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Tavaszi tüzeskedések Andrássy emlékév 
kezdődik

Bemutatkozik az Újelyi 
Hímeskert

Gyere te is hokizni!
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NAGYSZABÁSÚ BERUHÁZÁSOK
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VILÁGREKORDER 
FÜGGŐHÍD ÉPÜL
A tervekről még 2015-ben számolt 
be először a Zemplén Televízió, 
akkor mérnököket kértek fel a vá-
ros vezetői arra, vizsgálják meg az 
ötlet lehetőségét.  A tervezésen túl 
tanulmányt is készítettek, és amint 
az a Magyar Közlöny február 22-
ei számában megjelent: a Tokaj ki-
emelt turisztikai térség hazai finan-
szírozású fejlesztései között két és 
fél milliárd forintos összeggel sze-
repel a híd építése és a sátoraljaúj-
helyi vár turisztikai attrakció fej-
lesztése.  A cél az Újhelybe láto-
gatók számának megsokszorozása. 
Jelenleg kétszázezernél is több lá-
togatót vonz a Kalandpark, de ez-
zel a világon is egyedülálló épít-
ménnyel félmillió és egy millió 
közé teszik turisták számát. A 700 
méter hosszú híd csaknem duplá-
ja lenne a 2016-ban átadott Kíná-
ban épült létesítménynek, amely 
430 méter hosszú. A cél, hogy 
munkahelyeket teremtsünk, hi-
szen a sok látogató szolgáltatáso-
kat is kíván, amely bevételt termel 
a városnak, és a vállalkozóknak is. 

Nagyon fontos ez, mert a város-
nak szüksége van erre a forrásra. 
A híd és a rossz kátyús vagy ép-
pen új utak pedig úgy függnek ösz-
sze, hogy a nagyszabású attrakció-
ból származó bevételt tudjuk fordí-
tani kátyúzásra, vagy új utak épí-
tésére – mondta Szamosvölgyi Pé-
ter polgármester.  Nem Sátoraljaúj-
hely az egyetlen, ahol nem hittek 
az emberek a látványos építmény 
megvalósításában . A németorszá-
gi Mörsdorf és Sosberg települések 
közötti völgyhidat 2015-ben adták 
át, de a terve már 2005-ben felve-

tődött. Akkor is csak a városka ve-
zetői hittek az ötletben, hogy az er-
dei kerékpárútjukat ezzel a beruhá-
zással teszik vonzóvá. A 360 mé-
ter hosszú híd legmagasabb pont-
ja 100 méter magasan van, és fá-
ból épült. A sátoraljaújhelyi híd, 
csak elnevezésében üveghíd, a ter-
vek szerint valahol félúton lesz át-
látszó a hídpillér, hogy még jobban 
fokozzák az élményt. A híd külön-
legességét nem csak a hossza adja 
majd, hanem az is, hogy körülbe-
lül fél távon üvegből, vagy vala-
milyen átlátszó anyagból készülne 

el az alja. Éppen a legmagasabb 
pontján olyan lesz, mintha a sem-
mibe lépnénk ki, ezzel is növelve a 
hatást – mondja Dankó Dénes al-
polgármester. A Zemplén Kaland-
park az aktív turizmus központja, a 
fejlesztések elindításakor tudtuk: a 
látogatókat csak úgy tudjuk meg-
tartani, visszacsábítani, ha mindig 
valami újat nyújtunk. Így teszünk 
most is, hiszen ezzel a beruházás-
sal nem csak Sátoraljaújhelyt, de 
egész Zemplént segítjük, a fejlesz-
tések hatásai összeadódnak. A kor-
mányhatározat megjelentetése és 
a tervek bemutatása óta az orszá-
gos sajtóban egyre-másra jelen-
nek meg a hírek a sátoraljaújhe-
lyi üveghídról, a közösségi oldala-
kon folyik a vita a beruházás hasz-
náról, és megtérüléséről. A forrás-
ról döntő Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter Lázár János márci-
us 2-ai sajtótájékoztatóján így fo-
galmazott: Azok a sátoraljaújhe-
lyiek, akik az ország egyik legva-
dabb Kalandparkját ki tudták ta-
lálni, azok támogatást érdemelnek. 
Hagyjuk őket dolgozni!

A vízkereszttől hamvazószerdá-
ig tartó időszak a bálok, mulat-
ságok, népünnepélyek idősza-
ka. Sátoraljaújhelyben is egy-
mást követték a különféle báli 
események, de a 2017-es év kü-
lönlegessége mégis az volt, hogy 
Sátoraljaújhely volt a díszven-
dége a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Miskolcon rendezett báljá-
nak. Március 1-jével átléptünk a 
húsvétot megelőző nagyböjtbe, 
de mi most arról adunk egy rö-
vid áttekintést, hogy kik és mi-
lyen célok mentén szerveztek ze-
nés mulatságot idén.

Zemplén fővárosáról szóló fotó-
installációkkal, a Zemplén Televí-
zió által készített kisfilmekkel, ha-
mísítatlan zempléni ízekkel és bo-
rokkal, a Hegyalja Népi Együttes 
illetve a Hangász Négyes műso-
rával mutatkozott be Sátoraljaúj-
hely Miskolcon a Zenepalotában. 
Sátoraljaújhely volt a díszvendé-
ge a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra hagyományos farsangi mulat-
ságának. Az önkormányzat min-
dent megtett azért, hogy a megye-

székhely vállalkozói minél telje-
sebb képet kapjanak a városról. 
Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter röviden ismertette a 755. éves  
településünk történetét,  és szólt 
azokról a fejlesztésekről, építke-
zésekről melyeket a rendszervál-
tás óta végrehajtottak az városban. 
A polgármester jövőbeni célokként 
meghatározta olyan lehetőségek 
teremtését, melyek újabb befek-
tetőket vonzanak Sátoraljaújhely-
be. Bihall Tamás a BOKIK elnöke 
a bemutatókat látva hangsúlyoz-

Egyesületet támogatják. A város 
legnagyobb farsangi mulatságát a 
katolikus oktatási intézmény ren-
dezte. A katolikus keriben rende-
zett bálon az V. István Katolikus 
Szakgimnázium és Gimnázium, 
az Árpád-házi Szent Margit Álta-
lános Iskola és Óvoda gyermeke-
inek szülői közössége, a tanárok 
és az iskola alapítványának támo-
gatói vettek részt. A bevételt a há-
rom intézményre fordítják majd. A 
mezőgazdasági és élelmiszeripa-
ri szakgimnázium és szakközépis-
kola 2016. szeptember 1-től mű-
ködik a Miskolci Görögkatolikus 
Egyházmegye fenntartásában. Így 
ez volt az első farsangi bál, me-
lyet az iskola „Oremus” Közhasz-
nú Alapítványa egyházmegyei ke-
retek között rendezett meg. Itt is 
a jótékonyság volt az elsődleges 
szempont.  Az alapítvány fő célja, 
hogy a hátrányos helyzetű és a ki-
emelkedő eredményekkel rendel-
kező diákokat támogassa. Színhá-
zi és uszodabelépők vásárlásával, 
de félévkor 18 tanuló pénzjutalom-
ban részesült kiemelkedő tanulmá-
nyi eredményéért.

Folytatás a 2. oldalon

ta, Sátoraljaújhely bemutatkozá-
sa jó lenyomata annak, hogy a me-
gye gazdaságában térségünk erős 
pozíciót foglal el. A szervezet elis-
meréseit is a bálon adták át. Az év 
ügyvezetői díját a Sátoraljaújhelyi 
Certa KFT tulajdonos- ügyvezetői 
Farkas János és Rudnay Lajos vet-
ték át. A cég az elmúlt 15 év során 
a megye 100 legjobban teljesítő 
vállalkozása közé került. A bál be-
vételét idén is jótékonysági célok-
ra fordítja a Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara. A Miskolci Autista Folytatás a 3. oldalon
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Ha a sátoraljaújhelyiek úgy gon-
dolják, hogy az említett beruhá-
zásokat ki kell még egészíteni más 
látványelemekkel, akkor hagyjuk 
őket dolgozni! 

Világörökségi terület szélén – 
Ungvári Pincék felújítása
Nem csak a táj szépsége, vagy a 
különleges adrenalin fokozó él-
mények miatt jönnek Sátoralja-
újhelybe a látogatók. A hagyo-
mány szerint az első aszú város-
unkban készült el, finom borokat 
pedig az Ungvári pincék rejtet-
tek és rejtenek ma is. Kevés egy-
kori építményről mondhatjuk el, 
hogy ugyanazt a funkciót tölti be 
már 800 éve. Az 5 hektár felszín 

alatti részen több mint 10 km hosz-
szú pincerendszer található. Hegy-
alja egyik településén sincs ilyen 
kis területen ilyen nagy mennyisé-
gű pincehálózat. A terület fejlesz-
tésére szintén Tokaj-Hegyaljának 
szánt forrásból 720 millió forintot 
kap a város. Új kerítést, kivilágított 
sétányt, új vizesblokkot, szabadtéri 
színpadot is tartalmaznak a tervek. 
Csupa olyan beruházás, amely az 
ott lévő pincetulajdonosokat arra 
ösztönzi, legyen újra mindennapos 
itt is a borkóstolás. Legyen a hely 
újra a kulturált borfogyasztás ked-
velt célpontja. Ezért a picesor terü-
letének teljes rekonstrukciójára tö-
rekszik majd a város. Lesz egy fo-
gadó épület, amely vendéglátás-
ra, borkóstolásra is alkalmas lesz. 

Terveznek szálláshelyet, ahol vi-
zesblokk, pihenőhely és konyha is 
helyt kap majd.

Új funkciót a Bortemplomnak
Ahogyan azt a Körkép februá-
ri számában olvashatták, a Vasút-
állomás mellett álló épület sokáig 
volt a város egyik nevezetessége. 
Az impozáns épület 1911-ben ké-
szült el, és mint közpincét bortáro-
lásra, palackozásra használták. Ké-
sőbb az állami borkombinát épü-
lete volt, majd a rendszerváltástól 
sorsa hanyatlott. Az önkormány-
zat a közelmúltban szerezte meg 
az épület többségi tulajdoni jogát, 
így már kész terveket készíthetett 
a hasznosítására. Ezzel tudta meg-
nyerni a Tokaj-hegyaljai Fejlesz-

folytatás

Kezdetét vette a gróf Andrássy 
Gyula emlékév
Zemplén vármegye székhelyé-
ről Sátoraljaújhelyből indult gróf 
Andrássy Gyula politikus pályafu-
tása. A vármegye követe, alispán-
ja, majd főispánja később a monar-
chia külügyminisztereként, mint 
magyar nemes, és politikus talán 
a legnagyobb pozíciót és befolyást 
tudta elérni a 19. század végén. A 
róla ábrázoló festményt állították 
ki február 17-én a polgármeste-
ri hivatal kistanácskozó termében. 
A grófot ábrázoló festményt a vár-
megye közgyűlése rendelte meg 
1896-ban.  Az alkotás Borúth An-
dor sátoraljaújhelyi festő munká-
ja, ma a Magyar Nemzeti Múze-
um Rákóczi Múzeumának tulajdo-
nában áll. Miniszterelnöki kineve-
zésének 150. évfordulóján egy idő-
re visszakerült az újhelyi városház-
ára. A hivatal kistanácskozó termét 
Andrássy emlékszobának rendez-
ték be. Ezzel pedig megkezdődött 
a gróf Andrássy Gyula emlékév 
is Sátoraljaújhelyben. Az önkor-
mányzat szeretné, ha Zemplén és a 
város híres politikusát nagyobb fi-
gyelem övezné, ezért a következő 
hónapokban konferenciát, és több 
rendhagyó történelemórát is szer-
veznek életéről, munkásságáról. 
Terveznek még egy kirándulást 
Tőketerebesre, a politikus nyughe-
lyére.

Kő kövön
2014-ben a holokauszt 70. évfor-
dulójára készítette el a Magyar 
Néprajzi Múzeum a „Kő kövön tö-
redékek a vidéki zsidóság kultúrá-
jából” című kiállítást. A bemutató 
mégsem az üldözésre és a népirtás-
ra koncentrál, hanem a hitcsoport 
társadalomban betöltött szerepé-
re, kulturális hagyatékára. A múze-
um egy olyan tárlatot szeretett vol-
na megalkotni, amely bemutatja a 
zsidóság történetével kapcsolatos 
kincset. Mint a néprajzzal és tár-
sadalomtudománnyal fog-lalkozó 
intézmény arra koncentrál, hogy 
a holokausztot nem elfeledve, arra 

utalásokat téve, de mégis egy élő 
kultúra nyomait mutassa meg.  A 
tárlat február 16-án érkezett meg a 
Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy 
Ferenc Múzeumába. Az anyag ki-
lenc tematikára építve mutatja be 
a vidéki zsidóság ünnepi szokása-
it, az adományozás, jótékonyko-
dás életükre gyakorolt hatását, vi-
seleteit, öltözködési szokásait, ke-
reskedelmi kapcsolatait. A kiállítás 
megnyitóján elhangzott: Sátoralja-
újhely Önkormányzata a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövet-
ségével együttműködésben pályá-
zatot nyújtott be az egykori zsidó 
imaház helyreállítására, melyben 
egy hasonló a sátoraljaújhelyi zsi-
dóság történetét bemutató tárlatot 
szeretnének létrehozni. Az esemé-
nyen írta alá Prőhle Gergely a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-
ja és Szamosvölgyi Péter Sátoral-
jaújhely polgármestere azt a meg-
állapodást, mely a város és az in-
tézmény jövőbeni együttműködé-
sének záloga.

Nem nőtt a veszélyeztetett 
gyermekek száma
Orvosok, védőnők, a rendőrség 
munkatársai, a köznevelési intéz-
mények ifjúsági referensei, és  a 
pedagógiai szakszolgálat dolgozói 
alkotják a család és gyermekjólé-
ti szolgálat jelzőrendszerének tag-
ságát. A jelzőrendszeri tagok fel-
adata, hogy a gyermekek nevelésé-
nél a fiatalok viselkedésében ész-

lelt problémák esetén a család- és 
gyermekjóléti szolgálat felé jelzés-
sel éljenek. A jelzőrendszer febru-
árban tartotta évértékelő értekez-
letén. A tanácskozáson elhang-
zott: egy jogszabályi változás mi-
att 2016. január elsejével gyermek-
védelmi központok létesültek a já-
rási székhelyeken. A központok a 
járások valamennyi települését el-
látják, míg a család- és gyermek-
jóléti szolgáltatok munkája Sátor-
aljaújhely közigazgatási területére 
terjed ki. A változás azonban még-
sem jelenti azt, hogy teljesen szét-
választható lenne a család és gyer-
mekjóléti szolgálat és a központ 
munkája, hiszen továbbra is a szol-
gálat munkatársaihoz érkeznek el-
sődlegesen a jelzések probléma 
esetén. Ők mennek ki elsőként az 
érintett családokhoz, és megvizs-
gálják a helyzetet. Nem elégséges 
ellátás esetén kezdeményezik a vé-
delembe vétel, amely már a gyer-
mekvédelmi központokban dolgo-
zó esetmenedzserek feladata. Az 
értékelés arra is rámutatott, hogy a 
veszélyeztetett gyermekek száma 
ugyan nem nőtt, de jóval több beje-
lentés érkezett a családi és gyerek-
jóléti szolgálathoz a korábbi évhez 
képest. Tavaly összesen 407 eset-
ben. Legtöbb bejelentés a gyámhi-
vataltól érkezett, de sok jelzés volt 
a közoktatási intézményekből, az 
rendőrség és az orvosoktól is. Az 
iskolákból a legtöbb jelzés még 
mindig az igazolatlan hiányzások 

HÍREK RÖVIDEN

tési Tanács döntéshozóit és a kor-
mányt: támogassák az épület láto-
gatóközpontként való hasznosítá-
sát. Így Mád és Mezőzombor ha-
sonló célú fejlesztéseivel együtt, 
1 milliárd 800 millió forintot kap-
tak az önkormányzatok. A cél az 
épület megmentése, a belső terek 
átalakításával pedig kiállítások-
kal szeretnénk benne bemutatni a 
Tokaj-Hegyalja borászati kultúrá-
ját. Ugyanakkor konferenciáknak, 
báloknak, szakmai rendezvények-
nek is helyt tudnak majd benne 
biztosítani. A bortemplom haszno-
sítására meg vannak a pontos ter-
vek, a közeljövőben a részleteket is 
nyilvánosságra hozzák. 

 Kassai-Balla Krisztina

miatt érkezett. Több esetben ma-
gatartási problémák miatt is meg-
keresik a szakembereket, és új je-
lenségként lépett fel a fiatalok kö-
rében a falcolás. A bőrön ejtett be-
vágások, jelzések elsősorban a ser-
dülőkori problémák nem megfe-
lelő kezelésére. Ilyenkor szakem-
berhez, pszichológushoz irányít-
ják a gyermeket, és megvizsgálják 
a környezetét – mondta el a Zemp-
lén Televízióban Bodnár Ferencné 
a Család- és Gyermekjóléti szolgá-
lat vezetője.

Ápolás hete
Vetélkedők, versenyek, pályázatok 
színesítették a Kossuth Lajos Gim-
názium és Szakgimnázium ápolás 
hetének programját. Az oktatási in-
tézmény annak apropóján rendezte 
meg az egy hetes eseménysoroza-
tot, hogy a Magyar Ápolási Egye-
sület 2017- et Kossuth Zsuzsanna 
emlékévvé nyilvánította. 200 éve 
született Kossuth Lajos legfiata-
labb húga, a magyar ápolás úttörő-
je. Ő volt az, aki 1849-ben a for-
radalom és szabadságharc idején, 
megszervezte az elő katonakorhá-
zakat, felhívta a világ figyelmét a 
sebesült katonák ápolásának kö-
telességére, önkénteseket hívott a 
feladatra. 2014-től február 19-e a 
magyar ápolók napja. A program-
sorozat zárónapján a középisko-
la egészségügyis tanulói műsorral 
emlékeztek Kossuth Zsuzsanná-
ra és az ünnepség keretében adták 
át az iskola szakmai munkaközös-
sége által alapított elismeréseket. 
Kossuth Zsuzsanna díjat azok az 
egészségügyben tanuló diákok ve-
hették át, akik tanulmányi eredmé-
nyeik mellett a közösségben vég-
zett szolgálatban kiemelkedő mun-
kát végeztek. A Kossuth Zsuzsan-
na osztály címet viselő osztály is 
az egészségügyi képzésben részt-
vevő évfolyamokból került ki. Je-
lesül a 12.C osztály lett az első 
Kossuth Zsuzsanna osztály cím 
birtokosa.

Összeállította: László Mária



32017. XXVI. évf. 3. sz.ÚJHELYI KÖRKÉP

BÁLI KÖRKÉP

AZ ÉV VADVIRÁGA A HÓVIRÁG

Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök a 
bálon ismertette azokat a fejleszté-
si elképzeléseket, melyeket az is-
kolában és a kollégiumban szeret-
ne végrehajtani az egyházmegye.

Az iskolában kialakításra kerülne 
egy olyan nagyobb termem ahol 
pedagógusok együtt, jól érezhetik 
magukat, beszélgethetnek, és elő-
adásokat hallgathatnak meg. Szin-
tén keresik azt a helyet, amely az 
imaéletnek nyugodt és csöndes 
tere lehet. Az iskolában valamint a 
kollégiumban olyan kézzel fogha-
tó fejlesztések, felújítások és kor-
szerűsítések is megvalósulhatnak a 
jövőben, melyek időszerűvé váltak 
a modern oktatás és tanulók elhe-
lyezésének tükrében. A szlovák is-
kola Szlovák Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola Gyermekeiért Alapít-
ványa fennállásának 20 éves jubi-
leuma jegyében rendezte meg idei 
bálját. Az adó egy százalékok, a 
támogatói felajánlások mellett az 
alapítvány egyik jelentős bevéte-
li forrása a jótékonysági bál szer-
vezése. A befolyt összegeknek pe-
dig mindig van helye, hiszen a ver-
senyekre való felkészítés és verse-
nyeztetéstől, a táborozási, kirán-
dulási költségek fedezésén át a di-
ákok nyelvvizsga költségeinek 
megtérítéséig számos felhasználá-
si formája van az a szervezet for-
rásainak.

Nagyszabásúra sikerült a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és tagin-
tézményeinek 2017-es mulatsága 
is. Közel háromszázan vettek részt 
a farsangi bálon, az iskola támoga-
tói, az oda járó gyerekek szülei és 
tanárok. Az oktatási intézmény ve-
zetője és pedagógusai hangsúlyoz-
ták: a szórakozáson kívül a zenés, 
táncos esemény fontos szerepet 
tölt be abban, hogy szülők és peda-
gógusok kötetlen keretek között ta-
lálkozzanak, beszélgessenek, meg-
osszák egymással tapasztalataikat. 
Az oktatásukat segítő felszerelések 
és a jutalmazásukat szolgáló köny-
vek vásárlására. Az idősek is mu-
latoztak a farsangi időszakban. Je-
lesül az Oroszi Xénia Nyugdíjas 
Klub szervezett bált tagsága és ba-
rátaik számára. Egyben jubiláltak 
is, hiszen pontosan 10 évvel ez-
előtt szervezte meg elő mulatsá-
gát a klub. A tánc és a jó hangu-
lat mellett ez az esemény a megle-
petések bálja is volt, hiszen külön-
féle játékok és egy rendhagyó di-
vatbemutató is színesítette a prog-
ramot Szabó Sándorné klubvezető 
jóvoltából.

László Mária

A  tavaszi-őszi avarégetés sokak 
életét megkeseríti. A háziasszony 
joggal dühöng, amikor a fris-
sen kiteregetett ruhát átjárja a 
szomszéd kertjéből tekergő ke-
serű füst, korom, de egy-egy hét-
végi, családi kirándulást is tönk-
retehet, ha tiszta levegő helyett 
kénytelenek vagyunk gomoly-
gó füstöt belélegezni. Sátoralja-
újhely belterületén a növényi hul-
ladékok és az avar nyílttéri égeté-
sét a 10/2013.(V.3.) önkormány-
zati rendelet szabályozza. Termé-
szetesen ez a szabályozás továbbra 
sem érinti a kerti grillezést és a tű-
zön történő sütés-főzést, azonban, 

a Polgármesteri Hivatal portáján 
lehet kérni, illetve a város honlap-
járól letölthető. A város helyi ren-
delete szabályozza az avar és nö-
vényi hulladék égetésének rendjét 
is.  Március 1. és május  15.  kö-
zött, valamint  szeptember  15.  
és  november  15.  közötti  idő-
szakokban  vasár  és ünnepnap-
ok  kivételével  naponta  10.00  – 
16.00  óra  között  engedélyezett 
ez a tevékenység.  A határidő  kez-
dő  és  utolsó  napján –  amennyi-
ben  az  nem  vasár-  és  ünnepnap-
ra  esik az égetés végezhető. Ker-
ti hulladék és avar tűzgyújtási tila-
lom időtartama alatt nem égethető.

folytatás

 „Már újra van virág. Gyöngécs-
ke, hófehér. Parányi, reszkető, de 
elmegy már a tél.” Dömötör Ilona 
verse szépen összefoglalja mind-
azt, amit érzünk, amikor hóvirá-
got látunk. Az aprócska virág a 
tavasz hírnöke, amit bizony so-
kan már nagyon várunk.  A Ma-
gyar Természettudományi Múze-
um írja ki minden évben a szava-
zást, amelynek a célja, hogy egy-
egy vadvirág a fi gyelem közép-
pontjába kerüljön. Idén a címért 
egy közismert, egy kevéssé ismert 
és egy újra próbálkozó növény in-
dulhatott. Azaz: a hóvirág, a mo-
csári gólyahír és a turbánliliom.  
A szavazást a hóvirág nyerte meg. 

A latin nevén Galanthus, az ama-
rilliszfélék talán legismertebb nö-
vénynemzetsége.  Magyarorszá-
gon négy fajjal találkozhatunk, a 
kertekben ültetett pompás, a re-
dőslevelű, és a levantei hóvirág-
gal, valamint az őshonos kikeleti 
hóvirággal. A hóvirágok élőhelyei 

az üde, vagy félszáraz lombos er-
dők, mediterrán és alhavasi cserjé-
sek, ritkábban fenyvesek. 2005-től 
már csak gyönyörködhetünk a cso-
dálatos hóvirág mezőkben, szedé-
se és árusítása tilos. Környékün-
kön akár Rudabányácskán a Torda-
völgyben is találhatunk csodálatos 
hóvirág mezőket. Nőnapra legfel-
jebb egy csodálatos hóvirág túrával 
lephetik meg hölgy ismerőseiket a 
férfi ak, a csokorba szedett hóvirág 
drága mulatság lenne. Szálanként 
10 ezer forint a virág eszmei érté-
ke. Jó ha tudjuk, hogy még a zár-
kerti hóvirágokat sem szabad elad-
ni, kereskedelmi forgalomba hoz-
ni. Virtuális hóvirág csokrot a Ter-

mint minden égetéssel összefüggő 
tevékenységet, itt is be kell tarta-
ni a tűzgyújtás általános szabálya-
it. Az önkormányzat felhívja az itt 
élők fi gyelmét, hogy a külterületen 
lévő, lábon álló növényzet, tarló, 
illetve a növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben keletkezett hulladék 
szabadtéri égetését minden esetben 
előzetesen engedélyeztetni kell a 
területileg illetékes katasztrófavé-
delmi kirendeltség tűzvédelmi ha-
tóságával. Az ezzel kapcsolatos 
kérvényt, a tevékenységet megelő-
zően legalább tíz nappal kell be-
nyújtani. Külterületen, irányított 
égetés engedélyezéséhez kérelmet 

mészettudományi Múzeum hóvi-
rágfi gyelő oldalán is láthatunk, ide 
mi magunk is feltölthetjük virág-
fotóinkat. Ezen az oldalon megis-
merhetjük az előző év vadvirágjait 
is. 2016-ban a mocsári kockáslilio-
mot, 2015-ben a tollas szegfüveket, 
2014-ben a szibériai nőszirmot, 
2013-ban a nyári tőzikét szavazták 
meg a lelkes természetvédők.  Leg-
közelebb 2017 év végén szavazha-
tunk a következő szép vadon élő 
növényre, de nem kell várnunk ad-
dig, ha valós környezetükben sze-
retnénk őket megnézni. Elő hát a 
túracipőkkel, hiszen itt a tavasz!

TAVASZI TÜZESKEDÉSEK
Kassai-Balla Krisztina
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A történelem nem valamilyen 
arctalan, személytelen folyamat, 
nem csak nagy és megfoghatat-
lan változások, eseménysoroza-
tok összessége. Ott vannak mö-
göttük azok a nagy egyéniségek, 
akik formálják, alakítják az ese-
ményeket, akik személyes hatá-
suk, vonzerejük révén tudnak 
fordítani a történések menetén. 

Ráadásul vannak olyan szerencsé-
sebb vidékek, ahol talán több ilyen 
nagy történelemformáló egyéniség 
emelkedik ki, akik példaképek és 
egyben büszkeséggel is töltik el 
szülőföldjük lakóit, erősítve ben-
nük a kötődést szűkebb pátriájuk 
iránt. A magyar történelemnek ta-
lán ilyen szerencsés vidéke volt 
Trianonig Zemplén vármegye, 
amely számtalan kitűnő embert 
adott a hazának az elmúlt száza-
dokban. E napon most egy ilyen 
kitűnő férfiúra, gróf Andrássy 
Gyulára, Zemplén vármegye 48-as 
főispánjára, magyar királyi minisz-
terelnökre és volt közös külügymi-
niszterre emlékezünk, aki a 19. 
századi magyar történelem egyik 
meghatározó alakja volt. Ha azon-
ban távolabbra tekintünk a hori-
zonton, akkor láthatjuk, hogy az 
Andrássyak már évszázadok óta 
részesei a zempléni közéletnek. A 
csíkszentkirályi és krasznahorkai 
Andrássyak, amint az első előne-
vük is mutatja, székely származá-
súak és a János Zsigmond halála 
utáni trónharcok idején, az 1575. 
évi Bekes Gáspár-féle felkelést kö-
vetően kerültek az Erdélyi Fejede-
lemség területéről a Felvidékre, 
Gömör vármegyébe, ahol is 
Andrássy Péter 1585-ben megszer-
zi Krasznahorka várát és uradal-
mát, amely a család második elő-
neve lesz. A 17. század elején még 
református vallású Andrássyak, 
akik rokoni kapcsolatba kerülnek a 
felső-magyarországi jómódú pro-
testáns köznemesség és arisztokrá-
cia több nagymúltú családjával is,  
mint pl. Lorántffyak és rajtuk ke-
resztül az osgyáni Bakosok, 
Monakyak, fokozatosan egyre va-
gyonosabb és befolyásosabb té-
nyezővé válnak a térségben, 
Andrássy (II.) Mátyás Monaky 
Annával 1628-ban kötött házassá-
ga révén pedig megszerzik első 
zempléni uradalmukat, a monokit, 
amelyet a Monoky-család bárói 
ágának 1643-ban történt kihalása 
után még közösen birtokolnak a 
Thökölyekkel. A már római katoli-
kus vallású Andrássy (I.) Miklós 
személye újabb fontos lépcsőfokot 
jelent a család életében, mivel nem 
csak Gömör vármegye örökös főis-
pánja és királyi tanácsos, de egy-
ben 1676-tól báró is, amellyel be-
vezeti a családot a magyarországi 
arisztokrácia tagjai közé. Második 
fia, a regényes életű csíkszentkirályi 
Andrássy István pedig nem csak 
azért érdekes, mert Rákóczi gene-
rálisa és a Korponay Jánosné 
Géczy Juliannával, a lőcsei fehér 
asszonnyal folytatott viszonya, va-

GRÓF ANDRÁSSY GYULA
lamint Lőcse 1710. évi átadása fű-
ződik a nevéhez, de ő építtette a 
betléri kastélyt és a család betléri 
ágának is a megalapítója, amelyből 
majd Andrássy Gyula is leszárma-
zott.  Unokája, Andrássy (I.) Kár-
oly (1725–1792), aki a 18. századi 
dinasztikus háborúkban nyújtott 
katonai teljesítményével elnyeri az 
első tábornoki rendfokozatot, a ge-
nerális-főstrázsamesterséget, szer-
zi meg maga és családja, valamint 
utódai számára a grófi rangot 1779-
ben. Gyermeke, gróf Andrássy 
(III.) József (1762–1834) felesége, 
gróf Csáky Valburga kezével szer-
zi meg a betléri ág első nagyobb 
zempléni birtokát, Felső-Zemplén 
legnagyobb uradalmát, a 
homonnait. Fia, Andrássy (III.) 
Károly (1792–1845), korának is-
mert liberális érzelmű főrendje pe-
dig tovább gyarapította a betléri ág 
zempléni birtokait, mivel gróf 
Szapáry Etelkával kötött házassá-
ga révén megszerezte a terebesi 
uradalmat és Velejtét. Három fiuk 
született, Manó, Gyula és Aladár, 

akik egyébként mindhárman el-
nyerték a zempléni főispáni tisztet. 
Gróf Andrássy Gyula, a középső 
gyermek, aki egyben a legna-
gyobb, európai jelentőségű politi-
kai karriert is befutotta, 1823-ban 
született és élete számos ponton 
kapcsolódik városunk történelmé-
hez. A Sátoraljaújhelyi Piarista 
Gimnázium diákja, majd jogot ta-
nul és 1845. szeptember 6-án gróf 
Péchy Emánuel, Zemplén várme-
gye főispáni helytartója a várme-
gye táblabírójává nevezi ki olyan 
személyekkel együtt, mint többek 
között gróf Széchényi István, báró 
Bechtold Fülöp altábornagy, Móga 
János vezérőrnagy és kassai dan-
dárparancsok, gróf Kolowrat-
Krakowsky Leopold ezredes, a cs. 
kir. 3. Ferdinánd huszárezred pa-
rancsnoka, vagy báró Sennyey Pál. 
Andrássy 1845. november 27-én 
az újhelyi megyegyűlésen a szo-
kott esküt le is tette, mint a megye 
táblabírája. 1847–1848-ban 
Lónyay Gáborral együtt képviseli 
Zemplén vármegyét az utolsó ren-
di országgyűlésen, utolsó XII. kö-
veti jelentésük, amelyet már itt Sá-
toraljaújhelyen készítettek el, rövi-
den áttekintik az európai forradal-
mi mozgalmakat és a pozsonyi 
rendi országgyűlés rövid történe-

tét, valamint kifejtik nézeteiket az 
ország alkotmányos átalakulásá-
nak kezdetéről és annak további 
feladatairól. Az 1848. március 13-
ai bécsi és a március 15-ei pesti 
forradalmak teremtette kedvező 
politikai viszonyok nyomán elin-
dulhatott Magyarország polgári át-
alakulása, megszülettek az áprilisi 
törvények és megalakult az első fe-
lelős magyar kormány gróf Bat-
thyány Lajos vezetésével, amely-
nek belügyminisztere, Szemere 
Bertalan, 1848. április 22-én arról 
értesítette Zemplén vármegye kö-
zönségét, hogy István nádor kine-
vezte a vármegye főispánjává 
Andrássyt. Magyarországon a bé-
kés fejlődés lehetősége azonban 
1848 nyarára lezárul és megindult 
a szabadságharc. Ebben Andrássy 
is részt vesz, szeptember 29-én 
Móga parancsőrtisztje a pákozdi 
csatában, október 9-étől nemzetőri 
őrnagy, Bécs elleni támadás idején 
a főhadiszállás és Kossuth testőr-
ségét is adó zempléni önkéntes 
nemzetőrzászlóalj parancsnoka és 

részt vesz a schwechati csatában 
október 30-án. 1848 novemberétől 
az országgyűléssel Pesten,1849 
februárjától pedig Zemplénben tar-
tózkodik, ahol főispánként irányít-
ja a megye közigazgatását, így 
1849 április 4-én, itt Újhelyben 
gondoskodik a megüresedett vár-
megyei tisztviselői állások betölté-
séről.  A tavaszi hadjárat idején, 
április 6–29. között Görgei tábor-
nok törzsének tagja, majd ismét 
visszatér vármegyéje élére, amint 
azt egy 1849. május 1-jén, 
Terebesen kelt levele is tanúsítja. 
Május 19-én kinevezik törökorszá-
gi nagykövetté és május 1-jei dá-
tummal címzetes honvéd ezredes-
sé az 5. huszárezredhez. 1849 nya-
rától előbb török, majd 1849 no-
vemberétől franciaországi emigrá-
cióban él, 1851. szeptember 22-én 
a pesti cs. kir. hadbíróság távollét-
ében halálra ítéli és jelképesen fel-
akasztja, ettől kezdve nevezik a 
társasági körökben „szép akasz-
tottnak”. 1858-ban amnesztiával 
hazatér és 1860-tól bekapcsolódik 
a politikai életbe, ahol is Deák 
párthíveként a kiegyezés létreho-
zásán fáradozik. 1861-ben, majd 
1865-ben is a sátoraljaújhelyi vá-
lasztókerület országgyűlési képvi-
selője. 1867. február 17-én Ferenc 

József kinevezi a felelős magyar 
minisztérium elnökévé és egyben 
honvédelmi miniszterré. Kor-
mányfői megbízatása miatt, a kép-
viselőház 1867. január 12-ei 574. 
sz. határozata szerint, mivel „a 
parlamentaris illemmel megférhe-
tőnek nem tekinti, miszerint az or-
szággyűlés folyama alatt kormány-
zási hivatalt nyert képviselő új vá-
lasztás nélkül képviselői állásában 
megmaradhasson”, Andrássy le-
mond mandátumáról, ezért új or-
szággyűlési képviselőválasztást 
kell tartani, amelyen ő is részt ve-
het.Az 1867. május 15-ei sátoralja-
újhelyi választáson, a választóke-
rület nagy számban megjelent vá-
lasztói – akiknek érzéseit Evva 
András lelkes szavakban össze is 
foglalta –, gróf Andrássy Gyulát 
egyhangúlag, közfelkiáltással is-
mét megválasztották a kerület or-
szággyűlési képviselőjévé. Jelen-
tős műve, hogy Deák mellett részt 
vesz a kiegyezési törvények kidol-
gozásában és az Osztrák-Magyar 
Monarchia létrehozásában. 1869-
ben ismét képviselővé választják a 
sátoraljaújhelyi választókerület-
ben, illetve m. kir. honvédezredes-
sé nevezik ki. 1871-ben pedig eljut 
politikai pályája csúcsára, a Mo-
narchia külügyminisztere lesz, 
amellyel Európa egyik nagyhatal-
ma külpolitikája irányításában, 
formálásában vesz részt. 1873-ban 
egyik aláírója a német, orosz és 
osztrák-magyar szövetségi megál-
lapodásnak, a három császár szö-
vetségének. Külpolitikáját tekintve 
angolbarát és egyben oroszellenes, 
fő irányelve Deákkal és a 48’-as 
nemzedék liberális politikusaival 
együtt Oroszország nagyhatalmi 
ambícióinak féken tartása, terjesz-
kedésének megakadályozása, vala-
mint a pánszlávizmussal szembeni 
fellépés. Ennek egyik megnyilvá-
nulása, hogy az 1877–1878. évi 
orosz török háború idején például 
javasolta, hogy Angliával szövet-
ségben támadják meg Oroszorszá-
got, de ezt csak Tisza Kálmán mi-
niszterelnök támogatta a Monar-
chia vezetésében, illetve az, hogy 
rákényszerítik a háború után 
Oroszországot az 1878. évi berlini 
kongresszuson hatalmi ambíciói-
nak mérséklésére és a számára 
kedvező San Stefano-i béke kor-
rekciójára. Politikai támogatottsá-
ga Bosznia annexiója után a kon-
zervatív beállítottságú Bécsben, de 
Magyarországon is jelentősen 
csökkent, így az 1879. évi német–
osztrák-magyar szövetségi szerző-
dés, a kettős szövetség aláírása 
után, amelyben sikerült Bismarck 
német kancellárt engedményekre 
kényszeríteni, lemondott és vissza-
vonult a politikai élettől. Voloscán, 
1890. február 18-án hunyt el, 
tőketerebesi temetésén barátja és 
politikája egyik fő támogatója, Er-
zsébet császár és királyné is sze-
mélyesen részt vett.

Oláh Tamás 
osztályvezető, főlevéltáros
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A saját költségvetésünk elkészí-
tése, azaz a költségeink tervezé-
se nélkülözhetetlen a pénzügyeink 
tudatosabb rendezéséhez. A pénz-
költésünk tükrözi prioritásainkat, 
így ha azokkal tisztában vagyunk, 
anyagi téren is könnyebb lesz sike-
reket aratnunk. Ha kellően tudato-
sak vagyunk, akkor ki tudjunk hoz-
ni a saját élethelyzetünkből a lehe-
tő legtöbbet bármilyen anyagi le-
hetőségek között. Az első lépés a 
költségeink összeírása, akár napi 
szintű vezetése lehet az, amely 
segít megmutatni, átlagban mire 
költjük a pénzünket. Érdemes te-
hát kategóriánként jegyzetelni. ezt 
(pl. étkezés, tisztálkodás, utazás, 
ruha, szórakozás, egészség). Egy 
idő után azonban minden hónap-
ban történő szorgos jegyzetélést, 
időpazarlásnak tartom. Ha nagy-
ságrendileg látható, hogy mire 
mennyi megy el, meg lehet beszél-
ni házastársunkkal, hogy hol sze-
retnénk, vagy hol lehet változtat-
ni. Ezután már nem írogatásra van 
szükség véleményem szerint, ha-
nem a pénzügyi alapelveink meg-
határozására. 

Nézzünk néhány ilyen példát! 
 - Próbálok takarékosan főz-
ni, cserébe minél kevesebbszer 
eszünk az otthonunkon kívül. 
 - Minőségi alapanyagokat igyek-
szünk vásárolni, hiszen gyerme-

künknek is erre 
van szüksége. De a 
háromszor olyan drága bio élel-
miszerek már nem férnek bele. 
 - Ruhavásárlás előtt mindig kon-
zultálunk egymással, és igyek-
szünk azt kombinálni amink van. 
 - Könyvet elsősorban könyvtár-
ból próbálunk kölcsönözni, és 
csak ritkábban veszünk sajátot. 
 - Viszont, ha valami nem sokkal 
drágábban újonnan, mint a hasz-
nált, akkor az előbbit választjuk.

Ezek a példák talán segítenek köze-
lebb kerülni ahhoz, ami igazán lé-
nyeges a tudatos pénzgazdálkodás 
során: Legyenek meg a pénzügyi 
prioritásaink, alapelveink, mellyel 
a család minden tagja egyetért, és 
a közös pénzzel eszerint gazdálko-
dik. Nincs jó vagy rossz alapelv, de 
ha tisztázzuk, hogy számunkra mi 
a hasznos, akkor máris tettünk egy 
lépést a tudatos gazdálkodás felé. 
A pénzköltésünk tükröz minket, 
fontossági sorrendünket, hogy mi-
nek van hely a szívünkben és mi-
nek nincs. Ezért igazán lényeges 
véleményem szerint, hogy hogyan 
bánunk a pénzünkkel.

További cikkek olvashatók ebben 
a témában, illetve az anyaságról és 
az időbeosztásról a honlapomon.

Lengyel-Magyar Dalárda Nyíregy-
háza, Musica da Vinci Vegyeskar 
Budapest, Isaszegi Kamarakórus, 
Maróthi György Pedagógus Kó-
rus Debrecen, Táplánszentkereszti 
Ifjúsági Fúvószenekar. A fesztivál 
kiemelkedő programelemei vol-
tak: Főtéri felvonulás. Megnyi-
tó, koncert, múzeum és mauzóle-
um látogatás, Kazinczy sírjának 
koszorúzása Széphalomban, mi-
nősítő hangverseny a Városházán, 
esti koncert a Református temp-
lomban, istentisztelet és misék ke-
retében a kórusok szereplése Sá-
toraljaújhely templomaiban, tisz-
telgés Rákóczi emléke előtt Bor-
siban. A X. Nemzetközi Kórus-
fesztivál megvalósítását támo-
gatták: Nemzeti Együttműködé-
si Alap-KK-16—52-0524 sz. pá-
lyázat, városunk Önkormányza-
ta és a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ. Napjainkban a szervezők 
már munkálkodnak a XI. Nemzet-
közi Kórusfesztivál megszervezé-
sén. Remélik, a 2017-es évben is 
minél több érdeklődőt tud vonzani 
ez a rangos esemény. Városunkba 
látogatók nemcsak az éneklés, ha-
nem a város természeti és kulturá-
lis értékeit is felfedezhetik.

Marossy Györgyné

Pálné Zavanyi Éva 
anyutervez.com

Sátoraljaújhely kulturális éle-
tének meghatározó szereplő-
je 2003 óta az INTERVOX Női 
Kar. Énektanárok, tanítványok 
énekelni szerető személyek ala-
pították. A Művelődési Központ 
művészeti csoportjaként működik 
15-20 fővel. Városi rendezvénye-
ken való részvétel, a világi és temp-
lomi hangversenyek, hazai és kül-
földi szereplések, az éneklés meg-
szerettetését a kórusmuzsika elter-
jesztését az értékek őrzését jelen-
tik számukra.  2016-ban a Kultú-
ra Napján városunk önkormányza-
ta Közművelődési Díj adományo-
zásával ismerte el a Női Kar mun-
káját. A kitűzött célok látványos és 
évek óta eredményes megnyilvá-
nulása a Kossuth Lajos Művelődé-
si Központ és a kórus közös szer-
vezésében megvalósuló két ren-
dezvényük: Helyi Kórusok Talál-
kozója tavasszal, és a Nemzetközi 
Kórusfesztivál ősszel a város hete 
ünnepségsorozat keretében. 2016.
évben X. jubileumi Nemzetközi 
Kórusfesztivál összefogta a városi, 
hazai és határon túli résztvevőket, 
színvonalas programot nyújtott az 
érdeklődőknek, kórusoknak, kó-
rusvezetőknek.  Az énekkarok szá-
mára minősülési lehetőséget biz-
tosított.Városunk és a kórus ven-
dégei voltak:Óbecsei Botra Férfi-
kar (Szerbia),Vox  Culumbellane 
Vegyeskar Szepsi (Szlovákia), 

KÖLTSÉGTERVEZÉS
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RÉGEN TÖRTÉNT... RÉGES-RÉGI MÁRCIUSOK

ÚJHELYI KÖRKÉP

HIRDETÉSEK

Árvíz „Március. hó 13-ára 
virradólag… a keddi egész nap zu-
hogó esőzés s a hegyekről roha-
mosan alázuhogó hóolvadás kö-
vetkeztében a Rongyva kilépett 
medréből. Féket vesztett szeny-
nyes hullámai zuhogva–zajong-
va elárasztották a vidéket, s ha-
talmas hideg fürdőt zúdítottak Új-
hely alacsonyabb fekvésű utcájaira 
is. Az áradat nagy térségekre fu-
tott szét, s az erős északi szél ál-
tal felkorbácsolt hullámok szer-
dán egész nap ostromállapotot te-
remtettek. A Horváth-féle ker-
ti lak, a gr. Hartenberg-féle nya-
raló és az impozáns Gyula-lak ki-
sebb-nagyobb károsodást szen-
vedtek. Újhelyből a Bodrogköz-
re vezető vármegyei, és a Csörgő 
felé vezető állami utakat is áthág-
ta az áradat, és azokat pár óra fo-
lyásán át hatalmában tartotta. Az 
ú. n. ungvári pincék dombtetejéről 
nézve a vidéket Regmectől Borsi-
ig csak imitt-amott látott a szem-
lélő egy-egy kis szigetet, melynek 
környékét mindig szűkebb határok 
közé kényszerítette a vadul tajték-
zó áradat. A neki szilajodott hullá-
mok óriási jégtáblákat szalmaszál 
könnyűségével csapkodtak a hi-
dak recsegő bordáihoz, szerencsé-
re a viaskodás a laza összefüggé-
sű jégdarabok épségben maradásá-
ba került. Fehérhajú emberek be-
szélik Újhelyben, hogy ily váratlan 
és ily hatalmas áradatra nem em-
lékszenek…” (Zemplén 1889. 11. 
sz. márc. 17.)

A törvényszékről. „Bodnár Turák 
András, egy alig húsz éves, szép 
(?) reményekre jogosító fi atal su-
hanc, neszét vevén annak, hogy 
Velkoni Andrásné szegény napszá-
mosasszony keserves keresményé-
ből egy kis pénzt tett félre, elhatá-
rozta, hogy azt bármi úton-módon 

megszerzi. Alkalom nemsokára kí-
nálkozott. Velkoni Andrásné 1888. 
évi november 25-én Újhelyből 
Kis-Toronyára igyekezett, útköz-
ben, alig 200 lépésnyire a herceg 
Windischgrätz tanyájától, az utá-
na sompolygó Bodnár Turák And-
rás megtámadta, a földre letipor-
ta, és 48 ft 91 kr-t tartalmazó zacs-
kóját elrabolta. A pénzzel bejövén 
Újhelybe, urasan bestafi rozta ma-
gát, vett a pénzen új ruhát, egyet s 
mást, még órát is, szóval a rablott 
pénzen gavalléroskodott, szivaron 
és pálinkán dőzsölt, s így 11 ft hí-
ján a rablott pénzt szépen elköltöt-
te. E hó 14-én kellett neki tettével 
a kir. törvényszéknél beszámolni, 
ahol ez alkalommal egyéb „kényes 
természetű” viselt dolgát is meg-
bolygatták. Ugyanis múlt év nya-
rán a kjó madár a „Magyar Király” 
szállóban hetesi rangban működ-
vén, a nagy melegben sörre szom-
jazott, beosont Stern Rubin pincé-
jébe, s onnan, nem kérdezve, meg-
engedik-e, egy hordócska sört szép 
csendesen, észrevétlen kigurított, 
s azt a tulajdonosa egészségéért 
hűs árnyékban megiszogálta. Kel-
lemetlenül lepte meg az ipsét az 
is, hogy a kir. törvényszék azért is 
kérdőre vonta, amiért e múlt évi 
nov. 5-én éjjel a „Dolyinka” nevű 
korcsmában Gulyás András, József 
János, és Barbavics János újhe-
lyi „gamin” kollegái társaságában 
dorbézolva, ott olyan kravált, pa-
lack és szék összetöréssel vegyes 
verekedést inscednirozott, hogy a 
szomszédság mosat is hátborsó-
zással gondol vissza „úri passzió-
ira”. A kir. törvényszék Bodnár T. 
Andrást mindezen viselt dolgainak 
megbírálása után, rablás büntette, 
lopás és idegen ingó dolgok meg-
rongálása, valamint közrend elleni 
kihágás bűntette miatt összbünte-
tésül ötévi fegyházra ítélte.” (uo.)

Purim. „Izraelita polgártársaink 
f. hó 18-án ünnepelték a purim-
ünnepet, mely tudvalevőleg ná-
luk a mulatságok koronáját, va-
gyis a zsidó farsangot jelenti. Ez 
alkalomból álarcosok jártak-kel-
tek az utcákon, a velök incselkedő 
utcai gyerkőcök gyönyörűségére.” 
(Zemplén 1889. 12. sz. márc. 24.)

Új postaház. Blisman Ferenc új-
helyi birtokos hajlandó lenne a Ka-
zinczy u.-ban lévő épületét a pos-
tahivatal befogadására átalakíta-
ni. Az újság szerint távol esik a 
centrumtól, a vármegyeházától és 
egyéb közhivataloktól. A régi pos-
taház épülete a Blisman-féle ház-
zal szemben van, de ez nem argu-
mentum. „Akkor a közönség volt a 
postáért, ma a viszony megfordít-
va áll”.

Lengyel sertéskupecek az újhelyi 
piacon. Gácsországból hét lengyel 
kupec a múlt héten 63 darab sertés-
ből álló nyájat hajtott eladni az új-
helyi piacra. Galíciában most a ser-
tések között száj- és körömfájási 
járvány van, ezért csak nagyon szi-
gorú feltételekkel engednek onnan 
sertéseket a magyar piacokra. A 
kupecek hivatalos papírok nélkül, 
alighanem kerülő utakon jutottak 
el Újhelybe, feltartóztatás nélkül. 

A hatóságnak nem tudtak hivatalos 
igazoló papírokat felmutatni, de a 
nyáj állategészségügyi szempont-
ból rendben volt. De a sertésleve-
lek nem voltak megfelelőek, ezért 
fejenként 10-10 ft-ra megbírságol-
ták őket., de a közigazgatósági ha-
tóság új határozatot hozott: a ha-
tósági zár alá helyezett sertéseket 
el kell árverezni, s a bevétel fele a 
kincstárat, fele a községi pénztá-
rat illeti. Az újhelyi főszolgabíró 
5-ikére, du. 3 órára tűzte ki az ár-
verést, a városházához.„Szánalmas 
kép tárult a szemlélő elé. Az éhség-
től elvcsigázott sertésnyáj mellett 
ott gubbaszkodott a hét lengyel pa-
raszt, keservesen sírva, lamentálva 
érthetetlen nyelven, s mégis min-
den jelenvoltnak szánó részvét-
ét felébresztve. Hosszabb tanács-
kozás után az árverés elhalaszta-
tott, s az ügyiratok a szakminiszté-
riumhoz felterjesztettek. A lengyel 
atyafi ak, kik lengyel zsidóknak el-
adott földecskéik árán szerzett ser-
tésnyájjal jöttek magyar földre jó 
üzletet csinálni, most imádkozva, 
reménykedve várják a miniszter 
vétóját, mely életsorsukat eldönti.” 
(Zemplén 1890. 6. sz. febr. 9.)

Gyűjtötte és közzéteszi:
Dr. Csorba Csaba
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Kérjük támogassa adója 1 %-ával vagy felajánlásával a

„ SEGÍTENI EMBERTÁRSAINKON ”

Közhasznú Alapítvány munkáját!

Adószám: 18274549-1-05

Számlaszám:10402757-50526590-54901010
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Március 13. hétfő
18.00: Egyházi idő: Nagyböjt 
kezdetén
18.30: Nemzetiségi magazin: 
GULAG/GUPVI Emlékév zárása 
Hercegkúton
19:00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

Március 14. kedd
18.00: Sorstársak
18.30: Zempléni Mozaik:

Március 15. szerda
18.00: Föltámadott a tenger! Irodalmi 
összeállítás ismétlése
18.40: Értékek szerinti életvezetés -  
Dr. Papp Miklós előadása.

Március 16. csütörtök
18.00: Zempléni mozaik: Legendás 
Borok- Boros legendák
18.30: Terápia : 6 hét 6 kg program
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó

Március 17. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Kazinczy bál 2017.

Március 18. szombat

18.00: Március 15. Sátoraljaújhely
19.00: Megyei Híradó
19.30: Zempléni portré: Juhász István 
ZRVA ügyvezető igazgatója

Március 19. vasárnap
18.00:Héten történt
19.00: Március 15. Sárospatak

Március 20. hétfő
18.00: Katedra: Ápolás hete a 
Kossuth Lajos Gimnázium és 
Szakgimnáziumban
18.30: Egyházi idő: görögkatolikus 
oktatás jövője Sátoraljaújhelyen
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

Március 21. kedd

18.00: 180 perc a Magyar Kultúra 
jegyében: Mézeskalács készítése és 
története
18.30: Zempléni Mozaik
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere: Szepsi Tv műsora

Március 22. szerda
18.00: Zempléni mozaik: Nők 
dicsérete
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Kő kövön: Töredékek a 
magyar vidéki zsidóság kultúrájából

Március 23. csütörtök
18.00: Zempléni mozaik 
18.30: Agóra – civil műsor
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyből

Március 24. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sárospatakról

A Zemplén Televízió műsora
2017.02.10. - 2017.02.25. 

Hímeskert. Vajon mit mond ez 
a szó a külső szemlélő számára? 
Gondolhatják, biztos hímzéssel 
foglalkozik ez a vállalkozás. Való 
igaz, éppen egy évvel ezelőtt lá-
nyommal elhatároztuk, hogy életre 
hívjuk a Hímeskertet. Mivel ilyen 
a világon nem létezik, ezért veze-
téknevet is kapott, méghozzá „Új-
helyi” néven. 

Az újhelyi emberek mindig is 
büszkék voltak arra amit elértek, 
amiért dolgoztak. Régmúlt idő-
ket idéz családunkban a különbö-
ző kézügyességet igénylő, hobbi 
szinten végzett sokféle tevékeny-
ség. Az anyai nagymamámtól köt-
ni, horgolni tanultam, türelmetle-
nül vártam, mikor lehet már csip-
kekötéssel kötni. Kicsi gyerekként 
még érinteni sem mertem a hatal-
mas kongrét, amit fakeretre szegelt 
anyai nagyapám Miklós István, 

gobelineket hímzett minden télen.  
A Bakos család sem vallott szé-
gyent ezen a téren, hiszen a nagy-
mamán mikroszkopikus pontos-
sággal hímzett, erre ma már leg-
főképp a lányom képes. Apai ágon 
mindenkinek kiváló rajztehetsége 
van, így abban már semmi különös 
nem volt, hogy a Hímeskert mintá-
it magunk rajzoltuk.

2016. március elsejével indult út-
jára a Hímeskert, eleinte három fő 
hímzőnő foglalkoztatásával, majd 
üzletkötők is tevékenykedtek, kö-
szönet a Foglalkoztatási Osztály 
támogatásának. Lépésről lépés-
re haladva dolgoztunk és dolgo-
zunk ma is. Ehhez a munkához lé-
nyeges, hogy nem elegendő vala-
kiben a meglévő, szunnyadó am-
bíció, kézügyesség is kell, és ha 
az már megvan, akkor idő kérdé-
se és megtanítjuk a Hímeskert által 
alkalmazott technikákra. Ajtónk 
nyitva áll, elérhetők vagyunk a 
Sátoraljaújhely Kazinczy u. 45. 
szám alatt, a Hímeskertben, és 
a facebookon is. Repertoárunk 
rendkívül széles, hiszen nem-
csak kalocsait, matyót, kalota-
szegit hímzünk, hanem bármi-
lyen alakzatot, legyen az címer, 
kedvenc rajzfi gura, Batman-jel, 
Trabant logo, írott vagy nyomta-
tott betű.
A közeli Miskolci Egyetem hall-
gatói körében rendkívül népszerű-

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

ek a lányom által varrt ún. felvar-
rók, foltok, ezek mintázata minden 
esetben egyedi: Törpilla, Mulán, 
arannyal hímzett Hipogriff, 
Fradisas minden mennyiségben, 
pólóra, fürdőköntösre, egyenru-
hára, foltos szalamandra. A tava-
lyi év legnagyobb kihívása volt, 
egy nyíregyházi varrodát működ-
tető vállalkozó velünk terveztette 
meg férfi  és női kabátokra a hím-
zett motívum együttest. Ezt fel is 
hímeztük mindkét ruházatra.

A hagyományos és extrém hím-
zéseken kívül szalaghímzéssel is 
foglalkozunk, ami a Hétszínvirág 
Óvodában tavaly ősszel bemuta-
tásra került. Legújabb kérés, amit 
a minap teljesítettünk hatalmas két 
méter hosszú és másfél méter szé-
les fekete asztalterítőre terveztünk 
és komponáltunk kalocsai motívu-
mokat középre téglalap alakban és 
a terítő négy szélére. A drukkolási 
munkát elvégeztük, a fehér festék, 
melyet alkalmaztunk a Hímeskert 
által kifejlesztett keverék.

Az Újhelyi Hímeskert célja a 
népi hagyományok feleleveníté-
se, megőrzése és továbbadása, 
bemutatása az érdeklődők szá-
mára, ezen az éven és a jövőben 
is erre fogunk törekedni mun-
kánk során.

Bakos-Tóth Ildikó
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ÚJHELYI KÖRKÉP

KÉPES BESZÁMOLÓ
53 nevező állt a rajthoz a IV. Boda Pál Kupa Síversenyen, amelyet február 11-én szerveztek meg a Zemplén Kalandparkban. Az idei Snow Show-n 
kiváló síterepekkel várták a vendégeket és a hazai sportolókat, akik között egészen fiatal, és senior versenyzőik is voltak. Az amatőr kupa előnye, 
hogy itt bárki kipróbálhatta magát, hiszen nem elsősorban egymással, mint az idővel versenyeztek.  Az idei szezon különösen kedvez a téli sportok 
kedvelőinek, több mint 70 napig élvezhették a havas pályákat a sízők.

Szuper Levente a magyar jégkorong válogatott 98-szoros játékosa, több neves klubcsapat egykori tagja buzdította jégkorongozásra a sátoraljaújhelyi 
gyerekeket. A Magyar Jégkorong Szövetség Gyere te is hokizni! akciójának a célja, hogy minden olyan városban, ahol van jégcsarnok, illetve 
jégpálya legyen utánpótlás nevelés. Sátoraljaújhely idén U8 és U10 korosztályban kezdte meg a munkát. Az újhelyiekhez a Miskolci Jegesmedvék 
fiatal jégkorongozói jöttek edzésre, a kapuban pedig az ismert hokis védett.

GYERE TE IS HOKIZNI! 
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IV. BODA PÁL KUPA 




