
 

 

A városban korábban is alkottak már litván művészek, egy komplett szoborpark őrzi munkásságukat. Ezúttal a 
balti állam adományozott két monumentális alkotást, amit a bevárosban avattak fel. 
A lengyelek közt Jadwigaként ismert királynő I. Lajos magyar, horvát és lengyel király lánya volt, apja halálát követően 
foglalta el a lengyel trónt. Jagello litván nagyfejedelemhez ment feleségül, akivel közösen a litván lakosságot áttérítette a 
keresztény hitre. Fiatalon hunyt el 1399-ben, a római katolikus egyház 1997-ben avatta szenté Hedviget. 
A hatezer euró (vagyis több mint két millió forint) értékű szobrokat még december végén szállították le Tokajba Litváni-
ából, az önkormányzat a bevárosban állította fel azokat. 
– Városunkban külön szoborparkban őrizzük a litván művészek alkotásait. Azt, hogy településünk a mai napon újabb 
műalkotásokkal gazdagodik leginkább Vytautas Pinkus nagykövetúrnak köszönhetjük. Rendkívül konstruktívan állt ké-
résünkhöz, fél év sem kellett hozzá és a szobrok már Tokajban voltak, amiért nagy köszönet illeti őt – mondta el Posta 
György polgármester, aki ünnepi beszédében külön köszönetet mondott azoknak is, akik a szobrok elhelyezésében segí-
tettek. 
Tokaj és a nagykövetség együttműködése körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődött, akkor első polgármesterként Posta 
Györgyöt fogadta a 2019 nyara óta hivatalában lévő Vytautas Pinkus rendkívüli és meghatalmazott litván nagykövet. A 
két ország 1923-ban vette fel a diplomáciai kapcsolatot egymással, majd a Szovjetunió térnyerése után 1991-ben létesült 
nagykövetségi szintű diplomáciai kapcsolat. Önálló külképviselet 2004 óta működik Budapesten. 
– Litván művészek már a ’90-es évek elején felfedezték Tokajt és eljöttek ebbe a csodálatos városba alkotni. Sajnos a 
világjárvány nem tette lehetővé, hogy ezeket az alkotásokat most helyben készíthessek el, de Litvánia leghíresebb művé-
szei készítették el ezeket a szobrokat, akik nagy odafigyeléssel faragták ki ezeket az alkotásokat, amelyeket ma felavat-
hatunk – emelte ki Vytautas Pinkus nagykövet, aki hozzátette Hedvig és Jagelló II. Ulászló házasságának komoly kihatá-
sa volt a nemzet későbbi történelmének. 
– Államiság szempontjából a kezdetet jelenti, ez a házasság egy négy évszázadig fennmaradó litván-lengyel állam ala-
kult meg. Nemzeteinket összekötötte a függetlenségért indított küzdelmek, ez a három állam vezető szerepet töltött be a 
kontinensen, főként Kelet-Európában. Önök elsőként nyitották ki a vasfüggönyt, mi pedig szintén elsőként, még a Szov-
jetunió felbomlása előtt nyilvánítottuk ki függetlenségünket – tette hozzá a nagykövet. 

Folytatás a következő oldalon... 

FELAVATTÁK SZENT HEDVIG ÉS II. ULÁSZLÓ SZOBRAIT 



– Egykori diplomataként pontosan 
tudom, hogy egy ilyen események 
mekkora jelentősége van. Az, hogy 
több ország nagykövete itt ül körünk-
ben óriási dolog, azzal pedig hogy 
ezek a szobrok itt kapnak helyet min-
dig emlékeztetni fognak arra, hogy 
mi itt együtt vagyunk és közösen ün-
nepeljük történelmünket Európán 
belül – ezt már Koncz Zsófia a térség 
országgyűlési képviselője mondta el 
ünnepi beszédében, aki kiemelte 
hogy a jövőben hatalmas turisztikai 
fejlesztés történik Tokajban is, ami-
nek köszönhetően még több lengyel 
és litván is turista érkezhet a városba. 
 
A Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um Észak-Európai Főosztályának 
vezetője is köszönetet mondott a lit-
ván félnek a szobrokért. Bucsi-Szabó 
Edit kiemelte a két ország szoros és 
jó kapcsolatát, példaként említve azt, 
hogy a Vilniusi Katedrális Szent 
László kápolnája és szobra magyar 
támogatással szépül meg a Hungary 
Helps programon keresztül. 
– Abban hogy ablakot nyissunk egy-
másra fontos szerepet játszott 
Normantas Paulius litván-magyar 
fotóművész is, aki 1983-ban érkezett 
Magyarországra. A Nyíregyházán élt 
művészt a litván közösség első hiva-
talos elnökeként éppen Tokajban 
szervezet meg első közös találkozó-
jukat, majd alkotótáborokat és kiállí-
tásokat szerveztett. Litvánia és Tokaj 
között jóval régebbeik a máig ható a 
kulturális szálak, aminek csodálatos 
dísze ez a két alkotás – hívta fel a 
figyelmet Bucsi-Szabó Edit, aki hoz-
zátette azt is, hogy a két ország kö-
zötti diplomáciai kapcsolat újrafelvé-
telének harminc éves évfordulóját 
ünnepeljük az idén. 
 
A szobrokat leleplezésük után Jerzy 
Snopek lengyel nagykövet koszorúz-
ta meg, majd a Tokajban működő 
történelmi egyházak helyi vezetői 
áldották és szentelték meg. A prog-
ram részeként két litván művész, 
Ieva Pranskutė hegedűművész és 
Mislav Brajković csellista adott 
hangversenyt a Paulay Ede Színház-
ban. 
 

(ej) 
fotó: Erdős József 

VÁROSUNK KÉT ÚJ SZOBORRAL GAZDAGODOTT 
Litvánia, Lengyelország és Magyarország közötti történelmi kapcsolatoknak emléket állító 
Anjou Hedvig és Jagello Ulászló hatalmas szobraival az Óvár út végén szakrális, kultikus 
jellegű térben találkozhatunk. A rk. katolikus templom és plébánia közelségében, az elárvult 
evangélikus templommal szemben, az Oestrich-Winkel/Tokaj Baráti Társaság Egyesület plac-
ca szomszédságában csodálkozhatunk rá a házaspár szobraira.      
 A hölgyet ábrázoló szobor magyar királylány, az Anjou házból származó I. (Nagy)Lajos 
királyunk gyermeke, Szent Hedvig, lengyelül Jadwiga, aki Magyarországon 1374.február 18-
án született. Tíz esztendősen, 1384.október 16-án védőszentjének Sziléziai Szent Hedvignek 
(1174-1243) ünnepén koronázták Lengyelország királynőjévé. A királynőt Lengyelország 
védőszentjeként és mint Litvánia nagyhercegnéját, az ország apostolaként tisztelik. 
A férfi szobor a Jegelló-dinasztia alapítóját, litvánul Jogaila, lengyelül Jagiello, Litvánia 
nagyfejedelmét, a keresztség felvétele után II. Ulászló (1352/62-1434), Lengyelország kirá-
lyát mutatja. II. Ulászló 1386.február 15-én Krakkóban megkeresztelkedik, 18-án feleségül 
veszi a tizenkét esztendős Hedvig lengyel királynőt és március 4-én lengyel királlyá koronáz-
zák. A házassággal létrejött a lengyel-litván perszonálunió, így korának legnagyobb területű 
keresztény állama alakult meg, ahol Hedvig és II. Ulászló társuralkodók lettek. 
A két szobor közötti távolság van hívatva jelezni, a házaspár nagy korkülönbségét, illetve azt 
az utat, melyet a pogánynak született Jogaila tett meg a kereszténnyé váló II. Ulászló név 
felvételéig.  
Szent Hedvig nagyon fiatalon halt meg 1399.július 17-én gyermekágyi lázban. Újszülött 
gyermeke egy pár nap után követte édesanyját. Szent Hedviget a krakkói Wawel katedrális 
főoltára alá, férjét II. Ulászlót a királyi kriptában helyezték örök nyugalomra.  
Szent Hedvigről Jan Dlugosz (1415-1480) krakkói kanonok „A lengyel királyság évkönyvei” 
című művében a következőket írja. „Nem volt benne könnyelműség, nem volt harag, nem 
lehetett benne gőgöt, irigységet vagy dühöt találni. Isten iránti nagy áhítatával és mérhetetlen 
szeretetével tűnt ki, minden világi hiúságot elutasítva magától, lelkét és gondolatvilágát egye-
dül az imádságra és szent könyvek, nevezetesen az Ó-és Újszövetség, a négy egyháztanító 
homíliái, az atyák életrajzai, prédikációk, szentek élete, Boldog Bernát, Szent Ambrus elmél-
kedései és prédikációi, Szent Brigitta jelenései és más latinról lengyelre fordított könyvek 
olvasására fordította. Sok tehetséges, magát a tudománynak szentelő ifjú ellátásáról gondos-
kodott. Prágában kollégiumot alapított a litvánok számára, és fáradozott a krakkói Hittudo-
mányi Kar felállításán. Végrendeletében minden ékszerét, ruháját, pénzét és minden királyi 
öltözetét a szegények megsegítésére és a krakkói egyetem megújítására hagyta. Ugyancsak a 
krakkói székesegyházra hagyott egy gyöngyökkel kirakott főpapi melldíszt. Olyan híres volt, 
és annyira megbecsülték az egész katolikus világban nagyszerű erkölcsi magatartása miatt, 
hogy életében a szentség példaképeként tisztelte mindenki.” 
Szent Hedvig életszentség hírében halt meg, 1426-tól nyilvános kultuszát engedélyezték. A 
nép szívében közvetlen halála után eleven élt tisztelete és emlékezete Litvániában, Lengyel-
országban és Magyarországon egyaránt. Lengyelországban az egyik legnagyobb lengyel 
nemzeti szentként tisztelik, aki sok jót tett hazájuk érdekében. Ugyanez mondható a litvánok 
részéről is, ott is nagy becsben tartják. 
Magyarországon is elevenen él Szent Hedvig kultusza. Vörösmarty Mihály romantikus köl-
tőnk az 1829-ben kelt elbeszélő költeményében emlékezik Szent Hedvigre: „…S Hedvig 
olvasá a szent igéket, / S így tünődék rajtok önmagában:/ Ím ezek mi szép igék, mi szen-
tek!...”/ 
Szent Hedvig édesapjával Márianosztrán a pálosok monostorában többször megszállt. Ennek 
emlékezetére 1999-ben külön oltárt alakítottak ki Szent Hedvig tiszteletére. Oltárképét az a 
Köteles István festette, aki a tokaji templomunk falfestését újította fel. Ereklyéje az egri mi-
norita templomban látható. 2015.július 18-án a szent ereklyéjét helyezték el a diósgyőri vár-
kápolna oltárában található ereklyetartóba. Két szobrát Budapesten, egyet pedig mint a Duna-
kanyar védőszentje, Vácot tekinthetjük meg. 
Szent II. János Pál pápa már kispapként is nagy tisztelője volt Szent Hedvignek. 1974-ben 
mint krakkói érsek, 1979-ben pápaként a krakkói egyházmegyében megerősítette nyilvános 
tiszteletét. Végül 1997.június 8-án Krakkóban avatta szentté Hedvig királynőt. Részlet a 
szentté avatási beszédéből: „Sokat vártál, Hedvig, erre az ünnepi napra. Majdnem hatszáz év 
múlt el halálod óta, mely fiatalon ért téged. Az egész nemzet szeretete övezett téged, aki a 
jagellói idők kezdetén állsz, te, az uralkodóház alapítója, te, a Jagelló Egyetem megújítója, 
Ős-Krakkóban, sokat vártál szentté avatásod napjára, arra a napra, amelyen az Egyház ün-
nepélyesen kinyilvánítja, hogy az ő hagyományos méretében szent patrónája vagy Lengyelor-
szágnak, annak a Lengyelországnak, mely közreműködésed által Litvániával és Ruténfölddel 
egyesült, Magyarországon kívül még e három nemzet köztársaságának védőszentje. Ma érke-
zett el ez a nap. Sokan szerették volna megérni ezt a pillanatot, de sokaknak nem adatott meg. 
Múltak évek és századok, s úgy tűnt, hogy szentté avatásod szinte lehetetlen. Ez a nap legyen 
az örvendezés napja ne csak számunkra, akik ma élünk, hanem mindazok számára is, akik 
ezen a földön ezt nem érhették meg. Legyen ez a nap a szentekkel való közösségünk nagy 
napja. Gaude, mater Polonia!” 
A korszak, amelyben Szent Hedvig és II. Ulászló királyok éltek, időben már valójában na-
gyon távolinak tűnik. Ennek ellenére, bizton állíthatjuk, hogy mindketten azon modern Euró-
pa előhírnökei voltak, melynek alapjait csak a tartós keresztény értékek jelenthetik. 
 

Várhelyi Gyula 

...folytatás az előző oldalról 



Az első, 6,7 kilométeres szakasszal el-
kezdődik a Tokaji Körnek nevezett 
kerékpáros útvonal megvalósítása. Az 
összesen 19 kilométeres szakasz költsé-
gei elérik az 1,6 milliárd forintot, a 
munkálatok várhatóan jövő év áprilisá-
nak végére készülnek el. 
 
A Nyíregyháza és Tokaj közötti, mintegy 
harminc kilométeres kerékpárutat 2017-
ben adták át, azóta jelentősen megemelke-
dett Hegyalján a biciklis turisták száma. A 
családok számára sem megerőltető, ké-
nyelmesen megtehető távolság sokakat 
vonzott két kerékre, így sokan érkezenek 
ilyen módon a szabolcsi megyeszékhely-
ről a bor fővárosába. 
– Amellett, hogy biztonságos körülmé-
nyek között lehet eljutni két keréken te-
kerve Nyíregyházáról Tokajba azt is fon-
tos kiemelni, hogy jelenleg ez az egyetlen 
jármű, amit használva nem tiltott egy po-
hár bor elfogyasztása sem – emelte ki 
Posta György tokaji polgármester a mun-
kálatok megindulása kapcsán tartott sajtó-
tájékoztatón. Hozzátette: azon túl, hogy a 
Tokaji Kör egy jelentős turisztikai beru-
házás a helyiek életét is jelentősen meg-
könnyíti, mert így napi ügyeiket is bizton-
ságos körülmények között intézhetik ke-
rékpárral vagy akár a járóbeteg szakellá-
tóba is el tudnak ilyen módon jutni. A 
városvezető beszédében azt is elmondta, 
hogy csodálatos természeti értékeket lát-
hatnak majd azok, akik igénybe veszik a 
kerékpárutat. Posta György megköszönte 
a kormányzat támogatását, aminek kö-
szönhetően egy sokkal vonzóbb és élhe-
tőbb térségé válik Tokaj. 

A sajtótájékoztatón részt vett Schanda 
Tamás, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium miniszterhelyettese is. A 
parlamenti államtitkár hangsúlyozta 2,81 
km új 3X1 sávos kerékpárút épül és to-
vábbi több mint 3,5 kilométeren jelölnek 
ki kerékpározásra olyan útszakaszt, ahol 
rendkívül alacsony a forgalom. A projekt 
keretein belül járda is épül és a már meg-
lévő gyalog- és kerékpárutat is helyreállít-
ják valamint két pihenőhelyet is kialakíta-
nak. 
– A Tokaj Fesztiválkatlan és a Lebuj kö-
zötti kerékpárút szakasz nem része ennek 
a projektnek, de egy kormányzati döntés-
nek köszönhetően az is megépül. Erre az 
önkormányzat nyert TOP-os forrást, ami-
ből a fejlesztést a város megvalósíthatja, 
így egységes jól használható kerékpárút 
épül meg az első ütemben – hangsúlyozta 
a miniszterhelyettes, aki hozzátette azt is, 
hogy a fejlesztés során gondoltak azokra 
is, akik elektromos kerékpárral érkeznek, 
nekik a kivitelezők összesen három töltő-
helyet alakítanak ki. 
Schanda Tamás hozzátette, már ebben a 
hónapban elkezdődnek lőszermentesítési, 
terület-előkészítési és humuszleszedési 
munkák, július közepétől pedig töltés 
szélesítéssel folytatódnak, ami miatt to-
vábbi jelentős forgalomkorlátozásra kell 
készülni. 
 
Koncz Zsófia a térség országgyűlési kép-
viselője kiemelte, tovább növeli Tokaj-
Hegyalja turisztikai vonzerejét a beruhá-
zás, ami a Kopasz-hegyet megkerülő első 
ütem után Tarcalt és Mádot köti össze, 
valamint ehhez csatlakozik a már meglé-

vő mezőzombori kerékpárút is. 
– Ennek a beruházásnak köszönhetően 
Nyíregyházától egészen Szerencsig lehet 
majd kerékpáron közlekedni, ami hatal-
mas előrelépés. Nagyon bízunk abban, 
hogy az ide látogatók nem csak egy-két 
napot tudnak majd térségünkben eltölteni, 
hanem jóval többet is. Dolgozunk a vízi- 
és a lovasturizmus fejlesztésén is valamint 
a közel 150 milliárd forintos fejlesztési 
csomagnak köszönhetően egy, a Kopasz-
hegy csúcsára vezető és az év minden 
szakaszában üzemelő libegő is épül – 
emelte ki a képviselő. 
Az útvonal elkészültével az EuroVelo 11 
részévé válik, az észak-dél irányú, Norvé-
giából Görögországba tartó nemzetközi 
kerékpárút-hálózat egyike azon három 
EuroVelo-útvonalnak, amely Magyaror-
szágon is áthalad.       (ej) 

ÉPÜL A KOPASZ -HEGYET MEGKERÜLŐ KERÉKPÁRÚT 
Jövőre már körbetekerhetjük a teljes szakaszt 

Jó ütemben halad a Csipkerózsika ál-
mából ébredő Tokaj Hotel felújítása. A 
város ikonikus szállodája tavaly cserélt 
gazdát és a tervek szerint év végére el is 
készülnek a munkálatokkal. 
 
A Tisza és Bodrog összefolyásánál álló 
szálloda évtizedeken át az egyetlen hotel 
volt a térségben, szocreál stílusa pedig 
egybefonódott a város látképével. Az új 
tulajdonosok is ebben láthattak fantáziát, 
a jelentős felújítás év végére készülhet el. 
A boutique hotel jellegű épületben ötven-
öt szoba kap helyet és a szálloda méreté-
hez képest is egy jelentős wellness részt 
alakítanak ki. A négy csillagos minősíté-
sűre tervezett szálláshely kültéri medencét 
is kap majd, a tetőn pedig két lakosztályt 
alakítanak ki jakuzzikkal, ahonnan a város 
panorámája is a vendégek elé tárul. A 
jelentős ráncfelvarráson áteső Tokaj Hotel 
színvilágában is a kor ízlésének felel majd 
meg és nagy figyelmet fektetnek a gaszt-
ronómiába is. 
A szállodához tartozik a város egyik leg-
régebbi halászcsárdája is, ami akár százöt-
ven vendég étkeztetésére is alkalmas és 

egy másik termében még egyszer ennyi 
embert tud fogadni. Emellett pedig a hote-
len belül is készül egy bisztró, ahová bár-
ki betérhet majd. 

A tervek szerint év végére készül el a 
Tokaj Hotel felújítása, ami a próbaüzemet 
követően jövő év március 15-től fogadja 
majd a vendégeket.                               (ej) 

BOKRÉTAÜNNEP A TOKAJ HOTELBEN 



Az ország egyik legnagyobb szabadtéri 
színháza a Tokaj Fesztiválkatlan idén 
nyáron is számos sikerprodukcióval, 
koncertekkel, színházi előadásokkal, 
humorestekkel várja a közönséget. 
 
A Csókkirály A Koncert című látványos 
show-ban a Hungária együttes és Fenyő 
Miklós legnagyobb slágereit új hangsze-
relésben adja elő Király Viktor, Radics 
Gigi, Szulák Andrea, Zséda, Veréb Ta-
más és Heincz Gábor Biga. 
Az ország egyik legnépszerűbb énekes-
nője Rúzsa Magdi augusztus 7-én ad 
koncertet, slágereivel és új dalaival érke-
zik Tokajba. Több mint húsz év eltelté-
vel újra színpadra áll a legendás Jazz+Az 
együttes, Geszti Péter, Kozma Orsi, 
Váczi Eszter, Behumi Dóri, Dés László 
és az eredeti zenekar. Tóth Gabi zenész-
társaival a modern és az autentikus vi-
lágzenei hangzást ötvözi egymással, 
Varnus Xaver csodálatos orgonajátéká-
val kápráztatja el a közönséget. Ákos és 
zenekara a Fel a Szívekkel turné kereté-
ben érkezik a Katlanba, nagyszabású 
koncertje méltó zárása lesz a nyárnak. 
 
A színházat kedvelők láthatják a Lili 
bárónő című operettet Fogarassy Ber-
nadett és Egyházi Géza főszereplésében, 
olyan ismert slágerekkel, mint Az egy kis 
cigaretta, a Tündérkirálynő légy a pá-
rom, vagy a Gyere csókolj meg tubicám. 
A Nikola Tesla – Végtelen energia című 
lendületes és látványos zenés darab segít 
újra felfedezni és megismerni a mára 
közismert név mögött rejtőző zseni el-
mét és életének rejtélyeit. Csányi Sán-
dor egyszemélyes vígjátékában nyolc 
különböző karakter mutat be. A Meno-
pauza című musicalben négy díva, négy 
csodálatos nő találkozásának lehetnek 
tanúi, sok humorral, a nyolcvanas évek 
világslágereivel, Hernádi Judit, Falusi 
Mariann, Tóth Enikő és Náray Erika 
szereplésében. 
 
Humorral teli estével vár Bödőcs Tibor, 
a L’art pour l’art Társulat tagjai pedig 
egy igazi vidám, nyári előadással készül-
nek. Mácsai Pál és Huzella Péter Villon 
verseit adja elő megzenésítve, két gitár 
és az ének eredeti jogaiba helyezi vissza 
a verseket, hiszen Villon maga korában 
közismert dallamokat is írt. 
 
A Teátrum színpadán neves szakértők 
estjein vehetnek részt. Szabó Péter moti-
vációs tréner előadásának középpontjá-
ban a körülmények és az ahhoz való 
hozzáállásunk, valamint a nehézségek-
ben rejlő lehetőségek állnak majd. Bedő 
Imre a Férfiak Klubja alapítója, a férfivá 
válás és a fiú nevelés fontosságáról tart 
izgalmas előadást. 
 

Három estére a nyár legnagyobb házibu-
lijává alakul át a Fesztiválkatlan, ahol 
együtt táncolhatunk a legnagyobb hazai 
és külföldi slágerekre. A zenéket az or-
szág legismertebb DJ-i, Bárány Attila, 
Antonyo és Lotfi Begi pörgeti majd. 
 
A Zempléni Fesztivállal közös szerve-
zésben kerül bemutatásra augusztus 14-
én az idén 70 éves Magyar Állami Népi 
Együttes ikonikus Naplegenda című 
előadásának jubileumi változata. Láthat-
ják A Padlás című klasszikussá vált ze-
nés játékot, de Huszka Jenő-Szilágyi 
László Sissi, a magyar királyné 
(Erzsébet) operettjét is a Monarchia 
Operett társulatának előadásában. A 
West Side Story-szvit, valamint Carl 
Orff remekműve a Carmina Burana 
pedig a Budafoki Dohnányi Zenekar és 
a Budapesti Akadémiai Kórustársaság 
közreműködésével, Hollerung Gábor 
vezényletével szólal meg. 
 
Ha nyár, akkor Tokaj Fesztiválkatlan, 
ahol színes programok, kikapcsolódás, 
szórakozás vár minden korosztályt. 
 
Bővebb információ: 
www.fesztivalkatlan.hu 
 
A 2021-ES ÉV PROGRAMJAIBÓL: 
 
2021. július 23. (péntek), 20.30, Nagy-
színpad 
NIKOLA TESLA - Végtelen energia 
musical 
 
2021. július 24. (szombat), 20.30, 
Nagyszínpad 
CSÓKKIRÁLY A KONCERT  
 
2021. július 28. (szerda), 18.00, Teát-
rum 
Szabó Péter előadása – „Miért jó, ha 
rossz?” 
 
2021. július 30. (péntek), 19.00, Paulay 
Ede Színház 
L’art pour l’art Társulat - L’art pour nyár 
 
2021. július 31. (szombat), 20.30, 
Nagyszínpad 
Huszka Jenő-Martos Ferenc: Lili bárónő 
operett 
A Pesti Művész Színház előadása. 
  
2021. augusztus 1. (vasárnap), 20.30, 
Nagyszínpad 
esőnap:2021. augusztus 2. (hétfő), 20.30  
Jeanie Linders: MENOPAUZA musical 
A Játékszín előadása. 
 
2021. augusztus 7. (szombat), 20.30, 
Nagyszínpad 
Rúzsa Magdi koncert 
 

2021. augusztus 11. (szerda), 18.00, 
Teátrum 
Bedő Imre előadása - „A férfivá válás és 
a fiú nevelés fontossága jelenkorunkban"  
 
2021. augusztus 13. (péntek), 20.30, 
Nagyszínpad 
JAZZ+AZ koncert  
 
2021. augusztus 13. (péntek), 23.00, 
Teátrum 
Katlan After Party - Sztárvendég: DJ 
Antonyo 
 
2021. augusztus 14. (szombat), 20.00, 
Nagyszínpad 
esőnap: 2021. augusztus 15. (vasárnap), 
20.00 
Jubileumi Naplegenda 
Magyar Állami Népi Együttes 
(A 30. Zempléni Fesztivállal közös szer-
vezésben.) 
 
2021. augusztus 17. (kedd), 19.00, 
Paulay Ede Színház 
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – 
Horváth Péter: A PADLÁS 
A Pannon Várszínháza előadása. 
(A 30. Zempléni Fesztivállal közös szer-
vezésben.) 
 
2021. augusztus 19. (csütörtök), 20.00, 
Nagyszínpad 
Huszka Jenő – Szilágyi László: Sissi, a 
magyar királyné (Erzsébet) 
A Monarchia Operett előadása. 
(A 30. Zempléni Fesztivállal közös szer-
vezésben.) 
 
2021. augusztus 21. (szombat), 20.00, 
Nagyszínpad 
Carmina Burana / West Side Story – 
szvit  
(A 30. Zempléni Fesztivállal közös szer-
vezésben.) 
 
2021. augusztus 25. (szerda), 18.00, 
Teátrum 
Befogad és kitaszít a Világ - Mácsai Pál 
és Huzella Péter Villon-estje  
 
2021. augusztus 28. (szombat), 20.00, 
Nagyszínpad 
ÁKOS – FEL A SZÍVEKKEL Turné 
2021 
 
2021. augusztus 28. (szombat), 22.30, 
Teátrum 
Katlan After Party - Sztárvendég: Lotfi 
Begi 
 
2021. október 24. (vasárnap), 16.00, 
Kulturális és Konferencia Központ 
(volt Zsinagóga)  
VARNUS XAVER koncert 

ELINDULT A TOKAJ FESZTIVÁLKATLAN SZEZONJA 
Programbőséget hoz az idei nyár Tokajban 



A jubileumi 30. Zempléni Fesztivál programjai 
Tokajban együttműködve a Tokaji Kulturális 
Központtal és a Fesztiválkatlannal. 
 
augusztus 14. (szombat), 20.00, Nagyszínpad 
esőnap: 2021. augusztus 15. (vasárnap), 20.00 
Jubileumi Naplegenda - Magyar Állami Népi Együt-
tes 
 
augusztus 19. (csütörtök), 20.00, Nagyszínpad 
Huszka Jenő – Szilágyi László: Sissi, a magyar 
királyné (Erzsébet) - A Monarchia Operett előadása. 
 
augusztus 21. (szombat), 20.00, Nagyszínpad 
Carmina Burana / West Side Story – szvit 
 
Jazzudvar (Borászat: Tokaji Borászok Asztaltársa-
sága) - A belépés díjtalan! 
augusztus 14., 21.00: Hász Eszter Quintet 
augusztus 15., 21.00: Antal Gábor Trió és Szőke Szandra 

augusztus 17., 21.00: Lakatos Ágnes Special Zone 
augusztus 18., 21.00: Demeter Quartet 
augusztus 20., 21.00: Rodek Balázs Trió 
 
augusztus 15., vasárnap 17:30, Paulay E. Szín-
ház  
Kiállításmegnyitó - Makkai Bence fotóművész kiállítása 
 
augusztus 15., vasárnap , 19:00, Paulay E. Szín-
ház  
Hat tánc – Feledi Project 
 
augusztus 17., kedd, 19:00, Paulay Ede Színház  
A PADLÁS - a Pannon Várszínház előadásában 
 
augusztus 18., szerda, 19:00, Paulay Ede Színház  
Szilágyi Örzsébet modernát megkapta 
 
augusztus 20., péntek, 19:00, Zsinagóga  
Sjaella Énekegyüttes 

KÜLÖNLEGES ÉLMÉNNYEL GAZDAGODTAK A TOKAJIAK 
Orgonahangverseny a római katolikus templomban 

Nagy sikerű hangversenyt adott Mészá-
ros Zsolt Máté Junior Prima díjas orgo-
naművész Tokajban a Jézus Szíve Ró-
mai Katolikus templomban július 10-
én, szombaton.  
 
A hangverseny előtt dr. Fintor Gábor, az 
eseményt szervező Tokaji Kulturális 
Központ vezetője köszöntötte a közönsé-
get (külön Posta György polgármestert) 
megköszönte Kertész Ferenc plébános 
úrnak a lehetőséget, hogy a koncert lét-
rejöhetett a templomban. A kulturális 
menedzser szólt arról is, hogy Májer 
János alpolgármesterrel (az esemény 
kigondolójával) közösen úgy gondolták, 
a pandémia után képletesen (kulturális 
értelemben) egy ajándékot kívántak adni 
a tokajiaknak a hangversennyel. 
  
Ezt követően Posta György, Tokaj város 
polgármestere mondott ünnepi köszön-
tőt. A városvezető kifejezte örömét, 
hogy Tokajban egyre több minőségi, 
színvonalas műsort tudnak szervezni a 
közművelődésért. Hozzátette, büszke 
arra is, hogy a város számos olyan térrel 
rendelkezik, melyek alkalmasak a külön-
böző programok megtartására. Köszön-
tőjét személyes gondolatokkal fejezte be, 
a hangversenyt az egy éve elhunyt barát-
ja emlékének, az egykori országgyűlési 
képviselő Koncz Ferencnek ajánlotta.    
 
 „Az idén ünnepeljük az egyik legna-

gyobb magyar zeneszerző, Liszt Ferenc 
születésének 210. évfordulóját, ezért a 
hangverseny műsorát javarészt az ő 
kompozícióiból állítottam össze” - 
mondta a közönségnek Mészáros Zsolt 
Máté, Junior Prima díjas orgonaművész, 
aki számos elismerés büszke tulajdono-
sa. Három alkalommal nyerte el a Fisc-
her Annie előadó-művészeti ösztöndíjat, 
2012-ben megnyerte a Filharmónia pécsi 
orgonaversenyét, 2018-ban pedig beju-
tott a Miami International Organ 
Competition középdöntőjébe.  

A tokaji koncertnek - mások mellett - 
volt egy fontos, különleges pillanata, 
hisz Richard Wagner–Liszt Ferenc: Za-
rándokok kara a Tannhäuser darabjának 
ezen változatát még soha senki nem szó-
laltatta meg Magyarországon!  
  
A színvonalas hangversenyt  –  mely az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának a 
támogatásával valósulhatott meg – Posta 
György polgármester ajándékkal kö-
szönte meg a nagy jövő előtt álló orgo-
naművésznek.  

AJÁNDÉK A MÚZEUMNAK! 
 
Új festménnyel bővült a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Az elmúlt 
hónapban Dudás József lepte meg intézményünket, édesanyja, Dudás Ber-
talanné, Székely Jolán hagyatékával, amely Székely József: „Velentzei ki-
rándulás” c. olajfestménye, a már a múzeum tulajdonában és a Bethlen 
Gábor utcai épületben látható Viharos tenger c. festmény párja. 
 
Székely József, Tokaj város orvosa, 1812-ben született, nemesi családban Szé-
kely József és Mező Erzsébet gyermekeként. Az orvosi mesterséget Budapes-
ten tanulta ki az első szülött gyermek. A végzett orvos egy pesti leányt, Melly 
Alojziát vett nőül (1837). Hamarosan Tokajba költöztek, hat gyermekük szüle-
tett. Székely József majd 50 évig praktizált Tokajban, de törődött a város köz-
ügyeivel is. Lelkes híve volt a kor reformeszméinek (pl. Tisza és a Bodrog sza-
bályozása, Széchenyi gőzhajózási programja). Részt vett a szabadságharcban 
is, mint tábori orvos. A kufsteini rabságból viszonylag hamar szabadult. Való-
színű, hogy egy tábori orvosnak nem tudtak nagy bűnöket felróni, így rehabili-
tálása után folytathatta orvosi munkáját. Ezekben az időkben fordul a festészet 
felé. Képei hűen tükrözik, hogy a reformkor eszméit sohasem adta fel. A halál 
1898. november 30-án érte, a halotti anyakönyvi kivonat alapján 
„agyszélhüdés” érte. 
 A múzeumnak adományozott 84 x 163 cm-es festmény, a tokaji Természettu-
dományi Társulat 1869-ben Fiumeibe utazók titkos útját ábrázolja. A Társulat 
tagjai (Nságos Bergler Gyula prépost, tokaji rk. plébános, Székely József Tokaj 
város orvosa, Szabó Károly városi főjegyző, Nagy Miklós gőzh. utazási ügy-
nök, Kócs Károly újhelyi lakos) a bujdosó Kossuth Lajos látogatására keltek 
útra a „Velenctze” hajó fedélzetén. A kép 1870-ben készült. 
Ezúton is köszönjük az adományozónak önzetlen ajándékát. A kép – a restaurá-
tori munkák elvégzése után -, hamarosan látható lesz a Tokaji Múzeumban.  



HŐGUTA VAGY HŐKIMERÜLÉS? 

A nyáron továbbra is extrém káni-
kulára kell számítanunk  az előre-
jelzések alapján sorra dőlnek majd 
meg a melegrekordok.  Figyeljünk 
egymásra, különös tekintettel az 
idősekre és a gyermekekre akik a 
nagy melegben könnyebben kiszá-
radhatnak.  
Kánikulában gyakori a 
hőkimerülés vagy akár a hőguta. 
Jó, ha tisztában vagyunk a tüneteik 
közti különbséggel, hiszen az utób-
bi eset már orvosi ellátást igényel 
 
Hőkimerülés tünetei: 
• Szédülés vagy ájulás 
• Túlzott izzadás 
• Hűvös, sápadt, nyirkos bőr 

• Hányinger vagy hányás 
• Gyors, gyenge pulzus 
• Izomgörcsök 
 
Teendők hőkimerülés esetén: 
• Húzódjunk hűvösebb, légkondi-
cionált helységbe 
• Igyunk vizet, vagy itassunk vizet 
a bajbajutottal 
• Egy hideg zuhany vagy boroga-
tás segítségünkre lesz 
 
Hőguta tünetei: 
• Lüktető fejfájás 
• Nincs izzadás 
• Testhőmérséklet 39 fok felett, 
vörös, forró, száraz bőr 
• Hányinger vagy hányás 

• Gyors, erős pulzus 
• Eszméletvesztés 
 
Teendők hőguta esetén: 
Hívjunk mentőt, és azonnal kezd-
jük el lehűteni a túlhevült embert  
 
 
JÓTANÁCSOK NAPOZÁS-
HOZ 
A napozás beindítja a D-vitamin 
előállítását a szervezetünkben, lel-
kiállapotunkra is jótékonyan hat, 
ám az erős UV sugárzás káros a 
bőrünkre, a tűző napon való tartóz-
kodás pedig hőstresszt okozhat. 
Ilyenkor az ember szervezete már 
nem képes kellően lehűlni az izza-



dás révén, gyors emelkedésnek 
indulhat a testhőmérséklet, ami 
károsítja az agyat és más fontos 
szerveket 
Figyeljük az előrejelzést, és ne fe-
lejtsük el a megfelelő fényvédő 
krémek használatát. Jó, ha indulás 
előtt fél órával legalább 30-as vagy 
még jobb, ha 50-es faktorú készít-
ményt használunk. Vegyük figye-
lembe, hogy a lejárt szavatosságú 
krémek már nem nyújtanak megfe-
lelő védelmet. 
Délelőtt 11 és délután 14 óra kö-
zött lehetőleg húzódjunk árnyékba, 
viseljünk sapkát vagy kalapot, és 
természetes alapanyagból készült 
vékony, lenge öltözetet, ami a leg-
nagyobb felületen takarja bőrün-
ket.  
Fogyasszunk megfelelő mennyisé-
gű folyadékot, lehetőség szerint 
vizet, és mindig legyen nálunk in-
nivaló, ha elindulunk otthonról. 
Ha betartjuk ezeket a jótanácsokat, 
kellemetlen következmények nél-
kül élvezhetjük vagy éppen vészel-
hetjük át a legmelegebb nyári na-
pokat. 

KIRÁNDULÁS ÉS TÚRA KŐKAPUN 
 

Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében ez éven is kirán-
dulhattak a Fogyi klub és a Nordic walking csoport  szorgal-
mas tagjai. 

 
A nordikos lányok minden nyáron túráznak egyet közösen az 
EFI segítségével. Korábbi években így jutottak el az akkor fris-
sen felújított Füzéri várba, sétáltak a Smaragdvölgyben, 2019-
ben Óhután, tavaly a telkibányai aranyásók útja túraútvonalát 
járták be. 
Ez éven Kőkapura a festői szépségű kirándulóhelyre készült 
közösen a fogyisok és nordikosok csapata. Korán indultunk 
busszal, közel 40 fővel érkeztünk meg Kőkapura.  Az elmúlt 
hetek hőségben, kánikulában teltek ám a buszból kilépve érez-
tük, a hegyek és erdők „klimatizált” teret biztosítanak a csapat-
nak aznapra.  A túrázók indultak a hegyre a közel 12 km-es kör-
túrára, a  kirándulók a helyi nevezetességeket csodálták meg. A 
Kőkapu Vadászkastély csodás vadregényes természeti környe-
zetben épült, a svájci vadászkastélyok mintájára építtette gróf 
Károlyi László a XIX. és XX. századok fordulóján, jelenleg 
hotelként működik . Kirándulóink sétáltak a kastély előtti az 
Áfonyás tó partján, megcsodálták a sziklaszirten magasodó kas-
télyépületet, szoborparkot. Felsétálva Rostallóra 
Páfrányországban érezheti magát a látogató. A hatalmasra növő 
erdei páfrányok szinte mini erdőként követik a hűvös vizü pata-
kot. 
Túrázóink útvonala jó minőségű jelzetlen erdészeti úton veze-
tett. A magas bükk és tölgyfák alatt  kisebb pihenőket tartva, 
nordic botok segítségével hamar feljutottunk a Kis-Koprina ge-
rincére. Gyönyörű az erdő a nagy szárazság ellenére is. A termé-
szetnek vannak tartalékai a  napfényt is alig átengedő lombok 
alatt. Következő látványosság egy  dombtetőn  a Szaru-kő volt, 
melyet szinte lehetetlen eltéveszteni, olyan jól látható az útról. 
Egy vékony ösvényen felmásztunk a szikla tetejére bár a fák 
lombozata miatt kevésbé volt jó a kilátás  de remek fotókat ké-
szítettünk egymásról. Ezután az erdészeti utat tovább követtük, 

a Rakodónál pedig megpihentünk néhány falat erejéig. Követke-
ző kihívás a környék egyik legszebb sziklacsoportja a Sólyom-
szikla megmászása volt. 
Mivel kijelölt út nincs ehhez a csodás sziklához, csak régebbi 
csapásokat figyelve találhatjuk meg a felvezető ösvényt mely 
elég meredeken vezetett fel a célig. A nordic botok és az előző 
hetekben a Hétszőlő dombjain szerzett erőnlét segítségével ha-
mar felértünk a hegy gerincére ahonnan megláthattuk lombok 
mögül kibukkanó sziklacsoportot, amelynek nyitott tenyér for-
mája van vagy talán sólyom szárny. 
Oly csodás ez a hely,  gyönyörű kilátás a környező hegyekre, 
szikla völgyébe, még a tériszonyt is elfeledteti kis időre.  Ezután 
már csak lefelé haladtunk az erdészeti úton, patak part mellett 
haladva hamar elértük Rostallót mely végállomása a pálházi 
kisvasútnak. Mivel volt még idő a vonat indulásáig, lesétáltunk 
Kőkapura, kávéval frissítettük magunkat. A nap zárásaként az 
erdei kisvasúttal levonatoztunk  Pálházára ahol már vártak a 
fogyis kirándulók akik a napfolyamán már korábban leutaztak  a 
hangulatos  kisvonattal.  
Aki még nem járt Kőkapun és Rostallón, mindenképp látogas-
son el Zemplén egyik gyöngyszemére a Pálházától néhány km-
re lévő pihenő helyre.  



 

Mivel remek formát mutattunk a tavaszi sze-
zonban, az utolsó hónapra saját kezünkbe 
került a sorsunk, rajtunk múlt, hogy a dobogó 
melyik fokán végzünk. Ahogy előzetesen sej-
tettük, Pácinban egy nagyon nehéz mérkőzé-
sen az utolsó percben mentettünk pontot Cseh 
Krisztián fél pályás találatával, így a második 
pozícióból vártuk az Erdőhorváti elleni rang-
adót. A találkozón mindkét csapatnak voltak 
helyzetei, de a félidő vége előtt egy szabály-
tanság révén büntetőhöz jutottunk, ráadásul 
horváti meg is fogyatkozott.  A tizenegyest 
Lukács értékesítette, Gombos pedig a hosszab-
bításban megduplázta előnyünket. A fordulás 
után egy szabadrúgásból szépített ellenfelünk, 
de Szűkösdi pontos fejesével beállította a 3:1-
es végeredményt. Ezzel bebiztosítottuk az 
ezüstérmes pozíciót, így az utolsó körben tét 
nélkül utaztunk Mezőzomborra. A kemény 
pálya, a rekkenő hőség és az erősen tartalékos 
felállásunk sem hátráltatta Tóth István legény-
ségét és végül egy könnyed, 5:1-es sikerrel 
zártuk a pontvadászatot. Külön öröm, hogy a 
saját nevelésű, 16 éves Kanczler András beta-
lált első felnőtt meccsén.  Az U-19 szintén a 
második helyen végzett, amihez ezúton is 
gratulálunk! 
 
Júniusi eredmények 
Pácin SE – Tokaj FC 3:3 
Tokaj FC – Erdőhorváti SE 3:1 
Mezőzombor FC – Tokaj FC 1:5 
 
Éremátadó 
Július 3.-án megrendeztük a szokásos évzáró 
ünnepségünket. Először Posta György elnök 
távollétében Cseh Adrián technikai vezető 
üdvözölte a megjelenteket, majd az edzői érté-
kelések következtek, melyek során kitértek a 
szülők elengedhetetlen közreműködésére, akik 
nélkül nehezen tudtuk volna végig csinálna a 
szezont ebben a viszontagságos bajnoki évben. 
Ezt követően kiosztásra kerültek az idei egyéni 
díjak: 
A 2020/2021-es szezon U-14-es játékosa: Bóz 
Martin 

A 2020/2021-es szezon U-16-os játékosa: 
Kanczler András 
A 2020/2021-es szezon U-19-es játékosa: 
Hajós Dávid 
A 2020/2021-es szezon legtöbbet fejlődő 
játékosa: Posta György 
A 2020/2021-es szezon év játékosa: Lukács 
Bence 
Ettől az évtől szeretnénk hagyományt teremte-
ni azzal, hogy díjazzuk azon játékosainkat, 
akik a mérkőzések számát tekintve elérik a 
100., 150., 200. (és így tovább) mérföldköve-
ket. Az aktív játékosok mellett szeretnénk 
elismerni korábbi labdarúgóink teljesítményét 
is: Idén dr. Zelenák Ádám került díjazásra. 
Tóth Ádám-100. tokaji mérkőzése alkalmából  
Cseh Adrián-100. tokaji mérkőzése alkalmából  
Cseh Krisztián-100. tokaji mérkőzése alkalmá-
ból 
Macsi Máté-100. tokaji mérkőzése alkalmából  

Tóth Dávid András-150. tokaji mérkőzése 
alkalmából 
Bolló István-250. tokaji mérkőzése alkalmából  
Halász János-250. tokaji mérkőzése alkalmá-
ból 
dr. Zelenák Ádám-250. tokaji mérkőzése al-
kalmából 
Az egyéni elismeréseket követően megtörtént 
az érem és kupa átadása, majd közösen meg-
vacsoráztunk, végül egy közös meccsnézéssel 
zártuk az estét. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni Tarnai Gábornak a helyszínt és a vacsorát, a 
különdíjak elkészítését a Gravmatex-nek, Er-
dős Józsefnek pedig az eseményen készült 
fotókat. Köszönettel tartozunk támogatóink-
nak, a szülőknek, gyerekeknek, szurkolóknak, 
illetve mindenki másnak, aki bármilyen formá-
ban segítette az idei eredményeinket! Köszön-
jük és bízunk benne, hogy a következő évben 
is hasonlóan sikeresen fogunk szerepelni! 
Hajrá Tokaj! 

HAZAI GYŐZELEM DÖNTÖTT 
Ezüstérmes a TFC csapata 


