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TRIANON 100

BÜFÉ A HEGYEN

A trianoni békediktátum 100. évfordu-
lója hivatalosan a Nemzeti Összetarto-
zás Éve. Sátoraljaújhelyen több mint 
egy éve Trianoni Emlékbizottság ké-
szíti elő a sátoraljaújhelyi megemléke-
zés programjait. Az emlékév részletes 
programja formálódik, a tervekről a 4. 
oldalon olvashatnak összefoglalót. Az 
év kezdetén Szamosvölgyi Péter pol-
gármestert kérdeztük arról miért fon-
tos ez a megemlékezés, és mit jelent 
Sátoraljaújhelynek a trianoni trauma? 

Én egy olyan városnak vagyok a pol-
gármestere, amely 100 évvel ezelőtt 
szétszakítottak. Ezzel fejlődési lehe-
tőségeit visszaszorították, és minden 
egyes nap a túléléséért küzdött. Nem 
használok nagy szavakat, ha azt mon-
dom ez a hatás a mai napig érződik. 
A mai napig küzdenünk kell a biztos 
jövőért és a fejlődéséért. Nekünk 100 
év alatt százszor többet kellett dol-

gozni, mindegy egyes sikerért és min-
den egyes eredményért, mint mások-
nak, akik az ország belső területe-
ink laknak. Ez pedig nagy felelősség 
polgármesternek, intézményvezető-
nek, pedagógusnak, munkásnak, min-
denkinek. Gondoljuk csak meg, mi-
lyen megpróbáltatást jelentett, ami-
kor egyik pillanatról a másikra me-
gyeszékhelyből, egy határ menti kis-
várossá váltunk. Nagyon-nagy dolog 
az, hogy az akkori vezetők meg tudták 
tartani az erőt, a fennmaradás után vá-
gyat az emberekben. Ez kötelez min-
ket arra, hogy megfeleljünk az elődök-
nek, és az utánunk jövő generációt is 
kötelezi majd, hogy legyen értelme az 
elmúlt 100 évnek. Én ennek a város-
nak a polgármestereként minden nap 
így kelek és így fekszem, hogy ledol-
gozzuk a hátrányunkat. Egyre több-
ször érzem azt, hogy ez sikerült is, és 
ezt helyiektől és más vidéken élőktől 
egyaránt halljuk, de nem vagyunk ké-
szen. Senki ne gondolja azt, hogy hát-
ra dőlhetünk, mert munka és feladat 
van bőven.

UK: Miről szól majd ez az év? 
El kell érnünk azt, hogy ha határ ál-
tal bekorlátozva is – bár a schengeni 
határok ezen a helyzeten javítottak -–
egy térség központja legyünk újra. A 

határ másik oldalán élőkkel együtt, 
magyar és nem magyar emberekkel, 
vállalkozásokkal, kulturális és egyéb 
programok generálásával olyan köz-
ponti szerepet játszunk, mint amilyen 
1920 előtt volt Sátoraljaújhely. Nem 
búsulunk, nem hajtjuk le a fejünket, 
bár ez az év megemlékezésről szól, de 
ugyanakkor a büszkeségről, és a tar-
tásról is! Nem zárkóztunk be, nem ad-
tunk fel, itt vagyunk, rendszerben va-
gyunk, dolgozunk és fejlődik a tele-
pülés! Ezért határoztuk meg magun-
kat úgy, mint az anyaországi és hatá-
ron túli magyarok találkozási pontja. 
Ezért van a Nyolc ország egy nem-
zet tábor, ezért örülök annak, hogy a 
Rákóczi Szövetség központi tábora itt 
van Sátoraljaújhelyen. Jó néhány hatá-
ron túli magyar településsel van kivá-
ló kapcsolatunk, mindent elkövetünk, 
hogy az újhelyi fiatalok megismer-
kedjenek szűkebb környezetük törté-
nelmével, és első kézből kapják meg 
azokat az információkat, amire nem 
jut elég idő az iskolában. Nem másról 
szólhat ez az év, mint olyan rendezvé-
nyek sorozatról, amivel felhívjuk ma-
gunkra a figyelmet. Ez a figyelemfel-
hívás nem csak az itt élőknek szól, de 
az innen elszármazottaknak, és min-
den olyan döntéshozónak, akiknek fi-
gyelembe kell venni azt, hogy vannak 

olyan települések ebben az országban, 
akik szerencsére a határon belül ma-
radtak, de nagyon komoly veszteségek 
érték őket. 

Hogyan határozhatja meg magát 
Sátoraljaújhely a Trianon 100 év-
forduló kapcsán?
Nem akarok nagyon elrugaszko-
dó gondolatokat megfogalmazni, de 
azt hiszem, abban egyetérthet velünk 
mindenki, hogy az anyaországban mi 
vagyunk a leginkább „Trianon súj-
totta” település. Ezért írtam levelet a 
magyar kormányzatnak, hogy ha lehe-
tőség van rá, történelmi okból a me-
gyei jogú városi címet Sátoraljaújhely 
kapja meg. Mikor máskor, ha nem a 
Trianoni békeszerződés aláírásának 
centenáriumának évében lehet erre jo-
gosult a város!

Új létesítmény adtak át Zemplén 
Kalandparkban december elején. 
A Magas-hegyen tengerszint felett 
500 méteres magasságban egy új 
büfét és mellé új vizesblokkot ala-
kítottak ki. Hiánypótló volt ez a be-
ruházás, hiszen évente körülbelül 
240 ezer látogatója van a Zemp-
lén Kalandparknak. Mindezidáig 
nem volt a hegytetőn olyan kiszol-
gálóhelyiség, melynek szolgáltatá-
sait igénybe vehették volna a turis-
ták sorban állás, az élményelemek-
re való várakozás közben- legyen 
szó egy hideg üdítő vagy ásvány-
víz elfogyasztásáról a nyári hő-
ségben, vagy egy forró teáról síe-
lés közben –fogalmazott az átadón 
Soltész-Vincze Tünde a Zemplén 
Kalandpark igazgatója. Télen kel-
lemes hangulatot ad a gombabüfé 
kandallójában ropogó tűz. Az épít-
mény közepében áll a pult, a hozzá 
tartozó felszerelésekkel. Ezt körül-
ölelve helyezték el az asztalokat. A 
büfé oldalai felhajthatók, így télen 
fedett, nyáron nyitott terasz vár-
ja a látogatókat. A vendéglátóhely 
a téli időszakban pénteken, szom-
baton és vasárnap tart nyitva, ta-
vasztól pedig a Zemplén Kaland-
park nyitvatartásához igazítva üze-

mel majd. Már csak a kilátás miatt 
is érdemes felsétálni vagy libegő-
vel felutazni a Magas-hegyre, hi-
szen a teraszról bámulatos panorá-
ma nyílik a városra és a környező 
tájra. A beruházás többletszolgál-
tatást ad a Kalandpark vendégei-
nek, akik között reméljük lesz szép 
számmal helyi lakos is. Egy kirán-
dulás a Magas-hegy tetejébe, gyö-
nyörködni a csodálatos tájba, és a 
kellemes túra után megpihenni az 
újhelyi hüttében. Kiváló hétvégi 
program akárkinek! 

László Mária 
Fotó: Tóth István

TRIANON 100
ESEMÉNYNAPTÁR

Balla Kriszta
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ÚJHELYI MOZAIK
A POLGÁRMESTER ÖSZTÖNDÍJASA

Három polgármesteri ösztöndíjas is átvehette jutalmát. Az év végén ki-
emelt diákok Markovics Dániel a Georgikon Görögkatolikus Mezőgaz-
dasági Szakgimnázium és Szakközépiskola, Molnár Barbara az V. István 
Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, és Trankusz Kitti, a Kossuth 
Lajos Gimnázium és Szakgimnázium tanulói lettek. 

ÚJ TULAJDONOSA VAN A HÚSÜZEMNEK
Új tulajdonosa van a sátoraljaújhelyi húsüzemnek. Két évig állt üresen 
az épület, amikor egy befektető megvásárolta, és az elmúlt hónapokban 
felújításba kezdett. A gyárban január közepén tervezik elindítani a ter-
melést, elsősorban olyan ismert húskülönlegességekkel, amelyet a ma-
gyar vásárlók is szeretnek és ismernek, de eladható a kelet-európai és 
oroszt piacon is

KOVÁTS DÁNIELT KÖSZÖNTÖTTÉK
Széphalomban A Magyar Nyelv Múzeumában köszöntötték Kováts Dá-
niel tanár urat 90. születésnapja alkalmából. A főiskolai tanár, irodal-
már, nyelvművelő, szerkesztő, helytörténész neve szinte egybeforrt Sá-
toraljaújhellyel, Széphalommal, hiszen számos helyi vonatkozású könyv 
írója szerkesztője, a Kazinczy Ferenc Társaság alapító elnöke volt. So-
kat munkálkodott a nyelvmúzeum ügyében is. Születésnapján mutatták 
be Egynapi járóföld – Barangolás vándoréveim ösvényein című önélet-
rajzi kötetét is.

EBÖSSZEÍRÁS
Január 31-ig ebösszeírást szervez a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A 
kutyatulajdonosoknak egy adatlapon kell bejelenteni négylábú társa-
ik adatait. Akik ezt elmulasztják, állatvédelmi bírsággal büntethetik. Az 
ebnyilvántartás célja elsősorban a veszettség elleni oltás járványvédel-
me miatt fontos, és célszerű, amit három évente meg is szerveznek a hi-
vatalok.

Szerkesztette: Kassai-Balla Krisztina
Fotó: ZTV

ÚJHELYI KÖRKÉP

VIS MAIOR A ZSÓLYOMKÁRA
Vis maior pályázatot ad be a sátoraljaújhelyi önkormányzat a Zsólyomkai 
pincék bejáratánál keletkezett partfal csúszás megállításához. A 16 milli-
ós támogatási kérelem beadásáról  január 21-én rendkívüli testületi ülé-
sen döntöttek a képviselők, valamint arról a telekeladásról, amely a Do-
hánygyári pálya területét érinti.

MEGÚJULT A KÁROLYFALVI OVI
Sátoraljaújhely önkormányzatának egy nyertes Uniós pályázata tette le-
hetővé a Károlyfalván található Óvoda teljes körű felújítását. A beru-
házás keretében az épület kívülről és belülről is megújúlt, tágasabb te-
rek biztosítják a gyerekek minőségi nevelését valamint egy 5 férőhelyes 
mini bölcsőde működtetésére alkalmas tér is kialakításra kerül. 
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RÖVIDHÍREK

Új szakmai kapcsolatuk révén Spa-
nyolországban tanulták a szakmát 
a görögkatolikus mezőgazdasá-
gi középiskola tanulói. Az iskola 
az Erasmus+ pályázatainak segít-
ségével több európai ország isko-
lájával áll kapcsolatban, ez a dél-
spanyolországi is hasonló oktatási 
intézmény, mint az újhelyi. Így az 
élelmiszer szakmacsoportos diá-
kokat egy tápszereket gyártó nagy-
vállalathoz, a gépész tanulókat pe-
dig egy szervízeléssel, mezőgazda-
sági gépek forgalmazásával foglal-
kozó céghez irányították 

A Katolikus Keri informatika szak-
macsoportos diákjai immár harma-
dik alkalommal vehettek részt há-
rom hetes szakmai tapasztalatszer-
ző úton az osztrák fővárosban. A 
program számos lehetőséget tarto-
gatott a fiataloknak, ugyanis nem 
csupán az informatika területén 
mélyíthetik tudásukat, de az ide-
gen nyelvi tudásuk, önállóságuk 
is fejlődött. Idén navigációs alkal-
mazások kidolgozása volt a fiata-
lok feladata.

230 évvel ezelőtt, pon-
tosan 1789. szeptember 
4-én kezdődött meg a ta-
nítás iskolánkban. Igen, 
iskolánk már 230 éves 
múltra tekint vissza!

Ez nagyon hosszú idő. Ez-
zel gimnáziumunk nem-
csak környékünk, de a 
megyénk egyik legrégeb-
bi középiskolája. A nem túl alapos 
neten való búvárkodásom eredmé-
nyeképpen arra a megállapításra 
jutottam, hogy csak a Sárospata-
ki Református Kollégium Gimná-
ziuma (1531) és a Miskolci Lévay 
József Református Gimnázium 
(XVII. sz. eleje) alapítása volt ko-
rábban, mint a miénk. Sőt, ha arra 
gondolok, hogy az iskolánk első 
épületéül szolgáló pálos kolostor-
ban (a piarista rend ebbe költözött 
be 1789-ben) már a XVII. század 
közepétől bizonyítottan gimnázi-
umi oktatás is működött, még in-
kább indokolt a dobogós hely. Úgy 
gondolom, hogy az egész ország-
ban sincs túl sok iskola, ahol az 
oktatás folyamatosan ilyen régóta 
fennáll, mint a mi gimnáziumunk-
ban. Átérezve ennek a kerek évfor-
dulónak a jelentőségét, iskolánk 
elhatározta, hogy az egész tanév-
ben folyamatosan fogunk különfé-
le programokat szervezni a 230 év 
jegyében. 

Már az augusztus végén elfogadott 
munkatervünkben megjelent né-
hány javaslat erre vonatkozólag, 
amit a különböző munkaközössé-
gek terjesztettek elő. Például:- Em-
léktúra a hegyekbe 230 résztvevő-
vel, -Iskolatörténeti kiállítás (ez az 
EFOP-os pályázatunkhoz is kap-
csolódik), - Vetélkedő a kiállítás 
anyagából ,-230 év – 230 Volt, pre-
zentációs pályázat Alessandro Vol-
ta életéről és munkásságáról, -230 
mesterséges madárodú elkészítése, 
-230 lépés az iskolától a szélrózsa 
minden irányába flashmob alakzat-
ban, -230 fa, évelő cserje, évelő vi-
rágzó növény ültetése, -230 per-
cig tartó előadások váltakozó té-
mákban, -230 perces városnézés, 
-230 perces röplabda, -Neves elő-
adók, főleg az iskola volt diákjai-
nak meghívása, -Rendhagyó iro-
dalomóra iskolánk egykori jeles 
tanítványára, Nikolaus Lenaura 
emlékezve,-Régi diákok vélemé-
nye az iskoláról, -Imázsfilm készí-
tése: Mindannyian mások vagyunk 
címmel. 

26. alkalommal várta újévi hang-
versenyre a közönséget a Sátor-
aljaújhelyi Rotary Klub illetve a 
Dohánygyári Fúvószenekar.

A hagyományosan az újesztendő 
első hétvégéjén tartott zenei ese-
mény bevétele, mint korábban, 
most is jótékonysági célokat szol-
gál. Az újhelyi rotary nemzetkö-
zi, és országos kezdeményezése-
ket is támogat illetve helyi szinten 
is a nemes ügyek mellé áll. Most is 
például zenei ösztöndíjakkal segíti 
a növendékek tanulmányait, ezzel 
is hozzájárulva a dohánygyári ze-
nekar utánpótlás neveléséhez.

A következő tanévre is három 
szakot kínál a Sátoraljaújhelyi 
Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központ.

A Miskolci Egyetem és az önkor-
mányzat szeretné folytatni a helyi 
egyetemi oktatást, így az Egész-
ségügyi Kar és Gépészmérnök és 
Informatikai kar is meghirdetett 
szakokat Sátoraljaújhelyen. Ápoló 
és védőnő szakokon levelező, gé-
pészmérnök és informatika szakon 
nappali munkarendben lehet hely-
ben tanulni.

230 ÉVES A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM

Újhelyi diákok külföldi tanulmányutakon

Mi az, amit már eddig sikerült 
megvalósítani? Először is a Kos-
suth -tematikus héten totóval és is-
kolatörténeti előadással emlékez-
tünk meg a 230 évről. Legrégeb-
bi rendezvényünk, az „Édes anya-
nyelvünk” nyelvhasználati ver-
seny díszünnepségén az évforduló 
jegyében iskolánk szolgáltatta az 
ünnepi műsort. Ugyanerre az alka-
lomra készült el az iskolatörténeti 
kiállítás is. (Megvalósítói Biacsko 
István, Biacsko Istvánné és Zámné 

Sivák Andrea voltak.) Biztos va-
gyok benne, hogy az iskola veze-
tése és a teljes tantestület mindent 
megtesz azért, hogy a fent említett 
programokból minél többet meg 
tudjunk valósítani, és minden fon-
tosabb rendezvényünk ennek az 
évfordulónak a jegyében valósul 
majd meg.

Biacsko Istvánné
tanárnő
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Életének 45. évében 2020. január 
8-án elhunyt kollégánk Koncz Vik-
tor Ferenc, a Zemplén Televízió 
operatő-vágója, a televízió kép-
újságjának és weboldalának szer-
kesztője, a facebook oldal alapí-
tója, adminisztrátora. Viktor 2000 
óta dolgozik a Zemplén Televízi-
óban, munkájában mindig kreatív, 
folyton megújuló, az aktualitások-
ra, és kihívásokra nyitott volt. Nem 
csak azokban a magazinokban, is-
meretterjesztő és dokumentumfil-
mekben volt alkotótárs, amelyben 
jegyeztük a nevét, de nem túlzás 
állítani, hogy minden a ZTV mű-
helyében készült, és később díjakat 
nyert filmekhez hozzá tette tudá-
sát. Munkájáért 2013-ban a sátor-
aljaújhelyi önkormányzat Arany-
toll díj elismerését is megkapta. 
Nagy Mariann kolléganőnk vala-
mennyi munkatársa nevében fo-
galmazta meg azt, amire mi újság-
írók is nehezen találjuk a szavakat. 

Kedves Viktor!
Búcsúzunk. Mindannyian. Búcsú-
zunk, mert búcsúznunk kell…
De könnyeink és fájdalmunk mel-
lett itt maradnak azok az emlékek 
is, amelyekkel az elmúlt húsz év-
ben megörvendeztettél minket, és 
amelyekről mindig eszünkbe fogsz 
jutni.
Szerettük, hogy mindig vidám vol-
tál. Örömmel vetted, ha vicceltünk 
veled és neked is volt felénk sok 
tréfás pillanatod. Szeretted az ál-
latokat, ezt is tudjuk, és azt is, hogy 
ahol csak lehetett segítettél.
Szerettük, hogy szerettél velünk 
dolgozni. Tudjuk, te is imádtad a 
munkádat, talán nem is tudod, mi-
lyen sok jó barátod lett.
Jó volt veled dolgozni a tvben, és 
külsős helyszíneken, forgatni, vág-
ni és beszélgetni is.
Nem volt nélküled híradó felvétel, 
stúdióbeszélgetés, kulturális mű-
sor, élő közvetítés, sem adás össze-
rakás, sem weblap, sem facebook. 
És még mennyi mindenben segítet-
tél napról-napra, ha kellett késő 
éjszaka is. Sokszor dolgoztál úgy 
velünk, hogy félszavakból is meg-
értettük egymást.
Csak gyógytornára mentél, aztán 
megcsinálod adásig a képújságot 
meg mindent…
Minden nap várunk bolgozni, de 
tudjuk és nem hisszük el, hogy töb-
bé már nem jössz. 
Most búcsúzunk, mert búcsúznunk 
kell, de gondolatban mindig ve-
lünk leszel.

2020 a trianoni békediktátum 100 évfordulója, a nemzeti összetartozás 
éve. Sátoraljaújhelyen a Trianon 100 Emlékbizottság koordinálja a prog-
ramokat, kiadványokat, emlékező eseményeket. A felsorolásban szerep-
lő programok szervezése folyamatban van. Néhány időpontja változhat. 
A szervezők igyekeznek minél pontosabban, és minél korábban megha-
tározni az események időpontját. Mi pedig igyekszünk majd közzé ten-
ni azokat.

2019 decemberétől 2020 végéig: 
Ronyva mente. 
Emlékújság a sátoraljaújhelyi hí-
rekből, tudósításából válogatva ne-
gyedévente 1-1 kiadvány

Trianon 100 pályázat 
Beadási határidő március 31. Ered-
ményhirdetés: 2020 május. Általá-
nos és középiskolásoknak, képző-
művészeti és irodalmi témában

2020 május: Trianon 100 konfe-
rencia a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi 
Fióklevéltárának közreműködésé-
vel

Vándorkonferencia a PIM-
Kazinczy Ferenc Múzeumának 
közreműködésével 

2020 június 4.: A Magyar Kálvá-
riára készülő 7 méter magas Turul 
szobor átadása 
2020 június 6. Latabár Teátrum 
előadása
2020 június: Lavotta Kamarazene-
kar Trianon 100 emlékkoncert

BÚCSÚZUNK KONCZ VIKTOR KOLLÉGÁNKTÓL TRIANON 100 ÚJHELYEN

2020 június: Szent Korona másola-
ta Sátoraljaújhelyen

Filmvetítések a Latabár Moziban

Trianon témájú dokumentumfilm 
készít a Zemplén Televízió

Megújul a Sátoraljaújhely lexikon

Trianon az irodalomban – konfe-
rencia a Magyar Nyelv Múzeumá-
ban

2020 szeptember: szavalóversenyt 
szervez a Magyarok Világszövet-
sége Zemplén Tagozata

Szervezés alatt:
Magyar Posta emlékbélyeg 
Könnyűzenei koncert hazai és ha-
táron túli zenekarok részvételével

2020-ban megvalósuló programok, események, kiadványok
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Ahogy az előző írásom végén ígér-
tem, megosztom önökkel saját 
vizsgálatom eredményeit. A szak-
dolgozatom célja az volt, hogy bő-
vítsem a kutatási eredmények kö-
rét. A felmérésemben a sátoralja-
újhelyi fiatalok internetszokásaira 
kerestem a választ és a legnagyobb 
közösségi oldal használatára. Vizs-
gálatomban összesen 155 diákot 
kérdeztem meg. A kérdőívet 89 
(57%) férfi és 66 (43%) nő töltöt-
te ki, akik 13-tól 18 éves korosz-
tályba tartoztak. A legtöbben sá-
toraljaújhelyi(84) diákok voltak, 
de mikóházi(17), sárospataki(18), 
kovácsvágási(9), alsóberecki(7), 
abaújszántó(1), bodroghalmi(5), 
karcsa(5), pálházi(4) és karosi(4) 
diákok is. A vizsgálat a Sátoral-
jaújhelyen lévő  V.István Kato-
likus Szakgimnázium És Gim-
názium, Árpád-Házi Szent Mar-
git Általános Iskolában történt. 
A kérdőív értékelése során kide-
rült, hogy a megkérdezettek kö-
zül mindenki rendelkezik ottho-
ni internethozzáféréssel. Ennek 
fényében a másik kérdés arra vo-
natkozott, hogy ki rendelkezik 
mobilinternettel. 138-an válaszol-
ták, hogy van internethozzáférés a 

mobiljukon és 
csak 17-en je-
lölték be, hogy 
nem rendelkez-
nek ilyen szol-
gáltatással. A 
Facebook meg-
jelenése óta tö-
retlenül a leg-
ismertebb közösségi oldal. Az én 
kutatásomban is ez mutatkozott 
meg, hiszen 155 fiatalból 155 van 
regisztrálva a Facebookra. A kö-
zösségi oldalakkal kapcsolatban 
a másik kérdésem az volt, hogy 
melyek azok az oldalak, amik-
re szintén bevannak regisztrálva a 
Facebookon kívül. A további he-
lyeken az Instagram, Snapchat, 
Twitter, TikTok, Ask.Fm szere-
pelt. A fent említett közösségi ol-
dalak közül, szintén a Facebook 
szerepelt az első helyen még pe-
dig 100%-os arányban, arra vonat-
kozóan, hogy minden nap használ-
ják, majd ezt követte az Instagram 
és a Snapchat. A közösségi oldalak 
segítségével leküzdhetjük a fizikai 
határokat és olyanokkal is kapcso-
latba léphetünk, akik messze he-
lyezkednek el tőlünk. A kérdőívem  
arra is kitért, hogy kikkel tartják 

A TECHNOLÓGIA LEHET ÁLDÁS, DE ÁTOK IS - 2. RÉSZ
napi szinten a 
kapcso la to t . 
Több alterna-
tívát kínáltam 
fel és az egyéb 
opció lehető-
ségét. Legtöb-
ben a barát-
jukkal tartják 

a kapcsolatot napi szinten, még-
pedig 49,2%, míg a legkeveseb-
ben 11,6% a rokonaikkal tartják. 
A facebook hivatalos statisztikája 
(newsroom.fb.com) szerint egy át-
lagos felhasználónak 130 ismerőse 
van az oldalon. Az én kutatásom-
ban is szerepelt, hogy ki mennyi 
ismerőssel is rendelkezik, azonban 
azt az adatot kaptam, hogy a 155 
megkérdezett közül 69 fiatalnak 
500-1000 közötti ismerős számmal 
rendelkezik, de szép számmal van-
nak, akik 1000-nél is több isme-
rőssel rendelkeznek, számszerint 
27-en. Az ismerősök száma lehet 
több-kevesebb, ez függ attól, hogy 
felhasználó milyen gyakoriság-
gal használja és, hogy a való élet-
ben is mennyi ismerőssel rendelke-
zik. A facebookon csak egy kattin-
tás „ismerősnek jelölni” a másikat. 
Ezért előfordulhat, hogy akár olyat 

is ismerősnek jelölnek az embe-
rek, akiket nem is ismernek, eset-
leg csak látásból vagy azért mert 
azonos iskolába járnak. A kérdőív-
ben fel is tettem két erre vonatko-
zó kérdést. Az első arra vonatko-
zott, hogy van-e olyan ismerőse a 
facebookon, akit személyesen nem 
ismer. Erre 66% választolta azt, 
hogy rendelkezik, ilyen ismerős-
sel. A másik kérdéssel pedig arra 
voltam kiváncsi, hogy van-e olyan 
ismerőse a Facebookon, akit egy-
általán nem ismer. A megkérdezet-
tek 26%-a válaszolta azt, hogy van 
ilyen ismerőse a facebookon. Ez-
zel kapcsolatban szeretném felhív-
ni a figyelmet arra vonatkozóan, 
hogy bárki könnyedén  kapcsolat-
ba  léphet a fiatalokkal, akár olyan 
is, akinek nem lenne szabad, mert 
a későbbiekben a fiatal zaklatás ál-
dozatává is válhat emiatt, hogy ha 
nem csak azokat jelölik vissza, 
vagy jelölik be, akiket ténylegesen 
is ismernek. Következő cikkem-
ben megosztom önökkel a további 
részleteket is. 

Készítette: Bernáth Dániel

KÖNYVAJÁNLÓ
Tasmina Perry: A család barátja

Tasmina Perry könyveinél ke-
vés jobbat lehet találni, ha az em-
ber kikapcsolódásra vágyik. Ő pe-
dig pontosan tudja, hogyan kell azt 
megírni. annyi csillogással, hogy 
ne legyen nevetséges, éppen any-
nyi feszültséggel, fordulattal, hogy 
eszünkbe se jusson letenni a re-
gényt.
A cselekmény középpontjában 
Amy áll, az ő szemszögén keresz-
tül ismerhetjük meg a jelen törté-
néseit. Főszerkesztőként dolgozik 
egy női magazinnál, és neve elis-
mert a szakmájában. Van egy cso-
dálatos férje, egy tündéri kislánya, 
gyönyörű háza és egy régi, szoros 
baráti köre, egyszóval az élete egy-
szerűen mesés.
A regény bemutatja nekünk azt a 
tipikus helyzetet, amikor egy nő 
dolgozik és próbálja a maximu-
mot kihozni a munkájából, de köz-
ben jó családanya is szeretne lenni, 
elég időt tölteni a férjével és a kis-
lányával. Habár szereti a családját, 
feljebb akar kerülni a ranglétrán. 
Megfigyelhetjük a stressz hatásait, 
a pánikot, hogy talán a férje meg-

csalja, a szorongás és 
kétségbeesés érzését 
amit egy állás elvesz-
tése okoz. Az írónő-
nek sikerült egy olyan 
karaktert megalkot-
nia, aki abszolút hite-
les, hiszen Amy egy-
általán nem tökéletes.
Amy élete mellett be-
pillantást nyerünk a 
múltba, mely segít 
kiegészíteni és meg-
érteni a fő vezérszá-
lat. Ugyanolyan fon-
tos szerepet kap a tör-
ténetben az a kivált-
ságosokból álló baráti társaság, 
amely még az oxfordi egyetemi 
években verbuválódott, majd egy-
más közt házasodtak, létrehozva 
saját elit körüket.
Majd visszatérve a jelenbe, felbuk-
kan Karen, egy gyerekkori jó ba-
rát, akivel felnőtté válva elsod-
ródtak egymás mellől. Karen nem 
tanult tovább, beleszeretett egy 
rosszfiúba, bántalmazó kapcso-
latból szült fiatalon egy gyereket, 

akinek az eltartá-
sával rá háruló ter-
hek örökre megha-
tározták az életét. 
A lakótelepről nézi 
végig, ahogy egy-
kori barátnője egy-
re magasabbra tör, 
egészen az egyik 
divatmagazin iri-
gyelt főszerkesz-
tői posztjáig, saját 
jogon lesz gazdag 
és elismert, hozzá-
megy egy jó ház-
ból való, szépremé-
nyű férfihoz. Hatal-

mas a szakadék a híresek és gazda-
gok világa és a kültelki lakónegyed 
közt, ahol az ottragadók örökre dü-
hösek lesznek arra, aki kitört közü-
lük, aki pedig elment, feljebb ju-
tott a társadalmi ranglétrán, küzd-
het a lelkifurdalással: tehetett vol-
na többet, törődhetett volna jobban 
egykori barátnőjével, annak gyer-
mekével.
Egy nap azonban megjelenik 
Karen, hogy gyakornoki állást kér-

jen a lányának Amytől. Ő pedig 
miért is ne tenné meg ezt a kis szí-
vességet egy régi barátnak? A  bo-
nyodalmak itt kezdődnek, Josie ér-
kezése pillanatától Amy tökéletes 
élete fokozatosan darabokra hul-
lik. A cégnél mindenki kedveli és 
dicséri a fiatal lányt, majd amikor 
bébiszitterüket helyettesítve nya-
ralásukra is velük tart Josie, kide-
rül, hogy férje is érdeklődést mu-
tat iránta, sőt kislánya is imádja. 
Amikor a nyaralásról visszatér-
nek, Josie-t találja a vezérigazga-
tó asszisztensi asztalánál, őt pedig 
kényszerszabadságra küldik. Josie 
lehet nem csak a férjét akarja, de a 
munkáját is? Amy nyomozni kezd, 
vajon miért akar ártani neki Josie.
Tasmina Perry története tele van 
titkokkal, intrikákkal, nagyszerűen 
felépítve, mindig csak egy-egy in-
formációmorzsát elszórva a múlt-
ból, amivel más megvilágításba 
helyezte a jelen történéseit. Ezzel 
az írónő sikeresen el is éri, hogy 
nagy meglepetés érjen bennünket a 
kötet végén.

ISMERETLEN ISMERŐSÖK – A KÖZÖSSÉGI MÉDIA VESZÉLYEI

Dupláztak a Zempléni Hiúzok!
Köszönik a szavazatokat. Az Észak-Magyarország napilap és a BOON.
hu internetes portál idén is meghirdette az év megyei sportolói, csapatai, 
edzője internetes közönségszavazást. A két fordulós versenyben egyetlen 
nem megyeszékhelyi egyesületként utánpótlás kategóriában az Zemplé-
ni Hiúzok U12-es csapata és edzőjük Koszta Ákos is nyert. A csupán né-
hány éve elindult jégkorongozóknak a nevezéssel az volt a céljuk, hogy 
város határán túl is megismerjék a törekvő és egyre sikeresebb sátoralja-
újhelyi utánpótlás nevelést.
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NAGY SÁNDORRAL!

Január 27. hétfő 
18:00: KATEDRA 
18:30: Egyházi idő 
19:00: Hír7 
19:30: Zempléni mozaik  
Január 28. kedd 
18:00: Biztos Kezdet Gyermekház 
- -Bodrogkeresztúron 
18:30: Gazdasági magazin 
19:00: Hír7 
19:20: Tátrától a Tiszáig 
Január 29. szerda 
18:00: Szolgálatban 
18:30:Zempléni mozaik 
19:00: Hír7 
19:20: Műsorcsere 
Január 30. csütörtök 
18:00: Első kézből. Beszélgetés Dr. 
Hörcsik Richárddal 

19:00: Hír7 
19:20: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyből 
Január 31.péntek 
18:00: Sportról-Sportra 
18:30: Mecénás 
19:00: Hír7 
19:20: Műsorcsere 
Február 1. szombat 
18:00: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból 
18:30: Zempléni mozaik 
19:00: BOKRÉTA 20 
Február 2. vasárnap 
18:00: A HÉTEN TÖRTÉNT 
18:40: ZEMPLÉN ZENÉI 
Február 3. hétfő 
18:00: Egyházi idő 
18:30: Katedra 

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ MŰSORA

Idén először január 31-én kávéz-
hatnak sztárral a sátoraljaújhelyiek 
a Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont és a Zemplén Televízió közös 
produkciójában, a Sztár Caféban. 
Az idei évad eleje is színes volt, hi-
szen a népszerű időjós Pataki Zita 
és az ismert szakács Mautner Zsófi 
volt vendég ősszel. Novemberben 
az Hajdú Steve színésszel beszél-
getett Körmöndi Zoltán kollégánk 
A Debrecenből induló művész so-
kat mesélt pályájáról, a népsze-
rű napi sorozatbeli munkájáról, és 
még egy rögtönzött rapszámba is 
bevonta a közönséget A Sztár Café 
törzsközönsége jól tudja, szórako-

zásban és rögtönzésben az újhe-
lyi estekben nincs hiány, így erre 
számíthatnak most is. Januárban a 
szomszéd megyéből, Kisvárdáról, 
Fényeslitkéről származó Nagy 
Sándor színészt, énekest faggat-
ja a Sztár Café műsorvezetője. Aki 
még nem kávézott a Pódiumterem-
ben látogasson el január 31-én a te-
levíziós felvétellel egybekötött be-
szélgetésre. Ígérjük most sem fog-
nak csalódni!

19:00: Hír7 
19:20: Zempléni mozaik 
Február 4. kedd 
18:00: Első kézből 
18:30: Zempléni mozaik 
19:00: Hír7 
19:20: Kulturális percek 

Február 5. szerda 
18:00: Képviselők. Bizottsági 
elnökök a stúdióban 
18:30: Zempléni mozaik 
19:00: Hír7 
19:20: Zempléni mozaik 



72020. XXIX. évf. 1. sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

Sátoraljaújhelyen igazán két élő 
Kossuth-történet található meg 
napjainkban is. Ezek azonban – 
kis túlzással mondhatom – nap 
mint nap hallhatók, ha Kossuth 
neve szóba kerül. Negyvennégy 
éve, mióta itt élek, számtalanszor 
hallottam nemcsak itt élőktől, de 
a Kossuth-emlékeket kereső ma-
gányos vagy csoportos látogatást 
tevő turisták körében is. Itt most az 
egyiket adjuk közre. Jellemző je-
lenet, hogy a város főterén, a volt 
megyeház előtt összesereglenek 
a városnézők, s áhítattal tekinte-
nek a magasba, ujjukkal mutatják: 
„Íme, a Kossuth-erkély, ahonnan 
Kossuth Lajos az első nagy nyil-
vános beszédét elmondta”. A kép-
zelet rögtön szárnyakat kap, s a fi-
gyelő-fürkésző tekintetekből kiol-
vasható, hogy mit látnak: azt a kis-
sé heroikus, szónoki pózba lendült 
energikus alakot, aki a táblaképe-
ken szerepel, aki a július 1-jei or-
szággyűlésen a megajánlási beszé-
det tartja, vagy toborzó körútján a 
ceglédi piacon forró lelkesedésé-
vel megnyeri a körülvevő sokasá-
got, a népet. Többen tudni vélik azt 
is, hogy Kossuth ezt az első beszé-
dét az 1831-es kolerajárvány ide-
jén mondta el, s hatásos szónok-
latával lecsillapította a járvány ál-
tal meggyötört, lázadó paraszto-
kat, akik heves indulattal uraik 
ellen készülődtek. A fele sem igaz - 
mondhatnánk -, mert ez az igazság; 
de nem ezt mondjuk, hanem azt, 
hogy: van benne igazság. A legen-
dának ugyanis minden eleme va-
lóságos: a kolerajárvány, a lázon-
gó hangulat a nép között, Kossuth 
felszólalásai, még a helyszín is, a 
megyeháza épülete, de ezek nem 
állnak össze egységes kompozíci-
óba. Szép legenda születik, mely-
nek megvannak a valóság-mag-
vai. Hogyan épülnek össze? A me-
chanizmus megfejthető, a követke-
zőképpen. Való igaz, hogy a fiatal 

Kossuth – 29 éves ekkor – a város-
ban élt 1831-ben, s gyakran szere-
pelt a városi-megyei közéleti szín-
tereken. Mint táblabírót a Zemp-
lén Vármegyei Epekórságot Elhá-
rító Bizottmány tagjává választot-
ták 1831. június 28-án, s igen fon-
tos és nehéz feladatokkal bízták 
meg. Feladat volt „a beteg házak 
elzárattatása”, melyhez katonai se-
gítséget, karhatalmat is igénybe 
vehetett. Ahogy a járvány terjedt és 
erősödött, „veszteglő intézetek”-et 
állítottak fel, melyeknek megszer-
vezésével is őt bízták meg. Még 
nagyobb és nehezebb feladata volt 

a megbetegedettek kórházba vite-
tése, az ápolómunka megszervezé-
se, majd a meghaltak eltemetteté-
se. A kolerajárványnak fennmarad-
tak a dokumentumai, ma is tanul-
mányozhatók Újhelyben, Zemp-
lén Levéltárában. A jegyzőköny-
vek tanúsága szerint a fiatal Kos-
suth kivételes személyes bátorság-
ról és – túlzás nélkül mondhatom, 
itt helyénvaló a szó –: halált meg-
vető bátorságról tett tanúbizonysá-
got. Naponta megfordult többször 
is a járvánnyal sújtottak között, 
élelmezte őket, nagy nehézségek 
árán felfogadta a temetői fuvaroso-
kat és sírásókat, és személyesen je-
len volt a szabályzatnak megfele-
lő kolerás temetéseknél. Bevallom, 
Kossuth kivételes személyes nagy-
ságáról ezen dokumentumok elol-
vasása után győződtem meg, bármi 

KÖLCSEY FERENC
Méltóságteljes síremlék őrzi 
Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc-
nek, kora egyik legműveltebb, leg-
olvasottabb alkotójának, a reform-
kor kiemelkedő alakjának ham-
vait. „… minden emberi salak-
tól tiszta szellemiség és megsze-
mélyesített erény” – írta róla Kos-
suth Lajos. 230 éve, a Partiumban, 
Sződemeteren született, kálvinis-
ta családban, bal szemét gyermek-
korában himlőben elvesztette, szü-
lei korán meghaltak, 12 éves korá-
ra árva lett. Debrecenben, a Kol-
légiumban gyarapodott tudásban 
és lélekben, az antik világ, vala-
mint a francia és német filozó-
fia és történelmi munkák bűvöle-
tében. 1812-ben Álmosdra költö-
zött, majd 1815-ben Csekén tele-
pedett le, és hosszabb-rövidebb el-

utazások kivételével élete végé-
ig ez volt lakóhelye. 1808. május 
19-én levélben szólította meg Ka-
zinczy Ferencet, ezzel egy hosz-
szú barátság és együttmunkálko-
dás vette kezdetét; az őt tanácsok-
kal ellátó Kazinczynak eszmetár-
sa lett a nyelvújításban, s bár ké-
sőbb több kérdésben sem értett 
egyet a széphalmi mesterrel, és el-
távolodott tőle, így vallott jelen-
tőségéről: „Ha Kazinczy nem lett 
volna: bizony most sem egyikőnk 
sem másikónk nem állna ott ahol. 
Bizony őnála egy egész epochával 
hátrább állanánk, s egy epochával 
hátrább mik lennénk?” Kölcsey vi-
szonylag kevés verset írt, ezek te-
matikájában saját élete tükröző-
dött vissza: egyrészt az idillt, bol-
dogságot kereső, nyugtalan, szo-

rongó, sokszor kiábrándult, ma-
gányos lélek, másfelől a nemzeté-
nek tettekkel használni akaró em-
ber nyilatkozott meg. 1823. január 
22-i keltezés szerepel (ezért ünne-
peljük ekkor a magyar kultúra nap-
ját) a nemzeti imádságunkká lett 
Himnusz (Hymnus) kéziratán. Is-
ten a saját bűnök, a belviszályok 
miatt bünteti a magyarságot, né-
pünk azonban „megbünhődte már 
a multat s jövendőt”. Kölcsey az 
Úrtól kér segítséget, hozzá fohász-
kodik, a versben a remény hang-
jai csendülnek fel, a bizakodás, a 
hit a megérdemelt jobb jövőben. A 
himnuszt Erkel Ferenc zenésítet-
te meg (a Nemzeti Színház pályá-
zatára).  A Csekén, fizikai elzárkó-
zottságban („volt egész év, hogy az 
udvarról nem mentem ki”), de an-
nál nagyobb szellemi mozgásban 
élő Kölcsey 1838-ban halt meg. 
Egész életét összegzi vallomá-
sa: „Hazámat, nemzetemet mind-
ég lángolva szerettem, magyar-
nak lenni büszkeségem volt s lesz 
örökre.” Már kortársai is a legna-

gyobbak közül valónak tartották: 
„Nap vala értelmed, jó szíved, csil-
lagok és hold: Egy nagy természet 
fényköre húnyt le veled.” – mond-
ta róla Vörösmarty Mihály; Wesse-
lényi Miklós (Kölcsey védte őt a 
báró felségárulási perében) szerint, 
„a legnemesebbik, legnagyobbik”, 
„Nem közénk való volt.” Kossuth 
pedig így nevezte: „az egyetlen, a 
kipótolhatatlan”. Kölcsey a cselek-
vő hazaszeretet, a cselekvés szük-
ségességét vallotta, s azt, hogy ön-
áldozat nélkül nincs erény, nincs 
nemzeti fejlődés. „Soha még egy 
nemzet sem romlott el, mely ha-
zája erkölcseit és szokásait híven 
megőrizte” – mutatott irányt a ha-
zának, s arról, hogy mi az előre 
haladás, a hasznos emberré válás 
útja, Szemere Györgynek ezt írta: 
„Csinálni kellene, csinálni ifjú ba-
rátocskám!”

Nyiri Péter
igazgató

A Magyar Nyelv Múzeuma

lett volna egyébként a véleményem 
róla, amit a történettudomány vagy 
a közvélekedés kialakított. Felső-
Zemplénben kitört a koleralázadás, 
s a köznép Újhelyben is lázonga-
ni kezdett. A még egészségesek az 
elzáratás miatt nem tudták végez-
ni mindennapi munkájukat, nem 
jutottak keresethez, nem jutottak 
élelemhez, valóságos éhínség vette 
kezdetét. Aratási időszak lévén az 
emberek nem tudták betakarítani a 
termést; a szinte folytonos esőzé-
sek miatt a gabonafélék nagy része 
tönkrement, aratatlanul rothadt el a 
földeken. A folytonos szolgálat, őr-

állás, betegápolás még jobban pró-
bára tette őket. A lakosság előbb ri-
mánkodni, majd zúgolódni és a vá-
ros különböző részein fenyegetőz-
ni kezdett. Minden órában lázadás-
tól kellett tartani. Kossuth – tiszté-
nél fogva is – állandóan a nép kö-
zött forgott. Elsőként tapasztalta a 
forrongó közhangulatot. És való-
ban szólt érdekünkben; előterjesz-
tései, a megyei törvényhatósághoz 
és az első alispánhoz írott jelenté-
sei a meggyötört nép mellett szól-
tak. Nagy humánummal és beleér-
ző képességgel igyekezett könnyí-
teni terheiken. Itt nem részletezem, 
de a fiatal Kossuth még a zempléni 
legfőbb egyházi méltósággal is uj-
jat húzott a nép védelmében, ami-
ért is támadásokban volt része, és 
ez is jelentős mértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy Újhelyből el kel-

lett távoznia. Megvan tehát a há-
rom elem: a kolerajárvány, a lá-
zadás és nép közé járás, már csak 
az „erkélyjelenet” hiányzik. Lás-
suk azt is! Kossuth gyakran szó-
lalt fel a megyegyűléseken, mint a 
formálódó ellenzék, a haladó gon-
dolkodásúak egyik fiatal vezérszó-
noka. Szokatlan és merész felszó-
lalásait az idős, a 72 éves Kazin-
czy Ferenc is felemlegette levele-
zésében. Különösen jól szemlél-
hető a „Kossuth-jelenség” leírá-
sa azon a megyegyűlésen, amikor 
a vármegyei ellenzék felháborod-
va tiltakozott, mert egyik ország-
gyűlési követe nem a követi utasí-
tásoknak megfelelően szavazott az 
országgyűlésen. Kazinczy így jele-
níti meg Kossuth protestáló felszó-
lalását: „Erre felkele Kossuth La-
jos, s olly tűzzel, mintha kezében 
volna a zendítés szövétneke, két 
kezét csípejére rakván, képzelhe-
tetlen vakmerőséggel tartá beszé-
dét.” Majd: „Kossuth fiscalis actiót 
(jogi beavatkozást) kiáltoza, s ver-
te mellyét.” Másutt: „Nekünk teg-
nap és ma rettenetes Gyűlésünk 
volt. B. Vay Miklós ellen fel voltak 
tüzelve némellyek…. Soós János 
… tartott egy hosszú s tüzetlen be-
szédet… Utána Kossuth Lajos kele 
fel, és olly kevély tűzzel mint egy 
dühre gyulladt Catilina. Kelemen 
és Jantó Dániel belé ugratának, 
azt mondván, hogy amit Kossuth 
mond, egy-két ember értelme. – 
Kossuth erre fiscalis actiót kívánt, 
s szörnyű tűzzel űzte dolgát…”
És hol volt ez a felszólamlás? A 
megyeháza gyűléstermében, mely-
nek ajtaja erre a bizonyos „Kos-
suth-erkély”-re nyílik, a város fő-
terére kilépve.  Ím, együtt van min-
den, s megszületik a máig élő, va-
lóságos elemeket és jelenteket tar-
talmazó szép legenda.

Fehér József

EGY ÚJHELYI KOSSUTH-LEGENDA
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DIÓTÖRŐ A JÉGCSARNOKBAN
A legszebb karácsonyi mesét mutatták be a Zempléni Angyalok és Miskolci Jégvirág Klub műkorcsolyázói karácsony előtt a Zemplén Kalandpark 
Jégcsarnokban. A jégtáncos lányok nem csak ezzel a produkcióval készülnek az idei szezonban, tavasz elején még egy külföldi korosztályos ver-
senyen is szeretnének részt venni.

A BMH Nonprofit Kft idén is eljutatta minden háztartásba az idei esztendő hulladékszállítási naptárát, amely segíti a lakosságot a szelektív 
és a kommunális és zöld hulladék szállítás rendjében való eligazodásban. A naptár természetesen igazodik a hulladék gyűjtésének utca szintű 
besorolásához.
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