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Megjelent Sátoraljaújhely Városkönyve - 3. oldal

Magyar Érdemrend tisztikereszt Ramboldnak - 2. oldal

Tavaszi borvásár és pincemustra

- 5. oldal

Március 15. - A Kossuth téren emlékeztek Sátoraljaújhelyen

A hagyományoknak megfelelõen március 15-én városi ünnepség zajlott Sátoraljaújhelyen,
melyen Szamosvölgyi Péter polgármester mondott ünnepi beszédet. A megemlékezésen a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
tanulóinak, valamint a Hegyalja
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményegység diákjainak irodalmi mûsorát láthatták "Üdvez
légy születésed napján, magyar
szabadság" címmel.
Az ünnepségen Szamosvölgyi
Péter ünnepi beszédében felidézte az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc küzdelmeit,

erényeit, a máig ható értékeit.
Mint mondotta: "Egyes történelmi eseményekrõl sokszor úgy
emlékezünk meg, mintha az önmagától való lenne, vagy elõzmények nélküli. Ennek következtében sokszor felszínessé,
összefüggés nélkülivé válik az
ünnep."
Beszéde végén választ keresett
arra is, hogy mi az öröksége a
forradalomnak, és mi a magyar
sors? Majd kifejtette: a bátorság,
a becsület, a büszkeség, meghatározta ezen történelmi kort. Lehet, hogy idealista a gondolat,
de erre van szükség ma is. A

gondolat, hogy egy nemzetnél
sem vagyunk alábbvalóbbak, és
hogy mindig tudunk, és mindig
akarunk talpra állni, ma is bennünk él.
A megemlékezés folytatásaként Váradi Viola, Kissné
Kerékgyártó Hajnalka és
Schweitzer Tamás összeállításában "Üdvez légy születésed napján, magyar
szabadság" címmel ünnepi irodalmi mûsort adtak
elõ a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói és a
Hegyalja Alapfokú Mûvészetoktatás Intézmény-

egység diákjai. A rendezvény végén az önkormányzat, intézmények, pártok és civil szervezetek
képviselõi helyezték el koszorúikat, virágaikat Kossuth Lajos
szobrának talapzatánál.

Magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapta Wilhelm Rambold

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjének adományozásával ismerte el a Wolf Cégcsoport
ügyvezetõ tulajdonosának Wilhelm Ramboldnak a munkáját a
Magyar Állam. A cégcsoporthoz
tartozik a sátoraljaújhelyi Prec Cast Öntödei Kft. Az elismerés
adományozásával kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatót Sátoraljaújhely polgármestere, a cég tulajdonosa, és a térség országgyûlési képviselõje.
A magyar-német gazdasági
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kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája, beruházó,
fejlesztõ és munkahelyteremtõ
tevékenysége elismeréseként állami elismerésben részesült Wilhelm Rambold, a Prec-Cast Kft.
tulajdonosa, aki március 14-én
megkapta a Magyar Érdemrend
tisztikeresztjét.
Wilhelm Rambold elmondta:
- Nagyon nagy megtiszteltetés ez
a kitüntetés, egyben nagy meglepetési is volt számára. Nem is
gondolta volna, hogy külföldiként ilyen nagy állami kitüntetésben fog részesülni. Hangsúlyozta: az itteni térség és a PrecCast Kft.-nél dolgozók képviseletében, helyettük, illetve nevükben vehettem át a kitüntetést, hiszen az õ munkájuk nélkül az én munkámnak sem lett
volna ilyen eredménye, ami van.
Wilhelm Rambold a cég ala-

pításától kezdve tevékenyen
részt vett cég életében, 1999 óta
pedig egyedül irányítja a mára
már cégcsoporttá nõtt vállalkozást. A családi vállalkozás eredeti székhelyérõl Régensburgból az

elmúlt évtized alatt a termelést
fokozatosan áttette Sátoraljaújhelyre, ezzel is biztosítva magyarországi cégének hosszú távú
jövõjét. A Prec-Cast Kft. napjainkban ezer embert foglalkoztat.

Ünnepélyes keretek között a
Városháza Dísztermében mutatták be a Sátoraljaújhely Városkönyve címû történeti monográfiát. Ezen alkotás bemutatójával zárult a várossá nyilvánítás
750. évfo rdulójához kö tendõ
eseménysorozat.
Mindezidáig számos kisebb
nagyobb könyv és kiadvány foglalkozott Sátoraljaújhely történetével, de olyan mû még nem
volt amely egyben mutatta volna be eredetét, életét, történetét.
A márciusban megjelent Sátor-

amelyet örömmel fognak lapozgatni, és méltó helyre kerül a
könyvespolcokra, az eddig megjelent kiadványok közé, - fogalmazott Dankó Dénes Sátoraljaújhely alpolgármestere, aki a
könyvbemutatón méltatta a
megjelent mûvet.
A történeti monográfia elõnye, hogy az emberek a polgárok oldaláról láttatja a várost, és
nem azt, hogy mi volt a hivatalosságok története, hogy milyen
jogszabályok születtek, amelyek
meghatározták a város életét,

A Prec-Cast tulajdonosa az elmúlt években több mint 43 millió eurót fordított beruházásra,
ezzel megõrizve a cég versenyképességét, megerõsítve helyzetét a
nemzetközi piacokon. Ezzel elõsegítette Sátoraljaújhelyen és
vonzáskörzetében a munkahelyek megtartását, a munkanélküliség minél nagyobb arányú
visszaszorítását.
Wilhelm Rambold az elmúlt
évek fejlesztéseihez hasonlóan
újabb fejlesztéseket tervez sátoraljaújhelyi vállalatánál a jövõben
is.
Szamosvölgyi Péter polgármester szerint egy jó közösségben, egy jó családban mindenki

örül annak, ha valaki elismerést,
vagy jutalmat kap. Ugyanakkor
Rambold úr nem véletlenül és
érdemtelenül kapta ezt az elismerést, hiszen egy olyan cég fejlõdött és nõtt ki a vezetése alatt,
amely magyarországi szinten is
meghatározó vállalattá vált.
Dr. Hörcsik Richárd országgyûlési képviselõ kifejtette: a
Prec-Cast története egy sikertörténet, és Rambold úr munkájával a magyar és német gazdasági
kapcsolatok egyik fontos láncszemévé vált. Erre mi zempléniek büszkék vagyunk, és
megköszönjük neki, hogy Magyarország és Zemplén jó hírét
kelti Európa-szerte.

volt minden korban, és mégis a
város polgárai a maguk körülményei között gyarapítani tudták a várost. Igyekeztek olyan
életfeltételeket teremteni, amely

nek feltárása, hiszen csak most
lehet felmérni milyen hatalmas
munka van még hátra, és arra
számít, hogy az emberek ezt a
mûvet látva és olvasva elkezde-

megalapozza a jövõjüket.
Dr. Csorba Csaba a könyv
szerzõje több év kutatómunkáját
fektette bele a könyv megírásába. Mint fogalmazott, egész kicsi gyerekkora óta büszke volt
arra, hogy újhelyi és zempléni.
Nagy megtiszteltetésnek érezte,
és soha nem gondolta, hogy éppen õ lesz, aki megírhatja a város történetét.
Szerencséje is volt, hogy megbízták ezzel a munkával, és azért
is, mert olyan végzettséget szerzett, amely képessé tette a könyv
megírására. Hangsúlyozta, hogy
a könyv megjelenésével nem ért
véget Sátoraljaújhely történeté-

nek gondolkodni, hogy õk mivel tudják még kiegészíteni bármilyen tekintetben. Biztos abban, hogy észre fogják venni
azokat a hiányosságokat, pontatlanságokat amelyek ebben a
könyvben vannak, és özönleni
fognak az adatok, amelyet késõbb egy újabb, tökéletesebb
mûben, jobb munkával feldolgozhatnak.
A könyv mellékleteként megjelenik egy legalább 20 ezer életrajzot, és több száz fotót tartalmazó DVD is. Az ünnepi
könyvbemutató zárásaként a
szerzõ dedikálta alkotását.

Megjelent Sátoraljaújhely Városkönyve

aljaújhely Városkönyv címû történeti monográfia megszületésével egy olyan alkotás került az
olvasók kezébe, amely a kezdetektõl napjainkig magában foglalja a település történetét, történelmét. Ez egy hiánypótló mû,

hanem hogy miként éltek annak
idején a városban lakó emberek
- fogalmazott dr. Kováts Dániel
ny. fõiskolai tanár aki a megnyitón bemutatta a könyvet. Mint
mondta, ebbõl a mûbõl megtudjuk milyen küzdelmes élet
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Helyi Kórusok XVI. Találkozója Sátoraljaújhelyen
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg
a sátoraljaújhelyi Latabár Színházban a
Helyi kórusok találkozóját, amelyen 13
kórus mutatkozott be a közönségnek. A
már nagy hagyománnyal rendelkezõ találkozón felléptek óvodások, általános
iskolások, középiskolások, és felnõttek
énekkarai.

Kerisek a Zemplén Televízióban
Az V. István Katolikus Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola diákjai tettek látogatást a Zemplén Televízióban. A
látogatás célja az volt, hogy az oktatási
intézmény diákjai megismerjék a mûsorgyártás menetét, a médiában használt
informatikai eszközöket, programokat.

Curie Matematika Emlékverseny
A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztési Alapítvány, valamint a Magyar
Tehetséggondozó Társaság a Curie Matematika Emlékversenyt hirdette meg. A
versenyre az Árpád-házi Szent Margit
Általános Iskola 8 diákjai is jelentkezett,
akik közül 6-an a területi döntõbe is bejutottak, ott pedig az egyik tanuló 3. helyezést ért el.

Rendhagyó osztályfõnöki óra a
KERI-ben
Rendhagyó osztályfõnöki órát tartott Sátoraljaújhely polgármestere az V. István
Katolikus Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskolában, valamint a KosLajos
Gimnáziumban.
suth
Szamosvölgyi Péter a végzõs diákoknak
többek között arról beszélt, hogy milyen
lehetõségek várják õket a városban tanulmányaik befejezése után.

Bemutatkozott a Tokaj-HegyaljaZemplén-Abaúj Térségi TDM az Utazás 2012 kiállításon
Március 1-je és 4-e között zajlott Budapesten az Utazás 2012 Turisztikai Kiállítás és Vásár. A rendezvényen az idén kiemelt figyelmet kapott az észak-magyarországi régió. A térségi sajtótájékoztatót
a Magyar Turizmus Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága szervezte. Ezen Dankó Dénes a TokajHegyalja-Zemplén-Abaúj Térségi TDM
Nonprofit Kft. ügyvezetõje mutatta be
térségünk turisztikai kínálatát.
Vadászbált rendezett a Spartacus
2007 Vadásztársaság
Nagyszabású vadászvacsorával zárta
az évet Sátoraljaújhely egyik civil szervezete, a Spartacus 2007 Vadásztársaság. Az eseményen a vadászok az
együttmûködõ szervezetek vezetõi, ismerõsök, barátok vettek részt. színvonalas mûsort adott itt a sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ kamara néptáncegyüttese, valamint szalontáncosai. A rendezvény alkalmat
adott a vadászati év értékelésére is.

Tisztújítás az MSZP helyi és területi
szervezeteinél
Befejezõdött a tisztújítás a Magyar Szocialista Párt helyi és területi szervezeteinél. A helyi, a választókerületi és megyei
szinten lezajlott vezetõség választást az
országos tisztújítás követi. A vezetõség
választás eredményeirõl közös sajtótájékoztatón számolt be az újraválasztott sárospataki és sátoraljaújhelyi elnök. Mindkét szervezetnél esetében maradtak a
régi vezetõk. A sárospataki elnök
Hutkainé Novák Márta maradt, a sátoraljaújhelyi mszp szervezet elnöke továbbra is Szabó János maradt.

Átmenet az oktatásból a munkaerõpiacra
"Átmenet az oktatásból a munkaerõpiacra" címmel tartott elõadást a diákoknak
Sátoraljaújhelyen a szlovákiai Szuperák
Mária. Az európai parlamenti asszisz-
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Hírek röviden

tens szólt a fiatalok
munkavállalási
helyzetérõl, azon
lehetõségekrõl,
melyek az európai unióban várják õket
külföldi munkavállalás esetén.

Virággal köszöntötték a hölgyeket
Sátoraljaújhelyen
Nõnap alkalmából virággal köszöntötte
Sátoraljaújhely város polgármestere és
alpolgármestere a hölgyeket. A hagyományoknak megfelelõen a rendezvénytéren üdvözölték a nõi járókelõket.

A nõk dicsérete Sátoraljaújhelyen
A nõk dicsérete címmel rendezett ünnepséget Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Mûvelõdési Központ. Az
eseményt a város hölgyeinek a Nemzetközi Nõnap alkalmából szervezték. A nõnapon a város polgármestere mondott
köszöntõt, majd színvonalas kulturális
mûsorokat láthattak a jelenlévõk.

Eredményesen szerepeltek a
Zrínyi/Gordiusz Matematikaversenyen a kerisek
Eredményesen szerepeltek a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskola diákjai
a Zrínyi/Gordiusz Matematikaversenyen.
Megyei szinten az oktatási intézmény
négy tanulója végzett az elsõ hat helyezett között. Emellett a felkészítõ tanár is
elismerésben részesült. A helyezésekért
járó díjakat Miskolcon vették át a sátoraljaújhelyi diákok.

Iskola-elõkészítõ foglalkozás a Petõfi Sándor Tagintézményben
Az interaktív digitális tábla használatának a bemutatása állt a sátoraljaújhelyi
Petõfi Sándor Tagintézmény iskola-elõkészítõ foglalkozásának középpontjában. A tanulmányaik megkezdése elõtt
álló gyereke játékosan ismerkedtek ezen
új oktatási segédeszközzel, s természetesen ezen túl az iskola pedagógusaival
is.
Az egészséges táplálkozással ismerkedtek a Kerisek
"Egészségnevelés az V. István Katolikus
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában" címû európai uniós projekt során már eddig is számos területen
kaptak hasznos információkat a sátoraljaújhelyi oktatási intézmény diákjai. Az
egyik ilyen terület volt az egészséges
táplálkozás. A tanulók diabetikustól sajátították el ennek alapjait, majd egészséges ételeket is készítettek.

Rendhagyó osztályfõnöki óra Városháza Dísztermében
A sátoraljaújhelyi gimis és keris diákokat
követõen a Trefort Ágoston és a Szepsi
Laczkó Máté Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola diákjai számára is rendhagyó
osztályfõnöki órát tartott Sátoraljaújhely
polgármestere. A rendezvény középpontjában a város történelme mellett a fiatalokra váró városi foglalkoztatási lehetõségekrõl is szólt a város polgármestere.

Zenei mûveltségi verseny Kodály
Zoltán zenei munkásságáról
Zenei mûveltségi versenyt rendeztek a
sátoraljaújhelyi Lavotta János Alapfokú
Mûvészeti Iskolában a Lavotta Napok
keretében. A több napos esemény egyik
programja a zenei mûveltségi verseny
volt. Ennek központi témája pedig Kodály Zoltán munkássága volt, akire ebben az évben születése 130. évfordulójára emlékezünk.
Kossuth Gála 2012
Hatodik alkalommal rendezett intézményi gálát a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Gimnázium és Szakközépiskola. A ren-
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dezvény célja idén
is az volt, hogy az
intézmény diákjai
bemutatkozzanak a
mûsorszámok keretében, barátaiknak,
ismerõseiknek.

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság munkájáról tartottak elõadást Sátoraljaújhelyen
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság munkájáról tartottak elõadást a sátoraljaújhelyi
Trefort Ágoston Szakképzõ Tagiskolában a tanulóknak. Az elõadáson a diákok képet kaphattak arról, hogy mit jelent
a hátrányos megkülönböztetés, vagy a
diszkrimináció, és ha ilyet tapasztalnak
hová és kihez lehet fordulni.

Aranytoll-díjat kapott a Zemplén TV
Március idusán az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot és a magyar
sajtó napját ünnepeljük. Ebbõl az alkalomból a sátoraljaújhelyi önkormányzat
az idén is ünnepélyes keretek között köszöntötte a helyi írott és elektronikus sajtó munkatársait. A hagyományokhoz híven ilyenkor adják át az Aranytoll-díjat is.
Ezt az idén a Zemplén Televízió kollektívája vehette át. Az önkormányzat ezzel
elismerte azt a sokrétû és színvonalas
közéleti,- kulturális,- szellemi munkát,
amelyet a televízió immáron 24 éve végez.

Ünnepi hangversenyt adott a Hangásznégyes
A sátoraljaújhelyi Lavotta Napok eseménysorozatának részeként ünnepi
hangversenyt adott a Hangásznégyes a
Városháza Dísztermében. A kamarazenekar 5 éve alakult azzal a szándékkal,
hogy a komolyzene-mûvek mellett a
könnyebb mûfajjal is örömet szerezzen a
hallgatóságnak. Ezt a vállalást teljesítette az együttes azóta a régió számos kulturális eseményét színesítették játékukkal.

Bejutott a döntõbe az Oroszi Xénia
Nyugdíjas Klub
Kisvárdán tartották a nyugdíjas Klubok
számára meghirdetett Ki mit tud? selejtezõjét. Ezen a sátoraljaújhelyi Oroszi
Xénia Nyugdíjas Klub is részt vett. A
nyugdíjas klub tagjai igen eredményesen szerepeltek Kisvárdán, így bejutottak a verseny elõdöntõjébe amit Hévízen
szerveznek meg.

Lukin László népdaléneklési verseny
Lukin László zenepedagógusról elnevezett népdaléneklési verseny zajlott Sátoraljaújhelyben a X. Lavotta Napok
programjának keretében. Az eseményt a
Lavotta János Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény szervezte. Ezen a megmérettetésen Borsod-Abaúj-Zemplén
megye több részébõl érkeztek gyerekek,
hogy számot adjanak énektudásukról.

Petõfi-hét zajlott Sátoraljaújhelyen
A sátoraljaújhelyi Petõfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény névadója tiszteletére, két évtizede szervez programot
az iskolában. Elõször Szépen magyarul,
szépen emberül címmel, majd Petõfi-hét
elnevezéssel. Ennek keretében került
sor az 1848/49-es március 15-i események felidézésére az iskolai ünnepségen.
Mesetalálkozó A Magyar Nyelv Múzeumában
A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda
Széphalmi Kihelyezett Csoport rendezésében tartották meg immár nyolcadszor
a "Mese -mese mátka" címû Ovisok Mesetalálkozóját a Magyar Nyelv Múzeumában. Ezen a Hétszínvirág Óvoda minden tagintézményébõl neveztek be óvodások, óvodás csoportok.
Bemutató foglalkozás a Jókaiban

Bemutató foglalkozást szerveztek a sátoraljaújhelyi Jókai Mór Általános Iskola
Tagintézményben a jövendõbeli elsõsöknek. A bemutató órára érkezõ ovisok
nagy érdeklõdéssel figyelték a foglalkozást, amelyen többek között bábelõadás
és interaktív-tábla bemutatót is rendeztek számukra.
Keris diák nyerte a Szép Magyar Beszéd verseny megyei fordulóját
A sátoraljaújhelyi V. István Katolikus
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola két diákja vett részt a Szép
Magyar Beszéd Verseny Borsod-AbaújZemplén megyei fordulóján. A tanulók jól
teljesítettek a megmérettetésen: így az
egyikük 5., míg a másik diák elsõ helyezést ért el.

55 szárazfû tûzeset történt a hosszú
hétvégén
55 esetben szárazfû és avartûzhöz, egy
esetben égõ szemétkonténerhez, és egy
gépjármû-tûzhöz kellett kivonulnia a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tûzoltóságnak a
hosszú hétvégén. A megnövekedett
esetszám miatt megerõsített szolgálatot
teljesített a Tûzoltóparancsnokság. Ezen
túl más parancsnokságok is segítették
az újhelyiek munkáját, persze a sátoraljaújhelyi tûzoltók is több alkalommal vonultak segíteni a szomszédos parancsnokságok mûködéséi területén a Húsvéti ünnepek alatt.

100 ezer forint nyomravezetõi díj
Százezer forintos nyomravezetõi díjat
ajánlott fel Sátoraljaújhely Város Önkormányzata annak a személynek, aki pontos információt szolgáltat a csatornafedelek sorozatos ellopásával kapcsolatban. A város utcáiból ugyanis az utóbbi
idõben több csatorna fedlapot loptak el,
ami akár életveszélyt is okozhat a gépjármûvezetõknek és a gyalogosoknak is.
Médiatréning az Erzsébet Kórházban
A projektmenedzsment, a cégvezetõk
nyilatkozatai, nagyban meghatározzák
az általuk vezetett gazdasági társaságról
kialakult képet. Ez kihat a cég imázsára,
megítélésére is és befolyásolja a bevételi forrásokat. Éppen ezért fontos, hogy a
leendõ interjúalanyok cselekvéseit a média elvárásaihoz tudják igazítani. A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház "Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvõbeteg szakellátásban" címû
projekthez kapcsolódó médiatréningen,
elméleti elõadásokon és szimulált interjúszituációkon keresztül kaptak betekintést a leendõ interjúalanyok.

Börtönlázadás emléknapja Sátoraljaújhelyen
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
2012-ben ismét megtartotta az Antifasiszta börtönlázadás emléknapja alkalmából szervezett ünnepséget a Hõsök
téri emlékkertben. Az ünnepségen Farkas Gábor büntetés-végrehajtási fõhadnagy és a Szerbiai Harcosok Szövetsége Második Generációjának képviselõje
emlékezett meg beszédében az 1944.
március 22-én történtekrõl.
Sátoraljaújhelyen járt Szanyi Tibor az
MSZP elnökjelöltje
Közeleg a Magyar Szocialista Párt tisztújítása. Az elnöki posztért ketten szállnak versenybe: a párt jelenlegi elnöke
Mesterházy Attila és Szanyi Tibor. Országos körútja során Szanyi Tibor
Zemplénbe is látogatást tett. Sátoraljaújhelyen fogadta a párt helyi elnöke, valamint a sárospataki és a választókerületi
elnök. Természetesen az MSZP szimpatizánsai is részt vettek a rendezvényen.

Teljes körûvé vált az új mezõgazdasági kockázatkezelési rendszer
2012. március 10-ével lépett hatályba a
kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás igény-

bevételével kapcsolatos kérdésekrõl
szóló rendelet. Ez az agrárkár-enyhítési
rendszer részletes szabályait határozza
meg.

Lakossági fórum Sátoraljaújhelyen
Lakossági fórumot tartott Sátoraljaújhely
polgármestere és önkormányzati képviselõi a Szepsi Laczkó Máté Mezõgazdasági Szakközépiskolában. A város vezetõi elsõként tájékoztatást adtak a polgároknak a települést érintõ kérdésekkel
kapcsolatban, majd a város lakói fordulhattak kérdésekkel, véleményekkel a vezetõkhöz.

Német nyelvû szavalóverseny a Petõfiben
A Petõfi-hét rendezvénysorozat keretében rendezett német nyelvû szavalóversenyt a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézménye. A versenyen az oktatási intézmény valamenynyi osztályából részt vettek a tanulók. A
program részeként megemlékeztek
Nikolaus Lenauról.
Divatosak voltak-e a nyelvújítók?
A Magyar Nyelv Múzeumában márciustól indult útnak a "Testvérmúzsák Kazinczy korában" címû eseménysorozat,
amelyet azért szerveztek a múzeumpedagógusok, hogy felkeltsék az érdeklõdést azon fiatalok számára, akik az irodalom, történelem, mûvészettörténet
iránt érdeklõdnek. A sorozat elsõ elõadása arról szólt, hogy divatosak voltak-e a
nyelvújítók.

Körözzük le Archimedest!
A 2011/2012-es tanévben is megrendezte a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent
Margit Általános Iskola a "Körözzük le
Archimedest!" címû természettudományi
versenyt. A versenyre az észak-magyarországi régióból érkezetek diákok, akik
látványos kísérleteket hajtottak végre.

Jó ütemben halad a kórházberuházás Sátoraljaújhelyen

Jól halad a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház "Struktúraváltoztatását támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvõbeteg szakellátásban" címû európai uniós projekt
kivitelezése. A közel 1,7 milliárd forintos
beruházás az egészségügyi intézmény
költséghatékonyabb mûködését eredményezi majd.
Óvodások a Szlovák Iskolában

A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Központi
Óvoda és a sátoraljaújhelyi MagyarSzlovák Két Tanítási Nyelvû Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium közös
programot szervezett óvodásoknak. Az
oktatási intézményt a sátoraljaújhelyi
nagycsoportosok látogatták meg, hogy a
kicsik megismerjék az iskolát, s az ott folyó munkát.
Húsvét hímestojás kiállítás a Lavotta
Házban

A húsvét közeledtével sokan tervezték,
hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra, mi
lesz a dekoráció és mit adnak a locsolkodóknak. A tojásfestéshez kaphattak jó
ötletet azok, akik megtekintették Fehér
Zsuzsa tojásfestõ mûvész kiállítását. A
különleges eseményre a Lavotta Ház
galériájában került sor. Karcolt, írott,
berzselt, rátétes és áttört tojáscsodák,
magyar tájegységek és más népek jellemzõ motívumai láthatók április végéig
a kiállító-teremben.

Keris diák az Informatikai Verseny
országos döntõjében

A sátoraljaújhelyi V. István Katolikus
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanulója bejutott a Nemes Tihamér Informatikai Alkalmazó Verseny
országos döntõjébe. Nádori Sándor 10.
osztályos tanuló a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei versenyen 3. helyezést ért el.
Ezzel érdemelte ki az országos döntõn
való részvételt. Ezen a megmérettetésen is dobogós helyet vár a sátoraljaújhelyi diák és felkészítõ tanára.
A társastáncosok elsõ helyezést ér-

tek el

Elsõ és második helyezést értek el a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános
Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményének szalontáncosai a Nyíregyházán megrendezett IX. Szabolcs Mûvészeti Fesztiválon. Az iskola 4 csoporttal
képviseltette magát a Szabolcs Kupán.
Lakossági fórum: célkeresztben a Ronyva-árapasztó gátjának építése
A Ronyva határpatak és a Ronyva-árapasztó gátjának építése állt annak a sátoraljaújhelyi lakossági fórumnak a középpontjában, melyet a Kazinczy Ferenc
Általános Iskolában tartott Sátoraljaújhely polgármestere és az érintett választókerületek önkormányzati képviselõi.
Emellett a képviselõk beszámoltak minden olyan fejlesztésrõl, mely az idén zajlik Sátoraljaújhelyben.
Gombák az egészségmegõrzés és a
gyógyítás szolgálatában

A Sátoraljaújhelyen mûködõ Zempléni
Gombászklub ismeretterjesztõ összejövetelt tartott "Gombák az egészség megõrzés és a gyógyítás szolgálatában"
címmel. A foglalkoztatás résztvevõi 8
gombafaj feltételezett gyógyhatásait, hatóanyagait, hétköznapi feldolgozásait,
alkalmazási módjait, esetleges mellékhatásait ismerhették meg.
Tanácskozott a Gyermekjóléti Szolgálat

A sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálata, valamint a szolgálat észlelõ
és jelzõrendszeri tagjai tartottak közös
tanácskozást. Az értekezleten a 2011-es
évet értékelték, különös tekintettel a városi jelzõrendszer mûködésére, hatékonyságára.
Szennyvízcsatorna felújítás 15 millió forint értékben

A Zempléni Vízmû Kft. 15 millió forint
összértékû beruházással újította fel a
Sátoraljaújhelyi fõutca szennyvízcsatorna-vezetékének egy szakaszát. A beru-

házást a kényszer szülte ugyanis az alaposan elhasználódott városból kivezetõ
szennyvíz-elvezetõ csatorna szakasz
helyett új nyomvonalat építenek a város
fõutcáján.

Mesemondó verseny a Városi
Könyvtárban

20 éves hagyománya van a sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Mesemondó Versenyének. Az idén több mint félszáz kisdiák jelentkezett erre a megmérettetésre. A tanulók két korcsoportban versenyeztek, nagy lelkesedéssel.
Véget ért a Petõfi-hét

A hagyományokhoz hûen ebben a tanévben is megtartották a sátoraljaújhelyi
Petõfi Hét rendezvénysorozatot. Az eseményt a Petõfi Sándor Tagintézmény
szervezte. Ennek egyik állomása a városi szavalóverseny volt. A Petõfi-hét zárásán pedig a tagintézmény vezetõje értékelte a rendezvényt és kihirdették a különbözõ versenyek eredményeit.
Tavaszváró a sátoraljaújhelyi Esze
Tamás Tagintézményben

A sátoraljaújhelyi Esze Tamás Általános
Iskola tavaszváró napot tartott. A rendezvény keretében az oktatási intézmény diákjai többek mellett sportfoglalkozásokon vehettek részt. A sátoraljaújhelyi
Rendõrkapitányság pedig fegyver és védõfelszerelés-bemutatót tartott az intézményben.
Tavaszi nagytakarítás a Kazinczy
Ferenc Általános Iskolában

A Kazinczy Ferenc Általános Iskolába is
elérkezett a tavaszi lomtalanítás ideje. A
nagyszabású munkába pedagógusok,
és diákok egyaránt bekapcsolódtak. A
céljuk az idén is az volt, hogy szebb és
rendezettebb környezetet alakítsanak ki
az oktatási intézmény teljes területén, és
közvetlen környezetében.

Tavaszi borvásár és pincemustra Sátoraljaújhelyen

Óriási érdeklõdés mellett tartották meg a március közepén a
tokaji aszú szülõvárosában, Sátoraljaújhelyen az Ungvár világörökségi pincéknél az elsõ Tavaszi Borvásár és Pincemustrát. A
gazdag programokkal színesített
rendezvényen a helyi gazdák kínálták a hegy palackbazárt nap
érlelte levét, a világhírû tokaji
borok minden fajtáját.

Elsõ alkalommal került megrendezésre Sátoraljaújhelyen a
Tavaszi borvásár és pincemustra
az Ungvár pincéknél. A Sátoraljaújhely - Hegyköz Turizmusáért Egyesület rendezésében létrejövõ bormustra kiváló lehetõséget biztosított a helyi pincék tulajdonosainak boraik bemutatására, és az ide látogatóknak egy
kellemes és tartalmas kikapcsolódásra.
Turistacsalogatónak, és a helyiek számára egyfajta programnak szánták az új kezdeményezést, amelyre március 17-én került sor. A rendezvényen bemutatkozhattak az egyesület borász
tagjai.
Nem csak a bort szeretõ és
kóstolni vágyókra gondoltak a
szervezõk, de a gyerekeknek is
voltak programok, mint pl. arcfestés, lufi hajtogatás, de voltak
nyereményjátékok is a progra-
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Zemplén Televízió mûsora: 2012. április 23 - május 23.

április 23 (hétfő)
18:00 Kulturális tallózó
18:30 Kísérleti állatok világnapja
19:00 Hír 7
19:20 Egyházi idõ
19:40 Határon túl: Közös értékeink - EU magazin
20:40 Kulturális tallózó
21:10 Sportmix
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
április 24. (kedd)
18:00 Képviselõk - Saújhely
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés
22:00 Képújság
április 25. (szerda)
18:00 Városháza hírei
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális
22:00 Képújság
április 26. (csütörtök)
18:00 Egészségvédelem
18:30 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés - Sátoraljaújhely
22:00 Képújság
április 27. (péntek)
18:00 Sporthírek Zemplénbõl
18:30 Mecénás- kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés - Sárospatak
22:00 Képújság
április 28. (szombat)
18:00 Kalendárium
18:30 Közérdekû aktuális - Szürettõl az aszúig
19:00 Hír 7
19:20 Kisfilmek
20:40 Kalendárium
21:10 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
április 29. (vasárnap)
18:00 Egyházi közvetítés
19:00 A héten történt.
20:20 Zempléni Fesztivál
22:00 Képújság
április 30. (hétfő)
18:00 Közérdekû aktuális
18:30 Katedra - oktatási magazin: Kitekintõ - olvasási szabályok
19:00 Hír 7
19:20 Állatbarát magazin
19:40 Határon túl: Közös értékeink - EU magazin
20:40 Közérdekû aktuális: Egyházi idõ (ism.)
21:10 Katedra - oktatási magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

május 01. (kedd)
18:00 Fogadóóra - Saújhely
19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - Ismerjük
meg egymást
20:10 Civil szféra: Fair play díj Belicza János Sp.
20:40 Fogadóóra - Saújhely
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 02. (szerda)
18:00 Képviselõk Saújhely
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül Képviselõk
Sátoraljaújhely
19:50 Régiónk és az EU - Irány
Tokaj-hegyalja: Szegi
20:20 Mûsorcsere Épi-tech
20:40 Képviselõk Sárospatak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 03. (csütörtök)
18:00 Parlamentben történt
19:00 Hír 7
19:20 Sport magazin - Országos
Ökölvívó Diákolimpia Sp.
19:50 Közérdekû aktuális: Majális - Su. - Károlyfalva
21:20 A hónap témája- Olasz
Nap az ÁVG-ben
20:40 Parlamentben történt
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 04. (péntek)
18:00 Sportról Sportra
18:30 Mecénás- kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20
Horgászpercek: Nagy
László Emlékverseny Su.
19:50 Közérdekû aktuális
20:40 Sportról Sportra
21:10 Mecénás- kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 05. (szombat)
18:00 Közérdekû aktuális: Majális Sárospatakon
19:00 Hír 7
19:20 Ismeretterjesztõ kisfilmek:
Balatoni Barangolások 1. -3.
20:40 Közérdekû aktuális: Majális - Su. - Károlyfalva (ism.)
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 06. (vasárnap)
18:00 Egyházi közvetítés
19:00 A héten történt.
20:20 Anyák Napi Megemlékezés
20:40 Hangverseny - Párhuzamok
22:00 Képújság
május 07. (hétfő)
18:00 Közérdekû aktuális
18:30 Egyházi idõ. Mindszenty
megemlékezés Su.

19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális
19:40 Határon túl: Közös értékeink - EU magazin
20:40 Közérdekû aktuális
21:10 Egyházi idõ
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 08. (kedd)
18:00 Fogadóóra - Sárospatak
19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - Ismerjük
meg egymást (ism)
20:00 Értékek nyomában: Család és egyház
20:20 Mûsorcsere
20:40 Fogadóóra - Sárospatak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 09. (szerda)
18:00 Képviselõk Sárospatak
19:00 Hír 7
19:20 Szolgálatban - rendvédelmi magazin: Sárospatak Rendõrség
19:40 Sportmagazin: Országos
Ökölvívó Diákolimpia Sp. 2. rész
20:40 Képviselõk
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 10. (csütörtök)
18:00 Régiónk és az EU Leader pályázatok
18:30 Kipufogó - technikai magazin
19:00 Hír 7
19:20 Gombázzunk együtt
19:40 Hírháttér
20:10 Mûsorcsere - Debrecen
környéki barangolások 1.
20:40 Régiónk és az EU
21:10 Kipufogó.
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 11. (péntek)
18:00 Sportról Sportra
18:30 Mecénás- kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Zemplén Természeti Értékei
19:40 Közérdekû aktuális: Mentõöv beteg emberek számára
20:10 Mûsorcsere - Debrecen
környéki barangolások 2.
20:40 Sportról Sportra
21:10 Mecénás- kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 12 (szombat)
18:00 Közérdekû aktuális Téli Bükk
19:00 Hír 7
19:20 Kisfilmek…- Balatoni barangolások 4-6. rész
20:40
Közérdekû aktuális:
Zempléni civilek Erdélyben

21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 13. (vasárnap)
18:00 Barangolás - Kalandozások a Tokaji borvidéken
18:20 Zempléni életképek
19:00 A héten történt.
20:20 Hangverseny - Kazinczy
iskola mûvészeti gálája Su.
22:00 Képújság
május 14. (hétfő)
18:00 Unser Bildschrim - német
nemzetiségi magazin: Sváb bál
Sp.
18:15 Zemplinske Zvesti - szlovák nemzetiségi magazin
18:30 Katedra - oktatási magazin: Sátoraljaújhelyi gimnázium
19:00 Hír 7
19:20 Zenélõ percek
19:40 Határon túl: Közös értékeink - EU magazin
20:40 Unser Bildschrim - német
nemzetiségi magazin
20:55 Zemplinske Zvesti - szlovák nemzetiségi magazin
21:10 Katedra - oktatási magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 15. (kedd)
18:00 Fogadóóra- Záhony Kisvárda
19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - Ismerjük
meg egymást
20:00 Zempléni életképek
20:20 Civil szféra - Táncolj velem
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 16. (szerda)
18:00 Városháza hírei- Katasztrófavédelmi gyakorlat
- Felsõberecki
18:30 Sorstársak Saújhely
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül
19:40 Kisfilmek-Szemétfilm,
A kosztura mûvészei
20:40 Városháza hírei
21:10 Sorstársak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 17. (csütörtök)
18:00 Közérdekû aktuális
18:30 Dumáljuk meg - ifjúsági
magazin
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai magazin
19:50 Közérdekû aktuális
20:40 Közérdekû aktuális
21:10 Dumáljuk meg - ifjúsági
magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 18. (péntek)

18:00 Sporthírek Zemplénbõl
18:30 Mecénás- kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Horgászpercek: Nagy
László Emlékverseny Saújhely
19:50 Kisfilmek- Éléskamra
20:40 Sporthírek Zemplénbõl
21:10 Mecénás - kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 19. (szombat)
18:00 Zempléni portré- A dél-koreai misszionárius Sárospatakon
18:30 Határon túl / Közérdekû
aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális
19:40 Kisfilmek- Majális után
20:40 Zempléni portré
21:10 Határon túl / Közérdekû
aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 20. (vasárnap)
18:00 Hangverseny közvetítés SAMI Táncgála Sp. 1. rész
19:00 A héten történt.
20:30 Közérdekû aktuális
21:00 Hangverseny közvetítés SAMI Táncgála Sp. 1. rész (ism.)
22:00 Képújság
május 21 (hétfő)
18:00 Közérdekû aktuális
18:30 Sportmix
19:00 Hír 7
19:20 Egyházi idõ
19:40 Határon túl: Közös értékeink - EU magazin
20:40 Közérdekû aktuális
21:10 Sportmix
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 22. (kedd)
18:00 Képviselõk - Sátoraljaújhely
19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - Ismerjük
meg egymást - Kárpátok
Eurorégió
20:10 Bokréta - Országos Tanulmányi Néptáncverseny Su.
20:40 Kisfilmek
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
május 23. (szerda)
18:00 Városháza hírei
18:30 Kipufogó - technikai magazin
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

Ön és a Tesco: együtt a környezetért
A Tescónak, mint cégnek és dolgozóinknak egyaránt fontos,

hogy élhetõ Földet hagyjunk az utánunk következõ generációnak.

Ezért is törekszünk arra, hogy minél több környezetbarát megoldást

alkalmazzunk mind áruházaink építése során, mind szolgáltatásainkban.

Sátoraljaújhelyi áruházunkban is ezért tettük elérhetõvé az újrahasznosítható hulladékok
visszavételét; ezek közül is kiemelkedik a PET-palackok és ALU-dobozok „visszaváltása”,
amiért most már pénzt is kínálunk Önnek!

Ha üdítõs PET-palackajait visszajuttatja hozzánk, akkor 5 darabonkét 5 Ft-ot,
míg az ALU-dobozokért 5 darabonként 10 Ft-ot adunk.
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Rákóczi vetélkedõn a Kazinczy Ferenc Általános Iskola

A Városvédõ és Szépítõ
Egyesület hosszú évek óta rendezi meg Zemplén térségében
március 27-én (II. Rákóczi Ferenc születésnapján) a Rákóczi
vetélkedõt, melyen 12-14 éves
tanulók mérik össze tudásukat
Rákóczi Ferenc életébõl és korából.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola a verseny indulásától vállalja minden évben a
megmérettetést- többnyire sikerrel. Ezen az éven 3 csapattal
jelentkeztünk, s rajtunk kívül
még 20 csapat vett részt a küzdelemben Sárospataktól a

Bodrogközi iskolákon keresztül a Felvidékig, szinte mindenhonnan.
A csapatok résztvevõi hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulók voltak. A hatodikos tanulók felkészülése lényegesen nehezebb, mert õk
még a verseny idején az iskolában nem tanulják ezt az
anyagrészt, így nekik a korszak
megértése sokkal több energiát kíván. Mégis örömmel, lelkesedéssel és hihetetlen szorgalommal láttak neki a tanulnivalónak. Külön örömet szerzett, hogy nem csak bemagol-

Zemplén Térségi Sakkverseny

Zemplén Térségi Sakkverseny: összesen 30 fõ részvételével
zajlott az alapvetõen jó hangulatú sakkverseny.
A rendezõk több sakkot szeretõ játékosra számítottak, hisz
a lényeg minden rendezvényen a megfelelõ létszám.
Ez nem méltó nagyjaink emlékéhez, de szerencsére a gyerekek megmentették a torna becsületét.
Végeredmények - Felnõtt csoport
1. Kovács Tamás
2. ifj. Bujdosó Barnabás
3. Kristóf Péter
4. Dudás Péter

6 pont
5 pont (Szendrõ)
5 pont (Edelény)
5 pont (Edelény)

Legjobb senior: Tóth Ferenc 4 pont
Legjobb ifjúsági: Csatlós Kornél 3 pont
14 éven aluliak: (dobogósok)
1. Szuetta Mihály
6 pont
2. Pogácsás Panna
6 pont
3. Szalánczi Flóra
5 pont

valamint az összes induló gyerek ajándékot kapott!
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ni akarták, hanem gondolkodva tanultak, rendszeresen voltak kérdéseik.
A csapatmunka, s a sok felkészülés meghozta eredményét, mert a versenyen az elsõ
és a harmadik helyezést a mi
iskolánk érte el. A gyõzelemhez kevés lett volna csak a tanulás, ugyanis több olyan feladat is volt, amely gyors gondolkodási képességet, vizuális
képességet is igényelt.
Egy pedagógus örömét nem
csak az elért helyezés, hanem,
a gyerekek szemében fellelhetõ
lelkesedés is fokozza, és õk már
most készülnek a jövõ évi versenyre: "Tanárnõ! Jövõre
ugyanitt, ugyanígy!"
Az elért eredményt - a verseny névadójának nevéhez illõen- egy Rákóczi túrós elfogyasztásával ünnepeltük meg.

Részt vevõ tanulóink:
I. helyezettek:
6. osztály:
Dusza Veronika
Gecse Glória
Kecskeméti Fanni
III. helyezettek:
8. osztály:
Balog Cintia Deborah
Takács Adrienn
Tarr Emese
A harmadik csapat vegyes öszszetételû volt, õk ugyan helyezést nem értek el, de a mezõny
elsõ harmadában végeztek.
Tamás Dominika 6. o.
Bana Nikoletta 8. o.
Koncsol Rajmund 7. o.
Eredményeinkbõl arra következtetünk, hogy munkánkban jó úton haladunk, ezt kell
folytatnunk továbbra is!
TARRNÉ VARGA ERZSÉBET
FELKÉSZÍTÕ TANÁR

A Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete az LHHTÁMOP-5.1.1-09/5 konstrukció keretein belül az Európai Szociális Alap
támogatásával helyi közösségépítõ programot valósított meg 24
hónapon keresztül a Sárospataki kistérségben elsõsorban a kistérség négy
településén: Sárospatak, Makkoshotyka, Olaszliszka, Kenézlõ.

A projekt célja:
A szociálisan és társadalmilag hátrányos helyzetben elõ gyermekek és fiatal
felnõttek tehetséggondozása, képességfejlesztése illetve az iskolai
lemorzsolódás megakadályozása, hátránykompenzáció kialakítása komplex
beavatkozások útján.
A Roma közösségek érdekképviseletének hatékonyabb megjelenése roma
civil szervezõdések kialakításán keresztül.
A gyermekek oktatása-nevelése mellett figyelmet fordítunk a szülõkkel való
kapcsolattartásra, együttmûködésre, illetve a projektben résztvevõ gyerekek
és szüleik együttes bevonására, mint ügyintézési segítségnyújtás, oktatás,
munkaerõ-piaci információk, romákat érintõ pályázati források, szolgáltatások
és programok.
Célok a projekt megvalósítása során:
• Tanulók tanórán kívüli foglalkozása, mint fejlesztõ és felzárkóztató
programok, hagyományõrzõ foglalkozások illetve gyógypedagógusok és
pszichológus biztosítása.
• Sport és tanulmányi versenyek, kirándulások, táborok szervezése.
• Családi kulturális és egészség-megõrzési napok rendezése.
• Életvezetési, mentálhigiénés tréningek megtartása a projektben résztvevõ
gyermekek szüleinek.
• Civil szervezetek és ckö-k képzése
• Megvalósítók, pedagógusok felkészítése
• Bûnmegelõzési és közbiztonsági programok biztosítása.
Programok a projekt ideje alatt:
Nyári tábor a Balatonnál és Dombrádon, sportnapok a négy településen,
tanodalátogatás Tiszadobon, pécsi tanulmányi kirándulás, tanulmányi
versenyek, szelektív hulladékgyûjtés, családi és kulturális napok, életvezetési
és mentálhigiénés tréningek.

