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AMFITEÁTRUM ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK AZ UNGVÁRI PINCESORON

MERÉSZ TERVEK, MEGVALÓSULÓ ÁLMOK?

A Tokaj-hegyaljai borvidék mag-
területeit érintő pályázati cso-
mag keretében fejlesztették to-
vább Sátoraljaújhely világörök-
ségi helyszínét, az Ungvár pince-
sort. A beruházás során szabad-
téri színpadot és közösségi tere-
ket alakítottak ki, megépült egy 
új sétány és vizesblokk.  

10 évvel ezelőtt a felvidé-
ki Kistoronya, hazai oldalon 
Mikóháza és Sátoraljaújhely ön-
kormányzatainak együttműködé-
sében egy határon átnyúló pályá-
zati program keretében indult el 
az Ungvári pincesor rehabilitáció-
ja. Akkor megújult a terület elekt-
romos hálózata, fejlesztették a 
közvilágítást, minden egyes pin-
cebejárat új bekötést kapott, illet-
ve rendbe tették a kerítés és a sé-
tányok egy részét. A világörökségi 
helyszín fejlesztésének folytatását 
a Gazdasági és Innovációs Opera-
tív Program 3,5 milliárd forintos 
támogatása tette lehetővé. A Tokaj-
hegyaljai borvidék világöröksé-
gi magterületeit érintő projekt ke-
retében megépült egy a görög am-

fiteátrumokra hasonlító szabadté-
ri színpad, a pincesor felsőrészén 
piknik helyek és filagóriák készül-
tek, új vizesblokk létesült és foly-
tatódott a sétányok fejlesztése is. A 
munkálatok befejeztével egy szép, 
esztétikus, 3,5 hektáros park ala-
kult ki a városközponthoz közel, 
amely éppúgy alkalmas rendezvé-
nyek lebonyolítására, mint csalá-
di, baráti összejövetelek szervezé-
sére, vagy csak egy könnyed dél-
utáni sétára. Az önkormányzat sze-
retné, ha a területen pincével ren-
delkező borászok is magukénak ér-
zenék ezt a fejlesztést. Nyitott pin-
cék várnák a vendégeket és pezsgő 
élet alakulna ki a város világörök-
ségi helyszínén. Tavasztól őszig 
látogatók és programok sokasága 
töltené meg a pincekertet. A tervek 
szerint itt, a megújult Ungvári pin-
cesoron rendezik az első sátoralja-
újhelyi szabadtéri programot, a vá-
rosi majálist.

László Mária

 

A februári önkormányzati 
ülésen a képviselőtestület tagjai 
a város költségvetése mellett 
megvitatták Sátoraljaújhely 
2024-ig tartó fejlesztési tervét.

A több mint 50 oldalas tanulmány 
nyolc fejezetben veszi sorra azokat a 
területeket, amelyek egy települést 
jellemzik, és ahol szükség van 
tervekre, távlati célokra. Így az 
önkormányzat és városvezetés 
fejezetben szerepel például az 
elektronikus közigazgatás további 
fejlesztése a polgármesteri hivatal 
ügyeiben is. A Helyi Építési 
Szabályzat és a Települési Arculati 
Kézikönyv elérése egy webes 
felületen. A városkép javításának 
feladatai között a régi épületek 
bontásáról, és további homlokzat-
felújítási programról olvashatunk. 
A közlekedésfejlesztés fejezetben 
a parkolóhelyek bővítésről hosszan 
szólnak a tervben. Így például az 
egyirányú utcákban a 45 fokos 
rendű parkolás bevezetése, vagy a 
vasútállomáson a Bortemplomnál, 
és a Hétszínvirág Óvoda előtti 
területen kocsi tárolók kialakítása 
is a felsoroltak között van. A 
város arculatának fejlesztése 

között szerepel a Néma-hegyi 
obeliszk felújítása, a helyi 
gazdaság élénkítéséhez pedig 
nem csak a vállalkozások, de az 
itt dolgozók kényelmét szolgáló 
újításokat is felsorolnak. Ilyen 
a munkába járás segítése, vagy 
új munkásszálló és bérbe adható 
apartman lakások biztosítása. A 
turizmus fejlesztés fejezetben 
a hamarosan megvalósuló 
kalandparki beruházásokról szól a 
terv. Downhill pálya, lombkorona 
sétány, kalandtúra pálya fejlesztés, 
libegő átalakítás, Szár-hegyi 
kilátópont. Az utolsó 8. fejezetben 
a Fiatal Sátoraljaújhely programról 
ír a fejlesztési terv. Itt nem csak 
a meglévő lehetőségekről, de a 
fiatalok helyben maradásának 
problémáiról, és az okokról is 
szólnak. Olyan elképzeléseket 
sorol a terv, amely szeretné 
elérni, hogy Sátoraljaújhely is 
egyike legyen azon városoknak, 
ahol a fiatalok szívesen élnek, és 
alapítanak családot.
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15 ÉVES A ZEMPLÉNI 
GOMBÁSZ
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ÚJHELYI MOZAIK
LÉLEKMOZGATÓ PARASPORT NAP 

Az országosan meghirdetett Lélekmozgató Parasportnapot városunk-
ban a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesüle-
tének támogatásával szervezték meg. Az érdeklődők kipróbálhatták a 
gyógyászati segédeszközöket, és a speciális sporteszközöket. A DVTK 
kerekesszékes kosárlabda csapatanának tagjai és Nagy Bendegúz Lóránd 
kerekesszékes világjáró pedig a sport életükre gyakorolt hatásáról be-
széltek.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS A NEMZETI RÉGIÓKÉRT 

Már 2008 elején határozat született arra nézve, hogy a Székely Nemze-
ti Tanács Kezdeményez egy uniós szintű szabályozást az Európai Uni-
óban élő, szülőföldjükön őshonos, számbeli kisebbségben élő népek és 
népcsoportok jogaira vonatkozóan, különös tekintettel az önrendelkezés 
jogára. Egymillió aláírást kell összegyűjteni szerte Európában 2020. má-
jus 7-ig a nemzeti régiók érdekében. A polgári kezdeményezés online a 
nemzetiregiok.eu oldalon elérhető, papíralapon pedig polgármesteri hi-
vatal portájára kihelyezett adatlapokon keresztül támogathatják a kezde-
ményezést az újhelyiek.

21 MILLIÓ A LÁTVÁNYSPORTOKRA

Idén több mint 21 millió forintot ad sportszervezetek támogatására a sá-
toraljaújhelyi önkormányzat. Ezt az összeget a TAO támogatásból elin-
dított beruházások, eszközbeszerzések önerejére fordíthatja a négy újhe-
lyi látványsport utánpótlás csapat. A kosárlabda, vízilabda, labdarúgás 
és jégkorong utánpótlás-nevelés más-más területeken használja majd fel 
ezt az összeget.

ÚJ HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEKET OSZTANAK

A lakosság nagy részének már kiosztották azokat az  új hulladéktartó 
edényeket, amelyet a szolgáltató ingyen biztosít minden szerződéssel 
rendelkező ingatlantulajdonosnak. Az új kukákat a Városellátó Szerve-
zet Határ úti telephelyéről adták ki, a városrészekben élőknek pedig szin-
tén volt egy-egy nap az átvételre.  Március 23-27. között pótidőpontot je-
lölt ki az önkorányzat azoknak, akik eddig nem vették át az új edényeket.

Szerkesztette: Kassai-Balla Krisztina
Fotó: ZTV

ÚJHELYI KÖRKÉP

EGYEZTETÉS AZ IPARI PARKBAN

A Sátoraljaújhelyi Ipari Parkot érintő elképzelésekről és fejlesztésekről, 
a Heiche Kft. beruházási terveiről, és a cég duális képzésben vállalt fel-
adatairól is szó esett a polgármester és a kft igazgatójának személyes ta-
lálkozóján. Az önkormányzat által vállalt feladatok között volt az utak, 
zöldfelületek karbantartása, a cég vezetése pedig olyan fejlesztési elkép-
zelésekről számolt be, amelyeknek hatására tovább növelhetik munka-
vállalóik létszámát.

ÓVODA FEJELSZTÉS

Közel 300 millió forintos pályázati támogatással újulnak meg az ön-
kormányzati fenntartású óvodák. A „Sátoraljaújhelyi óvodák és bölcső-
dék fejlesztése” című projekt három intézményt érint. A károlyfalvi és a 
Miklóssy utcai épület felújítását, modernizálását követően a Hétszínvirág 
Óvodában kezdődtek el a munkálatok. Az építkezés az utcáról is jól lát-
ható, mert a belső átalakítások mellett az épület kap egy új, akadálymen-
tesített bejáratot is.
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RÖVIDHÍREK
2019-ben több mint 20 ezer látoga-
tó kereste fel az anyanyelvápolás 
bölcsőjét, A Magyar Nyelv Múze-
umát. A számok azt mutatják, hogy 
határon túli magyar területekről, és 
a diaszpórából is évről-évre egyre 
több vendéget fogad az intézmény. 
Minden látogatónak ugyanazt sze-
retné megmutatni a ház, azt az ér-
téket, amelyet anyanyelvünk jelent 
határon belül és kívül.

A Magyar Kálváriára tervezett Tri-
anoni szobor környezetének ki-
alakításához, a Kálvária sétányá-
hoz hasonló termésköveket gyűjt 
a Patrónus Alapítvány vezetője. Az 
alapanyag elszállítását meg tudják 
oldani, de ilyen köveket, amelye-
ket a 20. század elején használtak 
az építkezésekhez, már nem tud-
nak vásárolni. Így aki természet-
ben szeretné támogatni az ügyet, 
és van felesleges terméskő az ud-
varán, ilyen formában is segíthet.

Néhány hónapja képzőművésze-
ti szakkör indult a Kossuth La-
jos Művelődési Központban. Az 
amatőr festők, grafikusok vezető-
je Sefcsik Viktor felvidéki magyar 
képzőművész tanár, aki jelenleg 
Füzérradványban él, és itt alkot. A 
festőművész az alapoktól kezdte el 
a lelkes tanulók oktatását, rajzolás-
sal, grafikával ismerkednek, a nyár 
végére pedig az itt készült alkotá-
sokból kiállítást is terveznek.

Március elsején ünnepelik világ-
szerte a Polgári Védelem Napját. 
A megemlékezés célja, hogy fel-
hívják a nyilvánosság figyelmét a 
polgári védelem feladataira, azok 
fontosságára. A Zemplén Térsé-
gi Katasztrófa és Polgári Védelmi 
Szövetség minden évben számon 

A Vadonleső Program keretében 
hetedik alaklommal választot-
ták meg az év emlősét, ami 2020-
ban a magyar vidra lett. A nagy-
szerű író Fekete István fantáziáját 
is megragadta ez a kedves, vízhez 
kötött életmódot folytató ragado-
zó. Lutra című regényében a pom-
pás vidralegény kalandos vándor-
útján keresztül megismerhetjük az 
emlősállat eredeti környezetét, a 
folyók, tavak, nádasok állatvilá-
gát is. A vidrák élőhelyei a termé-
szetes tavak, a halastórendszerek 
és nagyobb patakok, folyók, árte-
rek, mert ezekben egész éven át 
táplálékhoz jutnak. A vidrák fész-
ke természetes hasadékban, maga 
ásta üregben, vízparti fák gyöke-
rei között, vagy nádasokban van. A 
Kárpát-medencében élő vidrák el-
sősorban éjjel aktívak, zsákmány-
szerző és területellenőrző napi út-
juk során akár 8-10 kilométert is 

tartja ezt a napot, idén is a Városi 
Könyvtárban ünnepeltek, és fiatal 
és felnőtt tagjaiknak elismerő ok-
leveleket adtak át, valamint össze-
foglalták a  2019-ben végzett mun-
kájukat, tevékenységüket.

Megmentője, Ignáth András en-
gedte szabadon azt az uráli bag-
lyot, amelyet hónapokkal ezelőtt, 
elütve talált az úttesten. A Mályi 

AZ ÉV EMLŐSE A VIDRA

Madármentő Állomás nyújtott se-
gítséget abban, hogy a madár át-
vészelje a legnehezebb időszakot, 
majd felgyógyuljon. Az Aggteleki 
Nemzeti Park segítségével pedig 
a füzérradványi kastély parkjában 
engedték szabadon. A közös össze-
fogásnak köszönhetően ezzel a fi-
atal példánnyal gazdagodott a tér-
ség élővilága.

megtehetnek, míg nappal vacku-
kon pihennek, így csak a legsze-
rencsésebbek találkoztatnak vele 
természetes élőhelyén. A vidra 
1974 óta védett, 1982 óta pedig fo-
kozottan védett, pénzben kifejezett 
természetvédelmi értéke 250 000 
forint. A Vizes élőhelyek Világ-
napján a Kazinczy Ferenc Múze-
umban ismerkedtek a gyerekek ez-
zel a kedves, ám természetes köze-
gében ritkán látható állattal.

Március 16. Hétfő
18.00: Március 15. 
Sátoraljaújhelyen
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik
Március 17. Kedd
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Gazdasági magazin
19.00: Hír7
19.20:Műsorcsere
Március 18. Szerda
18.00: Szolgálatban 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Kultúrpercek
Március 19. Csütörtök
18.00:  Zempléni mozaik
18.30: Kipufogó
19.00: Hír7
19.20: Horgász magazin
Március 20. Péntek
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere
Március 21. Szombat
18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
18.30: Zempléni portré
19.00: Zemplén zenéi
Március 22. Vasárnap
18:00: A héten történt
18:40: Római katolikus 
szentliturgia a Missziós kereszt 
tiszteletére Sátoraljaújhelyen
Március 23. Hétfő
18:00: Katedra
18:30: Egyházi idő
19:00: Hír7
19:20: Zempléni mozaik 

Március 24. kedd
18:00: Zempléni mozaik
18:30: 180 perc a Magyar 
Kultúráért
19:00: Hír7
19:20: Társastánc fesztivál 2019.
Március 25. Szerda
18.00: „Ma büszke a szívem” 
ünnepi műsor Sátoraljaújhely
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Kultúrpercek
Március 26. Csütörtök
18.00: Első kézből. Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselővel
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyből
Március 27. Péntek
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere
Március 28. Szombat
18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
18.30: Zempléni portré
19.00: Zemplén zenéi
Március 29. Vasárnap
18:00: A héten történt
18:40: Egyházi közvetítés
Március 30. Hétfő
18:00: Katedra
18:30: Egyházi idő
19:00: Hír7
19:20: Zempléni mozaik 
Március 31. kedd
18:00: Zempléni mozaik
18:30: 180 perc a Magyar 
Kultúráért
19:00: Hír7
19:20: Társastánc fesztivál 2019.

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ MŰSORA
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15 ÉVES A ZEMPLÉNI GOMBÁSZ EGYESÜLET
zunk együtt” műsorunkban vetí-
tik ismeretterjesztő kisfilmjeinket, 
a nézőszám éves szinten több tíz-
ezer. Több száz gombafotót ké-
szítettünk, nyomtattunk ki, ame-
lyeket kiállítások keretében tárjuk 
az érdeklődők elé. Csatlakoztunk 
a „Szemétszüret” és a „TeSzedd” 
mozgalomhoz, madárodúkat gon-
dozunk.  Zemplén gombavilágának 
feltérképezése során 10543 gom-
bafajt dokumentáltunk. Gomba-
gyűjtéssel, fajhatározással segítet-
tük a Szegedi Tudomány Egyetem 
Farmakognóziai Intézet kutatását. 
Nyaranta 4 napos Zempléni Gom-
bafesztivált szervezünk, 2020-
ban már a 12. alkalommal.  Min-
den évben több száz amatőr és pro-
fi gombász érkezik az ország ösz-
szes gombászegyesületéből. Kap-
csolatot ápolunk 16 hazai, 3 kül-
földi gombászegyesülettel, a tér-
ség természetvédő egyesületeivel. 
Facebook csoportunknak 786 tagja 
van. A YouTube csatornánkon 136 
film látható. Támogatást kapunk 
az önkormányzatoktól, helyi mű-
velődési intézményektől, vállalko-
zóktól, önkéntesek, helyszín, tár-
gyi, anyagi feltételek biztosításá-
val, amelyet ezúton is köszönünk. 
Sok mindent letettünk az asztalra, 
voltak nagyon szép és igen nehéz 
pillanatok. Példaértékűek vagyunk 
országos szinten, mert olyan fan-
tasztikus elnökeink, egyesületi ve-
zetőink, szervezőink, tagjaink vol-
tak, vannak, akik egyensúlyt tarta-
nak a szakmaiság, szakmai hiteles-
ség és a gombászbarátságok terén. 
Ahogy mondani szoktuk, a gom-
bázás jó alibi arra, hogy együtt le-
gyünk.

Kőszeginé Tóth Judit és
Gécziné Nagy Mária

2019-ben kevesebb adózótól 
több civil szervezet részesült ma-
gasabb összegű 1%-os támoga-
tásból. Közel 16,5 milliárd fo-
rintot ajánlottak fel az adózók 
az egyházak, civil szervezetek 
és a kiemelt költségvetési elői-
rányzat javára. Az, hogy az ösz-
szeg magasabb, mint 2018-ban 
jó hír, hiszen a szervezeteknek a 
NAV által kitöltött adóbevallás-
ok miatt az első években keve-
sebb lett a támogatójuk, mert a 
rendelkező nyilatkozatokat így 
kevesebben töltötték ki. Ezért 
kampányolnak az országos, és 
a helyi szervezetek is már az év 
elejétől, hogy a támogatás, amely 
a felajánlóknak nem kerül sem-
mibe, eljusson hozzájuk. 

2019-ben csak a civil szervezetek 
több mint 8,7 milliárd forintot kap-
tak magánszemélyektől az adó 1% 
számukra felajánlott összegéből, 
egy emberre levetítve ez átlagban 
5200 forintot jelent, átlagban egy 
szervezet 300 ezer forint körü-

li összeget nyer minden évben ez-
zel a lehetőséggel. A legtöbb pénzt 
a beteg gyerekeket segítő alapítvá-
nyok, állatmentő szervezetek kap-
ták. A kisebb települések szerveze-
teinek tapasztalata az, hogy amió-
ta a NAV automatikusan elkészít 
az adóbevallást, az állampolgárok 
nem figyelnek oda, hogy külön ki-
töltsék a rendelkező nyilatkozatot. 
Pedig az elektronikusan, papír ala-
pon és személyesen is beküldhető 
az adóbevallással, vagy attól füg-
getlenül is. Azért, hogy az adózók-
nak ez a lehetőség eszébe jusson a 
civil szervezetek már az év elején 
elkezdik a saját kampányukat, és 
igyekeznek elérni a támogatóikat. 
Iskolai és óvodai alapítványok a 
szülőket, állatmenhelyek az önzet-
len segítőket. Aki pedig rendelke-
zik az 1+1%-ról visszaigazolást is 
kap az év során, hogy mennyi ösz-
szeggel tudta önzetlenül támogat-
ni a szervezetet. A kiválasztott ci-
vil szervezet, és egyház munkájá-
ról pedig az ado1.com oldalon is 
tájékozódhat az adófizető.

Az egyesület tagjai, barátai, tá-
mogatói, „gombásztestvérei” egy 
megható és egyben vidám estén 
vehettek részt február 22-én a Ho-
tel Hunorban. Címszavakban a kö-
vetkezőképpen lehetne leírni: ta-
lálkozások, összegzés, emlékezés, 
kapcsolaterősítés, játék, finom fa-
latok, jövőbe tekintés, szakmai-
ság és barátságok. És persze torta 
és tánc. Mit idéztünk fel? Hosszú 
lenne felsorolni, csak párat emlí-
tek. 2004-ben alakultunk. Küldeté-
sünk: gombákkal kapcsolatos ku-
tatómunka és ismeretterjesztés, a 
gombászat iránt érdeklődők ösz-
szefogása, a környezeti nevelés-
sel foglalkozók, a gombászat kü-
lönböző területein tevékenykedők 
munkájának segítése. Közösség-
építő, ismeretterjesztő munkánk 
fontos színterei a kirándulások, 
amelyeket havonta szervezünk 
Zemplén gyönyörű hegyeibe, de 
gombáztunk a Bükkben, a Ba-
konyban, Szabolcsveresmarton, 
a Mátrában, az Őrségben, a Me-
csekben, Svájcban, Szlováki-
ában, Erdélyben. Legszélesebb 
körű oktató, nevelő munkánkat ki-
állításaink, tanfolyamaink, előadá-
saink alkalmából valósítjuk meg. 
Rendhagyó természetismereti órá-
kat tartunk. A 17 élőgomba és fo-
tókiállításunkat több, mint 20 ezer 
fő látta. Több település rendezvé-
nyeire kaptunk meghívást, ahol 
gombabemutatóval, fotókiállítá-
sokkal színesítettük a programo-
kat. Gombás meseíró pályázatunk-
ra 91 diák küldött mesét, a mese-
illusztrációs pályázatunkra 615 pá-
lyamunka érkezett, ebből születik 
az „Egyszer volt, gomba volt…” 
című mesekönyv. Sok ezer isme-
retterjesztő szórólapot nyomtat-
tunk, osztottunk szét. A Zemp-
lén TV-ben 2006-tól a „Gombáz-

ADÓ 1% – VÁRJÁK A FELAJÁNLÁSOKAT



52020. XXIX. évf. 3. sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

Minden nemzetnek a saját anya-
nyelve a legszebb, legértékesebb. 
Elgondolkodtam azon, hogy a kez-
detektől fogva használjuk-e az 
anyanyelv kifejezést? Megvizs-
gálva az összetett szót: anya és 
nyelv, egyetérthetünk P. Balázs 
János nyelvésszel, aki a Magyar 
Nyelvőrben a következőket írta: 
„Az első ember, aki a bölcsőnk-
nél áll, és az első szavakat mond-
ja nekünk, az édesanya. Helyes és 
találó nyelvünknek az a mondása, 
hogy nyelvünk szavait az anyatej-
jel együtt szívjuk magunkba.” Ku-
tatások alapján az ókori klasszi-
kus nyelvek használói még a haza, 
szülőföld nyelve kifejezést alkal-
mazták. Az anyanyelv szó először 
a középlatinban, „materna lingua” 
szókapcsolatként jelent meg 1119-
ben, mely kifejezést vélhetőleg 
már Dante is használta. Az anya-
nyelv szó mellett hazánkban ez-
előtt kétszáz évvel még használ-
ták a honi nyelv, nemzeti nyelv, 
született nyelv, szülőnyelv, haza-
nyelv, anyai nyelv kifejezéseket is. 
Édes anyanyelvünk formában már 
a XIX. században használatossá 
vált, mely még jobban kifejezte, 
mennyire fontos a magyar nemzet 
életében a nyelv. Anyanyelvünk az 

idők folyamán változásokon ment 
keresztül, és folyamatosan új vál-
tozások jelennek meg mindenna-
pi nyelvhasználatunkban. Neves 
nyelvészek, kutatók szüntelenül 
vizsgálják és vigyázzák ezt a nem-
zet számára fontos kincset. An-
nak érdekében, hogy magyar nyel-
vünk a maga csodálatos szépségé-
ben fennmaradjon, mi is sokat te-
hetünk. Keressük tovább együtt a 
megfelelő középutat, mely egész-
séges mértékben teret enged az új 
szavak megjelenésének, ugyan-
akkor a szép magyar beszéd ösz-
tönzése által óvja klasszikus ma-
gyar nyelvünkben rejlő értékein-
ket. Az Anyanyelvápolók Szövet-
sége A Magyar Nyelv Múzeumá-
val karöltve olyan versenyeket, pá-
lyázatokat hirdet, melyeken a fel-
növekvő generációk körében, játé-
kos feladatokon keresztül népsze-
rűsítjük a magyar nyelvet, megmu-
tatva szépségét, valamint a benne 
rejlő értékeket és a maga nemében 
páratlan nyelvi humort.
Néhány, a magyar nyelvvel kap-
csolatos érdekességgel zárom so-
raimat:

Egy híres olasz nyelvész, Giuseppe 
Mezzofanti bíboros gondolatai 

(1817-ből): „Tudja, melyik nyelvet 
tartom az olasz és görög után min-
den más nyelv előtt leginkább dal-
lamosnak és a verselés szempont-
jából a leginkább fejlődésre képes-
nek? A magyart.”

A magyar nyelvben egy-egy szó-
nak olykor nagyon sok szinoni-
mája is van. Mosolyt csalhat az 
arcokra Gyimóthy Gábor Nyelv-
lecke című írása, melyben a men-
ni szónak több mint hatvan szino-
nimájával találkozunk.(A pontos 
számot, üzenet formájában, szíve-
sen fogadnám közösségi oldalun-
kon.)

A magyar nyelv nyelvi humorban 
is verhetetlen. Gondoljunk csak 
a nyelvtörőinkre, szóvicceinkre, 
szójátékainkra.
Vigyázzunk tehát anyanyelvünkre, 
és ne felejtsük el, hogy „A nyelv 
egyik legféltőbb dísze a nemzet-
nek, s a nemzeti léleknek mind 
igen szép képe, mind hív fenntar-
tója, s ébresztője.” (Kazinczy Fe-
renc)

Hornyákné Tóth Renáta
Múzeumpedagógus

KÖNYVAJÁNLÓ
Szilvási Lajos: Lányok

A Lányok Szilvási Lajos elfele-
dett regénye. Bár a megjelenése-
kor sokan olvashatták, mégsem le-
hetett hallani róla az elmúlt évti-
zedekben. Az Író életművét alapo-
san ismerők is meglepődtek, hogy 
Szilvási Lajosnak van egy ilyen 
című regénye, és ez nem is egy 
dobozban lappangó mű, hanem 
egy napilapban, folytatásokban je-
lent meg 1956-ban. Mivel a napi-
lapok a mának szólnak, könnyeb-
ben elfelejtődhet tartalmuk, mint a 
könyveké. Most viszont 64 év után 
könyvként is megjelent a Lányok.

Szilvási Lajos a magyar szórakoz-
tató irodalom művelői között ta-
lán a legnépszerűbb. Pályája első 
szakaszában újságíróként dolgo-
zott különböző szerkesztőségek-
ben. Termékeny szerző, igen fiata-
lon publikálja első regényeit. Szin-
te évenként jelent meg tőle egy-
egy újabb mű. A történetek a má-
sodik világháborúban és az azt kö-
vető évtizedekben játszódnak, ka-
landos cselekményűek, és nem tit-
kolt céljuk az erkölcsi példaadás. A 
hatvanas évek elején egy pályatárs 
javasolta Szilvásinak, hogy hagy-
ja az alig létező kommunista ellen-

állásról szóló műveket, s ehelyett 
inkább tágas baráti körük egy-
egy tagjának történeteit mesélje 
el az olvasóknak. Ebből az ötlet-
ből kerekedett ki azután 
Szilvási második ciklu-
sa a „mai témájú” kö-
tetek sora. Hősei több-
nyire fiatal értelmisé-
gek, akiknek hányatott 
életét ábrázolja. E regé-
nyek sorát a máig talán 
legnépszerűbb köny-
ve az Albérlet a Síp ut-
cában című műve nyit-
ja. A nyolcvanas évek 
közepén Szilvási meg-
csömörlött. A fennálló rendszert 
javíthatatlannak ítélve, nekilátott 
nagyívű történelmi tablója, a Jege-
nyék-ciklus megírásához, melyen 
egészen haláláig dolgozott. Élete 
végéig 27 regényét adták ki, nyol-
cat külföldön is.

A könyv címe Lányok ugyan, de 
a könyv nemcsak a lányokról, 
egy budapesti gimnázium negye-
dik osztályosairól szól. Szól a kor-
ról, amelyet igyekszik bemutat-
ni (1953), és szól arról is, amikor 
megjelent (1956).  A történet ked-

ves, ugyanakkor a való életet mu-
tatja. Szó van benne középiskolai 
sztrájkról, egyetemi professzor-
gyári művezető közös találmányá-

ról, egy bimbózó sze-
relemről, a pesti éjsza-
kai életről, egy túlbuz-
gó DISZ-apparátcsikról 
és emberi sorsokról. 
Mert Szilvási az em-
bereket ismerte legjob-
ban-pedig az írás ide-
jén még csak 24 éves 
volt. A jó újságíró ösz-
tönével megérezte, mi-
lyen problémák, társa-
dalmi kérdések, konf-

liktusok foglalkoztatják a fiata-
lokat, az olvasókat, s ezeket be 
is építette a művébe. Felvillan 
a korszak számos kérdése is: az 
életformaváltozás, a funkcionáriu-
si karrierizmus, az ország gazdasá-
gi helyzete, a társadalom erkölcsi 
közállapotának züllése. Emellett a 
valóság azért le van egyszerűsít-
ve, a konfliktusok mindig megold-
hatók, a főhős a legmélyebb válsá-
gokból is talál kiutat. Az ötvenes 
évek sémájának finomított változa-
ta, melyben a párt vezető szerepé-
re tevődik a hangsúly, a társadalmi 

problémák maguktól megoldódni 
látszanak, ugyanakkor az élet té-
nyei is teret kapnak, az egyéni sor-
sok nem egyenes vonalúak, ám az 
erkölcsi megnyugvás áthatja a be-
fejezést. Szilvási művei hatásának 
titka, hogy az olvasó úgy érezhe-
ti, saját mindennapi élete esemé-
nyeivel, kisebb-nagyobb bajaival 
szembesülhet fordulatos, cselek-
ményes történetek keretében.

Az író 60. születésnapján kese-
rű büszkeséggel jegyezte meg: „ 
a népszerűség mindig kétértelmű 
volt…az olvasók szerettek, a hi-
vatalos irodalom nem….az volt a 
vád, hogy lektűrt írok, de ez a lek-
tűr nagyon tetszett több millió em-
bernek az országban.” Meglehet, 
hogy így volt, de 27 regénye sok 
magyar háztartásban ott van a pol-
cokon, és nevezzük őket inkább 
hangulatjelentésnek, amiért szer-
zőjük sosem kapott sztárgázsit. 
„Maga mindent tud az emberekről. 
Ritka adomány. A mértéket is pon-
tosan tudja, miből, mennyi kell. Ír-
jon!- mondta Szabó Magda is. So-
kak örömére hallgatott rá.

KINCSÜNK, SZELLEMI ÖRÖKSÉGÜNK

„ Egy kincs van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi 
híven, addig él. 

E kincs neve: Édes anyanyelv.” (Jókai Mór)
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Mire ez a cikk megjelenik valószínű, 
hogy a koronavírussal fertőzöttek 
száma eléri az egy tucatot hazánk-
ban is. Az év elején megjelent jár-
vány valószínű az egész évet megha-
tározza majd, reméljük szűkebb kör-
nyezetünkre nem lesz jelentős hatá-
sa, és Sátoraljaújhelyen hosszú ideig 
nem lesz fertőzött beteg. Aki viszont 
a pánik és az alaptalan félelem he-
lyett biztos információkból szeretne 
tájékozódni az koronavirus.gov.hu 
oldal és facebook oldal.  Itt követ-
hető a járvány európai és hazai fer-
tőzöttjeinek száma, és a vírus elleni 
küzdelem minden mozzanata. 
A koronavírusok a nevüket az elekt-
ronmikroszkóppal látható, koronára 
emlékeztető, felszíni kitüremkedé-
seik alapján kapott koronavírus tör-
zsek alapvetően az állatoknál for-
dulnak elő, némelyik azonban képes 
az emberben is fertőzést okozni. Az 
1960-as évektől ismert kórokozó-
ként ismert koronavírusok mind ál-
latról emberre, mind emberről em-
berre terjedhetnek.

Az új koronavírusról
Az új koronavírust (SARS-CoV-2) 
Kínában azonosították 2019 vé-
gén. Mára a világ számos országá-
ban okoz megbetegedéseket. Kez-
detben 2019-nCoV (új koronavírus) 
névvel illették, majd az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) javas-
latára SARS-CoV-2-re keresztelték 
a korábbi, SARS-CoV-val (Severe 
Acute Respiratory Syndrome - sú-
lyos heveny légúti tünetegyüttes ví-
rusa) való rokonsága alapján. Az ál-
tala okozott betegséget COVID-19-
nek (COVID: coronavirus disease 
- koronavírus okozta megbetegedés 
2019) nevezik.

Terjedése
A vírus leginkább cseppfertőzéssel 
terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, ki-
légzéssel kerül a környezetbe, majd 
a közelben tartózkodó másik em-
berre. Ezen kívül a fertőzött felüle-
tek és tárgyak megérintésével a ví-
rus a kézre kerülhet, ami aztán az ar-
choz, szájhoz, orrhoz érintve bejut-
hat a szervezetbe. Egyelőre nem is-
mert, hogy pontosan mennyi ide-
ig marad fertőzőképes a vírus a fe-
lületeken, annyi azonban bizonyos, 
hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek 
is elpusztítják.

 A fertőzés tünetei
Az újfajta koronavírus okozta meg-
betegedés leggyakrabban enyhe tü-
netekkel jár, láz, köhögés, légszomj, 
izomfájdalom és fáradékonyság je-
lentkezhetnek. Ritkábban súlyos 
kórforma alakulhat ki, ami tüdő-
gyulladással, heveny légzési elég-
telenséggel, vagy akár szepszissel 
(vérmérgezés), keringési vagy több 
szervi elégtelenséggel járhat. Azok-
nál a betegeknél alakul ki gyakrab-
ban súlyos, akár életveszélyes álla-
pot, akik valamilyen krónikus alap-
betegségben (magas vérnyomás, 
szív- és érrendszeri betegség, cukor-
betegség, májbetegség, légzőszervi 
betegség, daganatos betegség) szen-
vednek.

Az egészségügyi védőmaszk 
használata

A maszkok arra valók, hogy a fer-
tőző beteg viselje, ezzel megóv-
va a környezetét a cseppfertőzés-
sel átadható kórokozóktól. A masz-
kok gyártása már Magyarországon 
is megkezdődött, azonban jelenleg 
az egészségügyi szolgáltatók ellátá-

sa élvez prioritást, a gyógyszertárak-
kal szemben.
 A fertőzés kezelési módja
Jelenleg nincs speciális kezelési 
módja, gyógyszere. Enyhe esetek-
ben a panaszok csillapítása a cél, 
míg súlyos állapotú betegnél az im-
munrendszert, légzést, keringést tá-
mogató kezeléseket alkalmaznak 

(pl. oxigénterápia, folyadékegyen-
súly helyreállítása, egyéb vírusok el-
len korábban kifejlesztett gyógysze-
rek, szükség esetén légzéstámoga-
tás).

Információ: koronavirus.gov.hu

ÁLTALÁNOSSÁGBAN A KORONAVÍRUSRÓL
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HORVÁTH LAJOS: SZINTE HIHETETLEN, MILYEN GYORSAN ELTELT 65 ESZTENDŐ
1954 őszén - az egyetemi évek 
után - kerültem a sok tekintetben 
forrongó időszakban a nagy múltú, 
jó hírű újhelyi gimnáziumba.  Alig 
néhány éve, 1948-ban történt a 
„nagy fordulat”, gyökeresen átala-
kultak az államosított egyházi is-
kolák, a piarista tanárok „visszavo-
nultak” a rendházakba, az itt ma-
radt világi tanári kar feltöltődött fi-
atal, más ideológián nevelkedett ta-
nárokkal. Mellettük ott voltak még 
az egyházi kötelékből kilépett, de 
még oda kötődő tanárok. Ezt a na-
gyon vegyes tantestületet kellett a 
régi és az új ideológiák között la-
vírozva vezetnie az új igazgatónak. 
Elismeréssel kell szólnom az erre 
a nehéz egyensúlyozásra kiválóan 
alkalmas Bodnár Imre igazgató úr-
ról, aki jó érzékkel „evezett az új 
vizeken”. Az új tantestületbe – ta-
pasztalatlan kezdőként – igyekez-
tünk beilleszkedni. Az 1954/1955-
ös tanévben heten érkeztünk ide az 
egyetemről, mi magunk is nagyon 
heterogén, sokféle fiatalok.  Ab-
ban azonban egységes volt a taná-
ri kar, hogy első a minőségi iskolai 
munka! Erre azért is jelentős igény 
volt, mert a tanulói létszám bővü-
lése miatt egyre több tanárra volt 
szükség, így sok tanulót kellett fel-
készíteni a főiskolai, egyetemi to-
vábbtanulásra. Ezt jól segítették a 
kollégiumi, tanulószobai délutá-
ni korrepetálások, a különféle is-
kolai szakkörök. Szívesen emlék-
szem vissza a „rádiós szakkörre”, 
amit több mint harminc évig ve-
zettem. Ennek a szakkörnek a tag-
jai közül sokan választották hiva-
tásuknak is az elektronikát, töb-

ben magas színvonalon (pl. egye-
temi tanárként Sima Dezső). A vi-
szonylagos nyugodt tanulást felka-
varta az 1956-os forradalom. Né-
hány hónapig nem a tanítás-tanulás 
volt a legfontosabb. A következő 
évek két fon-
tos változást 
hoztak az is-
k o l a r e n d -
szer terüle-
tén. A „gya-
korlati okta-
tás a fontos” 
jelszóval be-
vezették az 
5+1-es rend-
szert: öt nap iskolai tanítás, egy 
nap munkavégzés valamely üzem-
ben. ( Akkor még hatnapos heti ok-
tatás volt.) Voltak asztalosok, sza-
bók, kertészek stb. Ez a rendszer 
aztán néhány év alatt kifulladt. 
Egyrészt a magas beosztású veze-
tők valószínűleg belátták, hogy en-
nek nem sok értelme van, és elég 
költséges is. Másrészt középis-
kolába kerültek az úgynevezett 
Ratkó-gyerekek, így a tanulói lét-
szám rendkívül megnőtt. 1968-ban 
például nyolc osztályunk érettségi-
zett. Szűk lett számunkra az iskola 
épülete, bár minden lehetséges he-
lyen osztályterem létesült. Felszá-
moltuk a szertárakat (nagyon saj-
náltam a szép fizika szertárat), sőt 
a kisegítő iskola épületében is volt 
négy osztálytermünk, a „gyarmat”. 
Hogy helyreálljon a rend, felépült 
az új épületszárny. Tovább folyta-
tódott a tanítási rend átalakítása is: 
szerencsére ezek már főleg a tehet-
séges tanulók számára voltak elő-

nyösek: tagozatos osztályok, ké-
sőbb fakultációk álltak a diákok 
rendelkezésére. A tagozatos osztá-
lyok kiválóan felkészítették a tanu-
lókat a továbbtanulásra. (A tanulók 
90-100%-a továbbtanult.) Sajnos 

a z o n b a n 
ezeknek is 
voltak el-
lenzői.  A 
tehetséges 
gyerekek 
s z á m á -
ra új dol-
got kellett 
kitalálni: 
1988-ban 

ezért indítottuk be elsőként az or-
szágban a hatosztályos gimnáziu-
mot, ami – véleményem szerint – 
ma is a legjobb felkészítési forma 
mind a nyelvtanulás, mind a reál 
tantárgyak esetében. Negyvenévi 
(egy iskolában) töltött tanítás után 
mentem nyugdíjba, de a változá-
sok és fejlődések vonalát utána is 
figyelemmel kísértem, mivel lá-
nyaim ugyanilyen szakterületen a 
tanári munkát végezték, és én ma-
gam sem szakadtam el teljesen az 
iskolától és a tanítástól. A munká-
ba állásom óta eltelt 65 évben elké-
pesztő fejlődés ment 
végbe a tudományok-
ban. A hetvenes évek 
kezdetleges számító-
gépei után ma már a 
kisdiák kezében is ott 
van az „okostelefon”. 
A tudományok tar-
talmában, módsze-
reiben, eszközeiben 
olyan fejlődés ment 

végbe, amely néhány évtized alatt 
messze túlszárnyalta az előző év-
századokat. S ez vonatkozik nem-
csak az elektronikára, de a bioló-
giára, közlekedésre stb. A fejlődés 
eredményei sok jót és sok rosszat 
hoztak az emberiség számára pél-
dául az atomtechnika, a biotechno-
lógia, a műanyagok terén. Ma már 
az űrben is lassan a csillagok kö-
zelébe jutunk, a világ szerkezeté-
ről is egyre többet tudunk, újabb 
és újabb eszközöket alkalmazunk. 
Az emberi élet csaknem minden 
területén fejlődünk, rohanunk elő-
re. Egy dolog azonban nem válto-
zik! Az emberi tudást csak fáradsá-
gos aprólékos munkával – tanulás-
sal – lehet megszerezni és ehhez jó 
iskolákra, jó tanárokra, hosszú idő-
re, kitartásra és jó emberi képes-
ségekre van szükség. Ez eredmé-
nyezhet előrehaladást, fejlődést, 
jobb életet.

(Az írás a Szerencsi Szakképzési 
Centrum Kossuth Lajos 

Gimnázium, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola 2019-es 

évkönyvében jelent meg először. 
Köszönet a könyv szerkesztőinek 

Mizsák Éva és Müllerné Gulya 
Márta tanárnőknek.)
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ÚJHELYI KÖRKÉP

TRIANON 100  – MEGEMLÉKEZÉS
A trianoni békediktátum emlékére március 6-án mutatja be a Nemzeti Színház Wass Albert 13 almafa című regényéből készült színművet. A be-
mutató előtt február 27-én a Nemzeti Színház művészei Budapesten és másik 12 határmenti településen ültettek el abból a pónyik fajtájú almából, 
amely a regényben is szerepel. Az emlékfa ültetés egyik helyszíne Sátoraljaújhely volt, az ünnepélyes program egyben a TRIANON 100 program-
sorozat hivatalos megnyitója is volt.

KARATE VERSENYZŐINK SIKEREI
A Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE versenyzői a 2020. március 7-én a szentesi Diákolimpiai selejtezőn és döntőn szép eredményeket értek el. 
A döntőben Leskó Kinga 1. helyezett lett. A selejtezőn Turcsányi Zalán 1. helyezett Turcsányi Balázs 2. helyezett Spiczmüller Ákos 2. helyezett lett. 
A három fiú ezzel bejutott a debreceni korosztályos döntőbe. 


