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NAGYOBB TÉR A VÁLLALKOZÁSOKNAK

Sikeresen lezárult Sátoraljaújhely
Önkormányzatának Ipari park és
iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen” című projekt. A pályázati programból 550,80 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével olyan fejlesztések
valósultak meg melyek vonzó ipari
környezetet biztosítanak a településen működő és a Sátoraljaújhelyben letelepedni kívánó vállalkozók
számára. Ebből a támogatásból sikerült elérni az meglévő ipari park
áramellátásának növelését, 22 kV
földkábel és kompenzáló trafó állomás építésével. A fejlesztés lehetővé teszi a cégek terjeszkedését, kapacitásuk bővítését illetve az
Ipari Park eddig még nem értékesített 2 hektáros területének hasznosításához is hozzájárulhat. Felújították az Ipartelep utca útburkolatát és járdáját.

A projekt keretében az önkormányzat a 37-es számú főút mentén lévő
16 hektáros saját tulajdonú területén egy új ipari területet alakított
ki. Kiépítették a terület ivóvíz és
szennyvíz hálózatát, elektromos ellátását. Megépült egy porta, és ezt
a központi irodaépületet a betelepülő vállalkozások egyaránt igénybe vehetik a cég telephelyének kialakítása és a már megkezdett vállalkozói tevékenység folytatása során. Az új park megközelíthetőségét a 37-es számú főúton kiépített
új közlekedési csomópont, illetve
a megépült szervizút biztosítja. A
pályázati megvalósításába Sátoraljaújhely Önkormányzata a helyi cégeket is bevonta. Például az
új ipari területen álló portaépületet
a Virtuál Építész Stúdió tervezte, a
kivitelezési munkálatokat pedig a
ZÉG Kft. végezte.
László Mária

KÖZÉPPONTBAN A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

Ahogy szokták mondani, a közbiztonság olyan, mint a levegő. Amikor van, akkor nem vesszük észre,
természetesnek vesszük. Amikor
nincs, egyből feltűnik. Az, hogy
kinek mikor tűnik fel a hiánya elég
szubjektív, sőt még városon belül
sem egyforma a tűrési határ. A belvárosban vagy a lakótelepen élők
kevésbé érzékenyek az este 10 óra
utáni hangoskodásra, míg a kertes
házas övezetekben lakók már az
első fél órában kihívják a rendőrséget, ha zajos esti mulatozás van
a szomszédjukban. Természetesen
nem a szomszédbosszantó csendháborítási ügyekre gondolt a város
polgármestere akkor, amikor meghirdette, hogy az idei év kiemelt
programja lesz a város közrendjének biztosítása.
Szándékosan használom a közrendet: amin egy-egy városrész közfegyelmét, köztisztaságát, és a különböző tudatmódosító szereket használó emberek sokszor irritáló viselkedését egyszerre értem. Azokon a területeken, ahol mindez
sokszor, és egyszerre tapasztalható bizony a közbiztonsága is csökken az ott élő, egyébként szabálykövető, tisztességes embereknek.
Ilyen gócpont volt például a Thököly utca 2 szám alatti társasház,
ahol magántulajdonban lévő házak vannak többségében, és van-

nak városi bérlakások is. Nyár végén ide alakítottunk ki egy Közbiztonsági Pontot, aminek a célja nem
más volt, hogy azoknak növeljük a
biztonság érzetét, akik megpróbálnak szerényen, tisztességesen élni
itt. Felújítottunk egy lakást, kitakarítattuk az udvar, és a Rendőrség,
és a Közterület Felügyelet munkatársai felváltva minden nap betérnek ide. Ezzel is azt szeretnék erősíteni, hogy a szabályok betartása
mindenkire vonatkozik, és a mi feladatunk pedig az, hogy ezt minden
eszközzel támogassuk – nyilatkozta Szamosvölgyi Péter a Zemplén
Televízióban
Az év első közbiztonsági
értekezletei

Az év első heteiben két értekezletet is összehívott a polgármester, amelynek témája a város közrendjének fenntartása volt. A legnagyobb találkozón több mint 45
szakember vett részt. Iskolák, óvo-
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ÁTALAKULÓ
SZAKKÉPZÉS

A közbiztonság megtartását az elmúlt év végén kiépített új
térfigyelő kamerarendszer is segíti.
Két pályázat segítségével 23 millió forintot fordított a város a több
mint másfél évtizede telepített térfigyelő rendszer megújítására. A
rendszer tesztelés alatt van, hamarosan 50 kamera segítségével vigyázzák majd a rendet város szerte.
dák, szociális és egészségügyi intézmények dolgozói, a rendőrség,
ügyészség, gyámhivatal, önkormányzat munkatársai, polgárőrök,
civil segítők együtt beszélték át,
hogyan lehet minél hatékonyabban, az információ minél gyorsabb
átadásával rendre, és a szabályok
betartására ösztönözni az
erre képtelen családokat.
A találkozó legfontosabb
feladataként a gyorsabb
kommunikációt, és a figyelem folyamatos fenntartását jelölték meg.
Egy olyan lakásban, ahol
a nincs víz, mert az ott
élők nem fizettek vízdíjat,
ezért korlátozták a szolgáltatást,
előbb utóbb higiéniás problémák
jelentkeznek, amit először a pedagógusok tapasztalnak a gyerekeken keresztül. A cél az lenne, hogy
ez ne álljon meg ezen a szinten, hi-

30 ÉS 60 LAVOTTA
KAMARAZENEKAR
JUBILEUMAI
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szen egy-egy ilyen eset, más problémákat is feltár, amelyeket több
szakember és segítség bevonásával könnyebb normális irányba is
terelni, mint később, amikor már
több baj egyszerre van jelen a család életében – magyarázta a polgármester.
Mindenkire számítanak
A közrend és a közösségi együttélés szabályainak betartására a
rendőrségen, a közterület felügyelők és a polgárőrökön túl minden
itt élőre számítanak. A cél az, hogy
azok, akik szeretnék, hogy tiszta,
rendezett, és nyugalmas város maradjon Sátoraljaújhely, ne menjenek el a rendbontók mellett.
Együtt vigyázzunk Sátoraljaújhelyre, hogy ők is megértsék, a
biztonsághoz, tiszta és rendezett
környezethez joga van az itt élőknek!
KBK

KOSSUTH
ZSUZSANNA A VILÁGHÍRŰ FŐÁPOLÓNŐ

5

2

2020. XXIX. évf. 2. sz.

ÚJHELYI

KÖRKÉP

ÚJHELYI MOZAIK

ÚJ USZODA TERVEK
A Zempléni Vízilabda Klub és a sátoraljaújhelyi önkormányzat közös
együttműködésének köszönhetően egy kisebb és egy nagyobb fejlesztést terveznek a Városi Uszodában. A kisebb beruházás a medence vízének melegen tartását segíti, egy speciális takaró fóliát vásárolna a klub,
amelyhez az önkormányzat segítségét kérték az önerő biztosításához. A
másik már egy komolyabb 1,3 milliárd forintos átépítés, amely az uszoda fix fedését biztosítaná, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségek felújításával. Mindkét beruházáshoz TAO támogatásból tud pályázati pénzt szerezni a ZVK.

ÁTALAKULÓ SZAKKÉPZÉS
Jelentősen átalakul a szakképzési rendszer 2020 szeptemberétől. A 8.osztályos diákok ezek alapján 174 alapszakmából választhatnak, technikumokban illetve szakképző iskolákban. A változások azokat a cégeket is
érintik, melyek gyakorlati képzőhelyként részt vesznek az oktatásban.
Ezért a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetői előadás és kötetlen beszélgetés során Sátoraljaújhelyben is tájékozatták a vállalkozások képviselőit az új képzési modellről.

PÁLYÁZHATÓK A LEADER PROGRAMOK
Gép és eszközbeszerzés, hozzáadott értéknövelő technológiai fejlesztések, települési területek közösségi célú zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja, térségi, települési identitás, valamint helyi értékek megőrzése.
Pályázhatók a Leader programok, melyet Sátoraljaújhelyen mutatott be a
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület. A helyi akciócsoport területén található települések, mikro és kisvállalkozások számára február közepén nyíltak meg a források.

EGYETEM NEM CSAK FIATALOKNAK
Az egészségügyi képzés lehetőségeiről tartottak tájékoztatót az Egészségügyi Kar képviselői, akik nem csak a most érettségi előtt álló diákokra koncentrálnak, de azokra a felnőttekre is, akik valamilyen egészségügyi és szociális intézményben dolgoznak. A sátoraljaújhelyi levelező képzés elsősorban nekik szól, így a munkahelyeket felkeresve arról is
beszéltek nekik, hogy milyen formában számolják a pontokat, és hogyan
lehet akár új érettségivel többletpontokat szerezni a sikeres felvételihez.

MEGÚJUL A SZÉPHALOM FALUHÁZ
137 millió forintot nyert a város az „Önkormányzati tulajdonú épületek
energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen” című pályázati programból, melyet a széphalmi faluház felújítására fordítanak. A korszerűsítés külső hőszigetelést, tetőszigetelést, nyílászáró cseréket tartalmaz, és az óvodai épületrészt is érinti. A beruházás tavasz elején fejeződik be.
POLGÁRMESTER ÖSZTÖNDÍJASAI
Két polgármesteri ösztöndíjas vehette át jutalmát február 7-én. A Trefort
Ágoston Szakgimnázium és Szakképző Iskolából Csukárdi Alexandra, a
Georgikon Görögkatolikus Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégiumból pedig Köles István mutatkozott be. Mindkét tanuló szakmát tanul, és terveik szerint érettségivel egészítik majd ki képesítésüket, hogy
minél jobb helyzetben tudjanak elhelyezkedni választott munkájukban.

Szerkesztette: Kassai-Balla Krisztina
Fotó: ZTV
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A város legnagyobb bálja. Több
mint 350-en táncoltak, mulattak, szórakoztak együtt a Katolikus Keri Jótékonysági bálján január 25-én. A nagyszámú részvétel
nem csak annak köszönhető, hogy
két iskola, és egy óvoda szülői közössége és tantestülete támogatta
ezzel az intézményeket, de annak
is, hogy szervező pedagógusoknak köszönhetően mindig nagyon
színvonalas, jó hangulatú mulatságot szerveznek a farsangi szezonban ide. A bevételt idén is a három
intézmény egyenlő arányban kapja meg.
Új gyalogátkelőt kértek az Esze
Tamás út végére. A város egyik
forgalmas kereszteződésében az
egyik nagyáruház mellé festenek
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fel új gyalogátkelőt hamarosan. A
Pataki útról az Esze Tamás útra a
zsidó temető mellett gyalogolnak
fel a járókelők, itt alakítanak ki hamarosan új zebrát.
Az erdei fülesbagoly 2020 év madara. Az erdei fülesbagoly 2020
év madara. Közepes termetű, álcázó mintás tollazatú, hosszú felmereszthető tollfülű bagoly. Ezek
a legfőbb jellemzői a 2020-as évmadarának választott erdei fülesbagolynak. A Magyar Madártani és
a Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett szavazáson az uráli bagolyt és a füleskuvikot megelőzve lett ez a faj lett az idei év
madara.

Sátoraljaújhelyen is bemutatták a Rákóczi nyomán Kárpátmedence Útikönyv kiadványt. A
kötet a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. és a Kárpát-medence Intézet
gondozásában jelent meg. A 600
oldalas könyv 4 fejezetre és 29 témára bontva kiváló ötleteket adhat
mindazoknak, aki szeretnék felfedezni a Kárpát-medence varázslatos tájait, történelmi és természeti
kincseit.
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A Kossuth Rádió közvetített
adást Újhelyről. Kazinczy Ferenctől egészen a helyi nemzetiségi ételekig, a jó borokig és az itt
működő művészeti egyesületekig
minden fontos építészeti és kulturális örökséget, helyi értéket bemutattak a Kossuth rádió Országjáró Szombat Délelőtt és az Országjáró Szombat Délután munkatársai január 18-án. Aki lemaradt
az izgalmas egész napos műsorfolyamról, az a médiaklikk.hu oldalon visszahallgathatja az akkor elhangzott adást, amit reméljük minél többen követtek országszerte.

60 ÉS 30 – A LAVOTTA KAMARAZENEKAR JUBILEUMAI

Sajnálatosan elmaradt az olvasó
tájékoztatása a sátoraljaújhelyi zenei élet két, korábbi 60 éves jubileumról… Igen, Zemplén legrégebbi zenei intézménye, a Lavotta János Művészeti Iskola jubileuma
után, a Lavotta-szimfonikusok is
fennállásuk 60. évére emlékeztek
az elmúlt nyáron. És micsoda műsorral?! A Latabár Árpád Színpadon Mascagni Intermezzoja a Parasztbecsületből, – az opera közzenéje szerepelt
az alapító-karmester,
Ujj
Viktor Géza által vezényelt
szimfonikusok
legelső hangversenyén is –
Reinecke fuvola-, valamint
Dvorak
gordonkaversenye, a romantika népszerű
zeneművei művészi vállalkozásban bizony felül múlták a Zempléni Fesztivál nyári városházi programját… A negyven hangszerest
is meghaladó szimfonikus zenekar, a két hazai szólista – Dombóvári János Imre, valamint Zsolt –
kiváló teljesítménye a zeneszerzőhegedűművész-karmester
Derecskei András professzionális felkészítésével, irányításával
méltó módon járult hozzá a páratlan jubileumhoz. S a Lavottaszimfonikusok hangversenye miért számított kivételes zenei eseménynek? Például azért, mert Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
hivatásos miskolci szimfonikusokon kívül a sátoraljaújhelyi az
egyetlen, folyamatosan működő,
s az utóbbi negyedszázadban CDfelvételekkel is rendelkező szimfonikus zenekar. De itt van az elmúlt hetek harmadik jubileuma
is, a Lavotta János Kamarazenekar 30. adventi hangversenyének a
szent este hangulatát, örömét megelőlegező, boldog emléke. A jászol
hangulatát idézte meg karácsonyi

énekeivel a művészeti iskola gyermekkórusa (felkészítésükben közreműködött Horváth Péterné és Dr.
Petricska Miklósné). A szólista fiatalok, – Szalontai Gréta (fuvola)
és Spisák István (klarinét) – a kamarazenekar hangszeres tanárai,
– Kemenczky Klára (gordonka),
Dombóvári János Imre (fuvola),
Choma Manuela és Dombóvári János (hegedű) – Vivaldi, J.S. Bach,
W.A. Mozart, Bruch versenymű-

veinek felkészült, igényes megszólaltatásával méltán arattak sikert
a Katolikus Keri auláját megtöltő
hallgatóság körében. A műsort vezető Fehérné Sulyok Éva a zeneművek között felidézte az együttes három évtizedét, azokat az országos és nemzetközi eseményeket, szakmai sikereket, amelyekkel nemcsak Sátoraljaújhely hírnevét terjesztette a nagyvilágban, de
a Lavotta János Kamarazenekar a
Magyar Verbunkos Zene CD-sorozatának 10 darabjával a magyar
zenetörténetet is gazdagította. A
30. adventi hangverseny J.S. Bach
Air című szvit-tételének örömhírt s
szeretetet erősítő hangjaival ért véget. Az újesztendő első napjaiban
érkezett híre annak, hogy a Megyei
Értéktárban is szereplő Pro Urbe-,
valamint Alkotói-díjas Lavotta János Kamarazenekart Sátoraljaújhely Város Önkormányzata MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ-ra terjesztette fel. E sorok írója Zemplén zenei életének szolgálatában eddig
eltöltött 33 esztendejére kellő szerénységgel, ugyanakkor – s ha még

hozzá vesszük a 10 éve
koncertező HANGÁSZNÉGYES jelenlétét is! –
a fenti jubileumok tudatában önbizalommal tekint. Mindeközben pedig
egyetlen percig sem feledkezve meg arról, hogy
Soli Deo Gloria!
Dombóvári János
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100 ÉVE SZÜLETETT A LEGENDÁS
KUTATÓ, ID. DR. BÉRES JÓZSEF
1920. február 7-én, 100 évvel ezelőtt született dr. Béres József, a
Béres Csepp megalkotója.

Egyike azon magyaroknak,
akik felfedezésükkel és évtizedek kemény és sokáig el nem ismert munkájával kiemelkedőt
és páratlant alkottak, egy igazi
hungarikumot. Élete a szorgalom, a becsület, a hazaszeretet,
a kitartás, a meg nem alkuvás, a
segítőkészség egyik legszebb példája. A benne lakozó rendkívüli
elhivatottság nemzeti példaképpé nemesítette alakját.

A feltaláló 1972-ben alkotta meg
legendás cseppjeit, mely ma Magyarország vezető egészségvédő
készítménye. A szocializmus időszakában újszerű nézeteiért kuruzslónak kiáltották ki, és számtalan nehézséget kellett leküzdenie,
elviselnie, amíg találmánya a rendszerváltozást követően elismertséget szerezhetett. A Béres Részvénytársaság 1989-es megalapítását követően készítménye hatalmas erővel robbant a köztudatba,
és a vállalat következetes munkája
meghozta a hivatalos elfogadást és
elismerést. A cseppeket 2000-ben
gyógyszerré minősítették és 2013ban az elsők között választották
hungarikummá. Id. dr. Béres József 1997-ben megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, 2002-ben Magyarország
legrangosabb tudományos elismerésével, a Széchenyi-díjjal tüntették ki. Életművét a Magyar Örökség részeként tartják számon, nevét intézmények, utcák, terek viselik, életútját könyvek, dokumentumfilmek, színdarabok, televíziós
játék- és mozifilm is feldolgozta.

VERSENY UTÁN, ITTHON

2019. december 8-án sport
és táncversen�nyel egybekötött tanulmányi
utazásra indult a
HoldfényMagyarLengyel Kulturális Egyesület. Az úti cél
A Dr. Mező Ferenc Általános
Iskola volt, ahol
a XXXVII.Zuglói Táncfesztivál Országos Amatőr
Táncversenyt szervezték. A versenyen a mazsorettes lányok kiválóan szerepeltek. Különböző kategóriákban nyolc első, négy második,
egy harmadik helyezést sikerült elérni, valamint óvodás korcsoportban különdíjat is nyertek a táncosok. A legmagasabb díjat, az országos bajnok kupát is elnyerték
a fiatalok. A lányok a verseny után
megismerkedtek Budapest néhány
nevezetességével. A fesztiválon
sok hasonló gondolkodású, ugyanazon a célért küzdő fiatal találkozott egymással. A sikerélmény óriási volt, amely további munkára
sarkallja az egyesület
fiatal tagjait.
2019 december 20-án
már hagyományosan
Ünnepváró mazsorett
estet
szervezett
a
Latabár
színházban
a Holdfény MagyarLengyel
Kulturális
Egyesület. A bemutató szép számú érdeklő-

dőt vonzott. A kicsik és nagyok,
kezdők és haladók által előadott
24 tánc nagy tapsot kapott a lelkes
közönségtől. A mazsorett est egyben számadás az év munkájáról,
és ajándékok átadása az arra legérdemesebb táncosoknak. A műsor
után ünnepi vendéglátásban részesültek a táncosok és a tagság.
Az utazást és az ünnepváró programot egyaránt a TOP-7.1.116-H-018-6 jelű pályázatból finanszírozta az egyesület.
Ujjné Schneider Hedvig
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HÍREK A BÖRTÖNBŐL
Szakácsok lettek a fogvatartottak

Sikeresen
teljesítette
15
fogvatartott a szakács szakmaképzés záróvizsgáját a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, melynek tanfolyama tavaly augusztusban indult a „Fogvatartottak
reintegrációja” nevű kiemelt projekt keretein belül. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartottak társadalomba való beilleszkedését segíti a projekt, melyet a Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közösen indított el. A „Fogvatartottak
reintegrációja” nevet viselő, a Széchenyi 2020 program keretében
4,2 milliárd forint európai uniós,
vissza nem térítendő támogatást elnyerő programsorozat, a büntetésvégrehajtási szervezet reintegrácós
törekvéseivel összhangban, azt kiegészítve valósul meg. A program
célja az elítéltek és a letartóztatottak társadalmi és munkaerőpiaci
reintegrációjának erősítése, azaz a
szabadulás utáni foglalkoztatás feltételeinek a megteremtése. A projekt keretében a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtönben 2019. július
2-án 900 órás szakács szakmaképzés indult 15 fő fogvatartott részére, mely elméleti, és szaktantermi
elemeket is tartalmazott. Az elméleti képzés során a fogvatartottak
az ételkészítési, gazdálkodási, és
az élelmiszerbiztonsági alapismereteket tanulták meg.
A képzés része volt egy 112 órás
angol nyelvi képzés is, melyet modulzáró vizsgával zártak. A most
teljesített írásbeli és a szóbeli vizsgára az elmúlt hat hónapban tanultakból kellett felkészülniük, azaz a
kihívást jelentő matematika, és a
– néha problémát okozó – munkaszervezési témákról is számot kellett adniuk, az élelmiszerismeret,

szakmai idegen nyelv, ételkészítési ismeretek tantárgyak mellett. A
vizsga alkalmával a fogvatartottak
– hasonlóan a civil szakácstanoncokhoz – 3 fős központilag kirendelt vizsgabizottság előtt adtak számot tudásukról. A vizsgabizottság elismerését fejezte ki
Nagy György mesterszakácsnak,
aki a rövid idő ellenére is hasznos,
piacképes tudást tudott átadni a
fogvatartottaknak, akiknek akár a
szuvidáció trükkjeit is bemutatta.
A gyakorlati vizsga során előételből, főételből, és desszertből álló
menüt kellett készíteniük, és megfelelően tálalniuk a bizottság előtt,
hasonlóan egy színvonalasabb étteremben elvártakhoz. A képesítés
megszerzését OKJ-s bizonyítvány
igazolja, melynek feltétele mindhárom vizsgarész sikeres teljesítése volt. A szakmaképzés sikeresen zárult, 15 fogvatartott vehette át bizonyítványát. A most megszerzett szakács végzettséggel egy
piacképes, hiányszakmaként nyilvántartott tudás birtokába kerültek
a fogvatartottak, mely a szabadulás utáni elhelyezkedésüket nagymértékben elősegíti. A tudásukat
természetesen a fogvatartási idejük alatt gyakorlati idővel bővítik,
mivel minden fogvatartott azonnal
álláslehetőséget kapott intézetünk,
illetve a környező intézetek konyháin.
Forrás: www.bv.gov.hu/hu/
intezetek/satoraljaujhely/hirek
Zagyi Péter bv. őrnagy
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KOSSUTH ZSUZSANNA, A VILÁGHÍRŰ FŐÁPOLÓNŐ
Berényi Anna: Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza

Sátoraljaújhelyen a legtöbb embernek ismerősen cseng Kossuth Zsuzsanna neve. A város büszkesége a
Kossuth család, akik itt éltek közel harminc évig a tizenkilencedik
század elején. A legkisebb lány,
Zsuzsanna itt született és élt egészen tizenkilenc éves koráig. Bátyját, Lajost az egész ország tiszteli, külföldön is hallottak róla, pedig Zsuzsa is megérdemelné a hasonló elismerést. Élete a másokért
való áldozathozatalról szólt, fáradhatatlan tetterővel és lángoló hazaszeretettel próbált honfitársai sorsán segíteni egész életében. A világon elsőként megszervezte 1849ben a szabadságharc alatt a tábori ápolási rendszert, ezzel rengeteg
sebesült katonának mentve meg
az életét. Megérdemli, hogy sorsát a szélesebb közönség is megismerje, ezért született meg a Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza című könyv. Kossuth Zsuzsanna életén keresztül egy izgalmas,
érzelmes, fordulatokkal teli sors
mentén járhatjuk végig a tizenkilencedik század első felének Magyarországát. A történet során közel vagyunk a politikai tűzhöz, hiszen Kossuth Lajos mindig hátteret, fényt vagy árnyékot adott húga
életének. A regényben feltűnnek a
reformkor nagyjai, a szabadságharc vezetői és a megtorlás szereplői. Átélhetővé és érthetővé válik a
történelem, és hús-vér alakot nyernek a szoborként megismert államférfiak. Kossuth Zsuzsa és a Kossuth család élete mindenki számára
gondolatébresztő, izgalmas és nehezen lerakható történet.
Berényi Anna 2019-ben adta ki
Kossuth Zsuzsanna regényes élet-

rajzát. A hétköznapokban közgazdászként
dolgozó édesanya az
interneten talált rá Kossuth testvérének történetére. Könyvében Sátoraljaújhely korabeli
helyszínek is feltűnnek,
és megismerjük belőle egy nem mindennapi asszony életét. A regény kapható a Líra és a
Libri hálózataiban vagy
megrendelhető a bookline.hu-n.
Részlet a
regényből
Vannak helyzetek, amikor kell
valaki, aki irányít. Amikor a bejáratott módon nem mennek
már a dolgok, mert homok került a fogaskerekek közé, baktérium a kutakba és rettegés az
elsuttogott szavakba. Kell valaki, akiben megbízik a
többség, sőt mögé is
áll, és megteszi, amire kéri. Ilyenkor nem
elég a kinevezés vagy
a megszokás az irányító mögé, ide erő
kell: a vezér erős meggyőződése, hogy ő cselekszik helyesen, ő
tudja legjobban, rá
érdemes mindenkinek
hallgatnia. Rendben is
van ez így, csak tényleg jót akarjon.
1831. július eleje, Sátoraljaújhely
Lajos ujjbegyeivel megállás nélkül
kopogtatott az asztalon. Ha nem
beszéltek volna körülötte a Kole-

rabizottság tagjai egymás szavába vágva, jól
lehetett volna hallani a türelmetlenségét.
Sokadjára nézett ki az
ablakon, egyre idegesebben vette tudomásul, hogy már mély sárga a nap fénye odakint,
tehát órák óta ülnek itt,
teljesen feleslegesen.
Így nem lehet a kolerát megállítani. Nem is
tudták, itt volt már a városban, az
egyes családok saját körben már
nem birkóztak meg a feladattal.
Karanténokat kell kijelölni, a határok őrzéséhez karhatalom kell, a
karhatalmat irányítani kell, és persze orvosok kellenek – Lajos fejében ott volt a lista: feladatok, felelősök, végrehajtók. Annyi mindent
kell megoldani: a halottszállítást,
új temetkezési hely kijelölését, a
kutak ellenőrzését, az éhezők ellátását. De a bizottság
elnöke és a többi rangidős férfi a bizottságban apró-cseprő dolgokon vitázott, őrlődtek mellékes kérdéseken, mellyel Lajos türelmét szép lassan porrá zúzták. Pedig annyi
dolga lett volna még.
Tele volt perekkel, hagyatéki ügyekkel, mert
az emberek kapzsisága,
önzése és igazságérzete
a járványt is túléli.
Amikor végre véletlenül egyszerre fulladt ki mindenki, ki erő, ki
kedv, ki gondolatok híján nem szólalt meg, akkor Lajos kihasználta
az alkalmat.
– Javaslom, hogy jegyezzük fel a

legfontosabb feladatokat, és nevezzünk ki hozzá felelősöket. A kordonok megerősítése tapasztalat szerint az első, amivel törődnünk kellene. Sokan menekültek az erdőkbe, szőlőkbe, nem szabad, hogy kijussanak a térségből.
Hangja határozott volt, és mivel
nem állt fel, csak ültében beszélt,
nem a személyére hívta fel a figyelmet, hanem a szavaira, így nem zavarta a nála rangosabbakat, hát
hagyták, hadd intézkedjen. Végül
is, mindenkinek úgy a legjobb. Miközben beszélt, egyből írta is a teendőket, kire, mit bíznak, úgy osztotta a feladatokat, mint kitüntetést, hogy örült, aki végre tehetett valamit. Tennivaló nagyon sok
volt, ember rá kevés, így volt, amit
le kellett húzni az azonnali teendők
listájáról.
– Azt nem szabadna elspórolni,
hogy a halottakat összeírjuk. Amint
megnyitjuk a közös sírokat, valahol
fel kell jegyeznünk, hogy kiket földeltünk bele. Lesznek, akik együtt
halnak mindazokkal, akik emlékezhettek volna rájuk.
Lajos gondterhelten vakarta a fejét, erre végképp nem látott a teremben alkalmas embert. Volt, aki
rangon alulinak tartotta volna,
volt, akinek már így is túl sok dolga volt, és volt, aki írni sem tudott
eléggé ehhez. Gondolataiba mélyedve kibámult az ablakon, észre sem vette, hogy az ég narancssárgára váltott, majd a homlokához kapott és csak magának dün�nyögött:
– Zsuska! Zsuska ezt meg tudja
majd csinálni!
Berényi Anna: Kossuth Zsuzsanna
regényes életrajza

KÖNYVAJÁNLÓ

Elizabeth Gilbert: New York lányai
„ Egy nő az élete során előbb-utóbb
belefárad abba, hogy folyamatosan
szégyellje magát…. Ezután pedig
végre igazán önmaga lehet.”
Elizabeth Gilbert amerikai regény-, esszé-, elbeszélés-, életrajzi
és emlékiratíró. Világhírét a 2006ban írt Eat, Pray, Love (Ízek, imák,
szerelmek) emlékirata hozta meg,
amelyből 2010-ben ugyanezen
címmel filmet is készítettek. Ezúttal egy különleges memoárral lepte
meg közönségét, amely az 1940-es
évek New Yorkjának színházi világába kalauzolja az olvasót. A kalandos életű főhősnő, az immár
nyolcvankilenc éves Vivian, örömmel és némi megbánással emlékszik vissza élvhajhász és öntörvényű fiatalságára, és azokra az eseményekre, amelyek későbbi életét alakították. A New York lányai
igazából Vivian fejlődésregénye,
aki egy ismeretlen férfi lányának
meséli el évtizedek távlatából éle-

te történetét, és nyíltan
bevallja mit miért tett,
hogyan vált naiv fiatal
lányból a könnyű életet,
az élvezeteket és a férfiakat hajszoló „éjszaka
királynője”, hogy aztán
egy többek életére is kiható botrány után kemény munkával összeszedje magát és ruhatervezőként felépítsen
egy új életet. Miután Viviant, akit
az ital és a ruhák jobban érdekeltek, mint a tanulás, eltanácsolják
a főiskoláról, a szülei elküldik őt
a nagynénjéhez, New Yorkba. Peg
néni egy omladozó színház tulajdonosa, ahol zenés vígjátékokat állítanak színpadra. A befolyásolható Vivian egy kaotikus, mulatozó,
mának élő házban találja magát,
ahol kamatoztathatja varrónői tehetségét, a háború utáni lábadozásban leleményesen szerez be anyagokat, amikből olyan kosztümö-

ket tud varrni, melyekkel bevonzzák a színházba a közönséget, a
férfiakat, akik szívesen hallgatják a pikáns
dalokat és udvarolnak a táncoslányoknak.
Viviant bűvkörébe vonja egy csillogó revütáncos, Celia Ray, akivel
együtt járják az éjszakát. Amikor a színházba érkezik a tehetséges angol színpadi díva a férjével, Vivian újabb
bálványra talál. De nemcsak ő gondolja lenyűgözőnek a színésznőt,
Peg néni színpadra állít egy olyan
darabot, amely megfelelően aknázza ki a világklasszis tehetségét.
Mindenki mindent belead, hogy a
New York lányai című színmű igazi siker legyen: Vivian is megcsillogtathatja képességeit, mint jelmeztervező és Celiát is kiemelik
a tánckarból. A siker hatalmas, s
a résztvevők életét alaposan fel-

forgatja. Nem mindenki jár jól ezzel a hatalmas figyelemmel, ahogyan ezt Vivian is megtapasztalja.
Celiával és az ünnepelt színésznő
férjével keveredik kalandba, melyből egy szemfüles újságírónak köszönhetően világraszóló botrány
kerekedik. A 40-es évek világában
Vivian végleg kompromittálja magát társadalmilag. Miután egy évig
nyalogatja sebeit családjánál vidéken, a színpad utánanyúl és újra a
szeretett nagyvárosban találja magát, de ezúttal a háttérben maradva, elcsendesedve küzdi fel magát sikeres jelmeztervezővé, majd
egyedi esküvői ruhák megálmodójává és kivitelezőjévé. Gilbert gyönyörűen építette fel Vivian személyiségét, aki a szemünk előtt bontakozik ki, és lesz az évtizedek alatt
egy erős, független és szabad nő.
Élete jó példa arra, hogy folyamatosan változunk, fejlődünk és sokszor nem azon az úton folytatjuk,
ahol elképzeltük.
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LEHETŐSÉGEK
A
HADERŐBEN

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ MŰSORA

Új szerkesztett műsor minden nap
18:00 órától.
Ismétlés: adás napján 20 órától
Másnap: 6:00, 10:00, 12:00, 14:00
órától

Február 17. hétfő
18:00: KATEDRA
18:30: Egyházi idő
19:00: Hír7
19:30: Zempléni mozaik
Február 18. kedd
18:00: Zempléni mozaik
18:30: Négy hely-négy évszakKincsek a Mecsekben
19:00: Hír7
19:30: Műsorcsere
Február 19: szerda
18:00: Szolgálatban
18:30: Sportmagazin
19:00: Hír7
19:30: Báli Körkép
Február 20. csütörtök
18:00: Gombázzunk együtt!
18:30: Zempléni mozaik
19:00: Hír7
19:30: Zempléni mozaik
Február 21. péntek
18:00: Sportról-Sportra
18:30: Mecénás
19:00: Hír7
19:30: Műsorcsere
Február 22. szombat
18:00: Repeta. Válogatás a hét

magazin műsoraiból
18:30: Zempléni portré
19:00: Madarassy 70’
Február 23. vasárnap
18:00: A héten történt
18:30: Zemplén zenéi
Február 24. hétfő
18:00: Zempléni mozaik
18:30: Egyházi idő
19:00: Hír7
19:20: Műsorcsere
Február 25. kedd
18:00: Gazdasági magazin
18:30: Zempléni mozaik
19:00: Hír7
19:20: 180 perc a Magyar Kultúra
jegyében
Február 26. szerda
18:00: Zempléni mozaik
18:30: Generációk nyugdíjasok
magazinja
19:00: Hír7
19:20: Gazdasági magazin
Február 27. csütörtök
18:00: Első kézből Hörcsik
Richárddal
19:00: Hír7
19:20: Építech építők magazinja
Február 28. péntek
18:00: Sportról-Sportra
18:30: Mecénás
19:00: Hír7
19:20: Filmek a Zemplén
Televízióban
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KAZINCZY-PORTRÉK RESTAURÁLÁSA
A Petőfi Irodalmi Múzeum – A
Magyar Nyelv Múzeuma gyűjteményében lévő Kazinczy-portrék restaurálás után visszakerültek múzeumunkba. De mit is jelent
pontosan, hogy egy festmény restaurálás során megújul? A válasz,
mint maga a restaurálási folyamat
is, összetett, hiszen nem egyszerű
egy több száz éves műalkotást részeire szedni, megtisztítani, a korábban keletkezett sérüléseket kijavítani, konzerválni, és újra, az
eredeti színvilágát visszaadva a látogatók elé tárni. Egy ilyen folyamat közben bepillantást nyerhetünk a műalkotás készítésébe, történetébe, részleteibe. Előkerülnek
olyan részletek, melyek az idők során elhalványodtak, kevéssé voltak
láthatóak, például a kép hátterének
egyes részletei. Olajfestményeken
a fedő lakkréteg az idők során besötétedik, így az alatta lévő festékrétegek színei elhalványulnak, ös�-

szemosódnak. Ezt a lakkréteget eltávolítva a restaurátor előtt megjelennek az eredeti színek, de a korábbi javítások, toldások is, melyeket különböző megvilágításoknál jól el lehet különíteni. A restaurátor feladata annak meghatározása, hogy a többféle szempont figyelembevételével, a kép történetiségének megőrzése – beleértve a
korábbi nem feltétlenül szakszerű
bejavításokat –, valamint az eredeti állapotot idéző esztétikai megjelenésének visszaállítása között
megtalálja azt az egyensúlyt, hogy
mind szakmai, mind a látogatók
szempontjából egyaránt megfelelő legyen a végeredmény. Sokszor
előkerülnek olyan hibák, szakadások, ráfestések, toldások, melyek
a kép múltjáról mesélnek, de szakszerűtlen megoldások miatt a jövőjét veszélyeztetik. Ilyenkor, persze megfelelő dokumentálás mellett, a korábbi javítások felbontá-

Kramer Jónás Gottlieb: Kazinczy
gyermekkori képmása 1763.

Restaurátor: Dicső Ágnes
festményrestaurátor

sa és újbóli, immár szakszerű javítása történt/történik meg. Ugyanez
vonatkozik a régi, eredeti vászon
megóvására is, ez esetben egy másik vásznat ragasztanak az eredeti hátoldalára, ezzel erősítve meg
annak tartását. Ezt a folyamatot
dublírozásnak nevezik. Ilyenkor
az ún. vakkeretet, melyre a vásznat eredetileg feszítették, szükség
esetén – ha elmozdult, deformálódott – kicserélik, és a megerősí-

tett vásznat újra kifeszítik, visszaadva a műalkotás eredeti simaságát, formáját. Ilyenkor van lehetőség a nem megfelelő képkeret kicserélésére is. Mindezeknek a végeredménye, hogy színeikben megélénkült, megújult képek kerülnek
a látogatók elé, s a szakemberek is
megismerik a művek eddig rejtett
titkait.
Kurucz Péter könyvtáros,
gyűjteménykezelő

A TECHNOLÓGIA LEHET ÁLDÁS, DE ÁTOK IS - 3. RÉSZ
ISMERETLEN ISMERŐSÖK – A KÖZÖSSÉGI MÉDIA VESZÉLYEI
A téma aktualitását és fontosságát úgy gondolom, nem kell különösebben megindokolnom, hiszen
az elmúlt pár évben a közösségi oldalak száma és az internetes aktivitás jócskán megnőtt. Magyarországon is nagyobb figyelemben részesül, mint néhány évvel ezelőtt.
Sokan a mai napig is pozitívan beszélnek erről az új technológiáról
és hiszik azt, hogy segít leküzdeni
olyan problémákat, mint a földrajzi és társadalmi távolság leküzdését és az információk szabad áramlásának biztosítását. Még néhány
évvel ezelőtt az is vitatott volt,
hogy létezik-e internetfüggőség és
érdemes-e külön diagnosztikai kategóriát adni ennek a kórképnek,
mára már általánosan elfogadott,
hogy ez a diagnosztikai kategória igenis megállja a helyét és jelen van. Egységes meghatározást
nem alkottak meg, de a DSM-5 kézikönyvben már 2013-ban bekerült az internetfüggőségnek a kategóriája és annak kritériumai.
Azt, hogy ki számít manapság
Facebook-függőnek nagyon ne-

héz megmondani, hiszen nem születtek rá
konkrét mérési eszközök, amivel be lehetne határolni. Az egyik
első tanulmány, amely
a Facebook addiktív
jellegét vizsgálta azokat az eredményeket
mutatták, hogy akik gyakran használják a Facebookot úgy, hogy
csak nézegetik, görgetik és másokkal tartják a kapcsolatot, ekkor elveszítik a kontrollt a használat felett (Elphinston és Noller, Freeney,
2011). Természetesen nem lesz
minden ember Facebook függő,
aki naponta több órát is eltölt előtte. Az elmúlt évtizedben a közösségi oldalak használatának időtartama exponenciálisan nőtt. A legfőbb hatásokat az internet a közösségekre, társas kapcsolatokra
gyakorolja. Egyre többen élik inkább az interneten a társas kapcsolataikat. Már az iskolás osztályok,
a baráti csoportok, a sport közösségek is hoznak létre zárt csoportokat a közösségi oldalak segítsé-

gével és beszélik meg
azokat, amit korábban
személyesen beszéltek
meg. Ma már elképzelhetetlen, hogy egy iskolás osztály ne csinálna
egy internetes csoportot.
A kutatások eredményei
ezen a téren megoszlanak mivel egyesek szerint gyengíti
a közösségeket, mások szerint pedig pont, hogy erősítik ezek a folyamatok a közösségeket. A Z generáció, akik a legfogékonyabbak
az elektronikai újításokra és azok
használatára. A Z generációba tartoznak az 1995-2010 között született gyermekek. Ők azok, akik már
egy olyan világban nőttek fel, ahol
az internet természetesnek számít
és ahol minden információ a zsebben lapul, mindössze néhány kattintás és ujjhúzás után elérhető az
okostelefonon, vagy a táblagépen.
Számukra az online tér már reálisabb, mint a valós világ, és teljesen mások az életviteli kompetenciáik. A legismertebb közösségi oldal, amelyen a felhasználók isme-

rőseikkel tarthatják a kapcsolatot
nem más, mint a Facebook. 2004ben egy iskolai projekt kapcsán
hozták létre, de 2008-ban már száz
millió főt számoltak, rá öt évre pedig ez a szám megnyolcszorozódott és napjainkban pedig 2,3 milliárd ember van beregisztrálva.
Különböző felhasználókat különböztethetünk meg. Leginkább kapcsolatok ápolására, fotók posztolására, barátok keresésére, játékra, de vannak, akik mások profiljának és tevékenységének figyelésére, társas hálózatok feltérképezésére használja. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek írásaimnak, remélem hasznosak voltak.
Készítette: Bernáth Dániel
Felhasznált irodalmak:
•
DSM-5 referencia kézikönyv
a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz.
American Psychiatric Association. Orliold
és Társai Kiadó (2014).
•
Rachel A. Elphinston and Judith
A. Freeney, és Patricia Noller (2011):
Australian Journal of Psychology

Gondolatok a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Krónikus Belgyógyászatáról
Mi emberek sokszor kritikusan
szóvá tesszük, ha valami nincs
rendben körülöttünk, vagy nem
úgy történnek a dolgok, ahogy mi
szeretnénk, ami nem baj, ha a jobbítás érdekében történnek. De észre kell vennünk a jócselekedetet,
az önfeláldozó munkát, azoknak a
dolgozóknak a munkáját, akik értünk, szeretteinkért éjjel-nappal és
ünnepnap is dolgoznak. Én meg
szeretném köszönni a Sátoraljaúj-

helyi Erzsébet Kórház Krónikus
Belgyógyászat Osztályvezető Főorvosának a magas szakmai hozzáértését. A betegek érdekeit szem
előtt tartva nem csak teszi a dolgát, hanem gyógyít és a hivatása
szabálya szerint szolgál. Köszönet a főnővérnek, aki fáradhatatlanul a szakma maximumát nyújtja. Mind emellett mosollyal, kézfogással, simogatással, jó szóval és
támogatással veszi körül a betege-

ket. Különleges tehetsége van ahhoz, hogy segítsen a betegek hangulatán és a fájdalom elviselésén.
A nővérek a nehéz fizikai munka
mellett szakmai hozzáértéssel komolyan veszik feladataikat. Szeretettel és humánusan vezetik le a
sokszor nyűgös betegek problémáját. Mindig rend, tisztaság és illat
uralkodik az osztályon. Végezetül
egy örök igazság:
„A szeretetnek nincs határa, nem

fogyhat el soha, hiszen minél többet adunk belőle, annál többet kapunk vissza.”
A krónikus belgyógyászaton ez
működik. Minden kedves dolgozónak kitartást, erőt, egészséget kívánok a további munkájukhoz 2020ban is.
Elismeréssel,
Rádainé Bodnár Katalin,
egy beteg hozzátartozója
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A hagyományoknak megfelelően idén is a városi kultúra napi ünnepségen adták át a Közművelődési díjat,
amit idén Bodnár László költő kapott meg. A Városvédő és Szépítő Egyesület és a város közös elismerését a
díj egyik alapítója, az egyesület örökös elnöke Brősztl Gyula kapta meg, a másik kitüntetett az INTERVOX
NŐI KAR lett.
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