hasz-
nosított társasház külső felújítása 
is megtörténik.

László Mária
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ÚJHELYI MOZAIK
A PIM KORONAÉKSZEREI LEHETNEK AZ ÚJHELYI  

KÖZGYŰJTEMÉNYEK
Február elsejétől Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum új főigaz-
gatója. Az új vezetőnek nagy tervei vannak a Kazinczy Ferenc Múzeum-
mal és A Magyar Nyelv Múzeumával. Több gazdasági és szakmai sza-
badságot ígért mindkét vezetőnek, annak érdekében, hogy még jobban 
megismertessék közgyűjteményeiket a határon belül és kívül élő ma-
gyarsággal. Továbbá az igazgató bérrendezést és szakmai támogatást is 
ígért a sátoraljaújhelyi múzeumoknak, annak érdekében, hogy a PIM in-

tézményhálózatában a legelismertebb helyen legyenek.

JÓ GYAKORLAT
Közbeszerzési Nívó díjat kapott az Erzsébet Kórház energetikai fejlesz-
tése. Az elismerést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatán 
nyerte el az újhelyi intézmény, miután az elmúlt négy évben két uniós 
pályázat segítségével, napelemes rendszerrel támogatták meg a kórház 
villamos energia felhasználását. A díjat azért a kiemelkedő szakmai tel-
jesítményért kapták meg, amelyet a fenntarthatósági szempontok figye-
lembevételével teljesítettek a kivitelezés során. A környezettudatos ener-
gia felhasználás bővítésére további tervei is vannak kórháznak. Például 
elektromos autók töltésére alkalmas állomások létrehozása és  gépjármű-
vek beszerzése is a terveik között vannak. 

ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM AZ EGÉSZSÉGÜGYI
HALLGATÓKNAK

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ összesen 11 az egészségügyi 
területén zajló alapképzésben tanulók számára hirdetett ösztöndíjpályá-
zatot. Az elbírálásnál azonban előnyt élveznek a védőnőnek, ápolónak, 
mentőtisztnek tanulók, mivel ezek hiányszakmák. Egy évre 640 ezer fo-
rintos támogatás nyerhető. A beadás feltétele, hogy a pályázó legalább 
egy lezárt szemeszterrel rendelkezzen illetve legalább két fél éve legyen 
hátra tanulmányaiból. Vállalnia kell, hogy a diploma megszerzését kö-
vetően legalább 2 évig állami egészségügyi intézményben fog dolgozni. 
A pályázat beadási határideje 2019. március 18.

FEBRUÁRI ÖSZTÖNDÍJAS
Jó tanulmányi eredményével, példás magatartásával és a közösségi mun-
kában vállalt aktivitásával érdemelte ki Forgács Krisztina, hogy tanárai 
jelöljék a polgármester ösztöndíjasa címre. A fiatal lány a Georgikon Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola és 
Kollégium élelmiszeripari szakmacsoportos tanulója. Részt vett a Dél-
franciaországi szőlész-borász szakmai gyakorlaton, ő képviselte iskolá-
ját a B-A-Z Megyei közgyűlésen, de rajz- és betlehemkészítő pályázato-
kon is indul. Krisztina annak ellenére, hogy most élelmiszeripari szak-
macsoportban tanul, az óvónői pálya iránt érdeklődik.

VÁR LÁTOGATÓKÖZPONT A MAJÁLIS PARKBAN
Vár látogató központ épül az egykori Majális parkban. Az épület a sátor-
aljaújhelyi vár illetve az egykori erőd feltárását és a Felső-magyarorszá-
gi várakat lesz hivatott bemutatni. Az épületben 21. századi technológia 
segítségével idézik meg virtuálisan eredeti állapotában a korai középkor 
várát és udvartartását. A látogatóközpont kiállításai utalást tesznek majd 
arra a tudományos tárlatra is, mely már most látható a Kazinczy Ferenc 
múzeumban, és mely az erőd egy évtizedes feltárásával van kapcsolat-
ban. Az építkezés már a tavasszal elkezdődik és a tervek szerint szeptem-
berre el is készül a központ.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
Minden települési támogatást érintő szociális juttatáshoz szükséges jö-
vedelem határát megemelte a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A jövede-
lemhatár emelés célja az volt, hogy a növekvő bérek, és egyéb juttatá-
sok miatt ne maradjanak le önkormányzati támogatásokról a rászorulók. 
A támogatás megállapításánál az is szerepet játszik, hogy valaki egyedül 
él, vagy többen tartanak fenn egy háztartást. A települési támogatásokon 
túl a jövőben magasabb jövedelemi viszonyok mellett is lehet pályázni a  
Bursa Hungarica Ösztöndíjra is.

Kassai-Balla Krisztina
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HÍREK RÖVIDEN
Fontos határidő volt február 17-e 
azok számára, akik szeptembertől 
felsőoktatási intézményben szeret-
nének tanulni. Ez volt a jelentke-
zési határidő. Ráadásul idén lehet 
utoljára bejutni nyelvvizsga nélkül 
egyetemre, főiskolára. Az újhelyi 
Közösségi Felsőoktatási Képzé-
si Központ a nappali tagozatos gé-
pészmérnök, illetve a levelezős vé-
dőnő szak mellett, levelező tagoza-
tos diplomás ápoló szakra is várta 
a jelentkezéseket. 

Idén a 12. tanulmányát készítet-
te el a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet Magyaror-
szágról. A szakemberek megvizs-
gálták az ország gazdasági helyze-
tét, ezen túl a regionális fejleszté-
sek és az idősödő társadalom kér-

déskörét térképezték fel. Az OECD 
igazgató-helyettese sikeres ország-
ként jellemezte hazánkat a jelentés 
sátoraljaújhelyi bemutatóján.

Megújul a Georgikon Gö-
rögkatolikus Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakközépisko-
la és Kollégium tangazdasága. A 
fenntartó Miskolci Görögkatolikus 
Egyházmegye tervei szerint közel 
fél milliárdos pályázati forrásból 
finanszírozza a beruházást. Felújít-
ják és modernizálják a tangazdaság 
meglévő épületeit. Új tanborászat 
és szőlőfeldolgozó épül, mindeh-
hez pedig 20 ha területet bérel az 
iskola a Grand Tokaj Zrt-től. Cél, 
hogy új lendületet kapjon a hiány-
szakmaként is számon tartott sző-
lész-borász képzés, de tervezik a 

műszaki vizsgáztatást visszaállítá-
sát is a telephelyen.

Sátoraljaújhelyben is megünnepel-
ték a Szép próza napját. Jókai Mór 
születésnapján rendhagyó filmve-
títéssel, és a Kecskeméti Filmstú-
dióból érkezett két animációs film-
rendezővel szervezett műhelyfog-
lalkozásra várta az érdeklődőket a 
Magyar Nyelv Múzeuma. A gyere-
kek Dargay Attila Szaffi című me-
sefilmjét nézhették meg, amely Jó-
kai A cigánybáró című novellájá-
nak első fejezetének adaptációja, 
majd a rajzfilmkészítés világágába 
kalauzolták az érdeklődőket.

Versenyeket, vetélkedőket és ün-
nepséget szervezett a Kossuth La-
jos Gimnázium az ápolás hetében. 

A rendezvénysorozattal Kossuth 
Zsuzsa hazánk első főnője előtt 
tisztelegtek az egészségügyi kö-
zépiskola tanulói és oktatói. A leg-
jobb osztályt és diákokat Kossuth 
Zsuzsa oklevéllel és plakettel jutal-
mazta az egészségügyi munkakö-
zösség. Az iskola stratégiai partne-
re az Erzsébet Kórház pedig elis-
merő oklevélben részesült az okta-
tásban több évtizede fennálló kivá-
ló együttműködés elismeréseként.

Önkéntes segítőkkel a
katasztrófák ellen

Szerencsére 2018-ban pályázatok-
kal és rendezvényekkel volt tele 
a naptára a Zemplén Térségi Ka-
tasztrófa és Polgári Védelmi Szö-
vetségnek. Az önkéntes katasztró-
favédelmi civil szervezet február 
végén tartotta meg éves közgyű-
lését, amely egyben a polgári vé-
delem világnapjának ünnepsége is 
volt. A közgyűlésen a Kohánka Ist-
ván nyá. mk. pv. ezredes, elnök be-
számolt a Szövetség 2018. évi te-
vékenységéről, melyben ismertet-
te az elért eredményeket és a 2019. 
évi feladatokat. Ez utóbbiakban 
van bőven tenni valójuk, hiszen 
a Tóth Zsolt tűzoltó alezredes sá-
toraljaújhelyi katasztrófavédelmi 
megbízott és munkatársainak se-
gítségével több sikeres pályázatot 
is menedzselnie kell a szervezet-
nek idén. 

Tisztelgés a hősök előtt
A szövetség „Tisztelgés a Hősök 
előtt” címmel konzorciumi pályá-
zatot benyújtott be a Közép-és Ke-
let-európai Történelem és Társada-
lom Kutatásáért Közalapítvány ál-
tal kiírt pályázatán a sátoraljaúj-
helyi járás területén lévő Világhá-
borús emlékművek felújítására. A 
sikeres pályázatnak köszönhető-
en járásunk 18 településén 4 em-
léktábla és 17 emlékmű kerül fel-
újításra az év során. A konzorcium 
tagjai: Hegyközi Falugondnokok 
Egyesülete, Füzéri Hadtörténeti és 
Helytörténeti Kör, Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület Pálháza.

Közös kihívások a biztonságért
Nem csak hazai, de uniós forrá-
sok lehívásában is sikeres volt az 
egyesült. Eredményesen pályáz-
tak a Magyarország-Szlovákia-
Románia-Ukrajna Határon Átnyú-
ló Együttműködési Programra. 
Kárpátaljai Református Egyház-
zal Beregszászból, a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem Kolozs-
várról, a Szinérváralja Polgármes-
teri Hivatallal, a királyhelmeci pol-
gármesteri hivatallal, és az önkén-
tes Tűzoltó Egyesület Pálházával 
együtt több katasztrófavédelmi fel-
adatot segítő programot valósíta-
nak majd meg. A HUSROUA pá-
lyázatból több infokommunikációs 
eszközt, bevetési eszközöket, fel-
szerelést, járművet tudnak majd 
vásárolni.

KATASZTRÓFAVÉDŐK
Történelmi sikert értek el a 

zempléni fiatalok
A szövetség azon szerencsés civil 
szerveződések egyike, akik ma-
guk előtt látják az utódaikat. Után-
pótlás nevelő bázisuk a Petőfi Sán-
dor Református Általános Isko-
la, akiknek csapata 2018. áprilisá-
ban megnyerte a Katasztrófavédel-
mi Ifjúsági Versenyt. A középisko-
lások szintén bajnokok lett, őket 
a Zemplén Térségi Katasztrófa és 
Polgári Védelmi Szövetség neve 
alatt indították el. Azzal, hogy egy 
városból mindkét kategóriában el 
hozták a fiatalok az első helyet tör-
ténelmet írtak a verseny életében. 
A folytatásra felkészítőikkel, Mé-
száros Csaba igazgatóval és Tóth 
Zsolt tűzoltó alezredessel készül-
nek a fiatalok.

KBK 

A sátoraljaújhelyi önkormányzat 
február 18. és március 13. között 
adta át szervezett formában a téli 
rezsicsökkentésből kimaradtak ter-
mészetbeni járandóságát. Fa, bri-
kett, szén, palackos gáz formájá-
ban kérhették a tüzelési támogatást 
azok, akik 2018 áprilisában nem 
tudták érvényesíteni a kormánytól 
kapott rezsicsökkentést. Így azok, 
akik 2018. október 15-ig megigé-
nyelték a támogatást, az elmúlt hó-

napban egy igazolást kaptak arról, 
hogy 12 ezer forint értékben jogo-
sultak az általuk kiválasztott tü-
zelőanyag átvételére. A több mint 
1100 háztartást érintő támogatás 
kiosztását tette az önkormányzat 
hatékonyabbá azzal, hogy város-
részenként több átvevő pontot is 
kialakított. A szállításban az adott 
városrész megválasztott képviselői 
is segítettek, illetve ehhez az ön-
kormányzat saját forrásból 1000 

forintot adott a támogatot-
taknak. Azok, akik március 
13-ig nem vették át a tüze-
lőanyagot, és jogosultak rá, 
december végéig megtehe-
tik azt. A támogatásról szóló 
igazolást a városházán tud-
ják kiváltani, a fa és a brikett 
járandóságot pedig a Rákó-
czi utca 13 szám alatt műkö-
dő barkácsboltban vehetik át 
az igénylők.

KBK

AZ ÉV VÉGÉIG JÁR A TÜZELŐANYAG
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Az ember nemcsak homo sapiens 
vagy homo faber, hanem homo 
ludens is: alapvető igénye a játék, 
mely örömöt ad és gyógyít, visel-
kedési formákra nevel, erőt nyújt 
és ösztönöz, szórakoztat és közös-
séget teremt, alapvető cselekvé-
si stratégiákra tanít, a szocializá-
ciót segíti, az élet tükre, azt mo-
dellezi. Gondoljunk a népmesék-
re! A rejtvényt megoldó hős foly-
tatja útját, elnyeri jutalmát, ám ha 
hibázik, az az életébe, de legalább-
is a küldetésébe kerülhet. A rejt-
vény megfejtése a népmesékben 
önmegismerő, lélekfeltáró és vi-
lágmegismerő gesztus, a beavatás 
egyik mozzanata.  Beavatás a nyel-
vi játék is – beavatás a nyelv tit-
kaiba, varázslatos világába, a sza-
bályaiba; a nyelvi cselekvések tu-
datossá tételében, a szókincs bőví-
tésében, a különböző stílusok (re-
giszterek) megismertetésében, a 
műveltség gyarapításában, a nyel-
vi babonák felszámolásában segít. 
És tudatosítja a nyelv „használati 
utasításait”: a nyelvtant, a helyes-

írást és a szótárt. A magyar nyelv 
legalább 3000 éve önállóan fej-
lődik, s bár változott, csodálato-
san megőrizte ősi jellegét, szerke-
zetét. Szilárd, kikezdhetetlen, oly-
kor porlik, de soha nem törik. En-
nek ellenére bámulatosan jól le-
het vele játszani, csűrni-csavarni, 
a mindennapokban és a költészet-
ben is. Mintha egy hajlékony keret 
lenne, amelyből kilépni nem lehet, 
amely minden drasztikus külső ha-
tás ellen védi, ezek a hatások be-
szivároghatnak, de nem betörnek, 

A tavasz, ravasz. Sokat hallott 
mondása volt ez nagymamámnak, 
aki akkor nem a frontoktól, de in-
kább a meleg időben gyorsan leke-
rülő kabátok miatt féltette unoká-
it. Felnőttként nem attól kell fél-
ni, hogy meggondolatlanul öltöz-
ködünk alul egy-egy naposban ta-
vaszi délutánon, de az évszakkal 
járó frontok okoznak nekünk bajt. 
Ma már a napi időjárás jelentéshez 
hozzátartozik az, hogy frontokra fi-
gyelmeztetnek a meteorológusok, 
ső meteogyógyászok is vannak. 
A legutóbb például Pintér Ferenc 

meteogyógyász figyelmezetett az 
Origo hírportálon mindenkit arra, 
hogy a változó éghajlat és az ext-
rém időjárás miatt jelentősen meg-
nőtt a frontérzékenyek száma, hi-
szen sok ember szervezete nem 
bírja követni a melegrekordok és 
a tartósan szeles, hideg időszakok 
közötti nagy ingadozásokat. Mit 
tehetünk mégis ellene? Problémát 
okozhat a tavasz? 
A tavaszi fáradtság tünetei 
mindannyiunknak ismerősek: le-
vertség, fáradékonyság, gyenge-
ség, kimerültség. Ilyenkor több 

miközben a kereten belül rendkí-
vüli szabadságra és kreativitásra 
ad lehetőséget nyelvünk. A nyel-
vi humor forrása mindig a szabá-
lyostól-szokásostól való eltérés; a 
humorban, játékban is benne van a 
kötöttség és a szabadság, a feszült-
ségkeltés-feszültségoldás dinami-
kája, az izgalom és megnyugvás, a 
várakozás és beteljesedés hullám-
zása. A nyelvi játék emellett bámu-
latosan jól elénk tárja a nyelv háló-
zatos jellegét, azt a sokszálú, sok-
színű, rendkívül összetett szövetet, 
amely maga a nyelv. A nyelv min-
dig mozgás, mindig átmenet: egyik 
gondolatból a másikba, egyik 
hangból a másikba, egyik szóból a 
másikba és így tovább. A nyelvi já-
ték kiválóan fejleszti a logikai ké-

PROBLÉMÁT OKOZ A TAVASZ?

pességeket. A nyelvhasználat ösz-
tönös és tudatos logikai műveletek 
sorozata, építkezés, különösen a 
magyarban, amely toldalékoló, ra-
gasztó nyelv.  Erre példaként meg-
említhetjük a palindrómát: olyan 
szó vagy mondat ez, amely visz-
szafelé olvasva is ugyanaz: pl. in-
tegetni; kereket tekerek. És utalha-
tunk az 1800-as évek végéről egy 
185 szóból és 916 betűből álló sze-
relmeslevélre, amely oda-vissza 
olvasva is ugyanaz, és kitalálója 
egy sakknagymester, Breyer Gyu-
la. Kombináció, előregondolko-
dás, építkezés… Bencze Imre kita-
lálta a szótagpalindrómát: például 
a Janó, ma rostába esett e batáros 
manója mondat szótagolva olvas-
va visszafelé is ugyanaz. A Magyar 
Nyelv Múzeuma a nyelvi humor és 
játék népszerűsítője, e program-
ja kiemelt eseményeként az Anya-
nyelvápolók Szövetségével 2019. 
március 8-án rendezte meg, immár 
ötödik alkalommal, idén Wacha 
Imre nyelvész emlékére „Anya-
nyelvi játékok, játékos anyanyelv” 
című nyelvijáték-vetélkedőjét, ál-
talános és középiskolás csapatok-
kal, köztük felvidéki és kárpátaljai 
magyar fiatalokkal. 

Nyiri Péter
igazgató

PIM- A Magyar Nyelv Múzeuma

NYELVI JÁTÉK,
NYELVI HUMOR

liter kávé is kevés ahhoz, hogy a 
munkánkat elégségesen tudjuk el-
végezni, az otthon pedig már dél-
utántól húz az ágy. A szakemberek 
azt szokták mondani, hogy ez nem 
egy betegség, hanem hiányálla-
pot, tél végi kimerültség. Az előző 
nyáron felhalmozott tartalékokat 
feléljük, és napi táplálékból nem 
jut elegendő vitaminhoz, ásványi 
anyaghoz, nyomelemhez a szerve-
zet. Kaptunk öt tippet arra, hogyan 
lehet leküzdeni a tavaszi fáradtsá-
got. Egy próbát megér, ha ezzel si-
kerül kicselezni a tavaszt. 
1. Mozogni minden nap!
2. Sok folyadékot inni!
3. Rendszeres úszás, szaunázás
4. Változatos és kiegyensúlyozott 
táplálkozás!
5. Természetes módon, vagy ha 

másképpen nem megy vitaminok-
kal pótolni a télen felélt ásványi 
anyag és nyomelemeket!
Természetesen a jó idő a kedvün-
ket is meghozhatja, így az öt tipp 
kivitelezése mellett, egy szép tava-
szi időben tett séta is sokat segít-
het abban, hogy saját ellenszerével 
győzzük le a tavaszt!

KBK

A böjti időszak a római katoli-
kus egyházban hamvazószerdá-
val, idén március 6-án kezdődik. 
A görögkatolikusnál két nappal 
korábban „tiszta hétfővel” kezdő-
dött el a szent negyven nap. A re-
formátusok a böjtfőt vasárnapra 
teszi, legtöbb helyen úrvacsorá-
val fejezik ki a közös és az egyé-
ni bűnbánat fontosságát, a Húsvét-
ra való készülés kezdetét. A val-
lást nem ismerők tévesen negyven 
napos húsmentes időszaknak gon-
dolják a böjtöt. Ám ez nem igaz. A 
böjti étkezés szabályai három dol-
got jelentenek: az étkezések szá-
mának korlátozását, ettől nem tel-
jesen függetlenül a jóllakás korlá-
tozását és a bizonyos ételektől való 
tartózkodást. Vannak szigorú böjti 

napok, vagyis amelyeken húsfélét 
nem esznek és napjában csak egy-
szer laknak jól a vallásos embe-
rek. Vannak enyhített böjti napok, 
vagyis amelyeken kétszer szabad 
ugyan húst enni, de csak egyszer 
laknak jól. És vannak megtartózta-
tási napok, vagyis amelyeken csu-
pán a húsételek élvezetétől tartóz-
kodnak. A hal fogyasztása például 

még szigorú böjtben sem tilos. Így 
egy kitűnő halas ételt ajánlunk mi 
is márciusra.

Mátyás-ponty
 

4 szelet (40-50 dkg) halfilé
2 ek olaj
2 ek liszt

10 dkg gomba
1 db kicsi vöröshagyma

½ tk fűszerpaprika
petrezselyemzöld, só

A halszeleteket felenged-
jük, kicsit megsózzuk 
és lisztbe mártjuk. For-
ró olajban kisütjük és fél-
retesszük. A vöröshagy-
mát felaprítjuk, és friss 

olajban megdinszteljük. Hozzá-
adjuk a felszeletelt gombát, meg-
sózzuk és összepirítjuk a hagymá-
val. Belekeverjük az apróra vágott 
petrezselyemzöld egy részét, meg-
szórjuk fűszerpaprikával – közben 
lehúzzuk a tűzről, hogy a paprika 
ne égjen oda – felöntjük egy kevés 
vízzel és a gombát készre főzzük. 
Amikor kész, beletesszük az elő-
sütött halszeleteket és az edényt 
lefedve még kb. 10 percig párol-
juk. A szeleteket ne forgassuk, ha-
nem időnként rázogassuk meg az 
edényt. A végén szórjuk meg a ma-
radék petrezselyemzölddel.

Jó étvágyat kívánunk!

BÖJTÖS ÉTELEINK



Március másodikán délelőtt ki-
gyulladt a Herukon régi épületé-
nek használaton kívüli raktárépü-
lete Sátoraljaújhelyen. A tűzeset 
pontos okát nem lehet tudni. A me-
gyei katasztrófavédelem sajtószó-
vivője Dojcsák Dávid a következő-
ket nyilatkozta telefonos megkere-
sésünkre. „Felhalmozott hulladék 
gyulladt meg egy 300 négyzetmé-
ter alapterületű, használaton kívü-
li raktárépületben Sátoraljaújhe-
lyen a Dózsa György utcában már-
cius másodikán délelőtt. A tüzet, 
amely a raktárépület tetőszerkeze-
tére is átterjedt a sátoraljaúhelyi, 
a tolcsvai és a szerencsi hivatásos 
tűzoltók oltották el. Az eset során 
senki sem sérült meg.” Az nagy 
múltú varroda hosszú idő óta üre-
sen áll. A cég felszámolása után 
tulajdonosok és bérlők váltották 
egymást, jelenleg egy nyíregyhá-
zi céghez van bejegyezve a tulaj-
don. Az elmúlt öt évben az ingat-
lan állapota nagyon leromlott. Az 
udvar elgazosodott, a gyár min-
den része felújításra szorul. A tűz 
után a Műszaki és Vagyongazdál-
kodási Osztály munkatársai Ró-
zsahegyi Ferenc, 
mint az építésha-
tósági feladatot 
ellátó helyi ön-
kormányzat jegy-
zőjének kérés-
re tartottak szem-
lét az épületben. 
A szemle célja az 
volt, hogy megál-
lapítsák a tűz után 
milyen állapotban 
van az ingatlan. A 
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FILMBEMUTATÓ SÁTORALJAÚJHELYEN IS

TŰZ A HERUKONNÁL
város jegyzője már az elmúlt év-
ben az építésfelügyeleti hatóság-
nál eljárást kezdeményezett, annak 
érdekében, hogy az ingatlan tulaj-
donosát a kötelezzék arra, hogy az 
épületen a legszükségesebb kar-
bantartási munkálatok elvégztesse. 
Ezt most újra megtették, hiszen az 
épületben nyomokat találtak arra 
is, hogy a lakhatásra kevésbé alkal-
mas épületben valakik hajlékot ta-
láltak. Az ügyben további intézke-
déseket rendelt el a város jegyzője.

KBK

A fővárosi Duna Palota, az Uránia 
Nemzeti Filmszínház – és más vi-
déki helyszínek – után a sátoraljaúj-
helyi Latabár Moziban is láthatták 
a nézők Petényi Katalin és Kabay 
Barna Béres József énekeskönyvé-
ről alkotott művészfilmjét. Az ese-
mény a Magyar Kultúra Napja idei 
rendezvénysorozatának kiemelke-
dő rendezvénye volt Zemplénben, 
amely azért nem túlzás ebben az 
esetben sem, mert Miskolctól Sze-
rencsen át Bodrogszerdahelyig ter-
jedt a rendhagyó filmbemutatóra 
érkezett vendégek köre. 
Béres Klára megindító, gondolat-
ébresztő felvezetése után, Dr.Béres 

József beszélt a Szép magyar ének-
projekt keletkezésének családi in-
dítékáról. A könyv, a CD megjele-
nésétől a film elkészültéig ismer-
tette azokat a főbb mozzanatokat, 
amelyek mindegyikét a szerző hit-
vallása hatja át: „Hiszem, hogy 
gazdag nemzeti kincsünk e da-
rabkája minden hazánkfia számá-
ra éppúgy tárháza lehet a hasznos 
ismereteknek, mint forrása erő-
nek, jókedvnek, örömnek és sze-
retetnek.” A Szép magyar ének 
egy olyan szellemi termék, amely-
hez foghatót keresve sem találunk 
a magyar népzenében. Viszony-
lag szép számban születtek nép-

zenei gyűjtemények, énekes köny-
vek eddig is, sőt egy-egy közülük 
CD-melléklettel is rendelkezik, 
azonban nincs tudomásunk arról, 
hogy a teljes kötet tartalma, ha-
sonlóan a Szép magyar ének dalos-
könyv első kötetének dupla CD-jé-
hez, meghallgatható. „De ez még 
mind semmi” – szokta volt mon-
dani Háry a daljátékban. Az, hogy 
egy énekeskönyvről olyan film-
etűd készüljön, amelyben a néző 
a szerző, Dr.Béres József hol visz-
szafogott, hol pedig éneklőként 
is közreműködő kalauzolásával, 
szakemberekkel folytatott útbai-
gazító beszélgetések meghallgatá-
sával barangolhat az énekek gyűj-
tésének helyszínein, nos, ez való-
ban a különleges értékek kategóri-
ájába tartozó. Mindeközben a telt-
házas mozi nézői találkozhattak él-
ményszámba menő éneklő-beszé-
lő adatközlőkkel, ráhangolódhat-
tak az énekek, táncok, muzsikások 

PETÉNYI KATALIN ÉS KABAY BARNA FILMETŰDJE
BÉRES JÓZSEF ÉNEKESKÖNYVÉRŐL

keltette hangulatra, és a képi meg-
jelenítés magas művészi fokán a lí-
rai képekben a film nézői 57 per-
cen át gyönyörködhetett.
S ahogy az a Béres család jelenlét-
ében történni szokott, közös ének-
lés – a kötetben szereplő Új eszten-
dő, vígságszerző kezdetű népdal 
zengett fel hat versszakkal Zemp-
lén „pacsirtáinak”, Fekete Csilla és 
növendékeinek szíves közreműkö-
désével – teremtette meg a kivéte-
les kulturális ünnep hangulatát. 
A filmvetítés utóéletéhez tartozó 
hír, hogy Dr. Béres József kezde-
ményezésére a film felhasználá-
si jogával rendelkező AKOVITA 
Kft. hozzá járuló nyilatkozatát 
adta, hogy 2019. december 31-ig 
– az ismétlések korlátozása nél-
kül – a Szép magyar ének című fil-
met a Zemplén Televízió bemutat-
hassa…

Dombóvári János
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Rossini, az ínyenc zeneszerző a 
szarvasgombát a gombák Mozart-
jának nevezete, de már a sumérok 
és a rómaiak is használták. Első írá-
sos emlékünk i.sz. előtt 3000 tájé-
káról, Mezopotámiából van róla. 
Arisztotelész és Pitagorasz is em-
líti írásaiban a szarvasgomba-
afrodiziákumot. A főként fűszer-
ként használt szarvasgomba ritka, 
a föld alatt terem. Az aszkuszos, 
tömlős gombákhoz tartoznak. Fel-
fedezését valószínűleg a vaddisz-
nóknak köszönhetjük, ugyanis jel-
legzetes szaga az ivarérett vadka-
néra hasonlít, ezért a kocák kitúr-
ják. A 2-8 cm-es átmérőjű gumó 
alakú termőtestek általában 20-30 
cm-re a földfelszín alatt nőnek, de 
lehetnek sokkal mélyebben is. Kü-
lönböző fákkal élnek szimbiózis-
ban azok gyökeréhez kapcsolódva. 
A szimbiózis előnye a fa számára, 
hogy a gomba fontos ásványi anya-
gokhoz juttatja, a gomba pedig fo-
toszintézissel előállított cukrot kap 
a fától. Legalább száz étkezésre al-
kalmas fajtáját ismerjük, melyek 
közül tizenegynéhányat fogyasz-
tunk, de valójában csak négy kere-
sett. A szarvasgombák íze nem ha-
sonlít szokásos ételeinkhez, külön-
leges aromája kissé meglepő, ösz-
szetett ízű és sokszor nem egyen-
letes. A szarvasgomba-fajták közül 
Magyarországon jellemző a május-
tól novemberig termő nyári szar-
vasgomba vagy gímgomba (Tuber 
aestivum), novembertől márci-
usig a téli szarvasgomba (Tuber 

brumale) fogyaszt-
ható. Megterem 
a drága okkersár-
gás színű isztriai 
( piroshúsú vagy 
hagymaszagú főúri 
gímgomba) szar-
vasgomba (Tuber 
magnatum) is. 

Hogyan fogyasz-
szuk?

Nem tápértéke, ha-
nem íze miatt fogyasztjuk. Régóta 
számít afrodiziákumnak, vágyfoko-
zó hatása emberek esetében azon-
ban nem bizonyított. Friss szar-
vasgomba vásárlásakor figyel-
ni kell, hogy a gumó valóban ke-
mény legyen, érezzük jellegze-
tes illatát, termőtestén ne látsz-
szanak féregrágta járatok. Tisztí-
tásához finom, száraz kefét hasz-
náljunk. 3-4 napon belül legké-
sőbb el kell fogyasztani, de hosz-
szabb ideig hűtőszekrényben el-
tarthatók, légmentesen záródó do-
bozban, szalvétába csomagolva. 
A szarvasgombát semleges, nem 
túl markáns ízű, kissé zsíros ételek 
mellé érdemes fogyasztani, hogy 
azok jobban kiemeljék a szarvas-
gomba ízét. Tésztaételekhez, to-
jásos ételekhez kiváló, kolbászok, 
húsos ételek ízesítésére használ-
ják. 50 fokos hőmérséklet felett el-
veszíti a zamatát. Számomra a leg-
finomabb közvetlenül fogyasztás 
előtt vajas pirítósra, vagy tojás-
rántottára frissen, nyersen szele-
telve vagy reszelve.  A fehér szar-
vasgombát (népi nevén kacskarin-
gós disznógombát) inkább nyersen 
fogyasztják, így jobban megmarad 
aromája. Az olasz konyhához a fe-
hér, a franciához a fekete szarvas-
gomba illik. Finom csemege máj-
pástétommal is. Szezonon kívül 
fagyasztva, konzerválva lehet vá-
sárolni, egész évben kapható szar-
vasgomba-krém, őrlemény, fűszer-
vaj vagy olaj formájában, amelyet 
házilag is elkészíthetünk. 

KÖNYVAJÁNLÓ
Új sorozatunkban a Városi Könyvtár jóvoltából minden hónapban egy-egy izgalmas, érdekes ol-

vasnivalót ajánlunk Önöknek.  Az itt ajánlott könyveket megtalálják a könyvtárban.

Elena Ferrante: 
Briliáns barátnőm

Márciusi könyvajánlónk témája 
ezúttal egy négykötetes regényfo-
lyam indító története.
A Briliáns barátnőm a Nápolyi re-
gények első kötete és megjelené-
se után annyira népszerű lett, hogy 
külön nevet is adtak a jelenség-
nek: Ferrante-láz. A szerző írói ál-
nevet használ, mai napig nem tud-
ni ki rejtőzik a név mögött, ami ad 
némi rejtélyes felhangot a könyv-
nek.Lila Cerullo és Elena Greco 
gyermekkoruktól elválaszthatat-
lan barátok, pedig tökéletes ellen-
tétei egymásnak. Nem tudnak se 

egymással, se egymás nélkül élni, 
kiegészítik, inspirálják egymást, 
egyikük sem lenne a másik nél-
kül az, aki. Nápoly veszélyes és iz-
galmas világában játszódó, majd 
60 évet felölelő történet elbeszélé-
se során Elena megpróbálja meg-
fejteni briliáns barátnőjének rejté-
lyét, aki egyszerre a legjobb barát-
ja és egyben legfőbb ellensége is. 
De az egymás iránt érzett gyűlöl-
lek és szeretlek érzelemhálóból, az 
önmegerősítés vágyából fakadó, 
függőséget okozó köteléktől nem 
tudnak szabadulni. Ahogy Lila és 
Elena követik egymást, eltávolod-
nak egymástól, majd újra egymás-
ra találnak, magával ragadja, el-

sodorja az olvasót. Elena Ferrante 
gazdag érzelmekkel ábrázolja két 
főszereplője személyiségfejlődé-
sét és a mindent felülíró szeretetet 
és csodálatot, mely évtizedeken át 
táplálta és mélyítette barátságukat. 
A könyv fináléja zseniálisan megírt 
kulcsjelenet, valójában a már min-
den ízében felnőtt két fiatal nőről 
szól, olyan lezárással, amely miatt 
azonnal szeretnénk a folytatást.
A Briliáns barátnőm és folytatá-
sa, Az új név története elérhető a 
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár-
ban, a harmadik kötet is hamaro-
san megérkezik.

Érdekességek:

Lelőhelyei szinte észrevehetet-
lenek, vaddisznótúrás vezethet 
nyomra. Kiképzett keresőkutyák-
kal kerestetik az értékes gombát, 
mert ezek nem olyan mohók, kész-
ségesen átadják a zsákmányt a gaz-
dinak. Sikerült tenyésztésbe von-
ni a szarvasgombát: A gomba mi-
céliumait fiatal tölgyfák, mogyo-
ró gyökerébe injekciózzák: a fá-
kat mikorrhizálással teszik gaz-

danövénnyé. Így 6-10 év múlva 
„szüretelhetünl” először. Régi ma-
gyar neve a gímgomba onnan ered-
het, hogy a szarvasbikák erőforrá-
sának tartották az őszi bőgés ide-
jén.

Kőszeginé Tóth Judit
elnök
ZGE

Fotó: Boros Lajos: aestivum me-
zei  juharos tölgyes talajból

A gombák Mozartja



72019. XXVIII. évf. 3. sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

Tegyük tisztába: kik ők és mi a cél-
juk?  Gondolok itt a napjaink Parla-
mentben dúló cirkuszára, az ellen-
zék által az utcára időnként kivezé-
nyelt pár ezer tüntetőre. A megér-
téshez ideidézem Nemeskürty Ist-
ván szavait arról, milyen állapotok 
uralkodtak a Magyar Parlament-
ben az 1900-as évek elején.
„…méltatlan eszközökkel küzdött 
a kormány ellen, napirenden vol-
tak a parlamenti botrányok, a kép-
viselők alig foglalták el helyüket a 
század elején elkészült Parlament-
ben, máris törtek-zúztak, szétrom-
bolták a berendezést, verekedtek, 
tintásüvegeket hajigáltak, üvöltöz-
tek s büszkén hagyták magukat ki-
vezettetni a rombolás után, mint 
mártírok, élükön gróf Károlyi Mi-
hállyal. Obstrukciónak nevezték el 
a parlamentarizmusnak ezt a meg-
gyalázását: amikor a kormány va-
lamely képviselője beszélt, za-
jongtak, trombitáltak, megtagad-
ták a szavazást, lehetetlenné tették 
a képviselőház érdemi működését. 
A puszta negatio, a tagadás vált ön-
céllá s nem az ország építése. ”Íme 
a bizonyság: „a történelem az élet 
tanítómestere.”Ugye, nem nehéz 

OLVASÓI LEVÉL

észrevenni, hogy teljesen ugyan-
az zajlott akkor, mint manap-
ság. A károlyimihályok szellemi 
örökösei a mai széllbernadettek, 
a kunhalmiágik, (miért jut róla 
eszembe Kun Béla, aki kivit-
te a teljes magyar aranytartalé-
kot Moszkvába, Sztalin mégis ki-
végeztette?) gyurcsányferencek… 
sorolhatnám még…. Ezzel tisztáz-
tuk is: kik ők! Lássuk, mi a céljuk? 
Ugyanaz, mint a 19-es népbiztos-
oké. Szétverni az országot, kiél-
ni a gyűlöletet a magyarok iránt, 
átjátszani mindent azoknak, akik 
őket pénzelik, hergelik. A különb-
ség mégis nagy az akkori és mosta-
ni viszonyok között. A mostani az 
ő utolsó erőlködésük. A tehetségte-
lenek lázadása. Minden hangosko-
dásuk, cirkuszuk ellenére: mára a 
törpe kisebbség nevet sem érdem-
lik meg. Marginalizálódott, szélső-
séges, szánalmas bohócok lettek.  
Nevetség tárgya, akiket hamar el-
sodor a „széll”, hogy stílusos le-
gyek. A történelem szele.

Palicz István 
önkormányzati képviselő, 

a Sátoraljaújhelyi FIDESZ elnöke 

Felidézem, milyen volt a húsz év-
vel ezelőtti városom, és milyen 
most. Mennyi változás, fejlődés, 
gyarapodás történt. Szeretem Sáto-
raljaújhelyt, sokan látják úgy, mint 
én. Jó itt élni, minden megvalósult, 
amit elterveztünk, sőt több is. Igaz, 
hajlamosak vagyunk elfelejteni 
milyen volt, hajlamosak vagyunk 
a jót, az újat, a szépet magától 
értetődőnek, megszokottnak ven-
ni. Rengeteg beruházás, fejlődés, 
szórakozás, sportolás, turizmus-
fejlesztést segítő létesítmény épült. 
A “kisebb” beruházásokról, mint 
például a járdaépítés… most nem 
is szólok. Ez mind-mind hozzájárul 
jó közérzetünkhöz, patriotizmu-
sunkhoz, a jól lét érzéséhez. Büsz-
kék lehetünk városunkra, az elért 
eredményekre. Ehhez kellett egy 
olyan ember, aki nagy lendülettel, 
hittel, töretlen munkabírással küzd 
a város előrehaladásáért.

Szamosvölgyi Péter sohasem 
elégedett, nem az a típus, aki há-
tra tud dőlni, állandóan keresi az 
új kihívásokat. Az elért eredmé-
nyeket nem tekinti személyes sik-
erének. Mindig hangoztatja a csa-
patmunka fontosságát, elismerés-
sel szól kollégái odaadó, magas 
színvonalú szakértelméről. A vele 
hosszú évek óta együtt dolgozó 
képviselőtársait rutinos, egyéses 
csapatként, mindenekelőtt a város 
érdekeit szem előtt tartó politiku-
sokként említi, akik ugyanazon 
elvek mentén segítik munkáját. 
Azért mindannyian tudjuk, hogy a 
legjobb focisták sem tudnak önma-
gukban megnyerni egy mérkőzést. 
Kell a csapattagok közötti öss-
zhang, megfelelelő irányítás, 
karizmatikus vezető. Szamosvöl-
gyi Péter ilyen csapatkapitány.

Palicz Erika

AZ ELTÉVEDT BOHÓCOK

"Ez a kitüntetés minden újhely-
ié, s azoké, aki Sátoraljaújhely 
városának fejlődéséért tesznek. 
Köszönöm az itt élők bizalmát, a 
megbecsülést, melyre rendkívül 
büszke vagyok."
- Szamosvölgyi Péter, 2019.03.14.

Áder János, Magyarország köztár-
sasági elnöke, Szamosvölgyi Pé-
ter István, Sátoraljaújhely polgár-
mestere, a Polgári Együttműködé-
sért Egyesület és a Magyar Cser-
készszövetség alapító tagja részé-
re több mint két évtizedes telepü-
lésvezetői munkája, valamint kul-
turális és ifjúsági területen folyta-
tott társadalmi tevékenysége elis-
meréseként a MAGYAR ARANY 
ÉRDEMKERESZT kitüntetést 
adományozta.

GRATULÁLUNK!
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ÚJHELYI LÁNYOK KOSARAS SIKEREI
Ocsenás Flóra és Kababik Bianka március 7-10. között A Nemzeti Leány Junior Bajnokságban játszott. Az újhelyi kosaras lányok hét éve kezdtek el 
játszani, Móré Csaba volt az edzőjük, tőle válogatták ki őket 2012-ben a DVTK Kosárlabda Akadémia utánpótlás edzői. Flóra és Bianka nagy utat 
tett meg az elmúlt hét évben - a lányok Miskolcon tanultak tovább, és tavaly a DVTK Akadémia U16-os csapatával történelmet írtak, mert előtte a 
megyei kosárlabda utánpótlásban soha nem ért el hasonló sikert senki. Az országos bronzéremért is nyerték el februárban az Észak-Magyarország 
napilap sportdíját - Utánpótlás kategóriában. A lányok nem fellejtették el honnan indultak, hiszen az alapokat itt tanulták meg.
Kababik Bianka: Hatodikos korunkban Robi bácsi a testnevelő tanárunk vett rá arra, hogy menjünk le egy edzésre a szlovák iskolába, és akkor na-
gyon megtetszett nekünk. Egy ideig párhuzamosan edzettünk itthon és Miskolcon, 2017-től pedig már Miskolcon tanulunk és ott is játszunk.
Ocsenás Flóra: Nagyon büszkék vagyunk a tavalyi bronzéremre. Leírhatatlan volt számunkra, az akkori győzelem. Sokat köszönhetünk az edzőink-
re, akikkel együtt dolgoztunk, és dolgozunk most is.
Az élsportban sokat számít a szerencse, de nincs eredmény befektetett munka nélkül. A lányok megtapasztalják mindezt, és azt is, hogy a tehetség-
re felfigyelnek mások is. Kababik Bianka nem csak a juniorok között játszik februártól, de az ALUINVENT DVTK Miskolc NBI-es női felnőtt ko-
sárlabda csapatban is edz. A piros-fehéreknél Cziczás László vezetőedző figyeli a játékát, így esélyt lát arra, hogy a felnőtt csapatban kosarazhasson. 
Meg kell mutatnom a felnőtt csapataban is, hogy oda való vagyok. Igaz, azt nem várja el senki, hogy valami nagyot változzak, hiszen éppen annyi-
ra hajtok ott is az edzésen, mint a junior csapatban.
A lányok Pécset újra sikert arattak, és az országos bajnokságban negyedikek lettek. Gratulálunk nekik!

Ismét virággal köszöntötték a nőket Sátoraljaújhelyen. A tavasz első hírnökeit szívesen fogadták március 8-án a lányok, asszonyok. Mert igaz har-
cos, erős nők voltak azok, akik kivívták a mai nőknek az egyenjogúságot, de ezzel a feléjük kívánt tisztelet csak nagyobb lett.

NŐK DICSÉRETE


