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Sátoraljaújhely Önkormányzatának két, az Európai Unió által támogatott pályázati programja négy
városi közkonyhának a megújítását teszi lehetővé. Hétköznapokon
320 adag ebéd készül az Egyesített
Szociális Intézmény Köveshegyi
Idősek Otthonának konyháján,
ahonnan nem csak az idős otthon
lakóinak étkeztetését látják el, de a
Rudabányácskán, Károlyfalván és
Széphalmon élők, és a két városi
nyugdíjas klub tagjai is innen jut-

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖZÉLETI LAPJA

MODERN KONYHÁK
nak hozzá meleg ételhez. A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen” című pályázati program keretében történt meg
a konyhai eszközeiknek cseréje,
valamint légkondicionálót és páraelszívót is szereltek be ide. A beruházás során olyan konyhai eszközöket vásároltak, amelyekkel eddig nem rendelkeztek, és melyek
nagyban megkönnyítik az itt dolgozók munkáját. Vásároltak például sütő-párolót, tésztaszűrőt és
billenő serpenyőt, és
lecserélték a régi, elavult üstöket is. Az
önkormányzat 8 millió forintot tett hozzá a fejlesztéshez. A
projekt lehetővé tette
még egy 9 személyes
gépjármű vásárlását,
amivel a városrészeken élőknek és a tálalókonyhákba szállítják

ki a meleg ételt, ehhez külön szállítóedényeket és badellákat is beszereztek. Olcsóbb előállítási költséggel és jobb minőségben készül
majd az ebéd a következő tanévtől a Georgikon Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium valamint a Kazinczy Ferenc Általános Iskola konyháiban is. Mindkét
konyha naponta 600 adag étel elkészítésére alkalmas. A beruházás
nem csak a konyhai eszközök cseréjét jelenti, de mindkét helyen felújítják a
közműhálózatokat is.
A fejlesztés érinti Jókai Mór Általános Iskola melegítő konyháját is. Mindhárom helyen rögtön a tanév végén indult a munka, és
tervek szerint a középiskola konyháját ősszel
újra használják majd,

de a Kazinczy iskola konyhai átépítése szeptemberre még nem lesz
kész. A gyermekétkeztetés néhány
hétig biztosan más helyről oldják
majd meg a tanév elején. A három
iskolai beruházás a „Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen”
című pályázati program támogatásából készül el.
László Mária

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA

Semmelweis nap alkalmából közös ünnepséget szervezett Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és az Erzsébet Kórház. Az eseményen adták át a város Dr. Illés
László Közegészségügyi díját, melyet a kórház Intenzív Osztályának
dolgozói vehettek át. A négy ágyas
kórterem 5 orvosból és 11 nővérből álló kollektíváját Kekszné
Illencsik Katalin főnővér képviselte. Az Erzsébet Kórház kitüntetését, a Zempléni Betegekért díjat
Dr. Krausz Sándor a Pszichiátria
Rehabilitációs Osztály vezetője,
és Dr. Artner Géza a Sebészeti és
Traumatológiai Osztály főorvosa
vehette át. Dr. Artner Géza 2012-
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től dolgozik a kórházban, de 34
éve orvos. A sebész a díj kapcsán
ezt mondta hivatásáról: Nekem az
az elvem, hogy a kórházi bent lét
során, a beteg ne érezze magát kiszolgáltatva. Szeretem a betegség
mikéntjéhez mérten a jókedvet, a
humort. A mosoly, és az odafigyelés kincset ér, mert ez ingyen van,
és ez fél gyógyulás.
Díjat kapott még Dr. Szabóné Tóth
Zsuzsanna vezető gyógytornász,
aki 15 éve dolgozik a sátoraljaújhelyi kórházban. Gyógytornászként, mind a szakma, mind pedig
a betegek körében elismert és szeretett dolgozó. Munkájában nagy
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jelentőséget tulajdonít a megfelelő kapcsolatok ápolásnak, és ezért
hajlandó is tenni. Nagyon szeretem ezt a kórházat, ezt a közösséget. A munkám miatt a kisbabáktól
az idősekig, sok emberrel, és sokféle betegséggel találkozom. Keresem a szakmai kihívásokat, mindig van új lehetőséget a gyógytornász területen, nem csak eszközökben, de tornamódokban is érdemes
tanulni.

Némethné Horváth Andrea a Rendelőintézet vezető asszisztense pedig a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kitüntetését vehette át. A Semmelweis napi országos kitüntetések között miniszteri elismerést vehetett át Takács
Lászlóné Központi Laboratórium
szakasszisztens, Szabó Éva a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály
ápolója, és a Belgyógyászati Osztály dolgozói.

Hosszú pályafutásának befejezéseként kapott elismerést Hajner
Istvánné asszisztens, aki jelenleg
a fül-orr-gégészeti szakrendelésen
dolgozik, de munkája során több
területen is végezte munkáját. Vidám és humoros természetét mind
a betegek, mind pedig a kollégák
nagyra értékelték. Szeretek az emberekkel beszélgetni, a betegekkel mindig megpróbálok megértő
lenni. Nyugdíj előtt állok, így bátran mondhatom, hogy sok jó emlékem van a munkámról, soha nem
volt igazi problémám senkivel, pedig nagyon sok helyen dolgoztam.
Nem féltem kérdezni, és tanulni,
ezt pedig mindig értékelték az orvos kollégák.

KBK

Az Intenzív osztály dolgozói

Zempléni Betegért díjat kapott
még Pandákné Juhász Éva ápoló,

További díjazottak a 8. oldalon
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ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
Ebben az esztendőben augusztus 9-től 18-ig rendezik meg a Zempléni
Fesztivált. Sátoraljaújhelyben a szokásosnál több, hat koncert várja majd
az érdeklődőket. A kávéuzsonna mellett újra nagykoncert lesz a városháza udvarán. A Magyar Nyelv Múzemumában Adyra emlékeznek majd.

UTAK
Uniós beruházás részeként, más hazai pályázatból, önerőből, vagy hitelből. A forrás mindegy, csak jobb legyen a város úthálózata mottóval,
lépésről-lépésre javítják a belterületi utakat Sátoraljaújhelyen. Pályázati forrásból újult meg az Ipartelep utca, már elkezdték a Móricz Zsigmond, Barátszer teljes szakaszának átépítését járdával együtt, saját forrásból térkövezték tovább a Rákóczi utca jobb oldalán a járdát, egészen
a kishatárig.

VÁLTOZTATÁSI TILALOM A VÁROS EGYES RÉSZEIN
Kilenc ingatlanra rendelt el változtatási tilalmat a sátoraljaújhelyi önkormányzat június 11-ei rendkívüli testületi ülésén. A döntés a Sportcsarnok környékén lévő területet érinti, és addig áll fent, amíg a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata nem tart, és az új rendeletet el nem fogadják
a képviselőt testület tagjai. Az indoklásban az szerepelt, hogy a városnak
ezen a részén több terv is van a, ezért szeretnék, ha addig semmilyen változtatás nem lenne itt az ingatlanokban.

KÖRFORGALOM
A hetekben a két belvárosi körforgalom építése, kialakítása okozott gondot a szórakozott sofőröknek. Az új forgalomszervezési megoldás már
életbe lépett a Vasvári Pál és az Árpád utcák kereszteződésben, és folyamatban van a kiépítése a Rákóczi és a Vasvári utcák csomópontjában. A
biztonságos közlekedés érdekében kialakított új körforgalmak miatt sem
ajánlott rutinból vezetni Sátoraljaújhelyen.

NYÁRI DIÁKMUNKA
Július és augusztus hónapban összesen 100 diáknak ad munkát a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A nappali tagozaton tanuló középiskolás tanulóknak, vagy felsőfokú képzésben résztvevő hallgatóknak az önkormányzat különböző intézményeiben adtak lehetőséget pénz- és tapasztalatszerzésre. A nyári diákmunka a munkahelyeknek is segítség, hiszen a
nyári szabadságolás miatt is jól jön a munkaerő.

KÁROLYFALVA CSALÁDI NAP
Családi napot rendezett Károlyfalván a településrészi önkormányzat. A
program keretében különféle játékokat, vetélkedőket szerveztek a gyerekek számára, de nem csak a kicsiket várták a programra, hanem szüleiket, nagyszüleiket is. A következő közösség kovácsoló program a
KÁROLYFALVI PINCE NAPOK lesz július 20-án.

Kassai-Balla Krisztina
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Egyedi címke jelzi ezentúl a vásárlóknak, mely sátoraljaújhelyi termelő nedűje viseli a Város bora elismerést. Az év legjobbját minden
esztendőben a Zsolyómkai Pincenapokon választják ki, a helyi termelők által nevezett borok közül. A
palackokra kihelyezett címke egyszerre elismerés a termelőnek, és
reklám a városnak, ha tokaji boraikkal megjelennek más vásárokon
a nyertes borászok. 2018-ban Szilágyi László hat puttonyos aszúja
lett Sátoraljaújhely Város bora.
Újabb elismerésekkel gazdagodott a Sátoraljaújhelyi Oroszi Xénia Nyugdíjas Klub. Dunántúlon
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HÍREK RÖVIDEN

Harkányban jártak a Nyugdíjas Ki
Mit Tud? döntőjén, és az ott bemutatott produkciójukat kiemelt
arany minősítetésben részesítette a zsűri. Korábban, 2018 őszén
a nyugdíjas klub vezetőjének, Szabó Sándornénak az idősekért végzett áldozatos munkáját ismerték
el, megyei kitüntetés kapott. Az díjak arra is jók, hogy motiválják a
klub tagjait 20 éves jubileumi műsoruk összeállításában.
Széphalom,
Rudabányácska,
Károlyfalva és Mikóháza belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszereinek kiépítését célozta
meg az a pályázati program, mely-

re 400 millió forintos Európai Uniós támogatás kapott a sátoraljaújhelyi és a mikóházi önkormányzatával. A fejlesztés során több mint
10 ezer méter hosszan épültek ki
csapadékvíz-elvezető rendszerek a
településeken. A kivitelezési munkálatok befejeződtek.
Elkezdődött a megcsúszott patakpart helyreállítása a Zsólyomkai
Pincesoron. Az önkormányzat a
Belügyminisztérium vis maior pályázatán kapott támogatást a támfal javítására. A beruházás a pályázat lehetőségei miatt most csak a
megsérült részeket érinti, de a város minél hamarabb szeretné azt
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folytatni ott is, ahol ebből a keretből nem lehet javítani.
2018 kiemelkedően jó év volt a
bortermelésben, de ennek köszönhetően hatalmas készletek maradtak a pincékben. Ezért az idei termelés visszafogása miatt, zöldszüretet hirdetett az Agrárminisztérium. A lehetőségről ZTV híradójában dr. Molnár Péter a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke
nyilatkozott. A gazdák június 11ig jelentkezhettek be a ritkán látott megsemmisítésre, a zöld szüret pedig már el is kezdődött a térségben. A kompenzációt november
végén kapják meg a gazdák.

30 ÉVES A CSEPELLÉNY GYÖRGY CSERKÉSZCSAPAT

1989-ben a Piarista templomban
ünnepélyes keretek között tettek
fogadalmat a rendszerváltás utáni első újhelyi cserkészek. Ezen
az ünnepi eseményen hivatalosan is megalakult a 768. számú
Csepellény György Cserkészcsapat Sátoraljaújhelyen. Az ifjak a
fogadalomtétellel azt is vállalták,
hogy megtartják a cserkészmozgalom törvényeit. A becsületességet, a kötelességteljesítést, a segítőkészséget, a testvériességet, a lovagiasságot, a természet szeretetét, az engedelmességet, a vidámságot, a takarékosságot és a tisztaságot szem előtt tartva élnek. A
cserkészet kezdete 1907-ig nyúlik vissza, amikor Robert BadenPowell a brit hadsereg tábornoka megrendezte az első tábort. A
mozgalom a 20. század elején világszerte elterjedt. Sátoraljaújhelyen régen 3 cserkészcsapat működött, azonban a mozgalom betiltásával ezek is megszűntek. A városban Dr. Nagy-Bozsoky József
szervezte újra a cserkészetet. A főorvos számára nem volt ismeretlen
a mozgalom, mert szülei révén már
gyermekkorában megismerkedett
a cserkészettel és 1947-ben cserkészfogadalmat is tett. A rendszerváltáskor meghívást kapott a tiszt-

képzőbe, melyet feleségével együtt
elvégzett. A gyerekeknek a foglalkozásokat eleinte saját otthonukban tartották. Még 1989-ben csatlakozott a csapathoz Szamosvölgyi
Péter és Szőnyi István. A Külföldi
Magyar Cserkészszövetség szervezésében elvégezték a cserkésztisztképző tábort, két évvel később
pedig Lukács
Tamás is tisztképzőt végzett.
A felnőtt cserkészvezetők adják a Csepellény
György Cserkészcsapat lendületét. Összefogják a csapatot, szervezik és
vezetik a programokat, és természetesen tanítják, nevelik a gyerekeket. Ennek a munkának 30 éve
aktív tagjai Bodnár Ferencné és
Bodnár Ferenc, akik szintén cserkész fogadalmat tettek. Mindenkinek sokat adott ez a három évtized,
melyet egy jubileumi táborral ünnepeltek júniusban az újhelyi zöldruhások.
Szamosvölgyi Péter: Aki megteheti, hogy a munkája mellett tegyen
még valamit az országért, azt tegye
meg. Számomra a cserkészet, az ifjúság nevelése az, amivel egy kicsi
pluszt hozzáadok ahhoz,
hogy
jobb
legyen a világunk. Mi
azokat az értékeket adjuk

át a gyerekeknek, fiataloknak, amelyek a cserkésztörvényben is benne
vannak. A hazaszeretet, az idősek
és a család tisztelete és a hitet.
A csapat a kezdetektől a magyar
cserkészet által kitűzött célok mentén működött, hogy „Emberebb
embert, magyarabb magyart”, neveljen a gyerekből, fiatalokból.
Lukács Tamás: Az, hogy emberebb
embereket nevelünk, azt jelenti,
hogy toleranciára, az örök értékek
megtartására törekszünk. A magyarabb magyarrá nevelés szintén ilyen fontos. A magyarságtudatot erősítjük a fiatalokban, népünk
kultúrájának és történelmének ismereteit igyekszünk elmélyíteni.
A csapat gazdag programot biztosít cserkészeinek. Évente több alkalommal rendeznek tábort. Eleinte, nyári, téli és tavaszi táborok
voltak, mostanra kibővült az éves

zunk, mintha el sem váltunk volna.
De van, akivel tartjuk a kapcsolatot napi szinten is.
Véghné Balla Andrea: A tábortüzek mindig hatalmas élményt jelentettek. A rengeteg dal és játék, amit
megtanultunk a foglalkozások során, melyeket együtt énekelt, együtt
játszott a csapat. Ezek nagyon hangulatosak voltak. Ugyanúgy a portyák, a kirándulások.
Az egykori és jelenlegi tagok
egyöntetűen hangsúlyozták: A
Csepellény György Cserkészcsapat kiváló közösséget adott számukra, melyben mindenki megtalálta azt az értékrendet, melyet fontosnak tart az életben.
László Mária

A FIDESZ Sátoraljaújhelyi csoportja ellenvélemény és tartózkodás nélkül Szamosvölgyi Pétert támogatta polgármester-jelöltként az
őszi helyhatósági választásokra.
Megtörtént a helyi képviselő-jelöltek megválasztása is, szintén ellenvélemény és tartózkodás nélkül.
Körzetenként ők a következők:
program a mozgótáborral, de rendszeresen tartanak kisebb portyákat
is a környékbeli hegyekben. Idén
Pál Edith cserkész-segédtiszt volt a
tábor parancsnoka, ami több szempontból is különleges volt. Ugyanazon a helyszínen, Kemence-patakon rendezték meg, ahol először
táboroztak 3 évtizeddel ezelőtt, és
meghívást kaptak mindazok, akik
rövidebb vagy hosszabb időn át
tagjai voltak a csapatnak vagy segítették, támogatták működését. A
találkozások jó alkalmat teremtettek a régi emlékek felidézésére is.
Szathmáry-Király Ágnes: Nagyon fiatal voltam, 9 éves, amikor felavattak. Akkor csak azt láttam, hogy jó tartozni valahová,
ahol komoly barátságok köttethetnek, vagy egész egyszerűen jól érzem magam. Az, amit említettem a
barátságok, az később bizonyosodott be. 30 év után is úgy találko-

1.Sebes Péter
2.Szőnyi István
3.Lukács Tamás
4.Dankó Dénes
5.Schweitzer Tamás
6.Kracson Norbert
7.Palicz István
8.Csernai Ferencné

Valamennyiükről
elmondható,
hogy a FIDESZ támogatásával indulnak, de mindig Sátoraljaújhelyért, Sátoraljaújhely polgáraiért, a sátoraljaújhelyiek támogatásával végezték a feladatukat, és
ezt így akarják a jövőben is tenni
Szamosvölgyi Péter vezetésével.
Palicz István
elnök
Sátoraljaújhelyi FIDESZ csoport
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ITT A VILLANY!

Július 13-án hivatalosan is átadták az utazóközönségnek a
Sátoraljaújhely-Mezőzombor 80c
számú vasúti szakaszt. A régen
várt beruházás végét július 2-án díszes mozdony is jelezte az utazóközönségnek, a 2015-ben elindított
Rákóczi mozdony járt ezen a vonalon. A nagyságos fejedelem képével díszített TRAXX típusú szerelvény eddig csak az ország más
pontjain húzta a vasúti kocsikat,
végre már Rákóczi földjére is eljutott az ünnepi villanygép.
Közel fél évszázados várakozás
A zempléniek vágyakozása a villamos vontatású vasút iránt 1966tól szinte állandó témája a vidék fejlesztésnek. Azért 1966tól, mert ekkor villamosították a
Mezőzombor-Nyíregyháza vonalat. Már akkor ígérték a folytatást,
de a következő 30 évben még sem
történt semmi, és maradt erre a vonalra a diesel mozdony, az egy-

re romló pálya, és
az egy vágányú forgalom. 1996-ban a
Magyar Vasút 150.
a SátoraljaújhelyMezőzombor vonalszakasz 125. évfordulóján újra kísérletet tettek az itt
élő vezetők, hogy
támogatást találjanak a villamosításra. Nem jártak sikerrel, helyette a vágányok úgy elavultak, hogy a dieselek is csak nehezen, és főleg lassan, 80 km/ óra,
vagy az alatti sebességgel tudtak
közlekedni rajta.
Hét év türelem
Az egyvágányú pálya al- és felépítményének átépítése, valamint
a villamosítás kiépítése 2012-ben
indult el. A sínek a 100-as vonal
átépítése után kerültek ide. A vonal legnagyobb részét saját forrásból a MÁV FKG Kft. újította fel.
A Mezőzombor-Bodrogkeresztúr
2012 október és december, a
Bodrogkeresztúr-Erdőbénye vonalköz 2017 szeptembere és decembere. Az Erdőbénye-OlaszliszkaTolcsva szakasz pedig 2015 áprilisa és júliusa között épült fel. Ez idő
alatt szinte mindig munkába voltak
vonatpótló autóbuszok, amelyek a
lezárt szakaszon szállították az utasokat. Az utolsó Sárospatak-Sátoraljaújhely szakasz már csak a vil-

lamosítással együtt
épült át.
A gyorsabb menetidő sem álom már
A
rekonstrukció
utolsó fázisa 2017
szeptemberében
kezdődött meg. A
munkálatok eleinte
éjszakai vágányzárak mellett, az állomásokon pedig napközben is kapacitáskorlátozással, vagyis egy, maximum két használható vágán�nyal zajlottak. 2018-ban aztán ismét megjelentek a teljes kizárásos vágányzárak. A májusi és júniusi tesztüzemek után, július másodikától menetrendszerűen közlekednek a villanymozdonyok ezen a
46,3 kilométeres szakaszon. A vasút villamosítás teljes összege nettó
23 milliárd forintba került. Mindez magába foglalja végig az egész
szakaszon a jelzőberendezések kialakítását, a peronok és a különböző fogadó egységek
felújítását és természetesen a drótok
kihúzását is. 2019
július 3-től csendesebb lett a sátoraljaújhelyi állomás, hiszen több mint három évtizedes szolgálat után elbúcsúz-

tatták a térségben csak Csörgőként
ismert M41-es dieselgépeket, átadták helyüket a V43-as villanymozdonyoknak. Egyelőre furcsa látványt nyújtanak még Újhelyben a
Szilik, de reméljük, hogy mire az
utazóközönség megszokja őket,
egy új, gyorsabb menetrend is kialakul a vonalon, amely 3 és fél óra
alatt „repíti fel” a zemplénieket a
fővárosba.
KBK
fotó: Tóth István

ERDŐBÉNYE GOMBÁSZ SZEMMEL

A Szent-Orbán napi zarándoklat (május 24-26) utolsó napján a
Zempléni Gombász Egyesület lelkes csoportja ragyogó napsütésben indult útnak, hogy felfedezze
a gyönyörű természeti adottságokkal büszkélkedő Erdőbénye környéki tájat. A falu, mint egy kis ékszerdoboz, a tokaji borvidék mértani középpontjában terül el. Az
1600 lelkes festői szépségű település hegyekkel, és szőlőkkel övezett
völgyben fekszik, amely a világhírű tokaj-hegyaljai bortermesztés
egyik fő területe, de kitűnő kirándulóhely is. A történelmi dűlők között a Béres Szőlőbirtokon át haladva rácsodálkoztunk a lenyűgöző látványt nyújtó tájra, a tavaszi
színekben pompázó természeti értékekre. A Lőcse-dűlőn kialakított tanösvényen haladva megálltunk egy-egy tájékoztató táblánál, amelyen a tájról, annak
történetéről, növény-és állatvilágáról értékes információk birtokába juthattunk. Közben alkalmunk
nyílt gombaszedésre is, nem ehető
fajták megörökítésére, de lefényképeztük a rét gyönyörű virágait,
hallgattuk a madarak csicsergését,
élveztük a napsugarak simogató
melegét. Túránk egészen a kápolnáig vezetett, ahonnan a falut kör-

beölelő hegykoszorú lélegzetelállító látvánnyal ajándékozott meg
bennünket. Programunk Hotyek
Attila kádármester műhelyében
folytatódott, aki egy kis bemutatót
is tartott, miközben mesélt a szakszerű hordókészítés folyamatáról,
a cég fejlődéséről, külföldi kapcsolataikról. Kis múzeumnak is beillő
értékes relikviákat őriz ősei hagyatékából. Családjukban már a negyedik generáció viszi tovább ezt
a cseppet sem könnyű, de nagyon
látványos és értékes mesterséget.
Számos elismerő oklevél igazolja szakértelmét, kiváló munkáját.
A mondás is úgy tartja, hogy „a jó
kövér bornak,
a tokaji aszúnak
egészséges, kövér hordókra is szüksége van.” S hogy
ne csak beszéljünk a hordókészítés rejtelmeiről, hanem igyunk is, a házigazda
invitálására kétfajta saját készítésű
2017-es évjáratú kitűnő minőségű
borát kóstolhattunk meg: egy száraz szamorodnit, és egy késői szüretelésűt. A nap záróeseménye egy
hangulatos Bodrog-parti szalonnasütés volt. Azzal a jóleső érzéssel
fejeztük be közös programunkat,
hogy Erdőbénye mindenképp méltó egy kirándulásra!
Répási Erzsébet túratárs
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KÖNYVAJÁNLÓ
Az Árnyékkert az 1980-as évek
elejétől napjainkig meséli el egy
család sorsát, a szocializmusból a
vadkapitalizmusba átváltó világban a boldogságért, a boldogulásért küzdő házaspár történetét. Egy
kapcsolatét, amely a talán sosemvolt szerelemből változik pokollá, mégis egyre nyúlik, végeérhetetlenül, jóvátehetetlenül. A regény
alapja családregény. Adott egy
lány és egy fiú, akik egymásba szeretnek, változatos buktatók, akadályok legyőzése után összeházasodnak, családot alapítanak és hellyelközzel egymás mellett öregszenek meg. Hány olyan családot ismerünk, akinek a története hasonlóan indult, mint amit a történetben olvashatunk? Fiatalon férjhez
menni a nagy Ő-höz, családalapítás, otthonteremtés, majd mégis egy idő után külön utakon járás.
Harminc év történései elevenednek meg az oldalakon ezzel kapcsolatban. Mégis, ahogy haladunk
a sejtelmes, előrevetítő mondatok
sűrűjében, érezzük, hogy itt valami
teljesen másról is szó van, itt valami történni fog, valami visszavonhatatlanul galád, embertelen csúfság. A történet egy pontjától fogva
érezni lehet, hogy ennek a házas-

Rubin Eszter: Árnyékkert

ságnak soha nem lett volna szabad
megköttetnie, hogy valami rejtve
van mögötte, valamit nem látunk,
ám a teljes igazság
nem áll össze, egészen az utolsó oldalig. A szereplők
közös élete a szokásoknak megfelelően kezdődik el,
fogadalmat
téve
egymásnak, hogy
kitartanak, együtt
maradnak, történjék bármi is. Aztán mire eltelik az
élet fele, felépül
Starkék álomháza a hegyen, ahová
senki nem mer házat építeni. Majd elkezd repedezni
a ház, mely repedésekkel felfoszlik egy egész család hazugságokra
épített élete. Innen indul ki és ide
tér vissza minden. A repedés és az
évszakok változása szimbolizálja
Starkék erkölcsösnek tűnő, majd
egyre bizarrabb életét, amelybe belefér még a boszorkány mágia is,
ha már más nem segít, és beleférnek más nők és férfiak, akik jönnek-mennek a kívülről tökéletesnek látszó kapcsolatban. A szim-

SZÜLŐI KLUB INDUL ÚJHELYEN
A sátoraljaújhelyi Egészségfejlesztő Iroda ingyenes, folyamatos,
és minden lakos számára elérhető
programokat szervez. Az Iroda által nyújtott ingyenes egészségmegőrző és fejlesztő programok között a Szülői Készségeket fejlesztő SZÜLŐI KLUB is elindul. Szülőnek lenni egyáltalán nem könnyű
feladat, pláne nem, jó szülőnek.
Nagy felelősség és egyben lehetőség is. Nincsenek kőbe vésett szabályok, elvárások vagy mindenre
kiterjedő útmutatók. Minden gyermek különleges csoda, így a nevelési, gondozási kihívások is nagyon különbözőek. A szülőség egy
élethosszig tartó tanulás, hiszen tanuljuk egymást a gyermekeinkkel és tanuljuk szülőként magunkat. Szülőként csak jót akarhatunk
gyermekeinknek, de nem mindig
tudjuk eldönteni, hogy ehhez mire
van valójában szüksége, mi az, ami
segíteni fogja. Klubunk segítséget,
tanácsot kíván nyújtani a családok-

nak, gyermeküket egyedül nevelőknek, mozaik családoknak gyermekeik nevelésében, a felnőtté válásuk támogatásában.S honnan
tudjuk, hogy elég jók vagyunk-e?
Megmutatja maga a gyermek. Ha
azt látjuk, hogy harmonikusan fejlődik, hogy egyre önállóbb, gondtalanul játszik, őszinte, nem fél
kérni és fokozatosan felelősséget
vállal magáért, magunkkal is elégedettek lehetünk. A klubfoglalkozásokon olyan témákat igyekszünk körbejárni, amelyek hasznosak lehetnek: megismerkedhetnek
a gyermekek különböző korszakainak jellegzetességeivel, beszélünk az iskolai beilleszkedésről, az
iskolaérettségről, tanulásról, viselkedésről és bármilyen igény szerint javasolt témáról. Számítunk
Önökre: szíves érdeklődésükre,
megjelenésükre! Részvételi szándékát jelezze az alábbi email címre. Írjon nekünk a szulöikeszsegek.
efi@gmail.com címre!

bolika mellett a jellemábrázolásokon át is visszafejthetjük a történetet. Gyuri, a mindent megteremteni akaró idealista,
aki hisz abban, hogyha az ember keményen dolgozik, megtesz mindent a feleségéért, gyerekeiért, barátaiért, akkor az élet
egyszerűen jól működik és kész. Lia pedig
a butácska, sodródó,
indaként belekapaszkodó, végül profi hazudozóvá és bántalmazóvá váló feleség,
aki tökéletes külsejével, a látszat csellel,
erőszakkal való fenntartásával mindent elér. A regényben pontosan fel van építve egy

bántalmazó kapcsolat, ahol a megszokottól eltérően a férj a szenvedő fél. A bántalmazás nem fizikai
erőszakban, hanem tökéletes manipulációs technikákban, birtoklási
vágyban, hazugságokban, kihasználásban, bizalommal visszaélésben nyilvánul meg. Önsorsrontás,
élethazugságok jelennek meg,
mellyel lehetőség nyílik az összes
családtag nézőpontjába belehelyezkedni. És ott a végén az óriási
hazugság, ami romba dönt minden
álmot és a teljes jövőt. Liának sikerül harminc évig őriznie azt az egy
titkot, amely végül az egész család
és a körülöttük élők életét örökre
tönkreteszi. „A ház békésen szendergett, egykedvűen várta a következő lakóját, aki majd új álmokkal
és reményekkel a szívében költözik be, és tölti meg élettel a kiismerhetetlen falakat.”

NAGY KÖNYVES BEAVATÁS
A már több
éve zajló Nagy
Könyves
Beavatás című versenyre idén jelentkeztünk először.
Három
tagból
álló csapatunkat leginkább a
tapasztalatszerzés, és az új élmények vezérelték. Mind a hárman imádunk olvasni, és kihívások elé állni, így
ez az egy év rengeteg élményt
tartogatott számunkra. Városunkat iskolánk, az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium három csapata képviselte. Az
osztályunkból két csapat is jelentkezett, ezért nem csak a különböző megyék versenyzőivel, hanem
saját osztálytársainkkal is megmérettethettük magunkat. A verseny segített fejleszteni a fogalmazókészségünket és kreativitásunkat; minden forduló után,
melyben egy a listáról kiválasztott
könyvet elolvastunk, könyvajánlót, vagy irodalmi kritikát kellett
írnunk. Az ezekhez tartozó kreatív feladatok remekül összekovácsolták a csapatot, a kedvenc kihívásunk a képkészítés volt. A fordulók közötti úgynevezett ,3k”,
azaz Kis Könyves Kalandok lehetőséget adtak különféle könyv-

csomagok megnyerésére. Volt ahol
a szívünkből kellett írnunk, volt
ahol játékos feladatokat oldhattunk
meg. A verseny tökéletes lezárásaként meghívást kaptunk a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtárban tartandó búcsú ünnepségre, ahová sajnos
csak csapatunk két tagja tudott elmenni, de beszámolójuk alapján az
is életre szóló élmény lehetett.
Nagy Anna Panna
10. a
A résztvevő csapatok tagjai:
” Kiscsibék”: Gergely Zselyke,
Naár Boglárka, Nagy Gréta, Kis
Tamara 9. a
„Black morale”: Bíró Aletta, Frind
Bianka, Futó Vivien, Hajdu Fanni
10. a
„Könyvtolvajok”: Nagy Anna Panna, Serfőző Laura, Székely Alexandra 10. a
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NYELVI SZERETET, NYELVI AGRESSZIVITÁS
Hiszem, hogy az ember küldetéses magvető: szómagok elhintője.
Utunkon a Teremtőhöz, mindvégig, dombon-lejtőn, örömben-bánatban társaink, segítőink a szavak. De csak akkor, ha e szavak
szeretetből fakadnak, ha nyelvünk
szeretettel megcselekedett nyelv.
A minap egy család (anya, apa, tipegő kisfiú) indult haza egy kisvárosi játszótérről, s amikor az apa
felnézett tér melletti házak egyik
erkélyére (megszemlélte a régi házat), egy idős hölgy megszólította: - Tetszem? – Elnézését kérem,
de nem hallottam, mit mondott. –
válaszolta a férfi. Mire a nő: – Azt
hittem, tetszem. A hölgy szavainak

jelentése: - Mit nézel, ne bámulj,
tűnj innen! Nyelvileg is megnyilatkozó agresszivitás, valami érthetetlen, elvakító gyűlölet mutatkozott meg az asszony viselkedésében, aki szavaival is cselekedett,
s bizony csúnya nyomot hagyott
így maga után. Egyszerű történet, remélhetőleg nem mindennapi, bár félő, hogy igen gyakran történik hasonló. Vajon mikor tudatosítja az ember, hogy a nyelvhasználat cselekvés, hogy a szó egyáltalán nem száll el, hanem megmarad, s hat, visszahat életünkre? Essék most szó a nyelv, a szó metafizikájáról, melyről a tudomány – a
bizonyíthatóság híján talán okkal

KÖRKÉP
– nem beszél, de mindennapi tapasztalataink mégis igazolják. Igazolják azt, hogy a kimondott szavak nyomot hagynak, befolyásolják életünket, s miként egy pofon
okozta kék folt megmarad egy ideig arcunkon, a bántó szó is sokáig kísér(t). Képzeljük el, hogy kimondott szavaink – őszinteségük,
igazságuk, formájuk és a bennükmögöttük lévő érzelmek, a nekik
súlyt adó érzelmek révén – formákat, képeket alkotnak s hagynak
maguk után. Lehetnek e képek színesek, bájosak, szépek és vonzók,
az igazságra szemet nyitók, de lehetnek torzak, csúnyák, testet-lelket bántók is. Vajon milyen formát
alkot egy ima vagy köszönet, vigasztalás, és milyet egy irigykedő
sértegetés, agresszív megnyilatkozás, odavetett bántás. És milyet a
hazugság, melynek nincsenek gyökerei a valóságban, mely lebeg,
mely vétkesül otromba? Milyen
érdekes lenne egy képsorozat nyel-

vi alkotásainkból…Vajon milyen
nyelvi nyomokat hagyunk magunk
után? Mindabból, amit leírunk, kimondunk, milyen képek formálódnak? A harmóniát segítik, avagy
kuszák, taszítók, csonkák, olykor
vadak? Az ökológiai nyom alapján talán nyelvi nyomról is beszélhetünk. S nem lehet, hogy e nyelvi nyomok is befolyásolják a világ,
a Teremtés életét-sorsát, ugyanúgy,
miként ökológiai nyomaink? Csak
más szférában, dimenzióban. Oly
könnyű azt mondani, hogy a szó
elszáll, az írás megmarad. De hát
a szó is írás! Nemcsak nyelvünkre
hatnak kimondott szavaink, hanem
egész életünkre, létünkre is. Ennek
megértése nélkül nem lehet teljes a
nyelvművelés, mely egyszersmind
emberművelés is.
Nyiri Péter
igazgató
PIM A Magyar Nyelv Múzeuma
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ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMOT ÍNDÍTOTT A WÁBERER ALAPÍTVÁNY
Hosszú távú támogatási és
mentorálási programot indított útjára a Wáberer Alapítvány. Célja, hogy felkészítse a halmozottan hátrányos körülmények között élő általános iskolai diákokat
tanulmányaik folytatására szakiskolában, illetve érettségit adó
középiskolában. A magánalapítvány kuratóriuma mai döntésével
128 Zemplén megyei tanulónak
ítélt meg a 2019-2020-as tanév-

re havi 15 ezer forintos ösztöndíjat és egyúttal biztosítja a diákokat
mentoráló pedagógusok havi javadalmazását is. A támogatást az általános iskola 6. és 7. osztályos diákjai kapták. Az alapítvány elnöke,
Wáberer György elmondta, hogy
tervei szerint az ösztöndíj pályázatot minden évben meghirdetik, így
az évek során a támogatásban részesülő tanulók száma a jövő évinek többszöröse lehet. Kezdemé-

CSILLAGTÖK SZEZON
Nyár közepétől késő őszig terem,
a piacon is olcsón beszerezhető a
csillagtök, más néven a patisszon.
Ez fura alakú zöldség alacsony
energiatartalmú,
sokféleképpen
és finoman elkészíthető. Főzni,
sütni, panírozni, spagettivel, sőt
salátaként is elkészíthető. Ez
utóbbi receptet kínáljuk most.
Zöldfűszeres-kefíres
patisszonsaláta
Hozzávalók: 1 kg (kb 5 darab
csillagtök), 1 kiskanál só, 3-3
dl tejföl és natúr kefír, pár
csepp citromlé, 1 kis csokor
petrezselyem, 1 kiskanál finomra
vágott kapor, 1-1 mokkáskanál
őrölt rozmaring és őrölt fekete
bors, csipetnyi szerecsendió.
A salátához inkább zsenge,
kisebb patisszont vásároljunk,
vagy ne sajnáljuk így leszedni a

kertben őket. A zsenge patisszont
a héjával együtt használjuk fel,
úgy, hogy zöldséget uborkagyalun
vékonyra
szeleteljük.
Sóval
összeforgatjuk és fél óráig
pihentetjük, közben többször
megkeverjük. A tejfölt a kefirrel
és a citromlével simára keverjük,
a fölaprított petrezselyemmel,
kaporral és rozmaringgal, valamint
borssal
és
szerecsendióval
fűszerezzük. A tejfölös keveréket
a besózott patisszonokra öntjük,
összekeverjük és már kész is.

nyezésével azt kívánja elérni, hogy
megteremtse a feltételeket a társadalmi
felzárkózás esélyét adó
továbbtanuláshoz mindazon rászoruló gyermekek előtt, akiknek Magyarország
egyik
legkevésbé fejlett régiójában anyagi körülményeik miatt
erre eddig nagyon kevés lehetőségük volt. Az esélyteremtő program a rendszeres anyagi támogatás mellett szakképzett pedagógusok, mentorok segítségével készíti fel a tanulókat a szakiskolai, illetve középiskolai felvételi vizsgára. Ezzel hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű
tanulók képzettségének növeléséhez. A Wáberer Alapítvány ösztöndíjprogramja olyan komplex szolgáltatást nyújt, amelyben a tanulók
tanulmányi előmenetelük mellett
személyiségük fejlesztéséhez, motivációjuk és önértékelésük erősítéséhez is magas színvonalú támogatást kapnak. A mentor legalább
heti két órában foglalkozik majd
a tanuló felkészítésével az előzetesen elkészített egyéni fejlesztési
terv alapján. Figyeli a tanuló előrehaladását, fejlődését, feltérképezi a hátráltató okokat és segít azok
elhárításában. Feladata lesz, hogy
támogassa a tanulót a versenyekre, felvételire való felkészülésben,
személyesen konzultáljon osztály-

főnökével és a szaktanárokkal, látogassa a mentorált tanuló családját. Részt vesz a Programiroda által szervezett találkozókon, műhelymunkákon és egyéb rendezvényeken, információ-megosztó napokon. A mentorok tevékenységét
szaktanácsadók és szupervizorok
segítik. A Wáberer Alapítvány más
módon is segíti az északkelet-magyarországi régió felemelkedését.
Májusban adta át rendeltetésének
azt a közösségi házat, amelyet 130
millió forintos beruházással Sátoraljaújhelyen ugyancsak a halmozottan hátrányos helyzetű emberek
számára építtetett, és finanszírozza az intézményben folyó kulturális és készségfejlesztő tevékenységeket. Az alapítvány hozzájárult a
városban azon családok vízdíjának
kiegyenlítéséhez is, amelyek azt
önállóan nem képesek megfizetni.
További információk:
Szentgyörgyi Tibor
Vision Comunications
+3630 2484 -124
tibor.szentgyorgyi@visioncomm.eu
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ÚJHELYI

KÖRKÉP

KUTYÁKÉRT SZÓLT A ROCK

A kutyákért szólt ismét a rock a sátoraljaújhelyi rendezvénytéren. A Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány menhelyén tartott ebekért több helyi
rock zenekar fogott össze idén is, a résztvevőknek pedig csupán egy kutyaeledel, vagy pénzbeli támogatás volt a belépő. A 20 éve működő állatotthon több mint 100 kutyát tart, a koncerten az egyik kennelsor tetejének javítására is gyűjtöttek.

Kitüntetések a Semmelweis
nap alkalmából

Dr. Artner Géza
főorvos
Sebészeti és Traumatológiai
Osztály
Dr. Szabóné Tóth Zsuzsanna
vezető gyógytornász
Hajner Istvánné
asszisztens
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