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A hosszú, hideg, januári szür-
keséget töri meg a január 22. 
a Himnusz születésének nap-
ja, amely immár 29 éve a ma-
gyar kultúra ünnepe is.  Nem pi-
ros betűs nap a naptárban, de ek-
kor szerte a Kárpát-medencében 
díjakat, kitüntetéseket adnak át 
azoknak az embereknek, akik so-
kat tesznek azért, hogy megmarad-
jon, fejlődjön, átadható legyen szí-
nes kulturális kincsünk. Sátoralja-
újhelyen hagyományosan A Ma-
gyar Nyelv Múzeumában szerve-
zik meg a kultúra napi díszünnep-
séget, melyen  Szamosvölgyi Péter 
polgármester köszöntötte az részt-
vevőket. A város vezetője beszé-
dében a büszkeségről, az alázatról 
és a felelősségről szólt. A büszke-
ségről, amely minden magyar em-
bert el kell, hogy töltsön, ha arra 
gondol, hogy olyan nemzet tagja, 
amely számos értéket adott a világ-
nak ezer éven át. Kiemelte az alá-
zat fontosságát, amellyel minden-
kinek magához mérten kell szol-
gálnia országát, és a felelőssé-
get, amely kultúránk erősítése mi-
att minden emberben ott kell, hogy 

munkálkodjon.  Mindezt úgy, hogy 
számos nem csak a magyar, de az 
európai kultúrát is veszélyeztető 
hatás ér bennünket, amelyet csak 
erős, és szilárd alapokkal lehet ki-
védeni. A rendezvény főszónoka 
Prőhle Gergely a Petőfi Irodalmi 
Múzeum januárban kinevezett fő-
igazgatója volt. A korábban diplo-
mataként, németországi nagykö-
vetként, legutóbb pedig nemzetkö-
zi és európai uniós ügyekért fele-
lős helyettes államtitkárként dol-
gozó új vezető talán éppen ezek-
nek a munkaköröknek a tapaszta-

lataiból hangsúlyozta, hogy kultu-
rális értékeink mentén tudjuk iga-
zán meghatározni magunkat orszá-
gon és nemzeten belül és kívül. El-
mondta azt is, hogy a magyar kul-
túra ünnepe csak nyitánya annak a 
sok kerek évfordulónak, amelynek 
megünneplése újabb értékeket hoz 
majd előtérbe. Így az Arany János 
év, amely nagy költőnk születésé-
nek kétszázadik évfordulójára em-
lékezik, fontos feladatokat ad majd 
a Petőfi Irodalmi Múzeum és ez-
zel a két újhelyi filiája  A Magyar 
Nyelv  és a Kazinczy Ferenc Mú-

zeumoknak is. E mellett pedig Sza-
bó Magda születésének 100., Kas-
sák Lajos születésének 130., Ko-
dály Zoltán halálának 50. évfor-
dulójára is készülnek az intézmé-
nyek. „Csakis a földön járva, a 
már meglévő igények ismereté-
ben, azok finomhangolásával lehet 
eredményt elérni.” Zárta sorait az 
igazgató, aki ebben a minőségében 
Széphalmon tartotta meg első nyil-
vános beszédét. 

Hagyomány, hogy ezen a napon 
adják át a város Közművelődési dí-
ját. Idén ezt az elismerést Nyiri Pé-
ter kapta. A PIM A Magyar Nyelv 
Múzeumának főosztályvezetője 
Fehérgyarmaton született, német-
nyelv és irodalom szakos bölcsész 
diplomáját a Miskolci Egyetemen 
szerezte, jelenleg ugyanitt az Iro-
dalomtudományi Doktori Iskola 
tagja. 2008-tól dolgozik A Magyar 
Nyelv Múzeumában, 2013-től an-
nak vezetője. A Kazinczy Ferenc 
Társaság elnökségi tagja, jegyző-
je, a Múzsák Kertje és Széphalom 
Évkönyv szerkesztője, több kiállí-
tás rendezője.

A sátoraljaújhelyi önkormány-
zat januári testületi ülésén mó-
dosította a pénzben és természet-
ben nyújtható szociális ellátások-
ról szóló önkormányzati rendele-
tét.  Az önkormányzatok „telepü-
lési támogatás” név alatt többféle 
segélyt és támogatást tudnak meg-
állapítani.  Ahogyan tette ezt a Sá-
toraljaújhely önkormányzata is. Az 
elmúlt két év tapasztalatai után a 
Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság tagjai, a város Szociális Osztá-
lyának munkatársai, és a város fő-
jegyzőjének javaslatára módosítot-
tak egyes segélyek támogatási fel-
tételein, és a megállapított össze-
gek is növekedtek.  Többen töb-
bet kaphatnak - mondja Csernai 
Ferencné a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke.

Települési támogatást önkormány-
zatunk csak azoknak tud megítél-
ni, akik önhibájukon kívül rendkí-
vüli élethelyzetbe kerülnek, vagy 
koruknál, egészségi állapotuknál 
fogva nem tudnak munkát talál-
ni, vagy jövedelmi helyzetük alap-
ján vannak nehézségeik. Az elmúlt 
két év adatait vettük figyelembe a 

változásoknál is. Így a gyógyszer-
segély esetében, ahol azt tapasz-
taltuk, hogy kevés volt a támoga-
tásra fordítható összeg és kevesebb 
volt a támogatható személyek szá-
ma is. A módosítást követően azok 
váltak jogosulttá a támogatásra, 
akiknek a háziorvos által igazolt 
gyógyszerköltsége havonta mini-
mum 5700 forint, és a jövedelme 
nem éri el a mindenkori öregségi 
nyugdíj 150 és 250%-át attól füg-
gően, hogy családban vagy egye-
dül él, illetve 200, vagy 300%-át, 
amennyiben 70 éven felüli és csa-
ládban él, vagy nyugdíjas egyedül 
élő tartósan beteg, esetleg súlyo-
san fogyatékos. A támogatás ösz-
szege havonta minden esetben a 
háziorvos által igazolt gyógyszer-
költség 30%-a. Szintén tapasztala-
taink miatt változtattunk a lakás-
fenntartási támogatás megítélésé-
nek idején. Hat hónapról tizenkét 
hónapra változott az az idő, amíg 
egy család, vagy személy kaphatja 
ezt a segélyt.

Milyen támogatási formáknál 
növelték még az adható össze-
get?

Olyanoknak is adhat az önkor-
mányzat rendkívüli települési tá-
mogatás, akiknek sérelmére bűn-
cselekményt követtek el, vagyis 
rablás, lopás, betörés áldozatai 
lettek. Illetve olyan személy is for-
dulhat hozzánk segítségért, akinek 
önhibáján kívül szűnt meg a mun-
kahelye és átmenetileg semmilyen 
juttatást nem tud igénybe venni. Ez 
akkor fordul elő, amikor a munka-
hely még nem tudja kiadni a papí-
rokat az állami juttatás megigény-
lésére, de fizetést sem ad.

Van-e más segély, amelynek nőtt 
az összege?

Igen, a temetés után járó támo-
gatás. Ezt szintén jövedelmi hely-
zethez igazítva, számlákkal alátá-
masztva tudjuk megítélni. Viszont 
a korábbi 19.600 forint helyett 25 
ezer forintot tud adni az önkor-
mányzat. Remélem az új, kibővített 
és módosított rendelettel, több ké-
relmezőnek tudunk segíteni ebben 
az esztendőben.

Kassai-Balla Krisztina

Folyt. a 2. oldalon

Emeltük a rendkívüli élethelyzetre 
adott egyszeri támogatást 4 és 15 
ezer forint közötti összegre, illet-
ve 100 ezer forintot ad az önkor-
mányzat elemi kár esetén. Víz, tűz, 
viharkár és egyéb rendkívüli eset-
ben adhat ekkora összeget a város. 

A gyermekeket nevelők számára 
van-e valamilyen támogatási for-
ma, és ha igen annak összege vál-
tozott?

Igen van. Ez a beiskolázási segély. 
Ezt a támogatást is csak a minden-
kori nyugdíjminimumhoz igazított 
jövedelemhez viszonyítva kaphat-
ják a családok. Akkor viszont az 
általános iskolába járó gyermek 
után 6 ezer, a középiskolás után 10 
ezer, míg új lehetőségként a nappa-
li felsőfokú tanulmányokat folytató 
gyermek után 15 ezer forintot kér-
hetnek a szülők. Ez utóbbi új támo-
gatási forma, amelyet a bursa ösz-
töndíjpályázat mellett is kérelmez-
hetnek az újhelyi egyetemista, főis-
kolás diákok.

Van más, eddig külön nem fel-
tüntetett támogatási lehetőség?
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Kassai-Balla Krisztina

Ismert és elismert vezető, aki jó 
kapcsolatokat ápol más újhelyi in-
tézmények igazgatóival. Szatmá-
ri gyökereit nem feledve, Nyíri Pé-
ter ma már zempléni, újhelyi em-
bernek tartja magát, aki büszke a 
múzeum sikereire.  A Zemplén Te-
levíziónak így nyilatkozott: A mú-
zeum indulásakor a nulláról kezd-

tük, és egy csodálatos kihívás volt, 
a maga nehézségeivel, hogy fel-
építsük az intézményt. Szerencsére 
mindig voltak olyan szakmai part-
nereinek, akik segítették a munkát, 
így nagyon büszke vagyok arra, 
hogy 2015-ben múzeumpedagógiai 
nívódíjat kapott az intézményünk. 
A Városvédő és Szépítő Egyesü-
let, valamint az önkormányzat kö-
zös elismerését ketten kapták meg. 
Az egyiket újságunk munkatársa, a 
Zemplén Televízió szerkesztő-ri-
portere László Mária.  Munkatár-
sunk 2008-től dolgozik a Zemp-
lén Televízióban, mezőgazdasági 
szakközépiskolai és főiskolai ta-
nulmányai után találta meg a szak-
mát. Gyakorlati idejét töltötte a he-
lyi médiumnál, majd állást kapott 
a szerkesztőségben. Ahogyan az a 
helyi televízióknál megszokott a 
kultúrától a közéleten át a sportig, 

minden témával foglalkozik. Az el-
ismerés után ezt mondta: Soha nem 
szabad felkészületlenül érkezni egy 
riportra, de különösen igaz ez, ha 
kulturális témában forgatunk. El-
ismert színészekkel, zenészekkel, 
művészekkel találkozunk, akiknél 
egy rosszul feltett kérdés mindent 
elronthat, ám egy jó indítás után 
megnyílnak számunkra, és tartal-
mas anyagot tudunk összeállítani 
nézőinknek, olvasóinknak. Nekem 
ez mindig nagyon fontos. A magyar 
kultúra napi díszünnepség másik 
elismert kulturális szakembere Dr. 
Paholics Ildikó volt. A matemati-
kus-fizikus a felvidéki magyar kul-
túrát szolgálja, hiszen 18 éve tagja 
a CSEMADOK Alapszervezetnek 
Kisgéresen, ugyanitt szervezett 
asszonykórust Kisgéresi  Borcsák 
névvel. Munkája mellett a szabad-
idő hasznos eltöltésének híve, me-

folytatás

Jégkorong utánpótlás nevelés
indult

A jégkorong utánpótlás nevelés-
hez szeretne csatlakozni Sátoral-
jaújhely. Ezért a Zempléni Hiú-
zok néhány lelkes amatőr jégko-
rongozója részt vett a Magyar Jég-
korong Szövetség edzői tanfolya-
mán, és az U8 és U10 kategóriában 
elkezdte az edzéseket. A fiúk még 
a jégkorongsport megismerésénél 
járnak, de már meghívást kaptak 
korosztályos versenyekre. Az idei 
szezonban hétfőn és szerdán van-
nak az edzések. A haladók már ké-
szülnek első igazi területi hoki baj-
nokságukra, a kezdők a sport alap-
jaival ismerkednek.  Az edzők cél-
ja, hogy megalapozzák a helyi jég-
korongsport jövőjét, hiszen a most 
8-10 éves fiúkból kerülhetnek ki 
később a felnőtt hoki csapat tagjai.

Új partnerkapcsolat egy Szlovák 
településsel

A Rákóczi család, a várak és a ka-
tonai temetők is összekötik Sátor-
aljaújhelyt és a szlovákiai Zborót. 
A két település kapcsolatépítése 
az elmúlt évben kezdődött Szlo-
vákiában. A tárgyalások most ná-
lunk folytatódtak. Már a tavalyi 
találkozó során megfogalmazó-
dott az a cél, hogy szobrot állíta-
nak Zboróban II. Rákóczi Ferenc 
nagyságos  fejedelemnek az  egy-

kori Rákóczi kastély helyén. Az 
emlékmű elkészítéséhez Sátoralja-
újhely egyik civil szervezete is tá-
mogatást ad, így várhatóan már ez 
évben elkészül a Rákóczi szobor.  
Zboró polgármesterének Jan Luk-
ácsnak további elképzelései is van-
nak a két város partnerségének je-
gyében. Bízom benne, hogy ez az 
együttműködés, amely csak most 
indul, folytatódni és erősödni fog. 
A történelmi szálak mellett példá-
ul a kulturális területeken is. Köz-
ségünk 14 éve valósít meg euró-
pai uniós projekteket. Így ez is az 
egyik lehetséges módja az együtt-
működésnek. 

Fülbemászó dallamok

Látványa megnyugtató, a zené-
je szórakoztató. Zenés vízjátékot 
először 2006-tól élvezheti hely-
ben is  az újhelyi közösség, ekkor 
épült meg az első ilyen turista lát-
ványosság a városban. Az elmúlt 
egy évtizedben frissítettek az elő-
re beprogramozott zenei kínálaton, 
de ami az ide látogatóknak min-
dig új, a szökőkutat többször fel-
kereső helyieknek talán már unal-
mas. Most itt az alkalom a változ-
tatásra. A polgármesteri hivatal 
szabad kezet ad, döntsék el az itt 
élők, milyen dallamok szóljanak 
a zenélő szökőkútnál.  Az ötlete-
ket a pmtitkarsag@satoraljaujhely.
hu e-mail címre várják. Az első tíz 

zeneszám, mely a legtöbb ajánlást 
kapja egy szavazásban vesz részt, 
így ezekből kerülnek majd  ki azok 
a muzsikák, melyekhez új progra-
mot készíttetnek. 

Ellopott évek - a történet
folytatódik

A kormányzat által 2015-ben 
meghirdetett és 2017. február 25-
ig meghosszabbított GULÁG–
GUPVI Emlékév keretében készí-
tett filmet a Hercegkútról kény-
szermunkatáborba hurcolt sváb 
származású emberekről a Zemplén 
Televízió két munkatársa. Az Ello-
pott évek–hercegkútiak kényszer-
munkatáborban a Szovjetunióban 
címmel   a dokumentumfilm foly-
tatását is elkészítették.  A korábbi 
film a túlélők visszaemlékezése-
it tartalmazta, míg a legutóbbi ar-
ról szól mi történt a faluban az el-
hurcolás éveiben. A hozzátartozók 
mesélnek az őket ért traumákról, 
megpróbáltatásokról, melyet negy-
ven év hallgatás követett.  Az EM-
BERI ERŐFORRÁS TÁMOGA-
TÁSKEZELŐ támogatásával ké-
szült filmet február 25-én mutat-
ják be a Zemplén Televízióban, és 
a Latabár Moziban. 

HÍREK RÖVIDEN

lyet az asszonykórus szervezésé-
ben, a magyarság felvidéki erősí-
tésében találta meg. Az ünnepséget 
az Arany János Évhez kapcsolód-
va a Latabár Teátrum irodalmi-ze-
nei összeállítása zárt.

Kassai-Balla Krisztina 
foto: facebook/SzamosvolgyiPeter

HIRDETÉS

Bővebb információ:

http://www.
uni-miskolc.hu/
felvetelizoknek
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BEMUTATKOZIK A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET

„Vajha Moldvának kies parlagjai, 
A’ Meddig terjednek a ’Pontus hab-
jai, Magyar Koronánknak árnyé-
kába menne, S a’ Tsángó Magyar 
is Polgártársunk lenne!” (Ma-
rosvásárhelyi Gondolatok 1798) 

Csokonai Vitéz Mihály számá-
ra bő 200 éve nem volt kérdé-
ses a moldvai csángók szárma-
zása. Napjaink Romániája azon-
ban magyar önazonosságukat 
hivatalosan továbbra sem is-
meri el. Szövevényes történetü-
ket a Keleti-Kárpátokon túl szin-
te a honfoglalástól betelepítések, 
háborús üldöztetések alakították 
Moldvában, a Gyimesekben létre-
jött, római katolikus csoportjaik-
ban, de jutott Brassó környékére, 
a Barcaságba is. Utóbbiak a szé-
kely nyelvet beszélő, evangélikus, 
hétfalusi csángók csoportjába tar-
toznak. A magyarsághoz szinte 
csak a csíksomlyói búcsú kapcsol-
ta őket. Zárt közösségeik mintegy 
harmada a magyar nyelv és népze-
ne archaikus állapotát beszédjeik-
ben, énekeikben napjainkig híven 
őrzik. Mint például a Moldva déli 
feléből, a Bákó közeli Forrófalvá-
ról, a Széptan Alapfokú Művésze-
ti Iskola vendégeként érkezett Fő-
nix Hagyományőrző Együttes tag-
jai is, akik sátoraljaújhelyi, szép-
halmi, valamint bodroghalmi fel-
lépéseik során nagy sikerrel adtak 
ízelítőt az igen gazdag csángó-ma-
gyar népi hagyományokból. Már 
a csoport elnevezése is egy erős 
szimbóluma annak, ahogy a főnix 
madár pusztulása után képes fel-
támadni és újjászületni a hamva-
iból, úgy kell újjá születnie, ön-

magát újjá építenie a csángó-ma-
gyar hagyománynak is. A kereszt-
szülők hálózata a moldvai magyar 
gyermekek taníttatására egy évti-
zede Böjte Csaba szavára szerve-
ződött Magyarországon. Moldvá-
ban mintegy kétezer gyermeket a 
Romániai Magyar Pedagógusok 
Szervezete szakmai irányításával 
a magyar nyelvre és a csángó ha-
gyományokra jelenleg 30 oktatá-
si helyszínen közel 50 tanár és ha-
gyományőrző tanít. E sorok író-
ja 2013-ban a keresztszülők egye-
sülete közvetítésén keresztül ju-
tott el választott keresztlányához 
Forrófalvára, az akkor 12 eszten-
dős Butac Lídia Ritához, vala-
mint mentorához, Antal Vajda Já-
noshoz. Az elmúlt évben Forrófal-
ván, a pár órára korlátozott szemé-
lyes találkozás Ritával és az ép-
pen a hagyományőrzők foglalko-
zását vezető mentorával oly szívé-
lyes és őszinte volt, hogy a közel-
jövőre gyakorlati tervek születtek. 
A vendéglátó Széptan Alapítvány 
a Főnix-egyesület bécsi meghívá-
sát használta fel arra, hogy a forró-
falviak utazását két napra megsza-

kítva, zempléni fellépéseket szer-
vezzen. A csángó-magyar hagyo-
mányőrzőkkel tartott a keresztszü-
lők nagy-nagy örömére az ügyesen 
táncoló, furulyázó és szép hangon 
éneklő Rita is. Sátoraljaújhelyen, a 
Városháza dísztermében az együt-
tes a forrófalviak, magyarfalusiak 
díszes népviseletében az előadott 
népdaloknak, altató-, balladai-, 
egyházi énekeknek, furulyajáték-
nak a műsor első felében egy élő 
guzsalyos adott keretet, a szóvivő 
Antal Vajda Jánosnak pedig lehe-
tőséget arra, hogy a közreműkö-
dőket bemutatva népi szokások-
ról csángó nyelven szóljon. Az 
est második felét pedig a moldvai 
csángó táncokat jellemző közössé-
gi jellegű, harmonika és dob kísé-
retes körtáncok, valamint a páros 
tánccal ötvözött körtáncok alkot-
ták. Antal Vajda János, közvetlenül 
a csoport indulása előtt azt mond-
ta a telefonba, hogy testvértalálko-
zóra jönnek Zemplénbe. Abban, 
hogy a szándék valóra vált, a Ha-
lom Dalkör, valamint vezetőjének, 
Tar Mihálynak, valamint az együt-
tes fellépéseit szervező Hegyes 
Évának elévülhetetlen érdeme van. 

A forrófalviakat köszöntő Bod-
rog-közi dalcsokraikkal, valamint 
a vendégek szívélyes bodroghalmi 
fogadtatásával valóban forró han-
gulatú testvértalálkozó jött létre. A 
lelkes, eltökélt szereplők, szerve-
zők a folytatást tervezik, ugyanis 
tisztában vannak azzal, hogy a tét: 
a megmaradás. Sütő András intő 
szavaival: „Az anyanyelv és a ze-
nei anyanyelv páros szárnya révén 
lehetünk önmagunk. Bármelyiktől 
fosztana meg a sors, bénák mara-
dunk.”

Dombóvári János

Városunk legrégebbi civil szer-
vezete a Városvédő és Szépí-
tő Egyesület. Munkájukat több 
mint 29 éve fejtik ki szerte a vá-
rosban. Számos rendezvény há-
zigazdái, elindítói, településünk 
műemléki épületeinek felújításá-
nak kezdeményezői. Tekintsünk 
hát vissza az immár három évtize-
des civil szervezet munkájára, is-
merkedjünk meg indulásával, és 
az azóta végzett tevékenységük-
kel. Az  egyesület szervezését 11 
fővel 1988. június 21-én megala-
kult Városvédő és Szépítő Egye-
sület Szervező Bizottsága kezd-
te el. Ennek a bizottságnak a fel-
adata volt az alakuláshoz szüksé-

ges bejelentések meg-
tétele a hatósági osz-
tályokon, a leendő ta-
gok szervezése, belépé-
si nyilatkozatok készí-
tése. Az egyesület cél-
ja, hogy az egyesületbe 
tömörítse mindazokat, 
akik készek önzetlenül 
tevékenykedni, segítik 
az építészeti és környe-
zeti, természeti értéke-
ink megőrzését, korsze-
rű, esztétikus fejleszté-
sét, ápolják a lakóhely 

sa. Számos rendezvény házigazdái 
máig, vagy támogatásukkal segítik 
azok lebonyolítását: Magyar Kul-
túra Napja, az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc alkalmából 
megemlékezés, koszorúzás, Már-
cius 23. II Rákóczi Ferenc szüle-
tésének évfordulója alkalmából 
szervezett vetélkedő, Fényes Új-
hely, Fényes Zemplén vetélkedő, 
Szepsi Laczkó Máté emléktáblánál 
ünnepség és koszorúzás, Hősökről 
való megemlékezés a város kato-
natemetőjében. Az elmúlt években 

a fiatalok, gyermekek felé is for-
dult az egyesület. Pályázati forrás-
ból többször szerveztek már nyári 
tábort Kovácsvágáson sátoraljaúj-
helyi fiataloknak, akikkel hagyo-
mányos kézműves foglalkozáso-
kat, hegyközi, zempléni kirándu-
lásokat szerveztek, és Újhely törté-
nelméhez kapcsolódó előadásokon 
vehettek részt. Az egyesület eddi-
gi tevékenysége során igyekezett a 
nagy múltú Sátoraljaújhely hagyo-
mányait védeni, megőrizni, jó pél-
dával elől járni. Szándékuk a vá-
rosért érzett felelősség, az egész-
séges lokálpatriotizmus érvényesí-
tése. A városvédők egyesületének 
elnöke Brősztl Gyula, aki hosszú 
ideje irányítja, vezeti a szervezetet.  
Szeretnék, ha az itt lakók, nagy 
elődünk Kossuth Lajos szavait val-
lanák magukénak:

„Büszke vagyok arra, hogy maga-
mat újhelyi magyar embernek ne-
vezhetem."
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Kassai-Balla Krisztina

hagyományait, erősítik a lakos-
ság szeretetét a szülőhelyhez, ott-
hont adó környezetéhez Sátoralja-
újhely városban. Az alakuló köz-
gyűlés 1988. október 10-én volt, a 
belépett tagok 37 egyéni tag, 6 jogi 
személy, összesen 43 fő.   Az el-
múlt években számos városi intéz-
mény felújításához járultak hozzá: 
Magyar Kálvária felújítása, Hő-
sök temetőjénél végzett felújítási 
munkák, emléktáblák elhelyezése, 
Millecenteneráiumi tér kialakítása, 
közel 100 db virágosládák kiosztá-
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Sátoraljaújhely impozáns épü-
lete a vasútállomás mellett ta-
lálható műemléki védettség alatt 
álló Bortemplom. Építéstörténe-
te egészen 1911-ig nyúlik vissza. 
A Tokaj-hegyaljai borkereske-
delem központja volt egykoron, 
ma felújításra vár. Az elmúlt év 
szeptemberében a Kulturális 
Örökség Napjai országos ren-
dezvénysorozat keretében a PIM 
Kazinczy Ferenc Múzeum szer-
vezésében nyitotta meg kapuit az 
érdeklődők előtt. Az eseményen 
Jósvainé Dr. Dankó Katalin ré-
gész, műemlékvédelmi szakmér-
nök ismertette építéstörténetét, 
hasznosítását.

1911-ben a fi loxéra vészt követő 
szőlőtelepítés idején határozza el 
a királyi vezetés, hogy az ország-
ban minden jelentősebb borvidé-
ken Magyar Királyi Állami Köz-
pincét építenek. Többek között Ba-
dacsonyban, Pécsen, Beregszászon 
és Sátoraljaújhelyen. A gazdasá-
gi fellendülés időszakában a bor-
termelés felvirágoztatása és bor-
kereskedelem elősegítése volt a 
cél.  Ekkor 10 közpince volt ha-
zánkban, de az egyetlen település 
ahol bortemplomnak nevezték az 
épületet, az Sátoraljaújhely. 1911-
ben Lónyai Ferenc az akkori sző-
lészeti-borászati szakma igazga-

A BORTEMPLOM TÖRTÉNETE

tója és Dókus Gyula alispán hatá-
rozták el  a sátoraljaújhelyi köz-
pince építését. Kezdeményezésü-
ket a város is támogatta és átadott 
egy jelentős területet a vasút mel-
lett. Ekkor ez a terület még hathá-
zas terület volt, ami arra utal, hogy 
üres telkek álltak itt, csupán hat 
helyen voltak házak. Az építkezés-
sel Váczy-Hübschl Kálmánt bízták 
meg, aki már ’11 nyarára elkészült 
a tervekkel. Az épület formavilága, 
tornyával és kis fi óktornyaival az 
újhelyieknek a kalotaszegi temp-
lomokat idézte. A borpince építése 
teljesen eltért a Tokaj-Hegyalján 
szokásos pincekészítési eljárástól. 
Nem lyukpince készült, hanem ki-

termelték a több mint 37 ággal ren-
delkező pince méretének megfe-
lelő földmennyiséget, kőből meg-
építették a főfalat, téglából pe-
dig a közfalakat és az osztófala-
kat.  A pince már új vasbeton tech-
nológiával készült. Az igazgatási 
épület, melyben irodákat, lakáso-
kat, vendégszobákat alakítottak ki 
részben ráépült a pincére.  A pin-
ce, az igazgatási épület valamint a 
mosókonyhának, személyzeti la-
kásoknak valamint a borkészítés-
hez tartozó tevékenységek elvég-
zésének helyt adó alagsor összekö-
tésben volt egymással. A Közpin-
ce 1914-ben kezdte meg működé-
sét. A kinek nem volt saját pincé-

A mogyorós pele lett az év em-
lős állata. A Magyarországon vi-
szonylag gyakori rágcsáló, test-
hossza 5-7 centiméter, farka 6-8 
centiméter hosszúságú. Testtöme-
ge 15-25 gramm. Bundája vörö-
sessárga. Feltűnően nagy fekete 
szeme éjszakai életmódjára utal. A 
mogyorós pele az erdők lakója, de 
előfordul parkokban, cserjésekben 
is. Októberben téli álomba merül, 
ilyenkor szívverése rendkívül le-
lassul, óránként csupán egyet ver. 
Téli álma áprilisig tart. Ez a csöpp-
nyi rágcsáló lett a 2017-es év em-
lőse. Két hazánkban élő fajtársához 
az erdei peléhez és a nagypeléhez 
viszonyítva rendkívül kicsi. Teste 
mindösszesen 5-7 centi.  Hegyessy 
Gábortól az Abaúj-Zemplén Érté-
keiért Közhasznú Egyesület tagjá-
tól, a Kazinczy Ferenc Múzeum bi-
ológusától megtudtuk azt is, hogy 

a Zempléni- hegységben mindhá-
rom pelefaj viszonylag erős állo-
mánnyal rendelkezik, mivel élet-
módjuk az erdőkhöz kötött. A mo-
gyorós pele azonban a folyók part-
ján, így a Bodrog mentén is meg-
található, de szívesen húzódik meg 
a cserjésekben is. Évente két alak-
lommal hozza világra utódait. Sza-
pora állatról van szó. Egyszerre 
öt-hat kispele is születik. Kölyke-
it elkészített fészkében hozza vi-
lágra. A mogyorós pele éjszakai 
életmódot folytató állat, ám ősszel 
a termések érésekor, amikor ké-
szül téli álmára napközben is talál-
kozhatunk vele. A mogyorós pele 
mérsékelten védett faj. A rágcsá-
lót a Földművelésügyi Minisztéri-
um vadonleső programja jelölte az 
év emlősének. A 2014-ben indított 
kezdeményezés célja az adott év-
ben kiválasztott faj népszerűsíté-

se, társadalmi elfogadottságának 
segítése. Az Abaúj-Zemplén Érté-
keiért Közhasznú Egyesület össze-
gyűjtötte a 2017-es év élőlényeit: 
tengelic, nagy szarvasbogár, vadal-
ma, mocsári béka, mogyorós pele, 
világító tölcsérgomba, hóvirág.

je, bevihette borát, kezelték, tárol-
ták és segítették az értékesítést. A 
pincében hajdanán 11 ezer hektoli-
ter bort és 400 ezer palackot tárol-
tak. A pince életét a világháború,  
majd a Trianoni szerződés megtör-
te. A vasútvonalak szétszakítása, a 
város perifériára kerülése vissza-
vetette a borkereskedelmet, borá-
szati szerepe azonban még a II. vi-
lágháború végéig megmaradt. Vál-
tozást 1949 hozott az államosítás-
sal, valamint azzal, hogy Sátoralja-
újhely elvesztette a megyeszékhe-
lyi rangját. A bortemplom üzemel-
tetését a Tokaj-hegyaljai Borkom-
binát vette át. Funkcióját igyeke-
zett megtartani, de már nem tudta 
ugyanazt a szerepet betölteni, mint 
a háború előtt. A privatizáció során 
a Tokaj Oremus Kft. tulajdona lett, 
mely részben még használta. Ké-
sőbb szétvált a pince és az igazga-
tósági épület tulajdonjoga. Több 
éves hányadtatás után a tulajdo-
ni viszonyok tisztázódtak. A város 
önkormányzata 2014-ben megsze-
rezte az épület 50%-át. Készülnek 
a hasznosítási tervek, így várható-
an néhány éven belül régi pompá-
jában tündökölhet a Tokaj-hegyal-
jai borok temploma.

László Mária
fotó: Dull György, LM

Legyük rájuk idén különös tekin-
tettel, védjük, csodáljuk őket, és 
óvjuk élőhelyeiket – tanácsolják a 
helyi természetvédők.

László Mária
fotó: AZÉRTKE

AZ ÉV EMLŐSE A MOGYORÓS PELE

Az épület hátsó homlokzata, 2016.
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Hétköznapi időnyerő:

A hétköznapok során a legjobb 
időnyerő barátunk a rutinjaink. 
Gyerekkel vagy gyerek nélkül, de 
a rutinok, a hétköznapi ismétlődő 
cselekvéseink automatizálása időt 
takarít meg számunkra. Gyermek 
nélkül a saját magunknak kialakí-
tott rutinok adnak keretet a napok-
nak, teszik kiszámíthatóvá életün-
ket sajátmagunk és mások számá-
ra egyaránt. Mennyivel könnyebb 
egy olyan emberrel egyeztetni ta-
lálkozót, aki tisztában van vele, 
hogyan telnek napjai! Egy munka-
hely, iskola képes megadni a kere-
tét a nap nagy részének, de a többi 
idő még mindig rajtad áll. A regge-
li, esti rutinok kialakítása nagyban 
megkönnyíti az életet bármilyen 
életszakaszban. A fi x beosztással 
rendelkező dolgozók, tanulók ta-
lán könnyebb helyzetben vannak 
ebben az ügyben: Tudják, mikor-
ra kell elkészülniük, mikor érkez-
nek haza, és a lefekvések időpont-
ját is determinálja a reggeli indu-
láshoz kalkulált ébredési időpont. 
A „szabadúszók” viszont hajlamo-
sabbak elcsúszni: Nem kell idő-
re menni, „előttünk az egész nap”, 
így előfordulhat, hogy annak el-
lenére sem végzünk dolgainkkal, 
hogy rengeteg időnk lett volna rá. 
Kisgyermek mellett még fontosab-
bak a rutinok a hétköznapokban.

A kiszámíthatóság lételeme egy 
csecsemőnek, kisgyermeknek. 
Tudja az események sorrendjéből, 
hogy mikor mi következik, így 
ahogy növekszik, önmaga is egy-
re inkább elsajátítja a szükséges lé-
péseket. Sok konfl iktusnak is ele-
jét vehetik így a szülők, hiszen a 
gyermek tudja, hogy mikor mi-
nek van épp ideje. Kiszámíthatósá-
got és biztonságot nyújtanak a ru-
tinok a gyerekek és a szülők szá-
mára egyaránt. Mi, felnőttek pedig 
ha a folyamatosan ismétlődő mun-
kákat, feladatokat egyszerűsítjük, 
automatizáljuk, rutinfeladattá tesz-
szük, akkor a komolyabb gondol-
kodást igénylőkre tudunk fi gyelni. 
Én minden házimunkában kialakí-
tottam a rutinjaimat a saját helyze-
temre, körülményeimre szabva, il-
letve megvan a reggeli és esti ruti-
nom egyaránt. Persze a saját rutin-
jait mindenki maga tudja meghatá-
rozni, nincs általános recept, csu-
pán útmutatások. Először ugyan 
nehéz átgondolni, egyszerűsíte-
ni, automatizálni, de ha képesek 
vagyunk a helyes rutinjainkkal is 
rendszert vinni a hétköznapokba, 
akkor megtaláltuk a legnagyobb 
időnyerőt magunk számára.

és Börtön először volt házigazdája 
az eseménynek, de talán nem utol-
jára. A szervezők mindent meg-
tettek, hogy jól érezzék magukat 
a versenyzők, kísérők egyaránt.

Pálné Zavanyi Éva
anyutervez.com

a ruti nok

Több mint 135 rendőr, tűzoltó, ter-
rorelhárító, vámos volt egyszerre 
egy időben a sátoraljaújhelyi Ma-
gas-hegyen. Szerencsére nem egy 
rendkívüli vészhelyzet miatt gyűl-
tek össze a Kalandparkban janu-
ár 12-én, hanem mert itt szervez-
ték meg a 22. Országos Meghí-
vásos BM Sí- és Snowboard Ver-
senyt, amelyre közel 40 szervezeti 
egység tagja adta le nevezését.  Így 
a Terrorelhárítási Központ, rend-
őrség, katasztrófavédelem, Alkot-
mányvédelmi Hivatal, büntetés-
végrehajtás, vízügyi igazgatósá-
gok munkatársai csatoltak sícipőt, 
és csúsztak le a Hommonay Nán-
dor sípályán. Egyéni futamon óri-
ás-műlesiklásban öt, illetve há-
rom korcsoportban hirdettek ver-
senyt. A Sátoraljaújhelyi Fegyház 

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes fő-
tanácsos parancsnok elmondta: A 
tavalyi szezonban sajnos elmaradt 
a verseny, így idén még jobban ké-
szültünk rá. A pálya kiváló, mi a 
többi feltételhez tettük hozzá a ma-
gunkét, azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy itt találjon otthonra ez a 
sportverseny. Korábban ausztriai 
sípályákon vágtak neki a lejtőknek 
az egyenruhások, ám a Sielj Itt-
hon! kezdeményezés elindulásától 
immár hat éve a hazai pályákat ré-
szesít előnyben a Magyar Rendé-
szeti Sportszövetség. Eplény után 
kipróbáltuk a sátoraljaújhelyi ka-
landparkot és azt kell mondanom, 
hogy az általunk ismert osztrák pá-
lyáktól jobbak vagyunk Magyaror-

szágon. Többen el tudnak jönni, ol-
csóbb a szállás, így sokkal maga-
sabb a jelentkezők száma - mond-
ta Vincze P. Márton a Sportszövet-
ség ügyvezető elnöke. A helyi pá-
lya előnyét élvezhették a verse-
nyen induló sátoraljaújhelyi rend-
őrök, börtönőrök, akik között több 
korábbi kategória győztes is volt. 
Ám idén csak ketten állhattak do-
bogóra a hazaiak közül, Séra Csa-
ba a sátoraljaújhelyi rendőrkapi-
tányság helyettes vezetője sí kate-
góriában harmadik, míg Kozák Fe-
renc snowboard kategóriában első 
helyezett lett.

Kassai-Balla Krisztina
fotók: Zemplén Kalandpark, ÚK, 
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TISZTELGÉS A TÖBB MINT 150 ÉVES ÚJHELYI SAJTÓ ELŐTT

Milyen volt az élet a 19-20. szá-
zad fordulóján Zemplénben, Sá-
toraljaújhelyen? Sorozatunk egy 
érdekes időutazás a korabeli he-
lyi lap hasábjainak segítségével. 
Nézzük most meg, milyenek vol-
tak a HAJDANI FEBRUÁROK

„Felsült csaló. E napokban egy 
mesterinas állított be az újhelyi 
Reichard-féle zálogüzletbe, kezé-
ben egy súlyos bőrönddel, mely-
re 5 ft-nyi kölcsönt kért, állítván, 
hogy őt a műhelybeli egyik le-
gény küldötte, hogy a zárt koffer 
a legény értékes ruhaneműit tar-
talmazza. A nagy súly után ítélve 
csakugyan föl lehetett tenni, hogy 
annyi ruha megérhet öt pengőt, de 
tán még többet is; hanem a zálogos 
mégsem volt annyira naiv, hogy 
blindbe megadta volna a kért köl-
csönt. Egy zárba illő kulccsal föl-

nyitotta a koffert, melyben egy fa-
tuskó volt. Az ügy a rendőrségnél 
folytatódik.” (Zemplén 1892. 8. sz. 
febr. 21.)

„Szökött rab. Springer Hugó asz-
talos-segédet, a rendőrség előtt kü-
lönben ismert tolvajt, lopás bűntet-
téért az újhelyi törvényszék annak 
idején három évre elítélte, s fogsá-
gát az itteni ker. börtönben töltöt-
te. Ez a Springer f. hó 11-én a bör-
tönépületnek egyik szuterén helyi-
ségében többedmagával fát vágott. 
Délfelé, szokás szerint megszólalt 
az ebédre hívó harang, a rabok a 
favágást abbahagyták, s a helyisé-
get a felügyelő börtönőrrel elhagy-
ták, észre sem véve hamarjában, 
hogy Springer hátramaradt. Így 
történt aztán, hogy a szökés ter-
vét már jó előre kifőzött Springer a 
szuterén helyiségből bejutott a ket-

tős vasráccsal ellátott ablakon át a 
Teich Ignác kertjére néző, kamará-
nak használt, pinceház-szerű hely-
re. Itt a gyengén beékelt vasrács-
ok kifeszítése csak könnyű munkát 
adhatott neki, merthogy a szüksé-
ges szerszám is kéznél volt. Csak 
egy jó negyedóra múltán, s abból 
vették észre szökését, hogy a csaj-
kákban kiosztott rab-ebédből egy 
porció érintetlen maradt. Akkor 
már üthették a Teich-kertjén végig, 
s a kőfalon át a Bercsényi utcában 
eltűnt lábainak nyomát. Persze a 
hajsza úgy a rendőrség, mit a fog-
házőrök részéről nyomban megin-
dult, azonban máig is eredményte-
lenül. Mindössze csak annyit álla-
pítottak meg, hogy kevéssel szö-
kése után látták Borsiban és Szög-
ben a rabruhás gazembert. Külön-
ben keresik mindenfelé.” (Zemp-
lén 1892. 8. sz. febr. 19.)

Hirdetés - Abonyi D. Mór és veje 
a „Koronához” címzett szállodát 
Csernyiczky Mihály volt bérlőtől 
átvette, átalakíttatta, ízletes ma-
gyar konyha, finom italok várják a 
vendégeket, bankettek rendezését 
is elvállalja. (uo.)

Február 3-án volt a dohánygyá-
ri munkásnők táncvigalma, a szín-
házteremben, amely sokkal jobban 
sikerült, mint a tavalyi. Jelen volt 
a dohánygyár teljes gárdája, élén 
az igazgatóval. A meghívott kassai 
dohánygyár is képviseltette magát. 
52 pár járta az első négyest. Má-
nyi Lajos bandája muzsikált. kivi-
lágos-kivirradtig tartott a vigalom. 
(Zemplén 1894. 6. sz. febr. 11.)

Gyűjtötte és közzéteszi: 
Dr. Csorba Csaba

Sátoraljaújhely, mint vármegye 
központ színes és igényes kul-
turális kínálattal rendelkezett. 
Pezsgő színházi és zenei élet, 
kulturális körök, civil és egyhá-
zi szerveződések működtek itt. 
A trianoni döntés e kulturális 
centrum szerepét is visszavetet-
te, ám csak egy időre. A csonka 
Zemplénben is megtalálta helyét 
és központi szerepét. Erre utalnak 
sajtótörténeti emlékei is, amelyet a 
Kazinczy Ferenc Múzeum munka-
társa Godzsák Attila gyűjtött ösz-
sze. A havilapok, napilapok, hos-
szabb-rövidebb ideig megjelenő 
helyi sajtóorgánumok áttekintése 
után, melynek részleteiről januári 
számunkban olvashattak, most né-
hány tematikus kiadványt ismer-
hetnek meg olvasóink. Jelentek 
meg különböző tematikus újságok 
is pl. az iparhoz kötődően, a Gaz-
dasági Egyesületi Értesítő (1879-
1891), Gazdasági Értesítő (1893-
1916), Az Ipar (1911-1912) és a 
Közérdek (szintén ipari és keres-
kedelmi lap) (1893-1905), mely-
nek közben Zempléni Hirlappá 
változott a címe. Gyümölcsészeti 
Tájékoztató címmel is jelent meg 

beszédes című újság 1939 és 1944 
között. Zempléni Gazda névvel pe-
dig mezőgazdasági szaklap műkö-
dött a városban, 1921 és 1944 kö-
zött. De jelent meg újság Sátoral-
jaújhelyen Útmesterek lapja cím-
mel is, mely műszaki, útügyi és 
közgazdasági szaklap volt (1909-
1915), utána Nagymihályon jelent 
meg a lap, majd 1916-tól Ungvá-
ron. Az iskolaügy köré csoporto-
sulva először a zsidóságnak jelent 
meg két rövid életű lapja, a német 
nyelvű Jüdischer Schulbote (1865-
1867) és az Izraelita Magyar Nép-
tanító (1866-1867). Ezután Viribus 
Unitis címmel jelent meg oktatás-
ügyi lap 1872-ben. Majd a Zemp-
lén Megye Tanfelügyelőségének 
s a Vármegyei Általános Taní-
tóegyesületnek Hivatalos Lapja, 
mely 1903-ben mellékletként je-
lent meg 42-szer. Utána a Zemp-
lén Megyei Népoktatás jelent meg 
1907-ben, majd a Népiskolai tan-
ügy (1909-1910) és hosszú szünet-
tel a Közművelődés mely először 
heti, majd kétheti lap volt (1904-
1906; 1917-1918). Zempléni taní-
tó címmel pedig 1925 és 1936 kö-
zött működött az oktatással foglal-

kozó lap, de történeti szaklap sem 
hiányozhatott a város lapjainak kí-
nálatából. Adalékok Zemplén vár-
megye történetéhez címmel 1895-
től havi történettudományi folyó-
irat jelent meg 23 éven át. Dongó 
Gyárfás Géza felelős szerkesztésé-
ben, Matolai Ede és Dókus György 
főszerkesztésében. A Bodrogkö-
zi Kultúregyesületnek is volt hi-
vatalos lapja, a Zemplén mellék-
leteként 1930 és 1931 között Bod-
rogköz címmel. 1909 és 1938 kö-
zött pedig Báli Újság címmel je-
lent meg rendszertelenül a Sátoral-
jaújhelyi Atlétikai Club báljain egy 
báli közlöny. Sátoraljaújhelynek 
színes kínálata volt 1901 és 1936 
között színházi lapok tekintetében 
is. A 20. század első felében öt (a 
névváltoztatást figyelembe véve 
hat) színházi lap működött Sátoral-
jaújhelyben, ám ezek közül csupán 
egy volt hosszabb életű. 1901-ben 
indult és szűnt is meg a Szinházi 
Lapok, mely összesen 23 szá-
mot ért meg. Időben utána a Mai 
Szinlap volt a következő, amely 
39 számig jutott 1910. december 
7. és 1911. január 15. között na-
ponta jelent meg, mint az elődje. 
A soron következő lap a Saujhelyi 
Szinház volt, mely 1918-ban indult 
és vélhetően ugyanebben az évben 
is szűnt meg. Az 1925-ben indult 
Szinházi Újság kilenc számig ju-
tott, ezt követően 1927-ben jelent 
meg újra, hat lapszámmal. 1929-

ben indult el a már tartósabbnak 
nevezhető Újhelyi Szinházi Új-
ság, amely kisebb szünettel 1936-
ig működött, majd Szinház néven 
működött tovább, további 11 lap-
számot megélve, 1938-ig. (A helyi 
színházi újságokról bővebben le-
het olvasni: Godzsák Attila: Sátor-
aljaújhely színházügyének fél év-
százada. Adatok az épület, a sajtó 
és a színházi kapcsolatok 19–20. 
századi történetéhez. in.: Zempléni 
Múzsa 2016/2). A református egy-
házközösség is több lapot jelente-
tett meg a két világháború között. 
Református Egyházi Értesítő cím-
mel jelent meg először 1926 (?) 
és 1929 között, majd 1936-ban is-
mét ezzel a címmel református lap. 
Világosság címmel először 1938-
ban, ami egy évig maradt fenn, 
majd 1941-ben újra ezzel a cím-
mel jelent meg református újság 
a városban ünnepnapi rendszerte-
len megjelenéssel 1943-ig. 1944-
ben pedig Zempléni Reformátu-
sok Lapja címmel jelent meg re-
formátus újság. Érdekes adalék, 
hogy Tentamen néven volt egy kí-
sérlet, mely fiatal íróknak, költők-
nek adott teret, a lap két számot élt 
meg 1911-ben. Továbbá a Sátoral-
jaújhelyi leventék számára is meg-
jelent egy lapszám Szebb Jövőt 
címmel 1938 áprilisában, melyből 
évente 10 számot terveztek kiadni, 
de végül csak az első szám jelent 
meg.   

fotók: Dull György gyűjteménye

Godzsák Attila
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Február 11. szombat
18.00: Zempléni portré: Fraknói 
Vilmos díjazott dr. Szabó Irén
18.30: ZemplÉNélmény: XX. 
Gyermek Szólótánc Fesztivál 
19.00: Megyei Híradó
19.30: Doni Hősök Emléktúra 
Február 12. vasárnap
18.00: Éven történt
18.40: Zemplén Zenéi. Csángó est 
Sátoraljaújhelyen
Február 12. hétfő
18.00: Élet a hegyen. Zemplén 
Kalandpark télen
18.30: Zempléni Mozaik: 
Zemplén jövője – polgármesterek 
találkozója 
19.00: Hír7
19.30: Bor és Kultúra 
Sárospatakon 
Február 14. kedd
18.00: Első kézből Beszélgetés 
Aros Jánossal Sárospatak 
polgármesterével
18.30: 180 perc a Magyar Kultúra 
Jegyében. Lepkék szárnyán
19.00: Hír7
19.20: Kalandozások a 
Borvidéken – Eger
Február 15. szerda
18.00: Közügy Sárospatak 
18.30: BM Sí – és Snowboard 
Verseny Zemplén Kalandparkban
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere
Február 16. csütörtök
18.00: Comenius Campus 

tanszálló bemutatkozó
18.30: Terápia – Jó móka a Jóga 
 Élet-forma váltó program
19.00: Hír7
19.30: Kipufogó
Február 17. péntnek
18.00: Sportól-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.30: Zempléni portré. Derczó 
István vállalkozó
Február 18. szombat
18.00: Az év főkertésze Ágoston 
András. 
18.30: ZemplÉNélmény 
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta – válogatás a hét 
magazin műsoraiból
Február 19. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Gyermek Szólótánc 
Fesztivál Örökös Asztaltársaság 
Gálaestje 
Február 20. hétfő
18.00: Zempléni Mozaik: 
Madárparadicsom a Bodrogon 
Mozdulj a klímáért 
18.30: Pálházi erőemelők
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik
Február 21. kedd
18.00: Sorstársak
18.30: 180 perc a Magyar Kultúra 
Jegyében. Gécziné Nagy Mária: 
Mese és valóság bagolyéknál
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere

Manapság az egyik igen népszerű mozgásforma melynek egyre bővülő tábora 
van, a jóga, ez a több ezer évre visszatekintő mozgáskultúra. „Trendi” jógázni 
járni, és erre a környékünkön is van lehetőség.  Például Sárospatakon az 
ASHRAM JÓGASTÚDIÓ is várja azokat, akik szeretnék megismerni és 
gyakorolni a jóga művészetét.
Miért is érdemes ellátogatni 
egy jógastúdióba és átélni ezt a 
mozgásformát?
Az ősi időkben a jóga célja a 
magasabb tudatállapot elérése 
volt, és kevesek kiváltsága 
lehetett. Ma a jóga úgy 
alakítható, hogy bármilyen 
képességű ember számára 
megfelelő legyen.  Így mindenki 
a saját ütemében fejlődhet benne.

 

A Zemplén Televízió műsora
2017.02.11. - 2017.02.21. 

TELEFONSZÁM:
06 30 720 9861

Email cím: 
alakszaiemese@gmail.com  

Fb: Ashram Jógastudio/
Alakszai Emese

Az órákat
Alakszai Emese 

okleveles jógainstruktor, 
középiskolai tanár vezeti.

A jóga mai célja a test és a lélek 
egyesüléséből létrejövő harmónia, 
amely segít lecsendesíteni az 
elmét, felszabadítani az emberben 
rejlő energiákat, megélni és élvezni 
a jelen pillanatot. Olyan átfogó 
tudomány, amely számba veszi az 
idegzetet, a lélegzetet, az elmét és 
szerves egésszé hangolja össze. 

A jóga ászanák nem terhelik az 
izmokat, és a csontozatot, fi noman 
újítják meg az egész testet. A test 
megerősödésével a jóga az elmét 
is megszabadítja a mai felgyorsult 
világ negatív hatásaitól. Csak a 
jógában lehet mind a testet, mind 
az elmét ellazítani nyújtások, 
csavarások, hajlítások által. 
Amellett hogy a jóga ászanák 
gyakorlása egy erős, karcsú 
testet eredményez, a gyakorlás 
során feltöltődünk energiával, 
optimizmussal és hittel. Az 
ASHRAM JÓGASTUDIÓBAN 
számos jóga óra közül 
választhatnak a gyakorlók, van 

kezdő jóga óra, van kizárólag 
haladók által látogatott jóga. Az 
egyik legnépszerűbb a terápiás 
gerincjóga, amely kifejezetten a 
gerinc problémákkal küzdőknek 
próbál segíteni akár prevencióként, 
akár már kialakult probléma 
esetén is. De már az ovisok is 
ismerkedhetnek játékos formában 
a jóga jótékony hatásaival, a 
kisiskolások is hetente egyszer 
elfoglalják a stúdiót. A gyerekeknek 
a tartás problémák megelőzésében, 
a koncentráció készség 
fejlesztésében, a hajlékonyság 
fokozásában tud segítséget 
nyújtani a jóga gyakorlása.
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ÚJHELYI KÖRKÉP

A POLGÁRMESTER ÖSZTÖNDÍJASAI
Három éve alapították az Polgármester Ösztöndíjasa címet.  A vá-
ros négy középiskolájából a tanári testület kiválasztja azokat a diá-
kokat, akik érdemesek lehetnek erre az elismerésre.  Az anyagi tá-
mogatás mellett a figyelemfelhívás a díj célja. Bemutatni, megismer-
tetni azokat a tehetséges, szorgalmas fiatalokat, akik nem csak kivá-
lóan tanulnak, de jó közösségi emberek, és szabadidejüket is hasz-
nosan és értékesen töltik el. Ebben a tanévben eddig hárman kapták 
meg ezt a díjat, de sor szerencsére folytatódik.

MIHALIK MARTIN a Kossuth 
Lajos Gimnázium és Szakgimná-
zium hat évfolyamos osztályának 
utolsó éves tanulója. Gimnáziu-
mi tanulmányait kitűnően végzi, 
angol nyelvből középfokú nyelv-
vizsgát szerzett, és rendszeresen 
szerepel tanulmányi versenyeken 
is.  Mindezek mellett az iskola kö-
zösségi életből is kiveszi a részét. 
Martinnak határozott elképzelései 
vannak jövőjével kapcsolatban. A 
Corvinus Egyetemre szeretne je-
lentkezni és a diploma megszerzé-
sét követően hazatérni szülőváros-
ába.

FÉNYES DÁNIEL a tanév második díjazottja a Trefort Ágoston Szak-
gimnázium és Szakközépiskola ipari gépész tanulója. A szakmunkás fiú 
bármennyire is furcsa nem csak a vasak, és nehézgépek között érzi jól 
magát, de szívesen énekel, zongorázik és vesz részt az iskola kulturális 
eseményeiben. Dani szeretne szakmája mellé egy érettségit is, így két 
évig még biztosan erősíti az iskola énekkarát, amelyet Szederné Tóth 
Zsuzsanna vezet aktívan, annak ellenére, hogy ebben az iskolában nincs 
kötelező ének-zenei oktatás.

TÓTH ÁKOS a Georgikon 
Görögkatolikus Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium és 
Szakközépiskola diákja lett 2017 
első Polgármesteri Ösztöndíjasa.  
A gépésztechnikus tanulót kiemel-
kedő tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért és a 
közösségi életben mutatott szerep-
vállalásáért jutalmazta a városve-
zető. Tóth Ákos azon túl, hogy jól 
tanul, néptáncosként is gazdagítja 
iskolája és a város kulturális életét.


