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TRIANON 100
A trianoni békediktátum 100. évfordulója egyben a Nemzeti Összetartozás Éve. Az országos és a városi programok nagy része elmarad, vagy későbbre tolódik.
A rendezvényekre meghívást kaptak volna mindazok, akik a Nyolc ország egy nemzet tábor kapcsán jól ismerik Sátoraljaújhelyt. Egy évszázad alatt sajnálatos,
de csökkent a magyarok száma az elcsatolt országrészekben, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. A sátoraljaújhelyiek mindig különösen érzékenyek
voltak a határon túli nemzetestvérek sorsára, hiszen határvárosként teljesen mást irányt vett minden itt élő sorsa. Trianon után 100 esztendővel arra kértük a határon
túli magyar embereket, írjanak üzenetet a sátoraljaújhelyieknek, nekik mit jelent június 4-e, mit jelent számukra ez az évforduló!
VAJDASÁG, DÉLVIDÉK – ÓBECSE
KNÉZI PÉTER

ZÁGRÁB
BALÁZS-PIRI ZOLTÁN
Zágráb város Magyar Kisebbségi
Önkormányzatának elnöke

Nemzetünk
feldaraboltságának
első
évszázada sötét, tomboló felhőként húzott
el felettünk. Az utódállamokban rekedt
nemzetrészek megtapasztalhatták a természetes mellett az erőszakos beolvasztási műveletek legváltozatosabb formáit.
Művelődési, nyelvi, oktatási elnyomás,
gazdasági háttérbe szorítás, az ú.n. etnikai egyensúlyjavító betelepítések és egyéb
kiszoríró eljárások formájában. Nálunk,
a Délvidéken, még egy szabályos fizikai
népírtást is túl kellett élnünk 1944-ben.
Mindennek sajnos meg is lett a következménye a magyar közösségek megtizedelése tényében. Bár a megtizedelés a
hírhedt római decimatio, itt valójában
enyhe kifejezés hiszen közösségeink ennél jelentősebb apadást szenvedtek el. Az
anyaország is kemény évszázadot tudhat
maga mögött. Az egymást váltó diktatúrák,
szovjet megszállás, fokozatos elnemzetietlenítés, 56-os forradalom… Most egy új
ávszázad kezdődik. Mindennek ellenére
mi itt vagyunk. “ De jó, hogy itt vagyunk”mi magyarok, itt a Kárpát medencében.
Őszinte öröm számunkra, hogy a nemzetrészek újra egymásra találtak. Újra érezzük, hogy van anyaországunk. Kiállunk és
ki is fogunk állni egymásért. Olyan jövőt
akarunk építeni amelyben minden magyarnak lelki és anyagi haszna is lesz abból, hogy együttműködik nemzettársaival,
továbbá a szomszédos nemzetek is jól
járnak majd ha együttműködnek velünk.
Legyen ez a béke és építkezés évszázada!
Ne feledjük: Mi vagyunk a Kárpát medenc
kovásza ! Isten áldd meg a magyart!
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KÜLÖNLEGES
ANYÁK NAPJA

Talán a sors rendelte el azt, hogy a legnagyobb nemzeti tragédiánk centenáriumára
emlékezve nemzetünk ugyan ugy áll a tragédia előtt, mint 100 évvel ezelőtt. Lélekben, gondolatokban. érzésekben és tudatban egységesen, de fizikailag, az új idők
által diktálta szükség által, külön-külön.
Az akkor megrajzolt határok sajnos aktuálisak maradta, sőt, az elmúlt 100 év alatt
megtett fejlődés útja (EU) is az utóbbi hónapok nagy szüksége révén, pillanatnyi-

lag átrendeződtek. Újabb próbatétel-e ez
nemzetünk előtt a 100 évfordulóra készülve, vagy annak megerősítése-e hogy nemzetünket sem a mesterséges határok, sem
a természetes vészhelyzetek nem tudják
megosztani és szétszakítani? Tiszta szívemből úgy érzem, hogy, készülve a megemlékezésre csak bizonyítékot szolgáltatunk magunknak és a világnak arról, hogy
sem emberi, sem természetbeli akadályok
nem gátolhatják egy nemzet együvé tartozását, egységét. Az, hogy az idén erre a kivételes eseményre úgy készülünk, hogy fizikai értelemben nem tudunk majd kézen
fogva fejet hajtani nemzeti tragédiánk emléke előtt, természetesen nem akadálya
annak, hogy bizonyítsuk, egy nemzet vagyunk. 100 évvel ezelőtt a harangok, habár mindenhol ugyanakkor szóltak, mégis nemzetünket több részre osztva, több országba szorítva jelezték nemzeti tragédiánkat. Ma 100 évvel később nemzetünk
nagy fejlődésen esett át szellemi, kulturális, gazdasági téren egyaránt. Ez szívem
szerint csak egy irányba mutathat: nemzeti egységünk előtt nincs akadály, egy jobb,
szebb és elfogadhatóbb jövőkép kiépítésére. Ennek nevében üdvözöljük minden
nemzettársunkat Óbecséről.
ERDÉLY – SÓVÁRAD
BÍRÓ CSABA polgármester
Június 4. Érzékeny nap ez az erdélyi magyarság számára. Olyan, mintha egy gyermek emlékezne az anyjától való elszakítás
napjára, hisz minket is az Anyaországtól
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szakítottak el. De az a jó, hogy ezen az évfordulón is magyarul fogalmazzuk meg
gondolatainkat s egyenes gerinccel vállaljuk magyarságunkat – a kisebbségi létet – a más nemzetiségű honfitársainkkal való együttélés során. Nagy feladatunk, hogy gyermekeinknek a magyar
történelmet úgy tanítsuk, hogy azt vallják magukénak, a magyar kulturális örökséget pedig úgy védjük és úgy adjuk át a
jövő nemzedék számára, mint a közös
magyar lélek megtestesült objektumait.
Fáj nekünk Trianon. És az a jó, hogy 100
év után is fáj. Mert amíg fáj, addig még

lálkozásokból, „legyőzve” a trianoni határokat. És a mindennapokban is ezért dolgozunk. Kultúránk megtartásáért, anyanyelvünk megőrzéséért, iskoláink megvédéséért. Célunk megmaradni magyarnak
szülőföldünkön, csak ez adhat reményt
nemzetünk fennmaradására.

szívünkben, törekvéseinkben, imáinkban
ott a cél, a feladat, a hitbeli bizonyosság,
hogy ami egyszer szétesett, azt még újra
össze lehet rakni s bár apró darabokból áll
a magyarok országa, mégsem erőtelen!

A 100 évvel ezelőtt megszületett trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat,
és kétségtelenül megrázta a muravidéki
magyar közösséget is. Ezáltal az egységes magyar nemzet legkisebb magyar közösségévé váltunk, de ennek ellenére nagyon fontosnak tartjuk a nyelvünk és a
kultúránk megőrzését. A muravidéki magyar közösség hálával tartozik úgy a szlovén, mint a magyar kormánynak, hogy támogatják a szülőföldön való boldogulást,
nyelvünk, kultúránk megőrzését és magyarságunk megélését. Mindkét kormányt
továbbra is arra szeretnénk kérni, hogy teremtsék meg a békés együttélés lehetőségét a többségi nemzettel, hogy továbbra
is büszkén, magyarként tudjuk megélni a
hétköznapjainkat Szlovéniában.

FELVIDÉK –
BODROGSZERDAHELY
BÁNYÁCSKI HENRIETTA
Bodrogszerdahelyi Alapiskola

Trianon még 2020-ban is nemzeti tragédia minden magyar számára. Az én gyermekkoromban tabu volt ez a téma, sajnos nem is tanultunk róla az iskolában.
Mai napig hihetetlen számomra, hogy ilyesmi megtörténhetett. Ebben az egy szóban minden benne van: igazságtalanság,
nemzetvesztés, erőszak, diszkrimináció.
Talán soha nem lehet elfelejteni, feldolgozni vagy megbocsátani. A történelem
megtanít bennünket elgondolkodni a múltunkról, jelenünkről és jövőnkről. Ezért
ennek a napnak az emlékét őrizni kell.
Egyszerűen, tisztességgel és méltósággal. Mi így cselekszünk évek óta a határon
túli kedves barátainkkal. Kölcsönösen
erősítjük egymást, erőt merítünk a ta-

ELKÉSZÜLT A TURUL
SZOBOR
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MURAVIDÉK – SZLOVÉNIA
HORVÁTH FERENC
országgyűlési képviselő és a
Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség
Tanácsának Elnöke

Sátoraljaújhelyen közel egy éve Trianon
100 emlékbizottság készíti elő a rendezvények, programokat. A koronavírus-járvány
miatt számos konferencia, találkozó
maradt el. A Kálvárián készülő Turul-szobor a tervek szerint elkészül, és átadó is
lesz (a készületekről a 4. oldalon olvashatnak) Kiírtak egy pályázatot is, amelyben
képzőművészeti és egyéb alkotásokat vártak Sátoraljaújhely és Trianon témában. A
beérkezett pályaművek lapunk megjelenésével kerülnek zsűri elé. Címlapon egyik
pályaművet láthatják Szilágyi Szonja digitalis festményét.

ÁPOLÓK ÉS
SZÜLÉSZNŐK ÉVE
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Kollégium és óvoda a sajátos nevelési igényű gyerekeknek

Országos koronavírus tesztelés Sátoraljaújhelyen is

Újra oktatási és nevelési célokat szolgál majd a Hajnal úton álló egykori óvoda és bölcsőde épülete. A Deák Úti EGYMI sajátos nevelési igényű gyerekeinek alakítanak ki benne óvodát és kollégiumot. Az intézmény fenntartója a Sárospataki Tankerület, az épület tulajdonosa a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A 140 millió forintos beruházás a külső homlokzat szigetelésére és az épület korszerűsítésére volt elegendő. A belvárosi ingatlant a tervek szerint szeptembertől használhatja majd az iskola.

Május 8-án a Kazinczy Iskolába hívták be azokat a sátoraljaújhelyieket, akik részt vettek az országos koronavírus tesztelésen. Megyénkben a
Debreceni Egyetem Klinikai Központ munkatársai végezték a felmérést.
Ők három megyében 106 településen 4000 véletlenszerűen behívott embert szűrtek le. Vérvételből, és úgynevezett PSR tesztből, orr és garatváladék levételből állt a vizsgálat. A több mint 17 ezer ember adataiból a
vírus legyőzéséhez fontos adatokat reméltek, és egyben más népbetegségeket is vizsgálnak. Az elsődleges eredmények szerint igen alacsony százalékban találtak vírusfertőzötteket a kiválasztottak között.

Új játszótér, óriás elemekkel

Két hónap után újra működik a Zemplén Kalandpark

Látványos beruházás készül a Kalandpark alsó állomásán, a Jégcsarnok
mögötti területen. Az önkormányzat régi terve valósul meg azzal, hogy
egy nagy, és számos elemből álló, több korosztálynak használható játszóteret alakítottak ki. A területen három hosszú szuper csúszda, hajóformájú mászóka, hagyományos játszótéri játékok, és egy speciális kerékpáros pálya is lesz. Nyár közepétől a helyi és az ide látogató gyerekek is
birtokba vehetik majd a komplexumot.

Május első hétvégéjén újra kinyithatott a Zemplén Kalandpark. Az önkormányzat egyik fő bevételforrását adó szabadidő-komplexum két hónapos kényszerszünet után várja újra a vendégeket. Az első hét még kisebb forgalmat hozott, de tapasztalható, hogy egyre több ember szeretne
újra a régi formában kikapcsolódni, így a bobot, libegőt, és átcsúszókat
is szívesen használták. A parkban ismét felújítások vannak, így a karantén után sem működnek majd a kalandtúra pályák.

Egyre több gyerek az óvodában

Különleges anyák napja az idősek otthonában

Járvány idején csökkentett létszámmal, de folyamatosan működtek az
önkormányzati óvodák. Azoknak a szülőknek a gyermekeit fogadta az
intézmény, akiknek munkája nem engedte meg az otthoni foglalkoztatást, és nem volt a családban olyan személy, akik el tudták volna látni a
kiskorú felügyeletét. Egy csoportban 5 gyerekkel foglalkoztak, majd a
szabályzások enyhítésével párhuzamosan egyre több óvodást fogadtak.
Szükség is van rá, hiszen a lejáró szabadságok miatt a szülők jelezték,
szívesen vennék igénybe az óvoda szolgáltatásait.

Különleges módon ünnepelték az anyák napját az ESZI Idősek Otthonában. A személyes együttlétre most nem volt lehetőség, ezért alternatív
megoldást kerestek az intézményben lakóknak a kapcsolattartásra. Lefotózták az édesanyákat, és a fényképet egy levél kíséretében elküldték
a hozzátartozóknak. Az kezdeményezést az idősek és hozzátartozóik is
igen jól fogadták, sok köszönet érkezett érte a több mint két hónapja nem
látott szüleikért aggódó gyerekektől, unokáktól, dédunokáktól.

Szerkesztette: Kassai-Balla Krisztina
Fotó: ZTV
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KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
COVID alatt is odaítélték, igaz hivatalos átadási ünnepségek nélkül hirdettek ki számos állami díjat és elismerést. A járványügyi tájékoztatás miatt
ezek az információk is elmaradtak az újságból, most pótolva ezt a hiányosságot közöljük a díjazottak nevét, és gratulálunk mindenkinek!

Az év magyar nóta szerzője díjat kapta meg Niczky Géza sátoraljaújhelyi zenész. Az énekes és dalszövegíró
több mint 50 éve foglalkozik zenével, szövegeit és a dallamokat is maga szerzi és adja elő különböző formációban. Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 2001-ben alapított díját nagy örömmel fogadta
el, hiszen ez a szakmai elismerés is egyik visszaigazolása annak, amit szívvel-lélekkel csinál a mai napig. Ez
pedig a zenei iránti elköteleződése.

A Magyar Sport Napja alkalmából „Miniszteri elismerő Oklevele” kitüntetést kapott Dr. Esztergomy
Zoltánné sportnevelő. Dr. Esztergomy Zoltánné Klárika, közel négy évtizeden keresztül kiemelkedő szakmai
elkötelezettséggel tanította a rábízott diákokat a sportos életre, a mozgás szeretetére, fontosságára és a faire–
play szellemére. A Sátoraljaújhely és környéke Diáksport Bizottsága vezetőjeként a mai napig fáradhatatlanul
szervezi a diákolimpiai versenyeket. A város megbecsült sportvezetője. Személyisége, példa értékű munkája
követendő a fiatal testnevelők számára is.

Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést kapott Erdélyiné Kocsis Csilla a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója. A díjat a hazai
szakképzés területén példaértékű elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői munkájának elismeréseként vehette át az újhelyi pedagógus. Az intézményvezető közel 3 évtizede dolgozik az újhelyi középiskolában, pályáját pedagógusként kezdte itt, később igazgatóhelyettesként, néhány éve igazgatójaként segíti a helyi szakképzést.

Jelentős terheket rótt az önkormányzatokra a koronavírus elleni védekezés. Két hónappal a veszélyhelyzet kihirdetése után látszik, hogy nem a betegek száma,
de a gazdasági okok jelentenek
majd nagyobb problémát a településeknek. Április 6-án jelentett be
Orbán Viktor miniszterelnök, hogy
a járványvédelmi és gazdaságvédelmi alapba az önkormányzatoknak be kell fizetni a náluk befolyó gépjárműadónak azt a 40
százalékos részét is, ami eddig az
ő költségvetésüket gyarapította. Ez
elsősorban a kisebb falvakban jelent majd jelentős kiesést. Sátoraljaújhelyen a gépjárműadó elvonás a kisebb probléma, a nagyobb
bajt azok az adózási könnyítések jelentik, amelyeket a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében
a cégek, és vállalkozások vehetnek igénybe. Ez azt jelenti, hogy
a helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségének, és az
ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségének, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettségének a cégek 2020. szeptember
30-ig tehetnek eleget.
Így azok a források, amelyekkel
eddig tervezett a város, leghamarabb az év utolsó negyedévében
valósulnak meg.
Hosszútávú hatások
Több mint 300 millió forinttal kevesebb bevétellel számol az idei
költségvetésében a januári tervezethez képest a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A számokról a polgármester azokon a látogatásokon is
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beszélt, amikor az városhoz tartozó intézmények dolgozóival találkozott. A felsorolt központi gazdasági intézkedések dacára nem terveznek létszámleépítéssel, helyette más alternatívákat keresnek. Az
egyik a működési költések lefaragása, ami azt jelenti, hogy a karbantartási alapból biztosan elvonják a pénzt, kevesebb jut majd a
zöldfelületek rendben tartására, és
kátyúzásra is. Mivel az iparűzési adót mindig az előző évi bevételek határozzák meg, 2021-ben is
kevesebb ilyen forrással kell számolni, mert valamennyi sátoraljaújhelyi cég működésére hatással volt a vírus. Így amíg 2019-ben
közel egy milliárd forint volt a cégektől, vállalkozásoktól befolyt
összeg. 2021-ben ettől jóval kevesebbre lehet számítani. Ám addig
ebben az esztendőben kell megoldani a város működését, mindezt
úgy, hogy a legnagyobb saját bevételt termelő Zemplén Kalandpark
jegyár bevételei is messze elmaradtak a várttól az év első négy hónapjában. A májusi nyitás ellenére sok iskolai kirándulás, számos
előre lefoglalt időpontot mondtak
le. A nyári turizmus erősödésében
bízva várják a következő hónapokat itt is.

A fejlesztések folytatódnak
Nem Sátoraljaújhely az egyetlen
város, akinek hosszú távon meghatározza működését a koronavírus. A járványveszély elmúltával
valamennyi önkormányzat reméli, a kormány enyhít helyzetükön,
erre több alternatívát is ajánlottak
a Belügyminisztériumnak küldött
levelükben. Például kérték, hogy

a kormány engedélyezze az önkormányzatok működéséhez éven túli,
három éves hitel felvételét, javasolták, hogy az álláskeresési támogatást emeljék háromról hat hónapra,

vagy a központi címzett támogatásokat, ne csak konkrét feladatokra,
de a működés egyéb költségeire is
fel lehessen használni.
KBK
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ELKÉSZÜL A CENTENÁRIUMI TURUL-SZOBOR

Centiméterről centiméterre, követ kőre rakva, sok apróbb és nagyobb felajánlásból készült el a
Centenáriumi Turul-szobor a Magyar Kálvárián. A Patrónus Alapítvány kurátora Szajkó Gábor nagy
terve volt, hogy a 100. évfordulóra a Trianoni emlékműhöz illeszkedve terméskőből készüljön el
egy monumentális alkotás, amely
Felvidékről is jól látszik, és ami
a magyarok összetartozását hirdeti egy évszázaddal a nemzettragédia után. A Turul szobor alkotója
Matl Péter kárpátaljai művész, aki
7 méter magas alkotást álmodott
a Szár-hegyre, a talapzatot pedig,
amely 1,6 méter magasságba emeli a szobrot Radványi György DLA.
egyetemi docens, a város főépítésze tervezte. A gyűjtés 2019 tavaszán indult el, akkor 25 millió forintos költségvetéssel, amely mára
meghaladta a 40 millió forintot. Az
építkezés 2019 őszén kezdődött, az
ünnepélyes alapkőletétel 2019 október 22-én volt.

Enyhe tél, vírusos tavasz során
folyt az építkezés

Elkészül a szobor, lesz átadás

A nemzeti összetartozás évében, a
Trianoni békediktátum 100 évfordulóján számos megemlékezéssel készültek Sátoraljaújhelyen.
Így az emlékmű a kevésbé fagyos
téli napokon is épült, a gyűjtést pedig rendületlenül folytatta az alapítvány, és Szajkó Gábor. A sziklabontás, támfalépítés, sok időt,
pénzt és energiát igényelt, de elkészült, így következett a szobor
kialakítása. A koronavírus-járvány nehezített a kivitelezésen, és
a költségvetésen is. A sátoraljaújhelyi önkormányzat változó pénzügyi helyzete nem tette lehetővé
az ígért támogatás teljes részének
teljesítését, de a Magyar Kulturális Alaptól 7 millió forint érkezett
a számlára. 25 millió forintot adtak
össze magánemberek, határon túli
szerveztek, cégek, vállalkozások.

A szobor átadását a tervek szerint
a Trianon évforduló hétvégéjén
megtartják. Ám a tervezett nemzeti ünnepség biztosan elmarad, hiszen a határon túli magyar szervezetek képviselői még a szabályok
enyhítésének dacára sem biztos,
hogy vállalják az utat, és az utazással járó egészségügyi kockázatot.
A szobor a tervezett formájában elkészül, de az alkotás környezetének rendbetételére, díszkivilágításra, az emlékműhöz illő lépcsősor
kialakítására hiányzik még 5 millió forint. Továbbra is várják a felajánlásokat a Patrónus Alapítvány
11734138-20012773-00000000
számlaszámára vagy az Albatrosz
Kft. Rákóczi út 10. szám alatti üzletébe.
KBK
Fotó: Tóth István

Az alkotóról:
Matl Péter 1960-ban született Munkácson. 1996-ban megnyerte a Magyarok Világszövetsége által kiírt millecentenáriumi szoborpályázatot, az ő alkotása a
Vereckei Honfoglalási Emlékmű. További köztéri szobrai: Ópusztaszer, Nemzeti Összetartozás Emlékműve, Munkács vára: Zrínyi Ilona és az ifjú Rákóczi Ferenc egész alakos szobram és számos köztéri szobor fából, kőből, egyházi oltár, és díszkút. 2018-ban mutatták be „Po pjaty – Ötösével” c. festményeinek kiállítását, amit a Gulágra hurcoltak emlékére készített. Díjak, elismerések: Magyar Művészetért Díj és Szervátiusz Jenő-díj, Magyar Örökség díj, Megbékélési és Együttműködési Díj. A sátoraljaújhelyi Turul szobor a vereckei emlékműhöz hasonlóan terméskőből készült, és a művész elmondása szerint szárnyaiban
megjelenik az ősi magyar motívum, a tulipán, de őrzőangyalként is tekinthetünk majd rá.

PÁLHÁZÁTÓL A FELKELŐ NAP ORSZÁGÁIG
Magyarország legkisebb városából, Pálházáról eljutni a világ legnagyobb metropoliszába, Tokióba?! Ennyire nem volt azért egyszerű… Mindez nem jött volna létre a Sátoraljaújhelyi Rotary Club
és a családom kitartó támogatása
nélkül, ezúton is köszönöm nekik.
A hatalmas hegyekkel körülölelt,
Kitakában, egy 46 000 fős japán
városban éltem cserediákként, két
fogadócsaládnál. Már a kezdetektől megfogott a légköre Japánnak,
az emberek
kedvessége,
higgadtsága
és jól működő rendszereik. Nem mellesleg példátlanul tisztelettudók, precízek és rengeteget dolgoznak. A jól
működő rendszerek alatt például
azt értem, hogy Japánban az iskolát maguk a diákok takarítják. Tanítás után, 15 percben mindenki
megy és végzi a feladatát, ennek
számos pozitív hatása van. Ügyelnek a higiéniára, valamint már a
gyereken is érezhető volt milyen
kötelességtudók. Ott a maszkok viselése egy bevett, természetes szokás, amikor valaki beteg vagy csak
szimplán megelőzésből. Bevallom
mielőtt elindultam, gyakoroltam
az evőpálcika használatát és ottlétem során nagyon meg is szerettem. Viszont akadtak olyan dolgok

is, amelyeket nem volt ilyen egyszerű megszokni, ilyen volt például a meghajlás. Sokszor volt, hogy
találkozáskor nyújtottam a kezemet, amire a barátaim csak értetlenül néztek. Szerintem azzal nem
mondok újat, hogy rengeteg rizst
esznek a japánok, viszont, hogy a
halakat gyakran eszik nyersen, az
eleinte nagyon szokatlan volt. Főleg amikor a család, akiknél laktam, cápával várt vacsorára. A japán konyha ezen túl változatos,
ami
nekem
különösen tetszett. A pálcikához hasonlatosan a
nyelvre is készültem, főként autodidakta módon
tanultam japánul, kint pedig segítséggel. Nagyon élveztem minden percét, és azt, ahogy egyre hosszabb
beszélgetést is tudtam folytatni az
ott élőkkel. Több nemzetközi kapcsolatra, barátra tettem szert, akikkel szeretném majd a későbbiekben is tartani a kapcsolatot. Tartalmas 7 hónap volt, telis-tele élményekkel és kirándulásokkal szerte Japánban. Hálás vagyok, hogy
képviselhettem Magyarországot a
világ másik felén. Egy álmom vált
valóra ezzel, hogy ott lehettem.
Bodnár Márk
Rotary Club Sátoraljaújhely
cserediák
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KLASSZIKUS IRODALOM. FRISSÍTÉS MOST!
A Magyar Nyelv Múzeuma kiemelt
területe a klasszikus magyar irodalom, és most elindítjuk már régóta
tervezett videósorozatunkat is a témában. Klasszikus magyar irodalmi szövegeket ajánlunk Önöknek
filmjeinkben. Miközben a nyelvmúzeumban kortárs irodalommal is foglalkozunk, számunkra a
klasszikus irodalom az elsődleges:
azok a szövegek, amelyek évtizedek vagy éppen évszázadok óta bizonyítják lelket-szellemet gazdagító hatásukat, erejüket, és amelyek nyelvi mintát, stílusmintát adnak, amelyek befogadása beavatás/beavatódás a magyar nyelv és
magyar lélek és szellem csodálatos
világába. A mostani nagyon nehéz
helyzetben, a koronavírus-járvány
idején egyre többször és egyre
hangsúlyosabban kell rámutatnunk
arra, hogy az irodalom szerepe túl-

mutat a szórakoztatáson, gyönyörködtetésen, élményadáson, az öncélú játékon vagy éppen „csak” az
olvasás megszerettetésén. Az irodalom élet- és lélektükör, erkölcsi iránymutatást adhat, bemutatja történelmünket, cselekvési modelleket tár elénk, ha csak a fikció által is, de megsokszorozza tapasztalatinkat, gazdagítja nemzeti önismeretünket, erősíti nemzeti azonosságtudatunkat, felmutatja a szakralitás erejét, képes gyógyítani is. És mivel már megvan a
távlat, letelt a próbaidő, a klasszikus irodalom nagyon sok alkotásának megvan e téren a referenciája, igazolványa, jogosítványa: igazolták és folyamatosan igazolják,
hogy valóban betöltik ezt az ös�szetett szerepet. Persze ha olvassuk a műveket. A klasszikus irodalom fogalmát tágan értelmezzük:
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a 20 század végéről is ajánlhatunk
szövegeket. Nem a kötelező olvasmányokat kínáljuk elsősorban, hanem kevésbé ismert szerzők fontos
műveit, vagy ismert alkotók kevésbé ismert munkáit. Pl.: Jókai Mórtól nem A kőszívű ember fiait, hanem az Egy az Istent, Fekete Istvántól nem a Vukot, hanem a Hajnal Badánybant ajánljuk. Megszólalnak majd diákok és felnőttek, ismert és kevésbé ismert személyek.
Megszólalásainkban a választékos,
szabatos, gazdag szókincsű nyelvhasználat kifejezetten célunk, szívesen élünk a humor eszközeivel,
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és nem mondunk le a pátoszról
sem. Küldetésünk a nagyon gazdag klasszikus magyar irodalom,
szépirodalmi örökségünk megismertetése, népszerűsítése, és az,
hogy mindenkit olvasásra buzdítsunk. Fogadják szeretettel filmjeinket!
Klasszikus irodalom.
Frissítés: most!
NYIRI PÉTER
igazgató
PIM– A MAGYAR NYELV
MÚZEUMA

KÖNYVAJÁNLÓ
Frei Tamás: Bábel

Frei Tamást mindenki riporterként ismeri. Változatos életpályája Pécsről indult és Budapesten,
Moszkván, az Egyesült Államokon, Svájcon át haladt tanulmányai során, majd egy jó időre a hazai médiavizeken horgonyzott le.
Dolgozott a 168 Órának, a Danubius Rádiónak, a Magyar Rádiónak és Televíziónak, a Nap TVnek, a TV2-nek, az RTL Klubnak.
Vezetett műsorokat, háborús helyszínekről tudósított. Riportfilmjeit számtalan országban vetítették,
a világ több, mint 100 országában
járt és interjúkat készített államfőkkel éppúgy, mint hollywoodi
sztárokkal. Jelenleg is kozmopolita életet él, és kalandos élményeit könyveiben teszi közzé. Mennyire jövedelmező üzlet az iszlamista
terrorizmus számára a Közel-Kelet
feltúrása és múltjának kirablása?
Hogyan kapcsolódik össze a műkincsrablás a maffiával és a földközi-tengeri embercsempészetben
cinkos segélyszervezetekkel? Kik
fizetnek vagyonokat a véres műkincsekért? Mire képes egy gátlástalan populista politikus, hogy hatalomra kerülhessen? Frei Tamás
új regénye, a Bábel ismét a színfalak mögé enged bepillantást, kibontva azokat az információkat,
amelyek megjelennek a híradásokban. A Bábel nagyobb perspektívából közelíti meg a lopott műkincsek szövevényes útját. A történet
Líbia partjainál kezdődik, ahol elkeseredett, a végsőkig elszánt menekültek várnak arra, hogy az embercsempészek és a nyugati segélyszervezetek asszisztálásával
Európába juthassanak. A másik
nyitószál, hogy a Közel-Keleten
dzsihadista milicisták rablóásatá-

sok során talált régiségekkel kereskednek. Itt kerül a képbe a régész
Marco Boretti, aki egy befolyásos
és gazdag német fegyverkereskedőnek segít felhajtani páratlan értékű műtárgyakat. Csakhogy ezeket valahogy el is kell tudni szállítani, ehhez pedig - természetesen
megfelelő ellentételezésért cserébe - segítséget tudnak nyújtani a
szervezett bűnözés maffiózói és az
embercsempészekkel is kapcsolatban álló segélyszervezetek. Marco
Boretti a saját bőrén tapasztalja
meg, hogyan báboznak a hatalmasok az emberi sorsokkal és életekkel. A migráció kérdése napi hírforrás a politika palettáján, és aki
elolvassa ezt a regényt, lehet, hogy
másképp fogja kicsit megközelíteni ezt a témát. Ezek után felmerül a kérdés, hogy mi mindent nem
ismerünk a média által kapott hírforrásból. Sok erkölcsi kérdés merül fel az olvasóban. Mire képes a
politikai hatalom, a pénz hatalma?
Mire képes ezért egy ember, mit
képes ezért feláldozni? Ami még
színvonalasabbá teszi a könyvet,
az a művészettörténeti része. Bár
a regény történetmesélés és összeesküvés-elmélet gyártás, közben
olyan alapvető emberi kérdéseket
vizsgál, mint a migráció kezelése, az emberi kapcsolatok minősége, a bűn mibenléte, vizsgálata annak, kit tartanak feláldozhatónak a
felül lévők, ha érdekeik úgy kívánják. Egyszóval izgalmas ez a bábeli zűrzavar. Elgondolkodtató, helyenként erősen megrázó. Döbbenetes a pénz ereje, a hatalom gátlástalansága és a kis emberek jelentéktelensége. Ami a legnagyobb
kérdés ezek után az, hogy mi az
ami fikció és mi a valóság?
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2020 AZ ÁPOLÓK ÉS SZÜLÉSZNŐK ÉVE

A WHO Közgyűlése 2020-at az
„Ápolók és szülésznők nemzetközi évének” nyilvánította, Florence
Nightingale születésének 200. évfordulója tiszteletére. A döntés
még azelőtt született, hogy egy vírus megállásra kényszerítette volna az egész világot. Ami pedig ezután következett az kétségtelenül
az ápolók és egészségügyi dolgozók munkájára irányította a figyelmet. Fájdalmas tanulás ez, és reméljük ez a tapasztalat meghozza a
rég várt elismerést minden egészségügyi dolgozónak, és magának az ágazatnak is. 2020 így lett
duplán az ápolók éve. A most közölt írás az ápolás történetét dolgozza fel. A Kossuth Lajos Gimnázium évkönyvében közölt rövid
összefoglalót az iskola szaktanára
Bekéné Zelencz Katalin írta.

Az ápoló szakképzés történetét
nem lehet elválasztani az ápolás
történetétől, ezért néhány gondolat
erejéig tekintsünk vissza a múltba, és emlékezzünk azokra a személyekre, akiknek az élete, munkássága meghatározó volt ebben.
Mindezek mellett a teljesség igénye nélkül szükséges megemlíteni
néhány eseményt, amelyek szintén
befolyásolták az ápolást, az ápoló szakképzés alakulását.Az ápolás története Magyarországon egészen István király koráig követhető vissza. Szent István Esztergom-

vosi tudományokat. Jelentős előrelépésnek tekinthető az orvosi fakultás létrehozása a nagyszombati
egyetemen 1769-ben. Az orvosi fakultás Budára való költözését Mária Terézia rendelte el. Majd 1784ben Pestre költözött, így Bécs és
Krakkó mellett itt is tanulhattak
magyar orvosok. (Bokor, 2000)
Ezekben az években még ápolóképzésről nem beszélhetünk. Az
ápolói hivatás fontosságának a felismerése Sátoraljaújhely szülöttjének, Kossuth Zsuzsannának a nevéhez fűződik. „Ő ismerte fel először, hogy rendkívül kevés az ápolónő a kórházakban, ezért felhívást
intézett a magyar nőkhöz, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek ellátásában, a betegek ápolásában, az ápolást segítő eszközök, kötszerek készítésében. Felhívására sokan mozdultak meg, és
rengeteg ápolónő állt munkába. A
fizikai segítségnyújtás mellett kiemelkedően fontosnak tartotta a
sérültek lelkiállapotának gondozását is. A sérült magyar honvédek
mellett a kórházi ellátásra, ápolásra szoruló osztrák és orosz katonákat is feltétel nélkül ápolta”. (Balogh, 2017. p. 4.) Olyan irányvonalat mutatott, ami a jelen ápolójának is segíthet hivatásának megélésében, kiteljesedésében. Személyében olyan példaképet szemlélhetünk, aki korának eszméit megelőzve, empátiával a holisztikus

József vezetésével alakult 1902ben, 1906-tól ápolói tanfolyamokat szervezett. Ezt a folyamatot
pártolta dr. Babarczy-Schwartzer
Ottó (1853-1913) is, aki a vöröskeresztes képzések kialakításában is
szerepet vállalt. A képzések sorát a
Debreceni Tudományegyetem Állami Ápoló- és Védőnőképző Intézetében indították el 1927-ben. A
képzésbe érettségivel vagy tanítói
képesítéssel rendelkezők léphettek
be, emellett a fizikai alkalmasság is
feltétel volt. Elméleti és gyakorlati oktatást kaptak 24 hónapos képzés keretein belül. A II. világháborút követően létrehozták az egészségügyi nem orvos szakszemélyzet képzéseinek egységes rendszerét, ami a szaktanfolyami, a szakiskolai, majd szakközépiskolai rendszer bevezetését jelentette a szocialista országok gyakorlatával összhangban. 1949-től a betegápolást a
világi ápolók, előtte apácák is végezték ezt a tevékenységet. (Bokor, 2000) A II. világháborút követő első általános betegápolói szakképzés 1946-tól 1953-ig működött.
1954-től megújították az ápolóés a szülésznőképzést. 1958-ban
megjelent az egészségügyi szakiskola, ahol már különvált az ápoló- és szülésznőképzés. Az egészségügyi középfokú szakképzést a
nagyfokú nővérhiány enyhítésére és megszüntetésére az 1964. évi
24. törvényerejű rendelet alapján

dig a képzésben tanulók számára.
Az iskola, az egészségügyi képzés
alkalmazkodik a dinamikusan változó társadalmi, munkáltatói és oktatáspolitikai igényekhez, egyre inkább előtérbe kerül a gyakorlatorientált képzés. A diákok előtt ott a
lehetőség a közép és/vagy a felsőfokú ápoló képesítések megszerzésére. A különböző ráépülő képzések egyre több irányba nyitják meg
az utat a fiatalok előtt, hiszen az
egészségügyben sok-sok szakterület található. A fent említett képzések erre adnak lehetőséget. Például
a gyakorló ápoló, majd ápoló képesítés megszerzése után szakképesítés-ráépüléssel diabetológiai
(cukorbeteg) szakápoló vagy légzőszervi szakápoló lehet a képzést
elvégző személy. A szakmai oklevél megszerzése után – mivel az
ápolóhiánnyal jelenleg is küzd az
egészségügyi ellátó rendszer - biztos munka várja a dolgozni akaró
lelkes fiatalokat. Ha nagyobb céljai vannak az új ápoló nemzedéknek, akkor akár a főiskolai, egyetemi ápolói oklevél elérésére is van
lehetőségük. Az egyetemi ápolóképzéssel magasabb kompetenciákat szeretnének adni a végzett
szakembereknek egy-egy szakterületre vonatkozóan. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának
honlapján olvashatjuk Ujváriné dr.
Siket Adrienn főiskolai docens,
szakfelelős tájékoztatását: „Ápo-

ban már 1000-ben leprások számára kórházakat alapított. 1002-ben
a pécsváradi bencés kolostorban
is létesült kórház. (Bokor, 2000,
p. 22.) Több szerzetesrend is foglalkozott ápolással, ilyenek voltak például az irgalmasrendiek. A
11. században Szent László nevéhez is fűződik kórházalapítás. A
13. századtól minden nagyobb városban ispotályok alakultak, ahol
a szegényeket, időseket vagy betegeket, rokkantakat ápolták, gondozták. Ezekben az ispotályokban gyógyító tevékenységet még
nem végeztek, inkább az ápolás és
a menedék nyújtása volt a legfontosabb feladat. Mivel a szerzetesek
száma gyorsan nőtt, hamarosan az
egész országban megszaporodtak
az ispotályok, hiszen nagy szükség
volt rájuk. (Bokor, 2000) A gyógyítók eleinte szerzetesek voltak,
az orvostudományt a rendházakban, monostorokban sajátították el.
Sokan külföldi egyetemeken tanultak. Magyarországon Pécsett alapítottak először egyetemet a 14. században, és már itt is tanítottak or-

ápolást képviselte, hiszen a lelki
és testi állapotot figyelembe véve
nemzetiségre való tekintet nélkül
végezte a katonák ápolását. Az önkéntes ápolónői kar megszervezése, intézményes működtetése
olyan elvek alapján történt mint az
emberiesség, önkéntesség, segítőkészség. Ezek később a vöröskeresztes mozgalom hatására terjedtek el, de Kossuth Zsuzsa életében, munkásságában már ezt képviselte. A világ mégis Florence
Nightingale-t tekinti az ápolás
megalapítójának, aki később a krími háborúban kezdett el tevékenykedni. Úgy maradt meg az emberek emlékezetében mint a „lámpás
hölgy”. Magyarként, magyar ápolóként mégis Kossuth Zsuzsannát
tekintem példaképnek és az ápolói hivatás megalapítójának. A 19.
század végén a Vöröskereszt két
ápolónői iskolát létesített. (Bokor, 2000, p. 23.) Ez lehetővé tette az ápolók nagyobb számban
való képzését. A Magyarországi
Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesülete, mely Michalicza

a társadalom igényeihez és szükségleteihez igazodva hozták létre. (Győző, 1991. p. 33.) 1965-től
kezdtek működni az egészségügyi
szakközépiskolák Magyarországon, ezek mellett jelen volt a munka melletti képzés, ami napjainkat
is jellemzi, bár többször átalakult
ez a képzési forma is. Iskolánkban
1971-ben indult el az egészségügyi
szakközépiskolai oktatás, „azzal
a céllal, hogy az Erzsébet Kórház
számára jól képzett szakembereket
biztosítson” (Péterné, 2004, p. 12.)
A fent említett cél megvalósulásán
ma is tevékenykedünk. Intézményünkben 48 éves múltja van ennek a képzésnek, amely indulása
óta többször is változott, átalakult.
Eleinte érettségi-képesítő vizsgát tettek a diákok. Később a középiskolai évek alatt csak szakmai
orientációs képzés működött. Ma
egészségügyi szakgimnáziumban
tanulhatnak azok a diákok, akik
ápolók szeretnének lenni. Ennek a
szakmának, hivatásnak ma is van
létjogosultsága, újabb távlatokat
nyit mind az intézmény, mind pe-

ló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex
döntési képességekkel és bővebb
kompetenciakörrel rendelkeznek a
klinikai gyakorlatban.” A múlt néhány fontos mozzanatát áttekintve megállapíthatjuk, hogy az ápoló hivatás jelenleg is átalakulóban
van, ami új távlatokat, új lehetőségeket és kihívásokat tartogat számunkra. Az OKJ is változni fog.
Kíváncsian várjuk a változásokat,
a ránk váró újabb feladatokat.
					
Bekéné Zelencz Katalin
szakoktató

Felhasznált irodalom:
1. Balogh Zoltán: Kétszáz éve született Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első főápolója.
In: Nővér. 2017. 30. évf. p. 4.
2. Bokor Nándor: Általános ápolástan-gondozástan, Budapest, Medicina, 2000. p. 22.
3. Győző Gyula: A középfokú egészségügyi
szakképzés reformja. In: Szakképzési Szemle.
1991. VII. évf. 4. sz. p. 33.
4. Péter Lászlóné: Az egészségügyi szakképzés múltja és jelene. In: A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola évkönyve, 1999-2004. Sátoraljaújhely,
2004. p. 12.
5.https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop412b2/2013-0002_az_egeszsegugyi_
kepzesek_jogi_szabalyozasa/EJ/sejjs133g.
htm
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BALLAGÓK NÉVSORA

2020 különleges, és emlékezetes év lett. Olyan év, ami más, mint a többi. Megjegyezzük, hogy két hónapig az egész világban megállt az élet, hogy
félve figyeltük a számokat, emelkedi-e a betegek száma, és tudni fogjuk, hogy a ballagások is elmaradtak. Rátok is emlékezni fogunk, 2020 végzőseire, akiket bár személyesen nem láthattunk a főtéren a központi ballagáson, de minden név mellé egy mosolygós, bátran a jövőbe tekintő fiatalt
képzelünk. Sok sikert nektek! Az érettségi vizsgák után immár lassan szabadon egy felszabadultabb nyarat kívánunk!
Serencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
12.B (gimnázium)
Osztálfőnök: Kababik Edina
Czinke Dominika
Rendes Petra
Demeter Roland
Siska Dzsesszika
Halász Fanni
Szappanos László
Hercegkuti Zsolt
Trankusz Kitti
Juhász Ádám
Vicickó Viktor
Polyucsák Martin
Zsiga Hortenzia
12.C (szakgimnázium)
Kocsis Julianna osztályfőnök
Ráczné Gócs Ivett megbízott
osztályfőnök
Bók Barbara
Sztropkovszki Zsanett
Csáková Vivien
Takács Anna
Dancs Marietta
Terebesi Boglárka Klára
Smuczer Alexandra
Tóth Fanni
Vincze Virág
11.D (szakközépiskola)
Szociális gondozó és ápoló,
Rendészeti őr
Török Endre osztályfőnök
Csendi Mónika
György Tamás
Farkas Anita
Meggyesi József
Horváth Nikolett Evelin
Szilágyi Zsolt
Kovács Kitti
Urbanovics Adrián
Kovács Krisztina
Varga Zoltán
V. István Katolikus Gimnázium
és Szakgimnázium
12. A osztály
Osztályfőnök: Pongó Barbara
Angyal Zsófia
Behina Bálint
Czikó Alex
Dudás Milán
Dupcsák Vivien
Durányik Botond
Géczi József
Hlinyánszky Sára
Illés Rebeka
Jánosi Boglárka
Jánosi Kristóf
Juhász Dániel
Kardos Kolos
Kocsis Éva
Lukács Dávid
Mahut Réka
Nagy-Bozsoky Gitta
Petercsk Lukács
Simon Dániel

Szegedi Bianka
Vágó Blanka
Vajda Boglárka
Veréb Szabolcs
Viczmándi Dorka
12. B osztály
Osztályfőnök: Stumpf Ákos
Balázs Bianka Dominika
Balogh Szonja
Bárdos Daniella
Berei Gréta
Bulicska Szilvia Nikoletta
Gombos Vanessza
Góré Anasztázia
Hegedűs Valentina
Karajos Katinka Dorka
Király Kornél
Kurucz Zsuzsanna Evelin
Lehóczki Vivien
Misztina Hanga Eliza
Molnár Barbara
Nagy Martin
Samók Panna
Sárga Lívia
Tóth Cintia
Tóth Lívia
Treszkot Edina
Urbán Réka Csenge
Váradi Flóra
Vojtovics Milán
Zalatnai Roxána
12. C osztály
Osztályfőnök: Matiszné Hankó
Ilona
Bódisz Alex
Bodnár Patrik Ákos
Deák Zsolt
Dobronyi Bence
Doma Máté János
Farkas Máté
György Zsolt
Hamvai Soma
Hochvárt Benjámin
Horváth Viktor
Kiss Dániel
Kozsurek Bence
Nagy László
Németh Máté
Szabó Dominik
Szalontai Ákos Csaba
Tóth Dorina
Trembeczki Tibor
Váradi Márk
12. D osztály
Osztályfőnök: Kurucz Andrea
Balogh Cintia
Balogh Noémi
Fábián Tamara
Fekete Ivett
Gyöngyösi Barbara
Jeddi Zsófia
Lakatos Letícia
Marozsán Brigitta
Németh Darina Barbara
Oláh Rebeka
Szabadka Máté
Szabolyik Kitti
Tóth Klaudia Nóra
Varknal Mónika

Georgikon Görögkatolikus
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
2/13. osztálynévsor:
Osztályfőnök: Szabó Tamás
1. Dandás Hermina
2. Horváth Bence
3. Horváth Nikoletta
4. Kecsmár Gergő
5. Molnár Annamária
6. Szatmári Viktória
7. Szava Dávid
3/11. Cukrász szak
Osztályfőnök: Szerdi Hajnalka
1. Fodor Zsófia
2. Gál Csilla
3. Peimli Vivien
4. Sáfrányos Máté
5. Szuhai Ágnes
6. Timkó Péter
3/11. Hegesztő szak
Osztályfőnök: Spiczmüller Ilona
1. Balogh Ábel Péter
2. Gál Máté
3. Juhász György
4. Juhász Mátyás
5. Kocsi Máté Levente
6. Körmöndi József
7. Kuczik Dániel
8. Német Tibor Ernő
9. Rostás Márk
10.Szedlák Zoltán
11.Zsoldos Ferenc László
3/11. Mezőgazdasági gépész szak
Osztályfőnök: Orbán Erzsébet
1. Baráth László
2. Baráz István
3. Deák Ádám László
4. Gojdics Levente
5. Gulyás Attila
6. Kaskó Krisztián Máté
7. Kazup Kristóf
8. Kertész Bence
9. Körmöndi Márk
10.Molnár Attila
11.Nádaskai Dénes
12.Oláh Tibor
13.Soltész István
14.Szabó Bence
15.Szuhai István
16.Tóth Dominik
17.Tóth Róbert
18.Varga Balázs
3/11. Szőlész-borász szak
Osztályfőnök: Révész Orsolya
1. Ableda Balázs
2. Oláh Klaudia Dzsenifer
3/11. Pék szak:
Osztályfőnök: Révész Orsolya
1. Csonka Gábor
2. Gárdai Attila
3. Kenikker Krisztina
4. Lakatos Eugénia Tünde
5. Mundér Vanessza
6. Pálóczi Dávid Gyula
5/13. osztálynévsor:
Osztályfőnök: Borosné Nyisztor
Csilla

1. Horváth Melánia Csilla
2. Oláh Piroska Elizabet
3. Oláh Réka
12.A osztálynévsor:
Osztályfőnök: Vad István
1. Balogová Terézia
2. Bana Szabolcs László
3. Hajnal Eszter
4. Horváth Amanda
5. Markovics Dániel
6. Mundér Csaba
7. Oláhová Vanesa
8. Sárosi Viktor
9. Szemán Luca Klára
12.E levelező tagozat
Osztályfőnök: Bob-Kálmán
András
1. Aradi Adorján Péter
2. Baráz Jenifer
3. Dakos Lilla
4. Demek István
5. Dókus Milán
6. Domoszlai Csilla
7. Iván Friderika
8. Kolyvek Csaba
9. Németh József Bertalanné
10.Pásztor Lehel
11.Seres Csaba
12.Szabó Dalma
13.Ungvári Imre
14.Varga Attila
15.Zajáros Dávid
Szerencsi Szakképzési Centrum
Sátoraljaújhelyi Trefort
Ágoston Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
11.B.
Pincér
Dandás Erika
Dávid Vanessza
Hidegkúti Nándor
Horváth Edit
Pankovics Dzsenifer
Szabó Krisztián
Szakács
Kompusz Vanessza Julianna
Ruha Linda
Zsiga Szabolcs
Eladó
Balogh Ramóna
11.C
Szerszámkészítő
Kompusz Márió
Kovács Dániel
Mitró Ákos
Ónodi Roland
Szendrei Zoltán
Zsiga Tamás
Járműipari fémalkatrész-gyártó
Balogh Márió
Jónás János
Oláh Kristóf András
13.B
2 éves érettségit adó képzés
Bárány Ferenc Dávid
Behina Bence Máté
Gyökér Andrea
Stempel Balázs
Szabó István
Szász Dániel
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EGY PERC MŰVÉSZET

A vírus miatt zárva van a Kossuth Lajos Művelődési Központ. A Zemplén Galéria kiállításainak szervezője Molnár Levente ezt az időt arra használta
ki, hogy megmutassa a tulajdonukban lévő képzőművészeti alkotásokat. A gyűjtemény egy része az 1980 és 1987 között megrendezett művésztelepen készült. A Kovács villába fogadott helyi alkotók megismerkedtek a város és a környező terület emlékhelyeivel és természeti szépségeivel. A műhelymunka résztvevői önálló és csoportos kiállításokkal mutatkoztak be, műveikkel megajándékozták a város képzőművészeti gyűjteményét. Munkáikat a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ és a Polgármesteri Hivatal őrzi. A festmények, grafikák, rézkarcok és kisplasztikák története, és alkotóik életrajzát a KLMK facebook oldalán olvashatjuk. Ajánljuk figyelmükbe az értékes, és érdekes posztokat. Néhány kép ízelítőként
Papp László: Hegy-alja, Karsai Zsigmond: Tánc Magyarlapádon, és Mazsaroff Miklós: Vörös sziklák című festményét, és Zsin Judit: Bőrárus című
kisplasztikáját választottuk.
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