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polgár vehet részt, akinek a válasz-
tási regisztrációs kérelme március 
24-én 16.00 óráig eljut a Nemzeti 
Választási Irodába. A választási re-
gisztráció feltétele a magyar állam-
polgárság megléte.  Aki a 2014-es 
országgyűlési választások előtt – 
vagy azóta – már regisztrált, annak 
10 évig nem kell újra kérnie a re-
gisztrációt. 

Nemzetiségi szavazás
Aki valamely nemzetiségi közös-
séghez tartozik, kérheti, hogy az 
országgyűlési választáson nem-
zetiségi választópolgárként szere-
peljen a névjegyzékben. A nemze-
tiségiként regisztrált választópol-
gár az országgyűlési választáso-
kon ugyanúgy szavaz, mint a nem 
nemzetiségi választópolgárok (egy 
egyéni jelöltre és az országos párt-
listára) vagy ha a nemzetiségi re-
gisztráció benyújtásakor kifeje-
zetten kéri, hogy az országgyűlé-
si választásra is terjedjen ki nem-
zetiségi regisztrációjának hatálya, 
pártlista helyett nemzetiségi listá-
ra szavazhat (az egyéni jelölt mel-
lett). A nemzetiségi listával a nem-
zetiségek kedvezményes mandátu-
mot szerezhetnek az Országgyű-
lésben. Az országos listát állító 

nemzetiségi önkormányzatok ak-
kor küldhetnek - szavazati joggal 
nem rendelkező - szószólót az Or-
szággyűlésbe, ha nem tudtak ked-
vezményes képviselői mandátu-
mot szerezni. Kedvezményes man-
dátumot pedig akkor kaphat egy 
nemzetiség, ha sikerül összegyűj-
tenie a pártok mandátumszerzésé-
hez szükséges szavazatok negye-
dét.  A NVI 13 nemzetiségi listát 
vett nyilvántartásba (bolgár, a gö-
rög, a horvát, a lengyel, a német, 
az örmény, a roma, a román, a ru-
szin, a szerb, a szlovák, a szlovén 
és az ukrán). Március 6-ig a bol-
gároknak 159, a görögöknek 242, 
a horvátoknak 2074, a lengyelek-
nek 235, a németeknek 29 229, az 
örményeknek 276, a romáknak 20 
132, a románoknak 835, a ruszi-
noknak 989, a szerbeknek 409, a 
szlovákoknak 1663, a szlovénok-
nak 222, míg az ukránoknak 507 
nemzetiségi választója jelentke-
zett be az április 8-ai választásra a 
nemzetiségi névjegyzékbe.

Összeállította: 
Kassai-Balla Krisztina

Forrás: http://www.valasztas.hu

FIATAL SÁTORALJAÚJHELY PROGRAM
2014-ben Zemplén Fővárosa 
meghirdette a „Fiatal Sátoralja-
újhely” Programot. Az elképze-
lés lényege az volt, hogy külön-
böző jóléti és egyéb támogatá-
si formákat bevezetve újra von-
zó város legyen Sátoraljaújhely a 
diplomás, vagy szakmát szerzett 
fiataloknak. 

ÚK: Már közel félszáz fiatallal ta-
lálkozott azóta, hogy elindították a 
Sátoraljaújhely Polgármesterének 
Ösztöndíjasa elismerést. Amikor 
az ötlet megfogalmazódott gon-
dolta, hogy ilyen sikeres, talán a 
legtöbb pozitív visszajelzést hozó 
program lesz?

VÁLASZTÁSOK ELŐTT

SZP: Sejtettük, hogy ez egy hiány-
pótló kezdeményezés, de magam 
is meglepődtem milyen sok örö-
möt okozzunk azzal a fiataloknak, 
a családtagjainak, a nevelőtestüle-
teknek, hogy havonta egyszer ki-
emelünk egy sikeres középiskolai 
tanulmányai végén járó diákot, és a 
sajtó képviselői előtt adjuk át neki 
az ösztöndíjat. Itt nem a támogatás 
a lényeg – bár sokszor elhangzik, 
hogy továbbtanulás előtt az is jól 
jön –, mint inkább az erkölcsi el-
ismerés. Hónapról-hónapra immár 
ötödik éve bemutatunk egy tehet-
séges újhelyi diákot, aki reméljük 
később ennek a városnak a jövőjét 
fogja gazdagítani. Nekem nagy él-

mény, amikor megismerem ezeket 
a lányokat, fiúkat, akik, meg kell 
hogy mondjam meglepően céltu-
datosak, és az esetek nagy részében 
igen jól tudják mit szeretnének. Ez 
pedig örömmel tölt el. Éppen ezért 
gondoltuk azt, hogy az ösztöndíj 
ötödik évében szervezünk nekik 
egy találkozót. Meg fogjuk alakíta-
ni a Sátoraljaújhely Polgármester-
ének Ösztöndíjasai facebook cso-
portot, és megkérjük őket, vélemé-
nyezzék városunk fejlesztési terve-
it, és mondják el ötleteiket. Min-
dig hangsúlyozzuk, hogy a beruhá-
zások elsősorban nekik készülnek, 

legyenek hát részesei a város fejlő-
désének. Én nagyon bízok bennük. 
Úgy tudom, az ösztöndíj folytatá-
sára további támogatást is kaptak?
Már az alapját is egy vállalkozói 
felajánlásból kaptuk. 2014-ben a 
Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely 
Alapítvány javára Ignácz András 
vállalkozó adományozott támoga-
tást erre a célra, most pedig Soltész 
Miklós vallási, közoktatási és civil 
kapcsolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkár díszpolgári címéhez járó 
jutalmát hagyta itt a városban azzal 
a kikötéssel, hogy fordítsuk erre a 
célra.

tes, erről a választópolgár a számá-
ra kiküldött értesítőből meggyő-
ződhet arról, hogy a saját szava-
zóköri helyisége akadálymentesí-
tett-e.  Az a választópolgár, aki a 
szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, de egészségi állapota, fo-
gyatékossága, illetve fogva tartá-
sa miatt nem tud elmenni a szava-
zóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. 
Mozgóurna iránti kérelmet a sza-
vazást megelőző napon 16.00 órá-
ig a HVI-hez, azt követően legké-
sőbb a szavazás napján, 15.00 órá-
ig a Szavazatszámláló Bizottság-
hoz lehet benyújtani.

Külföldön élő magyarok 
szavazása

Akik 2018. április 8-án külföld-
ön tartózkodnak kérhetik külkép-
viseleti névjegyzékbe vételüket, 
amennyiben szavazatukat a külföl-
di magyar nagykövetségek, konzu-
látusok valamelyikén kívánják le-
adni. 

Határon túli magyarok 
szavazása

A külhoni magyarok - választási 
regisztrációjukat követően – levél-
ben is szavazhatnak, ugyanakkor 
a soron következő választásokon 
csak az a külhoni magyar állam-

Folytatás a 3. oldalon.

A 2018-as országgyűlési választá-
son Sátoraljaújhely a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei 5. számú or-
szággyűlési egyéni választókerü-
let (a továbbiakban: OEVK) köz-
pontja. AZ OEVK-ben működik a 
Választási Bizottság is. Sátoralja-
újhely szavazóköri névjegyzékben 
12 559 szavazópolgár szerepel, de 
ez a szám változó, hiszen az át-
jelentkezésre 2018. április 6-án 
16.00 óráig van lehetősége a vá-
lasztópolgároknak. Átjelentkezés-
sel szavazhat az a választópolgár, 
aki a szavazás napján Magyaror-
szágon, de a lakcíme szerinti sza-
vazókörtől eltérő helyen tartózko-
dik. A szavazás feltétele, hogy ké-
relme alapján a választópolgárt a 
Helyi Választási Iroda (a további-
akban: HVI) átvezesse – a szava-
zást megelőző nap 16.00 óráig – 
benyújtott kérelem alapján a ké-
relemben megjelölt település név-
jegyzékébe. Az átjelentkezési ké-
relmet online vagy papír alapon is 
leadhatják a választópolgárok. 
Ezzel egyidejűleg a kérelmező tör-
lik a lakcíme szerint település név-
jegyzékéből.
Sátoraljaújhelyen 19 szavazókört 
jelöltek ki, ezekből 9 akadálymen-
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ÚJHELYI MOZAIK
Nyaralóhajó turizmus indul a Bodrogon
2019 tavaszán indulhat el a nyaralóhajó turizmus a Bodrogon és a Felső-
Tiszán. A kormány 4,6 milliárd forintot fordít a projektre, melyből 
hajókat vásárolnak, kijelölik a vízi útvonalakat és kikötőket építenek. 
A Bodrogon a szlovák határtól Tokajig indul el a szolgáltatás. Az egyik 
kikötő Sátoraljaújhely határában lesz, hogy a hajózó turisták könnyen 
megközelíthessék a Zemplén Kalandparkot. 

A magyar állam támogatásával újul meg a Rákóczi kastély Borsiban
A 2017. éves költségvetésből nyújtott 800 millió forintos összeg a 
rekonstrukció első ütemét finanszírozza. Az épület műemléki jellegű 
helyreállításában a tetőszerkezet és a homlokzat javítását, nyílászárók 
cseréjét és épületgépészeti elemek beépítését tervezik.  A támogatás 
felett a határon túli magyar épített örökségek megóvásával foglalkozó 
Teleki László Alapítvány rendelkezik.. A kastély helyreállítása után 
olyan funkciókat szeretnének kialakítani, melyek önfenntartóvá teszik az 
épületet, így lesz szállás és vendéglátóhely is. Az építkezés befejezését 
2020 végére tervezik, melynek összköltsége másfél milliárd forint.

Folytatódik az Emlékezés Programja
A Zempléni Regionális Fejlesztési Alapítvány folytatja a sátoraljaújhelyi 
zsidóság történelmének kutatását. A 2016-ban elindított programban 
felkutatták a szervezet székhelyének sorsát. Zsidó iskola működött ott 
több mint 100 évig, elkészült egy könyv, mely az újhelyi zsidóság emlékeit 
mutatja be. Idén is összeállították az Emlékezés Programját. Május 22-
én a holokauszt áldozataira emlékeznek. Erre az időpontra szeretnének 
kiadványt, amely az 1944-ben elhurcolt zsidó lakosság névsorát 
tartalmazza. Az emlékezés napja október 16-án lesz. Az ide tervezett 
konferenciát a Keresztény-Zsidó Társasággal közösen szervezik. A helyi 
támogatást pedig a Chevra Kadisha Sátoraljaújhelyi Egyesület adja.

Februári ösztöndíjas
Filep Leonárdó Márk, az V. István Katolikus Szakgimnázium és 
Gimnázium tanulója lett a februári polgármesteri ösztöndíjas. A komoly, 
és céltudatos fiatalember egyszerre tehetséges a művészetekben és a 
reáltudományokban. Rajzol, zongorázik, szaval, mellette pedig mérnök 
informatikusnak készül. Édesapjával közös kiállítása is volt már a 
városban. A jó tanulmányi eredménye mellett mindezekért lett ő a hónap 
diákja Sátoraljaújhelyen.

Bari Shej - Fata Mare - Nagy Lány program
30 millió forintos támogatást nyert a Piarista rendház a Csillogó szemek 
program megvalósítására. A projekt keretében 2 éven keresztül 20 roma 
származású 14 és 18 év közötti lányt segít 8 mentor. A támogatói segítség 
hetenkénti személyes találkozást jelent, valamint kétheti rendszerességgel 
csoportos foglalkozásokat tartanak életvitel, egészség, mentálhigiéné, 
háztartás, kultúra és hagyományok, pályaorientáció, valamint 
családnevelés témakörökben. Nyáron tábort szerveznek számukra. A 
fiatalok természetbeni juttatásokban is részesülnek, például buszbérlet 
vagy színházjegyek formájában. A nagylány program megvalósítására 
országosan 2,7 milliárd forintot fordít a kormány. 90 pályázó részesült 
támogatásban. Összesen 1500 lány és családja kap támogatást.

Határtalan Sportnap
6. alakalommal rendezett Határtalan Sportnapot a sátoraljaújhelyi 
speciális általános iskola. A meghívásos focitornán a házigazda mellett 
két hazai és egy felvidéki oktatási intézmény diákjai sportoltak együtt. 
Az eseményt idén a Parasport Napján rendezték meg, és támogatta a 
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége 
is.  A futball vándorkupát a felsőzsolcai gyerekek vihették haza. Így ők 
játszottak gálamérkőzést az eseményen résztvevő DVTK focistáival.
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Több mint egy évtizede a balla-
gás előtti hetekben ellátogat mind 
a négy középiskolában, és rendha-
gyó osztályfőnöki órán mondja el a 
fiataloknak a város aktuális terveit, 
beruházásait. Annak idején mi volt 
a cél ezzel?
A 12. évfolyamos diákokat már fel-
nőtteknek tekintem. Nekünk fon-
tos, hogy első kézből kapjanak in-
formációt mindenről, ami a várost 
érinti. Nem tipikus hírfogyasztók, 
lehet sokuk ekkor, tőlem hallja elő-
ször, mit miért tesz az önkormány-
zat. Az iskolában nem sok idő jut 
a napi aktualitásokra, a tanároktól 
sem várhatjuk el, hogy ezekről be-

széljenek. Nem mindegy, hogy mi-
előtt elhagyják a várost – remélem 
csak egy rövid időre – tisztában le-
gyenek azzal, hogy egy élhető, és 
fejlődő települést szeretnénk ne-
künk átadni. Az pedig, hogy a bal-
lagás hetében apró ajándékkal, és 

egy ünnepélyes búcsúzóval min-
den újhelyi diákot, „újhelyivé” 
fogadunk, szintén annak a része, 
hogy érezzék megbecsülésünket.
Ez a célja, a Sátoraljaújhelyben 
házasságot kötött ifjú pároknak 
adott írásbeli gratulációnak, amit 
az anyakönyvvezető nyújt át a há-
zasságkötési eljárás keretében az 
anyakönyvi kivonat kíséretében?
Igen. Lehet, sokan úgy gondolják, 
erre aztán nem sok szükség van, 
hiszen nem is biztos, hogy aki itt 
házasodik itt is fog élni. Mi nem 
így látjuk. Azzal, hogy valaki éle-
te legboldogabb napjának helyszí-
neként Sátoraljaújhelyt választja, 
már egy kicsit része a város életé-
nek. Hiszen ha nem is itt éli le az 

életét, de mindig köti majd ide egy 
élmény, egy emlék. Mi ezt szeret-
nénk erősíteni a fiatal párokban. 
Igyekszünk a házasulandók kedvé-
ben járni, és az anyakönyvezetőink 
nyitottak egész évben külső hely-
színeken esketni, és ha szeretnék, 

még a kötélpályás átcsúszó induló 
vagy érkező állomásán is kimond-
hatják a boldogító igent a fiatalok.
Hogyan viszonyulnak az itt letele-
pedni szándékozó fiatal párok tá-
mogatásával?
Minden megteszünk, hogy Sátor-
aljaújhelyben tartsuk őket. Olyany-
nyira, hogy a 2018-as költségve-
tésben 30 millió forintot szánunk 
lakás és helyiséggazdálkodásra, 
és ebben benne van az első lakás-
hoz jutók támogatása. Ezen túl 14 
önkormányzati lakás felújítására 
nyertünk pályázatot, amelyekben 
két évig ingyen lakhatnak majd új-
helyi fiatal párok. Amikor össze-
állítottuk az idei gazdasági tervet, 
nem volt kérdés, hogy folytatjuk 

Kiemelkedő 2017-es évet tudhat 
magáénak A Magyar Nyelv Mú-
zeuma. Idén pedig jeles ünnep-
re készülnek.  Áprilisban lesz 10 
éve, hogy megnyitották a világ-
ban is egyedülálló intézményt. A 
jubileumot sok programmal ün-
neplik Széphalomban. 

2017-ben közel 20 ezer látogató-
ja volt A Magyar Nyelv Múzeu-
mának. Nagyon sok diák érkezett a 
múzeumba az ország minden pont-
járól és határon túlról. A fiatalok 
sok múzeumpedagógiai foglalko-
záson is részt vettek. A nyelvmú-
zeum közkedvelt helyszíne lett az 
anyanyelv ápolóinak.  Több tábort 
rendezetek itt tavaly. Itt volt pél-
dául a „Beszélni nehéz!” mozga-
lom tábora, ás nyelvészeink is több 
napot töltöttek Széphalomban. Itt 

10 ÉVE A MAGYAR NYELV SZOLGÁLATÁBAN
volt a 25. Ijúsági Anyanyelvi Tá-
bor, és az Édes Anyanyelvünk 
Nyelvhasználati Verseny döntőjé-
be is bekapcsolódott a múzeum. 
Az Arany emlékévből sem maradt 
ki Széphalom. A Klasszikus iro-
dalom-frissítés most című prog-
ram, a Teremtő Anyanyelv szava-
lóverseny, szakmai napok és iro-
dalmi vetélkedők is az Arany200 
emlékév köré épültek. A legfonto-
sabb, hogy október 27-én megnyílt 
az „Aranyul. Toldi Miklós és a ma-
gyar nyelv” című kiállítás.
2018 a múzeum jubileumi esz-
tendője.  2008. április 23-án nyílt 
meg a világ első és azóta is egye-
dülálló nyelvmúzeuma. A megnyi-
tás évfordulójára nagyszabású ün-
nepséggel készül az intézmény, 
melynek keretében megemlékez-
nek majd az egy évtizedről. Ehhez 

csatlakozik majd egy olyan konfe-
rencia, mely az anyanyelv szere-
pét mutatja be életünkben. Az év-
fordulóhoz kacsolódva új kiállítá-
sok is várják majd a látogatónkat, 
és a szokásosnál is  több konferen-
cia, pályázat és verseny szervező-
je és lebonyolítója lesz a múzeum. 
Új kiadványok megjelentetését is 
tervezi az intézmény, melyek mú-
zeumpedagógiára és visszaemlé-
kezésekre épülnek majd, de nap-
világot lát egy olyan esszékötet is 
mely sok fotó mellett azok írásait 
tartalmazza majd, akiknek köszön-
hető A Magyar Nyelv Múzeumá-
nak létrejötte.
Ebben az évben kezdődik el a Ka-
zinczy Emlékpark rekonstrukci-
ója is. Egy határon átnyúló euró-
pai uniós forrásnak köszönhetően 
megújul az angolpark, a sétányok, 

az új vagy használt lakást vásár-
ló, első lakáshoz jutó fiatal párok 
támogatását. Az elmúlt évben ta-
pasztaltuk, hogy ez a kamatmentes 
kölcsön mekkora segítség a fiata-
loknak, tekintve, hogy a hitelt adó 
bankok önrészként is tekintenek 
erre az összegre. Természetesen az 
önkormányzat is szigorú feltétele-
ket szab ennek odaítélésében, de 
akik ide szeretnének költözni, és 
itt szeretnének dolgozni, megkap-
ják a támogatást. Úgy gondolom, 
Sátoraljaújhelyben olyan eszkö-
zöket használunk a fiatalok itt tar-
tására és ide csábítására, amelye-
ket más településeken nem. Az ön-
kormányzat számára fontos min-
den dolgozni akaró és tudó fiatal 
és még fiatalabb, aki jó szándék-
kal, megfelelő értékrenddel és kö-
zösségi szellemmel választja lak-
helyéül a mi városunkat, Sátoral-
jaújhelyt. 

KBK

kerti bútorokat helyeznek ki és ki-
építik a park világítását. A kert a 
korábbihoz hasonlóan a Kazinczy 
utca felől lesz megközelíthető. A 
tervek szerint restaurálják a Kazin-
czy Emlékcsarnokot, és rendbe te-
szik a sírkertet is.  A kerten túl ki-
sebb belsőépítészeti átalakításokat 
terveznek a múzeum épületében is. 
Az alagsorban ruhatárat alakítanak 
ki, de megújul a fogadótér, a recep-
ció és a múzeumi bolt is.
Az elmúlt egy évtizedben bizonyos 
lett szükség van egy múzeum-
ra, mely a magyar nyelvet mutat-
ja be. Ugyanakkor a múzeum ku-
tatási bázis, és a felnövekvő gene-
ráció újfajta oktatási helyszínei is. 
Feladatinak számbavétele szintén 
ezen esztendőre marad.

László Mária

... folytatás ...
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HÍREK RÖVIDEN
Polgárvédelmi világnap

Március elseje a polgári védelem 
világnapja. Az önkéntes alapon 
szerveződő civil önvédelmi felada-
tok megszervezését ellátó világ-
szervezet 1972-ben alakult meg. 
A Zemplén Térségi Katasztrófa és 
Polgári Védelmi Szövetség éves 
közgyűlését ehhez a naphoz iga-
zította. A közgyűlésen okleveleket 
elismeréseket is átadtak.  A sike-
res ifjúsági program megvalósítá-
sáért a Tiszántúli Református Egy-
házkerülettel együtt oklevelet ka-
pott Mészáros Csaba igazgató, aki 
az elmúlt esztendőben is országos 
katasztrófavédelmi verseny döntő-
jére készítette fel a református is-
kola növendékeit. Szerkesztősé-
günk képviseletében Kassai-Balla 
Krisztina Sajtó díjat vett át. Az Új-
helyi Körképben végzett a szövet-
ség népszerűsítése és a katonai ha-
gyományok területén végzett tevé-
kenységéért ismerték el lapunk fe-
lelős szerkesztőjét.

Tagokat toboroz az 
Intervox Női Kar

Bővíteni tagjainak számát az 
Intervox Női Kar. A sátoraljaújhe-
lyi kórus szeretne tovább működ-
ni, de az állandó énekesek száma 
csökkent az utóbbi időben. Több 
mint másfél évtized alatt számos 
sikert értek el, minősítő versenye-
ken szereztek elismerést, ők ma-
guk is házigazdái több kórusfesz-
tiválnak. Tavaly hazánkból egye-
düliként képviselték Magyarorszá-
got Lettországban. Aki szeret éne-
kelni, és szívesen lenne kórustag, 
a Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pontban megtalálja őket.

Új ügyfélszolgálati fogadótér

Új ügyfélszolgálati fogadóteret 
alakítanak ki a sátoraljaújhelyi pol-
gármesteri hivatalban. Az átépítés 
a volt jegyzői irodát, tárgyalót és a 
mellette lévő helyiségeket érinti. A 
cél az, hogy jól kialakított ügyfél-
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szolgálati időben a különböző osz-
tályok munkatársai fogadják majd 
az állampolgárokat, és akárcsak a 
járási hivatalban elektronikus ügy-
félhívóval, bejelentkezéssel gyor-
sítják majd az ügyintézést.

Újabb nemzetközi siker a 
Georgikonban

Iski Petra 12. A és Fischinger Ben-
ce 5/13 tanulónk képviselte isko-
lánkat és Magyarországot az NTP-
NTMV-17-A-0027 által támoga-

tott Párizsban megrendezésre ke-
rült borbírálati (CJPV) versenyen. 
A huszonhárom meghívott ver-
senyző közül Petra a 3. helyezést, 
Bence pedig 10. helyezést érte 
el. Gratulálunk sikerükhöz, na-
gyon büszkék vagyunk. Köszön-
jük a felkészítést Ficsor János és 
Untener Gyula kollégáknak, a szü-
lők és a fenntartó támogatását. A 
kísérő tanárok Komporday Leven-
te és Cserépyné Varga Mária vol-
tak.

Néhány év múlva biztos, hogy 
motorozni tanítja majd fiú uno-
káját. Az is lehet, hogy előt-
te megmutatja neki a csodála-
tos újhelyi hegyeket siklóernyő-
vel. Kollégánk Ujj Péter a közel-
múltban kapta meg a város Köz-
művelődési Díját. Hosszú évek 
óta számos civil és kulturális 
feladatot is felvállal feleségével 
együtt. Igazgatják a sikeres új-
helyi mazsorett csoportot, mű-
ködtetik a Lengyel-magyar Ba-
ráti Társaságot, támogatják az 
Intervox Női Kart. Ott vannak 
minden városi ünnepségen, kul-
turális eseményen. 

ÚK: Munkádnak nagy részét az új-
ságírás, a média töltötte ki. En-
nek ellenére azt mondtad, hogy ne-
ked ez a díj, inkább az eddig vál-
lalt egyéb közművelődési tevékeny-
ségednek az elismerése. Miért? 
Ujj Péter: Nekem ez az elismerés 
úgy gondolom összetett, egyszer-
re jelenti az újságírói, és az egyéb 
kulturális és civil munkámnak a 
díjazását. Nagyon jó érzés tudni, 
hogy ez a város vezetésének is fon-
tos, itt is köszönöm a díjat. 
Tehetséges színpadi ember is vagy, 
aki nyitott a művelődés, és kultúra 
iránt? Ez gyermekkorod óta ben-
ned van?
A környezetemben mindenki ta-
nár volt. Mindkét nagyapám isko-
laigazgató volt, de tanárok voltak 
a szüleim, sőt még a keresztszüle-

im is. Így már a családi környezet-
ben is adott volt ez az attitűd, ké-
sőbb a középiskolában játszottam 
egy amatőr színjátszó társulatban. 
Volt egy utcaszínházi közösségünk 
is.  Még a megyei sajtó is beszá-
molt akkoriban rólunk. Szerettem 
a verseket, pantomim művészetet 
is tanultam Budapesten. Akkori-
ban az újságírásra még nem gon-
doltam. Az csak akkor lett része az 
életemnek, amikor Rónay Ferenc 
kitalálta, hogy csináljunk egy helyi 
televíziót. Én akkor a művelődési 
központban dolgoztam és csak be-
lecsöppentem ebbe a munkába is. 
Rájöttem, hogy ezt szeretném csi-
nálni. Nagyon sok minden akartam 
lenni gyermekkoromban. Pilóta - 
amit később volt alkalmam kipró-
bálni, búvár, orvos. Minden érde-
kelt, és ebből az újságírás az, ami 
mindenhez közel van, hiszen így 
volt alkalmam mindezekről írni, 
vagy tudósítani.
Sok „legendás” történet is fűződik 
a nevedhez.  Amikor igazi „oknyo-
mozó” újságíróként mentél egy-
egy téma után. Mi az, ami hajtott?
Mindig az igazgazság keresése 
motivált. Sokszor ezért talán pi-
masznak is gondoltak, de ezzel én 
akkor nem foglalkoztam. Persze 
ezért sokszor még bírósági ügyem 
is lett, de a perek többségét meg-
nyertem. Igazat írtam. Legendás 
történetek jutnak eszembe most 
is, a füzérradványi Károlyi-kastély 
barokk tükrének esete, vagy a vá-
rosba betelepített roma lakosságról 
írt cikkem, de nagy szenzáció volt 
a Bodrogolasziban megtalált arany 
pénzekről szóló riportom. Szíve-
sen gondolok rájuk vissza, hiszen 
ezek ma már a város és vidékünk 
történetéhez tartoznak. 
Nem itt születtél, de szenvedélye-
sen szereted ezt a várost. Mióta ér-
zed otthonodnak Sátoraljaújhelyt?
1980-tól élek itt. Életem nagy ré-

szét itt töltöttem. Csodálatos ter-
mészeti környezetben élhetünk mi 
sátoraljaújhelyiek. Magam min-
dig azon csodálkozom, hogy azok, 
akik itt születtek, de már nem itt 
élnek, miért nem látják ugyanezt. 
Nem csak a szép környezetet, de 
a gazdag történelmi múltat, építé-
szeti emlékeket. A feleségemmel 
együtt nagyon szeretünk itt élni, és 
életünk végéig itt szeretnénk ma-
radni.
Hogyan emlékszel vissza a helyi 
televíziózás kezdetén eltöltött idők-
re?
Az egy csodálatos időszaka volt a 
magyar médiának, és a helyi sajtó-
nak is. Az emberekben kinyílt egy 
csap, nyitottak voltak a közéletre. 
Leveleket kaptuk, témákat ajánlot-
tak, tőlünk várták, hogy tárjuk fel 
a közélet titkait. Ez egy nagyon jó 
időszaka volt az újságírásnak. Ak-
kor 6000 példányban nyomattuk az 
Újhelyi Körképet, a nagyobb gyá-
rak előfizetői voltak a lapnak, és 
az emberek is szívesen vásárolták 
meg az újságot.  Óriási igény volt a 
munkánkra. Most azt látom, hogy 
ez megszűnt. Az emberek nagy ré-
sze már nem kíváncsi a közélet-
re, érdektelenné váltak. Ez egyfe-
lől érhető, hiszen a rendszerváltás 
után közel három évtizeddel más 
világot élünk, ugyanakkor sajná-
latos. 
Az újságírás mellett sokszor áll-
tál színpadon is. Ha kellett városi 
ünnepségeken mond-
tál verset, szerepeltél a 
helyi színjátszók között. 
Ma pedig már orszá-
gos hírű játékfilmekben 
játszol. Hogyan?
Nem kerestem eze-
ket a lehetőségeket, in-
kább megtaláltak vele. 
Kollégánk Jászter Be-
áta kért meg először, 
hogy szerepeljek a Bot-

csinálta doktor című játékfilmben, 
mely a Zemplén Televízió egyik 
első ilyen vállalkozása volt. A fil-
met Zsigmond Dezső, Balázs Béla-
díjas filmrendező rendezte, és az-
óta már több alkotásában részt ve-
hettem. Legutóbb a Herminamező 
árnyai című filmjében, amely Ti-
sza István meggyilkolásáról szól, 
és a Sátán fattya című játékfilm-
jében szerepeltem. De játszottam 
Gulyás Gyula Kifutás c. filmjében 
is. Nagyon élvezem ezeket a for-
gatásokat, és Zsigmond Dezsőnek 
nagyon tetszik, ahogy játszom, így 
állítása szerint számít rám máskor 
is.

Mindig büszkén meséltél a sikeres, 
és szép lányaidról, most pedig még 
büszkébb nagyapa vagy. Ez egy új 
szerep, hogy érzed magad benne? 
Soha nem gondoltam volna, hogy 
én is azok közé a nagyszülők közé 
fogok tartozni, akinek minden be-
szélgetése az unokáival kezdő-
dik.  Mégis ilyen lettem, és nem 
bánom. Csodálatosak az unokáim, 
egy lány és egy kisfiú.  A felesé-
gemmel együtt hozzájuk igazítjuk 
az életünket, és nagyon élvezzük a 
velük töltött időt. Megtapasztalunk 
velük mindent, amit szülőként ta-
lán elmulasztottunk, és feltétel nél-
kül szeretjük őket.  Most ez a leg-
fontosabb számunkra.

KBK

ZEMPLÉNI PORTRÉ: UJJ PÉTER ÚJSÁGÍRÓ 
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Ott álltak a fa alatt és egyre han-
gosabban vitatkoztak. Egyre dü-
hösebben vagdosták egymáshoz a 
szavakat. Széles gesztusokkal kí-
sérték mondandójukat és igyekez-
tek meggyőzni egymást, a saját 
igazukról. Ezt a kérlelhetetlen el-
lentétet, az a „nyavajás” gyümölcs 
szította közöttük. Az Úr világosan 
megmondta, hogy nem ehetnek ar-
ról a fáról! És most mégis, mint-
ha az egészről elfeledkeztek vol-
na! Eddig még soha nem beszél-
tek ilyen nyersen és durván. Most, 
mégis úgy estek egymásnak, mint 
akik egy egész világot veszíte-
nének, ha nem sikerül meggyőz-
ni a másikat! Bár ott álltak egy-
más mellett, mégis úgy kiabáltak, 
mintha egy egész világ választa-
ná el őket! Azt gondolták, - hoz-
zánk hasonlóan, - hogy ezt a lel-
ki távolságot át lehet hidalni az-
zal, ha kiabálnak! Végül is Ádám 
engedett, s Éva elégetten nyugtáz-
ta, hogy most is neki lett igaza. Et-
tek a tiltott gyümölcsből! A Bib-
lia leírását egy kicsit kiszínezve, 
ilyen lehetett a Paradicsom elvesz-
tésének első mozzanata. Az az át-
kozott kíváncsiság és az evés lett 
a vesztük. Elvesztették azt, aminek 
eddig igen örültek: Isten közelsé-
gét, és azt a nyugalmat, amelyet az 
Istentől kapott, tiszta, ártatlan lel-
küknek köszönhettek.  Isten egyik 
büntetése éppen az lett, hogy bár-
milyen körülmények között is él-

jen az ember, nem tudja elfelej-
teni ezt az eredeti, boldog állapo-
tot. Talán ezért akar minden ember 
boldog lenni! De mihelyt Ádám a 
„földből vett” és Éva „az élők any-
ja”, túljutottak az első sokkon, el-
határozták, hogy kerül, amibe ke-
rül, vissza kell szerezni azt a bol-
dogságot, melyet a teremtéskor 
magukénak tudhattak. Amikor el-
vesztették, akkor döbbentek rá, 
hogy Ajándék volt az, amit ők fele-
lőtlenül elkótyavetyéltek. Ez a fel-
ismerés késztette az embert arra, 
hogy az evés által elvesztett para-
dicsomot, az evés megtagadásá-
val próbálja visszaszerezni. Per-
sze nem fogyókúráról, vagy mé-
regtelenítésről van szó, hanem ar-
ról, hogy a test felett a lélek ural-
kodjon, nehogy még egyszer meg-
történjen az, ami a bűnös kívánság 
miatt Ádámban és Évában elrom-
lott.  Maga Jézus volt az, aki példát 
mutatott ebben, amikor negyven 
napon át böjtölt. A keresztény em-
ber is évszázadok óta, így készül, 
a legnagyobb keresztény ünnepre, 

Jézus feltámadásának emléknap-
jára, a Húsvétra! Mert szeretne ta-
lálkozni Istennel! De, aki testével 
mindenestől földhöz ragadt életet 
él és csak a test kultuszát űzi, - / 
evés, ívás, szórakozás, az újdonsá-
gok hajhászása, főző műsorok és 
a receptek garmadája / - az, lelké-
vel képtelen szárnyalni! Persze an-
nak is lesz Húsvétkor szabad hét-
végéje, lesz ünnepélyesen megterí-
tett asztala, de nem lesz igazán ün-
nepe! A böjt tulajdonképpen azt je-
lenti, hogy rendet teszünk önma-
gukban: felállítjuk azt a fontossá-
gi sorrendet, vagy újra rendezzük 
összekuszált életünket, ami hosszú 
távon lehetővé teszi, hogy testben 
éljünk, de lélek szerint! Aki tudja 
fegyelmezni testét, az tudja igazán 
uralni a lélek által önmagát és al-
kalmassá válik arra, hogy másokon 
is önzetlenül segítsen! Mert a böjt 
nem csak az evésben való megtar-
tóztatást jelenti - bár talán ez a leg-
látványosabb vonása!  De jelenti a 
rossz szokások, hétköznapi, meg-
szokott önzéseink és a kicsinyes-

IMÁDSÁGGAL ÉS BÖJTTEL
ségünk legyőzését, háttérbe szorí-
tását is. Vagyis kapunk pár hetet 
arra, hogy rutint szerezzünk a rit-
kán gyakorolt erényekben, ahol én, 
- vagyis „értelmes lelkem” uralja 
és korlátozza, evéssel elkényezte-
tett testemet!  Csak ezáltal válha-
tunk közösségi lénnyé! Isten is kö-
zösségre teremtette az embert, s 
az, csak akkor vált boldogtalanná 
és elégedetlenné - az első ember is! 
-, amikor először maga felé hajlott 
a keze és megkóstolta a tiltott gyü-
mölcsöt és a társát is bűnre vitte!

Ezekben a napokban érdemes át-
gondolni, hogyan lehetne levet-
ni „bűnös voltunk szakadozott ru-
háját” és új köntösbe öltözködni! 
Mert a böjt tulajdonképpen pró-
bálkozás: ki az erősebb? A lelkem, 
vagy a testem? Mert, ha nem az 
erős lélek hordozza egyre gyengü-
lő testemet, hanem fordítva törté-
nik, akkor igen szomorú jövő vár 
rám! Húsvétra készülünk, de ne 
feledjük, nem csak a konyhában 
van dolgunk, hanem lelkünk mé-
lyén is, - ha igazi ünnepet szeret-
nénk varázsolni szeretteinknek! A 
gonosz nem űzhető ki, csak imád-
sággal és böjttel! – mondja Jézus, 
tehát az elkövetkezendő időkben, 
ebből a szempontból nem kell fél-
nünk a munkanélküliségtől!

 DÉJÉ

SZOBOR A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁRA
„Trianon 100” Bizottság 
Megalakult Sátoraljaújhelyben a 
„Trianon100” nevű szobor előké-
szítő bizottság, mely célul tűzte ki, 
hogy az 1920-as trianoni békedik-
tátum 100. évfordulóján – 2020-
ban –  Sátoraljaújhelyen egy nagy 
emlékművet hoz létre, mely hirde-
ti, hogy a helyiek sosem felejtik el 
mit is veszített el a magyar haza,  
Zemplén és Sátoraljaújhely 1920-
ban. A szoborállítás ötlete a Patró-
nus Alapítványé, a bizottság felkért 
tagjai pedig egytől egyig a város 
megbecsült polgárai, Damjanovics 
József görögkatolikus zemplé-
ni főesperes, Fehér József a Ka-
zinczy Ferenc Múzeum és a Ma-
gyar Nyelv Múzeumának nyu-
galmazott igazgatója, Ringer Ist-
ván a Kazinczy Ferenc Múzeum 
jelenlegi igazgatója, Komporday 
Levente a Georgikon 
Görögkatolikus Mező-
gazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kol-
légium (Mező) igazgató-
ja és Szajkó Gábor a Pat-
rónus Alapítvány elnö-
ke. A bizottság első ülé-
sét január 17.-én tartotta, 
a jegyzőkönyv vezetésére 
Godzsák Attila történészt 
kérték fel. A szobor pon-
tos formája és helyszíne 
még egyeztetés alatt áll, 
melyben a bizottság szí-

vesen meghallgatja a lakosság vé-
leményét is, de többek között fel-
merült a Rákóczi utca alján levő 
körforgalom, a Táncsics tér és a 
Magyar Kálvária emlékmű együt-
tes első pihenője, a „kő kilátó”, 
mint helyszín és Turul, mint forma. 
A kivitelezés pénzügyis finanszíro-
zására a Patrónus Alapítvány gyűj-
ti össze a pénzt és a város önkor-
mányzata szerencsére partnernek 
bizonyul a tervekben így onnan is 
várható támogatás. Ringer István 
felvetette az ülésen, hogy  jó lenne, 
ha városi szinten is megalakulna 
egy bizottság, mely előkészítené a 
2020-as eseményeket a centenári-
um kapcsán. A bizottság a követ-
kező hónapokban több ülést is ter-
vez, hogy átbeszéljék, a szobor és 
a centenárium tervezésének ügyét.

Godzsák Attila 
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A szegedi Móra Ferenc Múzeum-
ból érkezett időszaki kiállításnak 
ad otthon jelenleg a sátoraljaújhe-
lyi Petőfi Irodalmi Múzeum – Ka-
zinczy Ferenc Múzeum. A színes-
mesés kiállításban Móra Ferenc 
gondolatait ismerhetjük meg élet-
rajzi mondatai és művei segítsé-
gével. Juhász Gyula szerint Mórá-
nak ezeregy élete volt, közülük fő-
ként az apát és a nagy-
apát mutatja be a kiállí-
tás. Ezeken kívül meg-
jelenik előttünk a gyer-
mek, az író, a költő, a ta-
nár, az újságíró, a tan-
könyvszerző, a könyvtá-
ros, a múzeumigazgató, 
a régész. Biztosan van 
olyan múzeumlátoga-
tó, aki számára valame-
lyik Móra-arc nem ismerős. Sokan 
csak úgy ismerik, mint a Kincske-
reső kisködmön és a Cinege cipője 
szerzője. A kiállítás Pankája Móra 
Ferenc lánya, Vadembernek pedig 
az unokáját, tisztes nevén Vészits 
Ferencet becézte. Móra számtalan 
közkincsű gondolata olvasható a 
kiállításban, ezek közül az egyik a 
kiállítás mottója: „Szeretném meg-
mutatni az embereknek, hogy tu-
dok én olyan szappanbuborékot 
is fújni, amelyik megmarad”. Bi-
zonyára arra gondolt az író, hogy 
ha olvassák műveit, azzal fenn-
tartják gondolataikban, így mara-
dandóbb lesz, mint az az „írás-bu-
borék”, mely figyelem nélkül rög-

tön alászáll és szétpukkan. A kiál-
lításba betérve megismeri a látoga-
tó ezt a fantasztikus humorral, me-
sélőkedvvel rendelkező embert. 
A színes, interaktív kiállítás kor-
talan, egyrészt azért, mert a mese 
olvasása sincs korhoz kötve, más-
részt minden korosztály számára 
tud újat mutatni. Bárki kipróbál-
hatja egy korabeli iskolapadban 

ülve, hogy milyen lehe-
tett palatáblára kanyarí-
tani az első betűket, mi-
lyen érzés lehetett a ke-
mencepadkán ülni a kis 
bice-bócának. A térbe-
li fán Varjú Varga Pál és 
Cinege ül, alatta színe-
ző és Nagyhatalmú sün-
disznócska játéka vár-
ja a játékos kedvű múze-

umlátogatókat, a fa mellett pedig 
a Gavallér zsiráf szeretne báli ru-
hát ölteni. Az olvasó sarokban tör-
téneteket hallgathatunk Móra gye-
rekkorából, valamint Móra-kötete-
ket vehetünk kézbe, olvashatunk. 
Azt javasoljuk a kedves olvasók-
nak, leendő múzeumlátogatóknak, 
térjenek be május 27-ig, merülje-
nek el, kalandozzanak Móra mese-
birodalmában, lapozzák fel újra a 
Kincskereső kisködmönt! A kiállí-
táshoz tárlatvezetés és múzeumpe-
dagógiai foglalkozás kérhető bár-
mely korosztály számára!

Gécziné Nagy Mária 
múzeumpedagógus 

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum

A korai időkben a várme-
gye közgyűlése változó helyszínen 
ülésezett, előfordult Bodzásújlak 
(1254), Sárospatak (1286), Vá-
sárhely (1558), Gálszécs (1604) 
és Tokaj (1660) is, de 1299-től a 
legrendszeresebb helyszín Zemp-
lén település volt egészen 1666-
ig. Majd ezután 1730-ig felvált-
va Terebes, Varannó és Zemplén 
városok, valamint a csicsvai és 
sztropkai várak és – leggyakrab-
ban – Sátoraljaújhely városa szol-
gáltatták a helyszint. A források az 
építés kezdetét különböző dátu-
mokra keltezik, van mely szerint 
1730-ban el kezdték építeni ba-
rokk stílusban a vármegye házát, 
más források szerint 1751-ben, de 
a legvalószínűbb, hogy 1754-ben - 
a helytartótanács 1752. évi sürge-
tő leirata után - kezdték el, az épít-
kezéseket, az azonban bizonyos, 
hogy csupán 1768-ra készültek 
el a Salvator Aprilis (1731-1771) 
olasz építész által tervezett épü-

lettel. Salvator tervezte többek kö-
zött a nagykállói megyeházát és 
a kállósemjéni Kállay-kastélyt. A 
megyeházához a telket Trautsohn 
János herceg, a helybeli földesúr 
adományozta, ez azonban kicsi-
nek bizonyult a tervekhez és a vár-
megye megvásárolta a Kéry család 
szomszédban lévő telkeit is. Építé-
se idején ideiglenesen Sárospata-
kon ülésezett a közgyűlés. A vár-
megye az épület átadásakor kö-
zel félezer településből állt. 1770-
ben már ebben az épületben fogad-
ta II. Józsefet a vármegye, továbbá 
itt fogadták 1809-ben és 1814-ben 
a Napóleon ellen vonuló orosz se-
reget is. A falai között pedig több-
ször megfordult Kazinczy Ferenc, 
Kossuth Lajos és Andrássy Gyu-
la gróf is, az 1905-ös vármegyei 
ellenállás pedig legendássá tette 
az országos politikában, a már re-
formkorban is híres épületet. Falai 
között működtek a vármegye hiva-
talai, itt volt a főispán és az alis-
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pán székhelye, itt működött a fő- 
és aljegyző, főorvos és városi épí-
tész is. Az északi épületszárnyban 
pedig Zemplén levéltára kapott he-
lyet, mely jelenleg is ott találha-
tó. A levéltár 1776-ban készült ba-
rokk szekrénysora ma is használat-
ban van, ezáltal a legrégebbi ma 
is használatban levő levéltári bú-
torzat a Kárpát-medencében. Az 
épületet 1832-ben felújították és 
átalakították. Azonban 1843-ban 
földrengés megrongálta az épüle-
tet. A törvényszéket és az új bör-
tönt az 1859-ben emelt háromszin-
tes hátsó épületszárnyat emeltek, 
melyben a törvényszéket és az új 
börtönt helyezték át, ezt a részt az 
1980-as években lebontották. Az 
épület már hamar szűkösnek bizo-
nyult a pezsgő életű és nagy megye 
igényeinek kiszolgálására, 1812-

ben, 1823-ban és 1903-ban is pá-
lyázatot írtak ki új székház építésé-
re. Azonban ez nem valósult meg, 
inkább felújítások és bővítések va-
lósultak meg. A már említett 1832-
es és a földrengés utáni helyreho-
zatalon kívül, 1928-ban és 1931-
ben is. 1950-ben mikor Zemp-
lén megyét beolvasztották a szü-
lető Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyébe, az épület megszűnt megye-
háza lenni és átvette a Tanácsháza/
Városháza funkcióját, az egykori 
Sennyey kúria, a mai Kazinczy Fe-
renc Múzeum épületétől és ide köl-
töztették a városi tanács hivatalain 
kívül, a járási hivatalokat is. Nap-
jainkban továbbra is – többek kö-
zött – Városházaként funkcionál az 
épület.

Godzsák Attila

Január,február itt 
a nyár! Ez a régi 
mondás idén nem 
igazolódott be, a 
tél zord arcát csak 
februárban ta-
pasztaltuk meg. 
Ám reméljük a ta-
vasz első hónap-
ja már kertészke-
désre is lehetősé-
get ad. Igaz, hogy 
a március is sze-

KERTÉSZKEDJÜNK

az még most megteheti, hiszen na-
pokon belül, ha az idő engedi, vet-
hetjük a gyökérzöldségeket, a dug-
hagymát és a többi hagymamagot 
is. Ne felejtsük el, hogy a díszkert-
ben is fontos a szakszerű metszés, 
a növények fiatalítása. A díszker-
tünk ezzel még látványosabbá vá-
lik, és nem rontják a látképet a 
már elöregedett, túlnőtt cserjéink, 
díszfáink. Aki nem maga végzi el 
a munkálatokat, annak itt az idő 
megkeresni  a szakembereket, hogy 
kikérjük a tanácsaikat, segítségü-
ket, mert így válhat igazán szép-
pé és élvezhetővé a kertünk. Ilyen-
kor a legfontosabb, hogy figyeljük 
az időjárást, mert csak a megfelelő 
időben végzett kertészeti munkák-
nak van értelme  és haszna. Nem 
kell sürgetni  semmit, hiszen nem 
maradtunk le semmiről, hiába ta-
vaszias az idő.

Összeállította: KBK

szélyes hónap.  Lehet 18 fokos 
napsütéses idő, de akár hózápor is. 
Bár csábító, hogy rohanjuk a ker-
tészetbe virágokért, még korai ül-
tetni, viszont sok olyan kerti mun-
ka vár ránk, amelyeket márciusban 
kell elvégeznünk. A tapasztalt ker-
tészek azt szokták mondani, akkor 
kell metszeni a rózsákat, amikor 
az aranyeső virágzik. Így lehet ezt 
már márciusban is megtehetjük.  
Az örökzöld sövényeket még már-
ciusban vágjuk vissza, mert így 
erősebb és szebb hajtásokat hoz-
nak majd nyáron. A balkon és dé-
zsás növényeket kezdjük el átültet-
ni, vagy ha túl nagy cserépbe van 
ültetve, a felső talajréteget cserél-
jük le. A muskátlikat is kezdjük el 
felébreszteni átültetéssel, és ha van 
rá lehetőség tegyük át őket egy vi-
lágosabb és melegebb helyre, hogy 
szép lassan szoktassuk őket hozzá 
a fényhez és a meleghez. Aki még 
az ősszel nem ásta fel a kiskertjét, 
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A Zemplén Televízió műsora 
2018.03.14. - 2018.03.25.

Március 14. Szerda 
18.00: 2018 programjai a Magyar 
Nyelv Múzeumában 
18.30:Nemzetiségi magazin – 
Ruszin önkormányzat  
19.00: Hír7 
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határ 
menti televíziós együttműködés 
Március 15. Csütörtök 
18.00: Március 15. ünnepség 
Sátoraljaújhelyből  
19.00: Hír7 
19.20: Kipufogó 
Március 16. Péntek 
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás 
19.00: Hír7 
19.20: Március 15. ünnepség 
Sárospatakról  
Március 17. Szombat 
18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból18.30: 
Zempléni portré  
19.00: Megyei híradó 
19.30: Hollóházi porcelán a 
hungarikumok között  
Március 18. Vasárnap 
18.00: Héten történt 
18.40: Maros Művészegyüttes 
műsora 
Március 19. Hétfő 
18.00: Katedra 
18.30: 2018 Nyár Sátoraljaújhely 
19.00: Hír7 
19.20: Kalandozások a borvidéken

 

Március 20. Kedd 
18.00: Zempléni mozaik 
18.30: Gazdasági magazin 
19.00: Hír7 
19.20: Újhely a Nagy háborúban 
– új kiállítást a Kazinczy Ferenc 
Múzeumban  
Március 21. Szerda 
18.00: Szolgálatban 
18.30: Sportmagazin 
19.00: Hír7 
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határ 
menti televíziós együttműködés 
Március 22. Csütörtök 
18.00: Sárospataki Sportbál  
19.00: Hír7 
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyből 
Március 23. Péntek 
18.00: Sportról-Sportra  
18.30: Mecénás19.00: Hír7 
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sárospatakról 
Március 24. Szombat 
18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból 
18.30: Nemzetközi 
képzőművészeti kiállítás  
19.00: Megyei híradó 
19. 30: Zempléni mozaik 
Március 25. Vasárnap 
18.00: Héten történt 
18.45: Kamarazenei bérletes 
sorozat: Theather Brass Band 
koncertje

 

         

MEGHÍVÓ 
Szeretettel hívjuk és várjuk  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, 
 valamint  

ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY  
szervezésében 

2018. március 21-én, szerdán 1000órától 
kezdődő 

Férfiak a közéletben, férfiak a Rotaryban 
című konferenciára, a 

VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBE. 
 

Vendégeink: 
Pénzes Ilona a Rotary Hungary 2017. év Kormányzója 

Ragányné Poncsák Pálma Alkormányzó 
 

A konferenciát megnyitja: 
Szamosvölgyi Péter 

Sátoraljaújhely város polgármestere 
Előadók:  
Bodnár Sándor, a Weinberg Kft. ügyvezető igazgatója, 
Farkas János, a Certa Kft. ügyvezető igazgatója, 
Juhász Attila, a Virtuál Építész Stúdió Kft. építész-tervezője, 
Nyiri Péter, a Petőfi Irodalmi Múzeum A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója, 
Dr. Rácz Ernő, főorvos, a “Zempléni Betegekért” Alapítvány   
  kuratóriumának elnöke,  

Dr. Illés László Közegészségügyi Díjjal kitüntetett, 
Dr. Rózsahegyi Ferenc,  Sátoraljaújhely város jegyzője. 
 

Előadóink beszélnek munkájukról, és arról hogyan lehet összehangolni a sikeres 
szakmai életutat a családi feladatokkal. Megismerhetik a Rotary mozgalmat is. Jöjjön el, 
ismerjen meg sikeres, elismert férfiakat! 
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NŐK DICSÉRETE

ÚJHELYI KÖRKÉP

RÉGI HÚSVÉTOK

Az utcán virággal, a pódiumteremben csokoládéval és virággal lepték meg a sátoraljaújhelyi lányokat, asszonyokat nőnap alkalmából. Már reggel a 
polgármester és alpolgármester ajándékaival találkozhattak az utcán sétáló hölgyek, délután pedig versek, dalok kíséretében köszöntötték a nőket.

A locsolkodás régi magyar szokás. Eredetének egyházi magyarázata a keresztelésre utal,  és arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hir-
dető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni.  A locsolkodó legények régen vödrökkel járták a falut, és a szép lá-
nyokat vízzel öntözték meg Húsvét hétfőn. Ma már inkább csak a család férfi tagjai tartják a hagyományt, és víz helyett parfüm, illatos víz kerül a 
lányokra. Nem népi eredetűek, de az egész országban elterjedtek a locsolóversek. A szép versekért hímes tojás, vendéglátás volt a jutalom. Így ne 
legyenek restek az urak, ifjú legények megtanulni belőlük egyet-egyet.

‚No, ti cimboráim, csuporra, vederre, 
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre! 

Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak, 
Adjon egy pár hímest, 

Szívemből kívánom, kegyelem magának!

A legszebbik kislányt jobban megöntözöm, 
És a pirostojást szépen megköszönöm. 

És ezzel azt mondom, boldog ünnepeket, 
Boldog húsvétot e ház népének.

Ebben a ház udvarában szép kis bimbó nő. 
Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő! 

Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére, 
Istentől azt kérem, piros tojás a bérem! 

Szabad-e locsolni?

Húsvét hétfő hajnalán az jutott eszembe, 
Egy üveg szagos vizet vettem a kezembe.

Eljöttem hozzátok, mosolygós szép lányok, 
Látom, elkészültek a szép himes tojások.

Hamar hát előmbe mosolygós szép lányok, 
Szagos rózsavizem hadd öntözzem rátok!

Nem kívánok mást nyomba’: Tojást a szaty-
romba, csókot az arcomra!

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! 

Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 
Megöntözöm most a környék legszebb lányát. 

Kívánok e háznak hát mindenből eleget, 
Főképp békességet, egészséget és szeretetet! 
Ebben a ház udvarában szép kis bimbó nő. 

Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő! 
Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére, 

Istentől azt kérem, piros tojás a bérem! 
Szabad-e locsolni?

Öröm, hogy itt a feltámadás! 
Elkészült a pirostojás! 

Húsvét ünnep emlékére, 
Keresztények örömére: 

Adjon Isten jó, bő áldást, 
Köszönöm a szíves látást!
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