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KÖRKÉP

miközben magyarországi felmenői és a felsőbodrogköziek mindennapjairól mesél. A magyar ember sokszor viccelődik a szláv nyelvek
furcsaságain, számunkAPÁM KARCSI
ra kimondhatatlan másEgy közelmúltbeli családi ünne- hogyan kell kuglizni, ezt látva a salhangzó-torlódásain,
pünkre több napra érkeztek ro- helyiek a segítségünkre siettek. A elég, ha egy olyan átlakonaink Győrből és Budapest- technikákat magyarázták nekünk, gos lengyel férfinévre gondolunk,
ről. Ilyenkor gyakran átmegyünk hol egyik, hol másik jött oda hoz- mint pl. a Grzegorz. A magyar
a határon túli szomszédos vidék- zánk barátságosan tanácsokat adni. nyelv, illetve nyelvhasználó áltare, hogy megnézzük az ottani lát- Amikor befejeztük a gurításokat, a lában nem szereti, ha a kiejtésben
nivalókat, vagy csak beüljünk va- „fő játékmester” meghívott min- kettőnél több mássalhangzó követi
lahová beszélgetni. A múlt alka- ket egy Kofolára, és közben bemu- egymást egy szóban. Ilyenkor már
lommal is így tettünk, amikor egy tatkozott: „Engem Františeknek, igyekszünk egy magánhangzót bepár kilométerre lévő kisvárosban a Ferencnek hívnak. Én itt lakom. szúrni (pl. ijesztget → ijeszteget),
helyi kuglipályát látogattuk meg. Apám Karcsi!” – mondta, s én bó- vagy a leírt forma ellenére csupán
A helyiség egyik felén a pályák, a logatva, hogy értem miről beszél, a szóbeli kiejtésben takarékoskomásik részén egy vendéglátóipari csak lassan jöttem rá, hogy roko- dunk (röntgen → röngen) a másegységet rendeztek be, amely a he- naim az asztalnál értetlenül hall- salhangzókkal, hogy a kiesés eredlyiek egyik kedvenc ivóhelyének gatják, miért mondja el többször, ményeként kényelmesen ki tudjuk
mutatkozott. Nem nagyon tudtuk, hogy az apját Karcsinak hívják, ejteni ezeket a szavakat. Ennél már

Sátoraljaújhely
Önkormányzata idén is köszöntötte az újságírókat a Magyar Sajtó Napja alkalmából. Az eseményen elismeréseket
is átadtak. Sátoraljaújhely Önkormányzatának Aranytoll díjában részesült Jászter Beáta az Európa Rá-

dió szerkesztő – riportere. Jászter
Beáta újságírói munkáját a Zemplén Televíziónál kezdte, jelenlegi
rádiós munkája mellett több újságnál is dolgozik. Aranytoll díjban
részesült Mezősi Tamás a Zemplén
Televízió operatőr – vágó munka-

NYÚL BORBAN

Most a sertés és baromfi mellett
feltűnt a nyúlhús is, előkészítve,
sütésre, főzésre várva. Húsvét táján magyar emberek többségében
csak csokoládé figura formájában
kerül az asztalára nyúl. A hazai
nyúlállomány nagy részét külföldön értékesítik, pedig a nyúlhús alacsony koleszterintartalma és zsírszegénysége még a diétás étrenden
élőknek is ajánlott. Természetesen,
aki nem tud elszakadni attól, hogy
egy aranyos, simogatni való, szőrös állatról van szó, annak hiába is
hozunk fel bármilyen érvet a nyúlfogyasztás mellett. Azoknak, akik
ettek már nyúlhúst, és szeretik is
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csak a magánhangzótorlódást viseli nehezebben nyelvünk. Itt
is, a mássalhangzóknál már bevett gyakorlat szerint vagy
beszúrunk a magánhangzók közé mássalhangzókat, pl. egy
olyan, magánhangzókban dúskáló szó kiejtése során, mint a fiaié → fijaijé, vagy pedig több, egymás mellett kényelmetlenül kiejthető magánhangzóból az egyiket elhagyjuk. Így érthető meg, hogy Karcsi valójában
karcsai volt, amit csak én értettem
meg, hiszen naponta találkozom
bányácsk(a)iakkal is.
Feczkó Ágnes
múzeumpedagógus
A Magyar Nyelv Múzeuma

MAGYAR SAJTÓ NAPJA
társa. Tamás 20 éve dolgozik a társaságnál, technikusként kezdte és
folyamatosan képezte magát. Több
a televízió által készített dokumentumfilm operatőre és vágója. A sátoraljaújhelyi Rotary Club sajtódíjban részesítette Suhanesz Pétert,

HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK

A minap szépen kicsomagolt nyúlhúst fedeztem fel az egyik nagyáruház húspultjában. Rácsodálkoztam, mert eddig csak rokonaim
hathatós segítségével jutott nyúlhús az asztalunkra.
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bátran ajánljuk receptünket. Előnye, hogy annak ellenére, hogy sokáig készül, csak az összeállításához kell idő, hiszen amíg a nyúl a
sütőben készül, addig más ételekre, süteményekre is koncentrálhatunk.
Hozzávalók:
1 db nyúl darabolva, 2 közepes sárgarépa, 2 fej hagyma negyedekbe
vágva, 6-8 fej csiperke gomba
2 szál fehérrépa, 3 gerezd fokhagyma zúzva, 3 dl fehérbor, 2 ág rozmaring, só, füstölt szalonna
Elkészítése:
A nyúl darabokat besózzuk. A
zöldségeket nagyobb darabokra
vágjuk, és beletesszük római tálba (ha nincs más sütőben is jó) A
fokhagymát is belekeverjük a zöldségekbe, a rozmaringot a tetejére rakjuk. Ráhelyezzük a nyúldarabokat, azokat befedjük füstölt
szalonnával. Felöntjük a fehérborral. Lefedve 175 C fokon kb. 2 órát
sütjük. Levesszük a tetejét, és ha
puha, akkor félretoljuk a szalonnákat, és picit rápirítunk. Zöldségekkel együtt tálaljuk. Burgonyapüré, zsemlegombócot is kínálhatunk hozzá.

aki operatőrként és vágóként dolgozik a társaságnál, de fontos szerepet vállal a ZTV technikai fejlesztéseiben is.

A VÁROS SAJÁT TOJÁSFÁJA

Egy sátoraljaújhelyi hölgy kezdeményezésére hímestojásokkal
díszített fa készül a Városháza
előtt. A kezdeményezéshez bárki
csatalkozhat, aki saját kézzel készített, vagy vásárolt húsvéti tojásait felakasztja a fára. A fa szépen színesedik, Húsvétra meglátjuk hány tojást számolhatunk meg
rajta.
Csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, díszítsük együtt Újhely
első hímestojásfáját!

