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Újra úttörő szerepben
November közepén jelent meg 
több országos hatókörű sajtóter-
mékben, hogy több kórházban osz-
tályok megszüntetését tervezi az 
egészségügyi kormányzat. A felso-
rolt intézmények között az Erzsé-
bet Kórház is szerepelt, a gyermek-
osztály bezárásával. A hírt cáfolta 

a kórház vezetése, ám azt elismer-
ték, hogy egyetlen orvossal, és az 
újhelyi házi gyermekorvosok se-
gítségével nehezen tudják működ-
tetik a részleget. A „kórház ügye 
a város ügye” alapon a hírre rea-
gált a polgármester is, és azonnal 
leveleket írt a térségben dolgozó 
házi gyermekorvosoknak, az Em-
beri Erőforrás Minisztériumnak és 
a határon túli kórházak és rende-

lők vezetőinek. Együttműködésre 
hívta az egészségügyben dolgozó-
kat, az újhelyi kórház, a gyermek-
osztály miatt. A meghívást elfo-
gadták és december elején tárgya-
lóasztalhoz is ültek a felvidéki in-
tézmények vezetői. A nagykaposi 
járóbeteg központ vezetője Dr. 
Ferkó Barnabás, a terebesi kór-

ház vezetője: Dr. Juraj Ba-
zár, és Királyhelmecről 
Hencel Klára igazgatónő 
tárgyalt a sátoraljaújhelyi 
polgármesterrel és a kór-
ház vezetésével. „Az első 
lépésben megegyeztünk, 
ami az, hogy minden in-
tézmény átgondolja, mi 
az, amiben saját hatáskör-

ben együttműködési megállapo-
dást tudunk kötni, emellett egy ha-
táron átnyúló közös egészségügyi 
pályázat beadásában is gondol-
kodunk, amely valamennyi kórház 
eszköz és humánerő-forrás fejlesz-
tését is segítheti. A harmadik lépés 
pedig hosszabb távokra vezet, ami 
az, hogy a határ két oldalán élők 
tudjanak választani, melyik intéz-
ményben gyógyítatják magukat. 

Ehhez viszont mindkét országban 
komolyabb egészségügyi kormány-
zati szintű összefogásra lesz szük-
ség – ebben is lehetünk kezdemé-
nyezők, úttörők.” - monda a pol-
gármester.

Összefogással az kórházért
Több millió forintért vásároltak új 
orvosi műszert a kórház sebészeti 
osztályára. Az eszköz az egynapos 
sebészeti ellátás lehetőségét nyit-
ja meg az ízületi betegségek ke-
zelésében, amelyhez eddig nem 
volt megfelelő eszköz, így a hasz-
nálatát gyakorlatban ismerő orvos 
sem a kórházban. A műszer meg-
vásárlását az önkormányzat kez-
deményezte, és hozzá anyagi for-
rást is biztosított, majd megkeres-
te a térség vállalatait és támoga-
tást kért. Hét cég segített: 
FÉMALK Fémöntészeti 
és Alkatrészgyártó Zrt, 
PREC-CAST Öntödei 
Kft, Continentál Dohány-
ipari Zrt, Fraisa Hungaria 
Kft, Certa Kft, Weinberg 
’93 Kft, és a Heiche Hun-
gary Kft. Így sikerült 

megvásárolni a műszert, amihez a 
humánerő-forrás szervezését Dr. 
Csiba Gábor és CSPMED közvetí-
tését ajánlották. A modern sebésze-
ti eljárást támogató műszer továb-
bi eszközeinek megvásárlásához is 
találtak támogatót. 
Az eszközfejlesztésen túl lassan 
befejeződik az északi pavilon ener-
getikai korszerűsítése is. A hom-
lokzat szigetelésből, nyílászáró 
cseréből, és a fűtési rendszer rész-
leges javításából álló beruházás-
ra szintén az önkormányzat lobbi-
jával találtak pályázati forrásokat. 
A kétszáz milliós támogatás a fek-
vőbeteg ellátás nagy részét befoga-
dó épületszárnyban régen várt be-
avatkozást tett lehetővé, ami a be-
tegek komfortérzetét jelentősen ja-
vítja majd.

Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata a Területi- és Település-
fejlesztési Operatív program kiírá-
sán újabb 4 saját tulajdonú épü-
letének fejlesztésére nyert össze-
sen 287,15 millió forint támoga-
tást. A fejlesztéssel hozzájárulnak 
az épületek gazdaságosabb fenn-
tartásához, az egységes település-
kép létrehozásához, a település la-
kossága szempontjából egy élhe-
tőbb környezet kialakításához, va-
lamint az érintett épületekben a 
meglévő szolgáltatások színvona-
lának emeléséhez. A beruházások 
ezúttal is érintik a településrésze-
ket is. Rudabányácskán az orvosi 
rendelő után, a faluházat fejlesztik. 
A beruházás során megvalósításra 
kerül a külső határoló szerkezetek 
korszerűsítése - utólagos homlok-
zati és födém hőszigetelés, nyílás-
zárók cseréje; napelemes rendsze-
rek telepítése; akadálymentesítés; 
hőszigetelés; illetve fűtéskorszerű-
sítés is történik. Széphalomban az 
orvosi rendelő hőszigetelése törté-
nik meg. Ez esetben is szigetelést 
kap az épület homlokzati falszer-
kezete; szintén történik nyílászáró 
csere valamint napelemes rendszer 
telepítése és fűtéskorszerűsítés. Az 
akadálymentesítés jegyében pedig: 

mozgáskorlátozott WC –t és rám-
pákat, járdákat készítenek. A ko-
rábbi pályázati körben megtörtént 
a Georgikon Görögkatolikus Kö-
zépiskola, A Kossuth Lajos Gim-
názium illetve az Esze Tamás Ál-
talános Iskola energetikai fejlesz-
tése, most pedig egy újabb alapfo-
kú oktatási intézmény, a Jókai Mór 
általános Iskola hasonló célú kor-
szerűsítése valósul meg. Megtör-
téni az épület utólagos homlokza-
ti és födém hőszigetelés, és nyí-
lászárókat cserélnek. A saját villa-
mosenergia-igény kielégítése cél-
jából háztartási méretű kiserőmű 
fotovillamos rendszer lesz kiala-
kítva. A beruházás gyümölcsét el-
sősorban az iskolában tanuló gye-
rekek és az ott tanító pedagógusok 
élvezik majd, hiszen jelentősen ja-
vul majd a komfortérzet az okta-
tási intézményben. A munkálatok-
nak köszönhetően nem csakhogy 
esztétikusabban néz majd ki az is-
kola homlokzata, de költséghaté-
konyabbá is válik a fenntartása, 
mely a fenntartó Sárospataki Tan-
kerületi Központ számára jelent 
megtakarítást. A negyedik megúju-
ló épület a Hajnal utcában találha-
tó egykori óvoda. A többi folya-
matban lévő beruházáshoz hason-

lóan hőszigetelés, fűtéskorszerűsí-
tés, nyílászárócsere, akadálymen-
tesítés történik. A felújítást köve-
tően az épületet a sátoraljaújhelyi 

speciális általános iskola használ-
ja majd oktatási-nevelési célokra. 
Többek között itt kap majd helyet 
az oktatási intézmény kollégiuma.

László Mária

20 ÉVES A ZEMPLÉN 
NÉPTÁNC-

EGYÜTTES

KBK
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ÚJHELYI MOZAIK
IPARŰZÉSI ADÓ MÉRSÉKLÉST KÉRHETNEK AZ 

ÚJHELYI VÁLLALKOZÓK

A helyi iparűzési adó összegének mérséklését kérheti az a vállalkozó, 
akinek tevékenységét bármilyen önkormányzati beruházás akadályozza, 
és ezért bevétel kiesése lesz. Amennyiben ezt hitelt érdemlően tudja 
bizonyítani az újhelyi önkormányzat az adott időszakra az adó 50%-át 
elengedi. Több mint 1300 vállalkozó fizet ilyen adót Sátoraljaújhelyen, 
amelynek mértéke az adó alap 2%-a. 

NAGYI MESÉLJ PROGRAM A KATOLIKUS ÓVODÁBAN

Minden nap egy mesével várják a karácsonyt a sátoraljaújhelyi katolikus 
óvodában. Az intézményben mindig kiemelt szerepe van az élő 
mesélésnek, hiszen a nevelők tudják, gazdagítja, formálja a kisgyermeket 
az, ha nem nézi, hanem hallgatja a csodás történeteket. A mesélésbe 
még a nagymamákat is bevonták, akik egy-egy napon belátogatnak az 
óvodába, és ott mondják el kedvenc történeteiket. 

VÁLTOZIK A SZAKKÉPZÉS

Nagy változással indul a következő tanév a szakképzésben. A szakképző 
iskolákban az 1 éves ágazati alapozót 2 éves szakmai képzés követi 
majd, az öt éves technikumokban pedig a 2 éves ágazati alapozó 
végeztével az eddigi 1 évről 3 évre bővül a szakmai képzés, ami a duális 
együttműködésekben érintett cégek elvárásának is megfelel. Ezzel 
párhuzamosa az ilyen formában tanuló diákok több ösztönző támogatásra 
is számíthatnak. A feltételekről a Zempléni Szakmai Napon, és az 
iskolákban tartott nyílt napokon tájékoztatták a nyolcadik osztályosokat.

PIARISTA GENERÁLIS SÁTORALJAÚJHELYEN

A piarista tanodát majd a kollégiumot is meglátogatta, megismerte 
működésüket és az ott dolgozókat Miguel Giráldez. A piarista generális a 
Budapesten tartott háromnapos piarista pedagógiai konferenciát követően 
érkezett a zempléni városba. A piarista rend nevelői, papjai a fővárosi és 
az újhelyi találkozón is azokat a lehetőségeket keresték, milyen módon 
lehet hatékonyabbá tenni iskoláik oktatását, az evangelizálásban betöltött 
szerepét illetve megújítani a pedagógia munkát. A generális Szilvásy 
László tartományfőnök kíséretében érkezett ide, akit hazai piarista 
oktatás megújításával foglalkozik. 

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA KÖSZÖNTÉSEKKEL

Kilenc szakfeladatot látnak el a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális 
Intézmény munkatársai. Dolgozóinak a Szociális Munka Napjához 
közelítve november 16-án ünnepi értekezleten mondott köszönetet az 
ESZI igazgatója. Az áldozatos munka elismerésének egyik formája 
az igazgatói dicséret, melyet idén Godó Edit a Köveshegyi Idősek 
Otthonának szakácsnője vehetett át. Törzsgárda elismerést kapott még 
20 éves munkaviszony után Drengubákné Ungvári Gyöngyi és Ignécziné 
Simkó Katalin, 10 éves munkaviszonyt ünnepelhetett Szabó Mária, és 
Molnár Zsuzsanna.

ELSŐ BÁL A REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Első alkalommal szervezett alapítványi bál a Fejes István Alapítvány. A 
civilszervezet a Petőfi Sándor Református Általános Iskola támogatására 
jött létre még 2014-ben, azóta elsősorban a civileknek adható egy 
százalékos felajánlások által tudta segíteni az intézményt. November 
végén az adománygyűjtés egy másik formáját is kipróbálták, bált 
szerveztek, ahová a szülőket, barátokat, a református gyülekezet tagjait 
is elhívták. A sikeres mulatságon több mint 150-en vettek részt, mások 
támogatói jegyekkel, tombola felajánlásokkal segítették a sátoraljaújhelyi 
református oktatást. 
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HÍREK RÖVIDEN
Egy teljes évig a Trianoni békedik-
tátum centenáriumára emlékezik 
majd Sátoraljaújhely. A Trianon 
Emlékbizottság már egy éve ter-
vezi a 2020-as programokat, me-
lyek között történelmi konferencia, 
filmvetítés, szavalóverseny és ifjú-
sági pályázat is szerepel. Az egyik 
kiadvány, amely a korabeli újsá-
gokból összeválogatott cikkeket, 
híreket tartalmaz, már idén decem-
berben megjelenik. Szerkesztője 
Godzsák Attila történész, aki azt 
szerette volna elérni, hogy az olva-
sók, akik 2020-ban veszik kézbe a 
lapot, ráérezzenek az akkori újhe-
lyi emberek életére, problémáira. 

A felújított úton száguldozó au-
tósok miatt szeretnének lassító-
kat a Rudabányácskán élők. A Va-
dász utca aszfaltozása után a Sma-
ragdvölgy irányába autózók a 30-
as sebességkorlátozó tábla ellené-
re gyorsan, és balesetveszélyesen 
közlekednek. A lakók arra kérték 
a Műszaki Bizottságot vizsgálják 
meg a lehetőséget, hogy egy-egy 
az autókra nem veszélyes, de hatá-
sos műanyag lassítókat szereljenek 
fel az útszakaszra.

Idén hatszázmillió forintnyi támo-
gatást osztott szét a katasztrófa-
védelem a Magyarországon mű-
ködő önkéntes tűzoltó egyesül-
tek között. Az önkéntes szerveze-
tek pályázat útján juthattak forrás-
hoz felszerelések illetve képzések 
lebonyolítását és működést segí-
tő anyagi támogatás formájában. 
Az Encsi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség területén működő men-
tő és tűzoltó egyesületek számára 
a pályázaton elnyert támogatást a 
sátoraljaújhelyi tűzoltóságon adta 
át Lipták Attila dandártábornok, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója.

Újra elindulhat a termelés a hús-
üzemben. Új befektető vásárolta 
meg a két éve üresen álló egykori 
Zemplén Hús telephelyét, és az el-
múlt hónapokban felújításba kezd-
tek az épületen belül és kívül. A 
vállalkozó tervei szerint januárban 
már elindulhat a termelés, amely-
hez kezdetben alig több mint egy 
tucat embert vesznek fel. Az újhe-
lyi üzemben különleges hústermé-
keket szeretnének készíteni, olya-
nokat, amelyek illenek a Tokaj-
hegyaljai borokhoz.
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20 ÉVESEK LETTEK
nak, többször jártak a tengerentú-
lon. Táncoltak Japánban, Mexikó-
ban, Brazíliában, Uruguayban, el-
vitték a zempléni táncokat Indo-
néziáig és voltak vendégek egye-
düli magyarként a 13. dél-ameri-
kai néptáncegyüttesek fesztiválján. 
Legnagyobb elismerésüknek a Za-
kopanéban megnyert CIOFF fődí-
jat, az Aranybalta elismerést tart-
ják, illetve az idén novemberben 
megnyert Megyei Príma díjat. A 
jubileumi estén az elmúlt évek leg-

jobb koreográfiáiból válogattak, és 
minden tánchoz egy-egy történe-
tet, köszöntés fűztek. Gratulált a 
táncosoknak Szamosvölgyi Péter 
polgármester, Szilágyi Zsolt kore-
ográfus, mesterpedagógus, a Nyír-
egyházi Művészeti Szakgimná-
zium gyakorlati oktatásvezetője, 
Szigetvári József a CIOFF Hun-
gary igazgatója, Füzi Csaba a sá-
toraljaújhelyi dohánygyár igazga-
tója, Szappanos Tamás a Budapest 
Főváros Bartók Táncegyüttes volt 

20 éves lett a Zemplén 
Néptáncegyüttes. Az újhelyi tán-
cosok ezt a jubileumot december 
6-án egy nagyszabású táncműsor-
ral ünnepelték. A produkcióban 
szerepeltek az alapító tagok, és so-
kan, akik az elmúlt két évtizedben 
táncoltak a Zemplénben. Az 1999 
őszén alakult néptáncegyüttes az 
elmúlt 20 évben a megye megha-
tározó amatőr együttese lett. Rend-
szeres résztvevői a legrangosabb 
hazai és nemzetközi fesztiválok-

művészeti vezetője, koreográfus. A 
műsorban a Bürkös, Bakator zene-
kar, és a Flaska Banda húzta a talp-
alávalót. A jubileumi gála végén a 
táncosokat és az együttes művé-
szeti vezetőjét Fehér Jánost, a női a 
férfi tánckarok vezetőit Fehér Esz-
tert és Demek Istvánt hosszú taps-
sal köszöntötték! Boldog születés-
napot kívánunk mi is olvasóink ne-
vében is a Zemplén Táncegyüttes-
nek! 

KBK
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December 1. AIDS-ellenes világ-
nap. 1988 óta tartják meg ezen vi-
lágnapot, hogy felhívják a figyel-
met a gyógyíthatatlan betegség 
megelőzésére. 1981. december 
1-től különálló betegségként jegy-
zik. A fertőzöttek száma és a halá-
lozások aránya folyamatosan nő. 
Szakemberek szerint ma már nem 
az a baj, ha valaki fertőzött a be-
tegséget okozó vírussal, hanem az, 
ha ezt nem tudja magáról, és emi-
att nem kap megfelelő kezelést. 
A HIV magyarul: emberi immun-
hiányt (előidéző) vírus, az AIDS 
magyarul: szerzett immunhiányos 
tünetegyüttes, amelyet a HIVírus 
okoz. A HIV úgy hat, hogy az im-
munrendszer működését fokoza-
tosan legyengíti, így a fertőzött 

egyén ke-
vésbé védett 
a különbö-
ző betegsé-
gek ellen. Az 
AIDS kiala-
kulásának öt 
szakasza van. 

Az első szakasz, a megfertőzést 
követő 3-4 hét, ezen idő alatt a ví-
rus még nem mutatható ki a vér-
ből, a beteg tünetmentes. Második 
szakaszban nyirokcsomó-megna-
gyobbodás, láz, fáradékonyság je-
lentkezik, mely 1-2 hét múlva hir-
telen elmúlik. A harmadik szakasz 
3-8 évig tarthat, a betegség teljesen 
tünetmentes, az immunrendszer 
még képes kivédeni a vírus hatá-

AZ IMMUNRENDSZER "LASSÚ GYILKOSA"
sát. A negye-
dik szakasz-
ban hasme-
nés, fogyás, 
lázrohamok, 
szájpenész, 
övsömör je-
lentkezik. Az 
ötödik sza-

kasz a HIV fertőzésnek ezt a stá-
diumát nevezik AIDS-nek, ekkor 
a szervezet már képtelen ellenállni 
a fertőzéseknek, legtöbbször tüdő-
gyulladás okozza a beteg halálát. 
A HIV-fertőzés ma még nem gyó-
gyítható, de a tünetmentes idősza-
kot 35-40 évre ki lehet tolni megfe-
lelő kezeléssel. A vírust vér, ondó, 
hüvelyváladék, anyatej közvetíti, 
védekezés nélküli közösülés, fer-

tőzött vérkészítmény alkalmazása, 
fertőzött injekciós tű használata ré-
vén terjed. Magyarországon a vé-
dekezés nélküli közösülés és a kö-
zös fecskendőhasználat a fő terje-
dési forma. A vírus felfedezése óta 
hazánkban minden vérkészítményt 
ellenőriznek. Fontos tudni, hogy a 
vírus nem kapható el a mindennapi 
érintkezés során, például kézfogás-
sal, közös WC használat során. De-
cember elseje az a nap, mikor meg 
kell próbálnunk segíteni azokon, 
akik tőlünk sokkal inkább ki van-
nak téve a HIV veszélyének. 1986-
óta van lehetőség az anonim HIV-
szűrővizsgálatra az ország több 
mint száz pontján, amely mindenki 
számára ingyenesen elérhető.

Kisné Tüdős Ivett 
OKJ-s ápoló

KÖNYVAJÁNLÓ
Bauer Barbara: Az aranyműves fia

Van valami bájos, szerethető min-
den Bauer Barbara kötetben. Ez 
most különösen meseszerű, iga-
zi magyar ízekkel megírt történet 
lett. A régi magyar mondák világa 
keveredik a mai kor eseményeivel, 
meghintve misztikummal és szere-
lemmel. Felbukkan a régmúlt valós 
történelem a magyar koronáról, az 
egyéni sorsok alakulása, évszázad-
okon átívelő lélekvándorlása, és 
két megtépázott emberi lélek egy-
másra találása. Dalnok Erika szer-
kesztőként dolgozik egy könyv-
kiadóban. Férjét néhány hónapja 
vesztette el, és most a munkájába 
menekül. Egy nap különös kézirat-
ra bukkan, melynek írója már nem 
él, ezért özvegyét és fiát keresi fel, 
hogy engedélyt kérjen a misztikus, 
befejezetlen, messzi múltban ját-
szódó történet kiadására. A szer-
ző fiát -aki maga is kitanulta az öt-
vösmesterséget - kéri, hogy fejezze 

be a mesét, amit fiata-
lon elhunyt édesapja 
kezdett neki mondani 
esténként. Ám a fér-
fi, aki úgy érzi édes-
apja cserbenhagy-
ta őt, nem akar kö-
télnek állni. Pedig ő 
maga is azzal a tűz-
zománc képpel vesző-
dik, amelyikkel apja 
meséjének hőse is a 
világtól elzárt kolos-
torban, a múltban.
Vajon Zoltán a hara-
gon túllépve, a meg-
bocsátás és a szerelem erejével ké-
pes lesz- e befejezni a szent arc-
képét és megírni a mese végét? Va-
jon Erika el tudja- e engedni fér-
je emlékét, és újra tudja kezdeni 
az életét másvalaki oldalán? Ket-
tejük találkozása egy olyan utazást 
indít el, ami időtől, tértől és hely-

től független, ami-
nek célja a Szent 
Korona elkészíté-
sének a felkutatá-
sa. Amennyire ka-
landos és izgalmas 
ez a nyomozás, épp 
annyira romantikus 
és érzelemdús az a 
kapcsolat, ami ki-
alakul kettőjük kö-
zött.
Két szálon fut a 
történet, az idősí-
kok változása ér-
zékletes, a könyv 

közel 1500 évet ölel fel. A törté-
netben nagy hangsúlyt kapnak a 
családi kapcsolatok, a történelmi 
múlt, a titkok. Az egyén hite, kitar-
tása, és a szeretet, a szerelem moz-
gatja a szálakat. Érdekes színfolt 
az ezoterikus vonal, a karma és a 
lélekvándorlás. A végkicsengés na-

gyon erős és lírai. Az érzés, az ösz-
tön, a tudat, hogy egy tőről fakad-
tunk, már a családokban sincs je-
len, nemhogy egyetemesen! Min-
denkinek szüksége van valamire, 
amiben hihet, mondja a regény vé-
gén Zoltán, és mindennél igazab-
bat szól. A hitnek óriási ereje van, 
és mindannyiunk kezében ott a 
folytatás. „Nem az a fontos, hogy 
hol van az országhatár, nem a val-
lás vagy a politikai nézet határozza 
meg, hogy kik vagyunk. Hogy ki 
a magyar, az itt dől el-tette Zoltán 
a szívére a kezét. Élhetsz bárhol, 
tarthatsz bármerre, ha a hátadat 
képes vagy a másik hátának vet-
ve küzdeni, ha büszke vagy arra, 
ahonnan jöttél, ha óvod, amit az 
őseink örökül hagytak, ha hagyod, 
hogy a káprázat aranykupolája fe-
letted legyen, akkor tudod, hogy ki 
vagy.”

1944-ben, pontosan 
75 éve fejeződött be 
a II. világháború Sá-
toraljaújhelyen. A 
hóesés ellenéreközel 
százanemlékeztek-
mega december 3-i 
évfordulón. Az Eöt-
vös József Börtönügyi 
Egyesület szervezés-
ben, a MOL Alapítvány Helyi Ér-
ték Programja támogatásával idén 
már másodszor került megren-
dezésre a „Nagy háborúk nyomá-
ban” történelmi emlékséta, ami 
ezúttal a helyi diákok számára ren-
dezett vetélkedővel is kiegészült. 
Az idei séta már hagyományosan 
a Főtérről, dobszóval indult a 
Füzéri Hagyományőrzők vezeté-
sével. A tematikához kapcsolódóan 
a Börtönmúzeum rendezésében 
közterületi minikiállítások mutat-
ták be, elevenítették felaz 1944-es 
börtönkitörést eseményeit, a Ka-
zinczy Ferenc Múzeum pedig erre 

az alkalomra kamara-
kiállítással készült. Az 
ismeretszerzésen túl 
a résztevők megem-
lékeztek ennek az vé-
rzivataros évnek a 
civil és katonai ál-
dozatairól is: a Hősök 
terén mécsesgyújtás-
sal, az egykori zsin-

agóga udvarán, a volt gettó köz-
pontjában a menet az emlékezés 
köveit helyezte el, Lindenberger 
Lajos és a Gulágra hurcoltak em-
léktáblájánál pedig a tavalyról 
már ismerós pipacsokat, az em-
lékezés virágait helyezték el. Több 
helyszínen élő történelmi epizó-
dok is megelevenedtek: a diákok 
számára rendezett egyik állomáson 
korabeli öltözetben vöröskeresz-
tes nővérek fogadták a feladatot 
teljesítőket, a Polgári védelem a 
légoltalmi felszerelésekből tartott 
bemutatót, míg a a sátoraljaújhelyi 
harcok helyszínéngyakorló kézi-

gránátokkal imitálthattak támadást 
a résztvevők.A séta végén pedig,a 
a Kálvária oldalában Tóth Gábor 
füzéri plébánosmutatta be korabe-
li tábori lelkészi gyűjteményének 
becses darabjait, majd imával 
zárta a megemlékezést, amelyet 
követően mindenki elkészíthette 

NAGY HÁBORÚK NYOMÁBAN - TÖRTÉNELMI EMLÉKSÉTA
a saját résztvevői kitűzőjét és egy 
pohár forró teával, valamint a 
délelőtt számtalan emlékével és él-
ményével indulhatotthaza.

Pavlics Tamás 
börtönmúzeumi főelőadó 

(fotó: Nagy Andrea)
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A TECHNOLÓGIA LEHET ÁLDÁS, DE ÁTOK IS

2019.12.16. Hétfő
18:00: Katedra 
18:30: Zempléni mozaik
19:00: Hír7
19:20: Műsorcsere
2019.12.17. Kedd
18:00: Borászati Központ 
Bodrogkisfaludon
18:30: Füzéri hősök napja
19:00: Hír7
19:20: Kisvárda jövője
19:30: Zsuzsanna expressz 
Zemplénben 
2019.12.18. Szerda
18:00: Sportmagazin
18:30: Zempléni mozaik 
19:00: Hír7
19:20: Jó estét tánc, Jó estét 
december 
2019.12.19. Csütörtök
18:00: 10. Vadkolbásztöltő 
Fesztivál Mikóházán
18:30: Zempléni mozaik
19:00: Hír7
19:20: Műsorcsere: Madarassy 70’
2019.12.20. Péntek 
18:00: Sportról-Sportra
18:30: Mecénás
19:00: Hír7
19:20: Sárospataki Református 
Teológiai akadémia 
2019.12.21. Szombat
18:00: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból
18:30: Csatangoló 
19:00: Sztár Café: Peller Károly
19:35: Solymász konferencia 
2019.12.22. Vasárnap
18:00: A héten történt
18:40: A szenátor fodrásza
2019. 12. 23. Hétfő
18:00: Lónyai család öröksége
18:30: Bodroghalmi betlehemes 
19:00: Hír7
19:20: 30 éves a Csepellény 
György cserkészcsapat
2019.12.24. Kedd, Szenteste
18:00: 20 éves a Zemplén 
Táncegyüttes 1 rész
19:00: Hír7
19:20: Filmek a Zemplén 
Televízióban: Ludwig Short 
19:50: Régi karácsonyok ZTV 
válogatás 

2019.12.25. Szerda Karácsony
18:00: 20 éves a Zemplén 
Táncegyüttes 2. rész
19:00: Filmek a Zemplén 
Televízióban: Isonzótól a Piaveig 
1. rész
2019.12.26. Csütörtök 
Karácsony
18:00: Sztár Café extra 
18:30: Az utolsó hadifoglyok, 
avagy a könyveknek is megvan a 
maguk sorsa 
19:00: Filmek a Zemplén 
Televízióban: Isonzótól Piaveig 2. 
rész
2019.12.27. Péntek
18:00: Sportról-Sportra
18:30: Mecénás
19:00: Hír7
19:20: Dunakanyar és Szentendrei 
Sziget titkai 
19:25: Mészáros János Elek – 
Adventi fények 
2019.12.28. Szombat
18:00: Császári és királyi 34. 
gyalogezred a nagy háborúban 
19:00: Táncból katedrális 
2019.12.29. Vasárnap
18:00: Zemplén zenéi 
18:35: Zemplén zenéi: Karácsonyi 
jótékonysági hangverseny 
Sátoraljaújhelyen
19:40: Hornyák István Darts 
Emlékverseny 
2019. 12. 30. Hétfő
18:00: Príma Gála 1 rész
19:00: Hír7
19:20: Mária emlékhely átadása 
Vágáshután 
2019.12.31. Kedd
18:00: Aratott a halál az utakon
18:30: Filmek a Zemplén 
Televízióban: Küzdelem a sikerért 
2020.01.01.Szerda Újév
18:00: Príma Gála 2. rész
19:00: Balkán Fanatic koncert
19:30: Szóvivők – egy könyv a 
sajtószóvivőkről
2020.01.02. Csütörtök
18:00: Zempléni mozaik
18:30: Terápia
19:00: Hír7
19:20: Rákóczi tábor és 
Rendezvényközpont nyári táborai
19:40: Jet-ski EB 

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ MŰSORA

Tisztelt Olvasók! Mindenekelőtt 
engedjék meg, hogy bemutatkoz-
zak. Bernáth Dániel sátoraljaúj-
helyi lakos vagyok, 2018-ban vé-
geztem a Nyíregyházi Egyetem 
szociálpedagógia szakán, jelenleg 
pedig a Miskolci Egyetem Állam és 
Jogtudomány Karának, krimológia 
szakán tanulok. Szakdolgozati té-
mám az internethasználat jellegze-
tességei és következményei a ser-
dülőkorúak körében volt. Kezdjük 
azzal, hogy mi is az a nomofóbia? 
A nomofóbiával kapcsolatban egy 
viszonylag új jelenségről beszél-
hetünk. Elnevezése a „no mobil 
phobia” kifejezésből származik, és 
ebből már gondolhatjuk is, hogy 
milyen problémáról van szó. Elő-
fordult már veled az, hogy a meg-
szokott helyen nem találod a tele-

fonodat és kapkodva keresed, hogy 
hova is tetted le? A nomofobiában 
szenvedők rettegnek ettől az érzés-
től, hogy elveszíthetik a mobilju-
kat, és esetleg készülék nélkül kell 
létezniük.  Ez egyfajta pszicholó-
giai félelem a mobil vagy a mo-
biltelefon kapcsolat elvesztésétől. 
Ha tényleg bekövetkezne ez, akkor 
emiatt egy kicsit elveszettnek érez-
nék magukat. Ha a nomofóbiás 
személy rádöbben, hogy nincs nála 
a mobilja, vagy térerő hiányában 
nem tud hívást kezdeményezni, 
esetleg a körülmények nem alkal-
masak arra, hogy fel tudja tölteni a 
készülékét, pánikrohamot kaphat. 
Szorongást vált ki a nomofóbiában 
szenvedő emberekből az is, ha az 
adott helyszínen nincs megfelelő 
lefedettség, illetve, ha lemerül a te-

lefonjuk akkumulátora. A techno-
lógia ezért sok stressz forrása is le-
het számukra. Napjainkban a leg-
több ember telefonja folyamato-
san csatlakozik a nagysebességű 
internethez és ezáltal folyamato-
san kapcsolatba léphet ismerősei-
vel. Az persze köztudott, hogy az 
ember társas lény, aki állandó tár-
saságot kíván és vágyik arra, hogy 
beszéljenek, érdeklődjenek felő-
le. Ezért ez a fóbia nem is annyi-
ra természetellenes, mivel a mo-
biltelefonok segítségével minden-
hol elérhetőek vagyunk és minden 
korosztály képes használni. Azok 
az emberek hajlamosak belees-
ni a nomofobiába, akik bizonyta-
lanok, könnyen elunják magukat, 
türelmetlenek vagy esetleg nincs 
hobbija az illetőnek. Az emberek 

a telefont bárhová magukkal vihe-
tik, használhatják, annyit amennyit 
csak akarják, független attól, hogy 
milyen értelemben helytelen is az. 
Az egészségügyi problémák talán 
semmiségnek tűnhet, de sajnos a 
fóbia tartós jelenléte akár az egész-
ségre is kihathat, és az illető egész 
életét meghatározhatja. Természe-
tesen olyan egészségügyi problé-
mák merülhetnek fel, mint a szem 
fáradása annak romlása, helytelen 
testtartás, kéz deformáció. A fóbia 
leküzdése nagy kihívást jelent, de 
sok esetben nincs szükség orvosi 
beavatkozásra, mert számos egyéb 
lehetőség áll rendelkezésre. A kö-
vetkező cikkekben saját kutatásom 
eredményeit szeretném megoszta-
ni az olvasókkal. 

Bernáth Dániel
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A karácsonyfa a szobában áll. (Ez 
a hagyomány)
A díszekről lehulló ezüstszínű csil-
lámpor, és a boából kihullott szá-
lak veszik körül (és épülnek be úgy 
a szőnyegbe, hogy még az újévet is 
velünk fogják köszönteni) az égő-
sor pedig lassan alszik ki és villan 
fel (a kutya miatt nem lehet gyor-
sabb a villódzás… fél tőle). A té-
vében karácsonyi film megy (időn-
ként megszakítva a Kólás Miku-
lás reklámjaival). A páracsíkokkal 
körbeölelt ablaküveg másik olda-
lán havazik (az a leesik, elolvad, 
majd megfagy típus), a szomszéd 
házakból kiszökő fény töri meg a 
fekete-fehér utcaképet. A házban 
el-el ejtve tanyázik a karácsony, 
mint a csillámos gyertya a párká-
nyon, a fahéjas-almás illatosító az 
előszobában, a kis rén-
szarvas szobor a köny-
vespolcon. Csak éppen 
még a hangulat hiány-
zik. (Új rekord az ide-
je korai karácsonyi rek-
lámok között; már októ-
ber 30.-án bejglibe való 
akciós margarint akartak 
eladni nekem egy videót 
megelőző reklámban.) A 
konyhából hangos neve-
tés hallatszik. A félig le-
játszott Monopoly felett 
átlépve igyekszem előre, 
és állok meg a küszöb-
nél. A vendégek, pohár-

ral, vagy süteménnyel a kezükben 
(esetleg is-is), a széken ülve, vagy 
a pultnak dőlve beszélgetnek. So-
kan vagyunk a konyha méretéhez 
képest, de nem zavaró. Valaki ép-
pen egy történetet mesél (geszti-
kulál, majdnem kiönti a pohara 
tartalmát) közben elneveti magát. 
Pár hónapja esett meg vele, még 
ősz közepén. (Csak most mond-
ja?) Mert most van időnk (sen-
ki nem rohan dolgozni, vagy isko-
lába, nem hajkurássza a megfele-
lő ajándékot, csak vagyunk, és az 
nagyon ritka.) Kihasználjuk, hogy 
karácsonykor együtt vagyunk.

Serfőző Laura 
V. István Katolikus Szakgimnázi-

um és Gimnázium, 11/A 

A KÉZZEL ÍRÁS HAGYOMÁNYÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE
A Magyar Nyelv Múzeumában 
egyik fontos feladatunk a kézzel 
írás hagyományának ápolása, nép-
szerűsítése. A nemes feladat meg-
valósítására többféle módon törek-
szünk. A múzeumunkba ellátoga-
tókat egy olyan kiállítótér, az Írás-
pont várja, ahol régi iskolapadba 
beülve kipróbálhatják a mártoga-
tós tollal írást, szeretteiknek képes-
lapot írhatnak, melyet postaládába 
dobva fel is adhatnak. A kézírás 
művészetében rejlő szépségeket 
Kezed nyoma elnevezésű múzeum-
pedagógiai foglalkozásunk kere-
tében mutatjuk meg a tanulóknak, 
akik a nádtollal, lúdtollal, mártoga-
tós tollal írást próbálhatják ki. Ha-
gyomány, hogy a diákok minden 
évben elküldhetik pályamunkái-

kat az Írj levelet Kazinczy Ferenc-
nek! pályázatra és a „Betűvetők” 
szépíró versenyre. Az idén mind a 
két felhívásra szép számban érkez-
tek alkotások, melyek szépségük 
mellett értékes gondolatokat fogal-
maztak meg.  Miért van szükség, 
egyáltalán szükség van-e a kézírás 
népszerűsítésére? Napjaink digitá-
lis kultúrájának vívmányai a tech-
nika gyors fejlődése mellett a kom-
munikáció terén is egyre jelentő-
sebb változást eredményeznek. El-
sősorban a „z” és „alfa” generáció 
tagjai azok, akik a legnagyobb fel-
használói az újabb „okos” eszkö-
zöknek, és ezáltal az online térben 
folyamatosan kapcsolatban van-
nak egymással. A fejlődés magá-
val hozta egy új nyelvi elemekkel, 

sajátos kommu-
nikációs eszköz-
tárral rendelkező 
e-nyelv megjele-
nését, valamint a 
géppel történő írás 
rohamos térhódí-
tását, háttérbe szo-
rítva a kézírást.A 
korral haladni kell, 
és ajánlatos is. A 
digitalizálás sok 
esetben megköny-

KARÁCSONYI PILLANATKÉP

nyíti az ember életét, hiszen meny-
nyivel egyszerűbb ma a számítógé-
pen begépelnünk egy dokumentu-
mot, melyet akár otthonunkban is 
kinyomtathatunk, vagy pillanato-
kon belül e-mail-ben elküldhetünk 
a címzettnek. 
Valóban gyorsabb a kommuniká-
ció, de hiányzik belőle az egye-
diség, a személyes jelleg vará-
zsa. Aki még adott fel postán kéz-
zel írott levelet, képeslapot, tud-
ja, hogy mire gondolok, és emlék-
szik a levélírás szabályaira is, me-
lyeket igyekeztünk betartani, vala-
mint a kíváncsisággal teli izgalom-
ra, mely a válasz várásakor eltöl-
tötte. Tudom, egyszerűbb és gyor-
sabb ma messengeren azonnal 
megkapni az ismerős üzenetét, de 
mégis volt annak a 
várakozásnak és az 
egyedi kézírásnak 
egy leírhatatlan va-
rázsa.
Jó néhány tanul-
mány foglalkozik 
a kézzel és a gép-
pel írás összeha-
sonlításával. Vizs-
gálatok során meg-
állapították, hogy 
amikor kézzel 

írunk, agyunkban egy egyedülál-
ló agyi áramkör aktiválódik, mely-
nek folyamatos működésben tartá-
sa könnyebbé teszi az információk 
feldolgozását, rögzülését.
Szeretném Önöket arra biztatni, 
hogy bátran ragadjanak tollat, ün-
nepek közeledtével adjanak fel ké-
peslapot, egy kézzel írott üzenettel 
tegyék személyesebbé a karácso-
nyi ajándékokat, és jövőre is kí-
sérjék figyelemmel pályázatainkat: 
várjuk gondolataikat, kézzel írt le-
veleiket.

Hornyákné Tóth Renéta múzeum-
pedagógus

 A Magyar Nyelv Múzeuma
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VAGON KARÁCSONYRA
A debreceni Zsuzsi Kisvasúttól vásárolt vagont a város. A szerelvényt a Zemplén Kisvasutak Baráti Társaság, Karajz Péter segítségével került Sá-
toraljaújhelyre. Célja, hogy szépen felújítva, és a város szívében kiállítva hirdesse majd a közel 40 éve megszüntetett Hegyközi Kisvasút múltját.

Elkészítés: A tojásokat szétvá-
lasztjuk, a sárgáját habosra kever-
jük a porcukor felével és a vaníliás 
cukorral, majd tovább habosítjuk 
a puha vajjal. A tojásfehérjét ke-
mény habbá verjük, majd óvatosan 
beleforgatjuk a sárgá-
jás masszába. Fakanál-
lal belekeverjük a sütő-
porral és a mákkal elke-
vert lisztet. Hozzáadjuk 
a felkockázott birsal-
masajtot vagy kandíro-
zott gyümölcsöt. Kiva-
jazott, kilisztezett for-
mába öntjük, és kb. 180 
fokos sütőben kb. 45 

percig sütjük. A formából kiborít-
va megvárjuk, míg kihűl, majd rá-
csorgatjuk az étolajjal együtt felol-
vasztott fehér csokoládét, és díszí-
tésül megszórjuk színes tortadará-
val vagy kandírozott gyümölccsel.
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MÁKOS GYÜMÖLCSKENYÉR

RECEPT KARÁCSONYRA

HOZZÁVALÓK

A tésztához: 20 dkg finomliszt,
15 dkg porcukor,
15 dkg vaj, 5 db tojás,
15 dkg mák (darált),
1csomag vaníliás cukor,
1 csomag sütőpor,
10 dkg birsalmasajt (kandírozott 
gyümölcs, mazsola stb)
A tetejére: 10 dkg fehér csokoládé, 
2 ek napraforgó olaj


