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LAKÁSGONDOK MEGOLDÁSA

KÉT SZAKKAL VÁRJÁK A HALLGATÓKAT AZ EGYETEMI KÉPZÉSRE

Folytatás a 3. oldalon

Sátoraljaújhelyen az önkor-
mányzat is segíti az ingatlan ki-
adást. 

Magyarországon az elmúlt évek-
ben ismét komoly üzletággá vált 
az ingatlan bérbeadás. Ennek több 
oka is van. Az alacsony kamatok 
miatt, a tőkével rendelkezők in-
kább lakásba fektetik vagyonukat, 
hiszen annak kiadásával több jö-
vedelemre tehetnek szert, mintha 
bankban tartanák pénzüket. A ke-
reslet is megnőtt a bérbe vehető in-
gatlanok iránt, mert vannak, akik 
az elmúlt évek válságát látva nem 
mernek saját lakást vásárolni hitel-
ből, vagy nem is kaphatnak hitelt. 

Igaz a CSOK, a Családok Otthon-
teremtési Kedvezménye lendített a 
lakásvásárlási kedven, de Sátoral-
jaújhelyen még így is többen ke-
resnek kiadó házat, lakást, mint vá-
sárolnak. Ezt ismerte fel városunk 
önkormányzata közel három évvel 
ezelőtt, amikor elindították a ma-
gántulajdonban lévő lakások ön-
kormányzati bérbevételét és albér-
let útján történő tovább hasznosítá-
sát támogató programot. Mit jelent 
ez? Az üresen álló lakással ren-
delkezők legálisan tudják adófize-
tés nélkül bérbe adni ingatlanjaikat 
úgy, hogy a bérleti díj megfizeté-
se nem jelent részükre kockázatot, 
hiszen azt közvetlenül az önkor-

mányzat fizeti ki részükre. A tulaj-
donosok mellett az albérlők is jól 
járnak, hiszen akár ár, akár felsze-
reltség, elhelyezkedés tekinteté-
ben nekik megfelelő lakáshoz jut-
nak, melynek bérbevételével hosz-
szabb időszakra is számolhatnak. 
Így később még mindig lehetősé-
gük van, hogy az általuk lakott in-
gatlant megvásárolják. 

Ingatlan kiadás adómentesen, 
legálisan

A lakás- vagy ház tulajdonosainak 
több előnyük is származik abból, 
ha így adják ki ingatlanjukat. Ez 
esetben is jelenteni kell a NAV felé 

a bérbeadást, de az így befolyt bér-
leti díj 0 %-kal adózik. Más eset-
ben, amikor nem önkormányza-
ton keresztül adnak ki egy ingat-
lant, évi 600 ezer forint lakáski-
adásból származó jövedelem után 
81 ezer forint adót kell megfizet-
ni. Egy millió forintot meghala-
dó jövedelemtől pedig még egész-
ségügyi hozzájárulással is számol-
ni kell. Azok az ingatlantulajdono-
sok, akik az önkormányzaton ke-
resztül adnak bérbe, nem csak ettől 
mentesülnek, de további biztosíté-
kot kapnak, hogy nem lesz problé-
májuk a bérlőkkel.

A sátoraljaújhelyi önkormány-
zat és a Miskolci Egyetem 2017 
szeptemberében két szakkal in-
dítja el a Sátoraljaújhelyi Kö-
zösségi Felsőoktatási Képzé-
si Központot.Az Miskolci Egye-
tem vezetői, és az érintett ka-
rok dékánjai az elmúlt hetek-
ben több iskolában jártak, tájé-
koztatták az érettségi és tovább-
tanulás előtt álló fiatalokat az új 
lehetőségekről. A legfontosabb 
információkról mi is megkér-
deztük az egyetem képviselőit.

ÚK: Gépészmérnöki alapsza-
kon duális képzést kíván indí-
tani az egyetem Sátoraljaújhe-
lyen. Mit jelent a duális képzés?
Dr. Bertóti Edgár dékán, ME 
Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar: A duális képzésben a cégek 
szerződést kötnek a hallgatókkal, 
akik a tanulmányi idejük egy ré-
szét, közel a felét a vállalatnál töl-
tik, egyfajta szakmai gyakorlaton. 
A másik felében hagyományos mó-
don, az egyetemen tanulnak. A ka-
runkon úgy oldottuk meg a képzést, 
hogy a duális és nem duális hall- gatók ugyanazt tanulják, csak ők 

péntekenként, a vizsgaidőszak és 
a nyári szünet egy részében váll-
altoknál vannak, és a cég profil-
jával ismerkednek. Ezért a válla-
lat a duális szerződésben is feltün-
tetett összeggel támogatja a tanu-
lót, ezt nevezhetjük fizetésnek is.

ÚK: Térségünkben a Certa, a 
Prec-Cast a Zempléni Vízmű, 
a ZÉG, a Continental Dohány-
ipari Zrt., a Fraisa Hungaria, a 
Weinberg 93’,és a Refratechnik 
Hungaria kötött szerződést az 

egyetemmel.  Milyen gyakorla-
ti haszna lehet annak, hogy a hall-
gatók itt tanulnak és helyben vesz-
nek részt szakmai gyakorlaton?
Prof. Dr. Torma András rektor, 
Miskolci Egyetem: Napjainkban 
nem kell mondani micsoda jelen-
tősége van annak, hogyha a hall-
gatónak nem kell utaznia. A kihe-
lyezett képzési központ létesíté-
sét a Miskolci Egyetem üdvözölte. 

Folytatás a 2. oldalon
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László Mária

A megszabott összeget minden 
hónapban pontosan megkapják, 
mert azt a város utalja számukra.  
A rezsi megfizetést sem neki kell 
ellenőrizni, mert a befizetést iga-
zoló csekkeket minden hónapban 
személyesen kell bevinni a bér-
lőknek a polgármesteri hivatal-
ba. Évente négy alkalommal elő-
re egyeztetett időpontban megte-
kinthetik az ingatlant, és termé-
szetesen felmondhatják a szerző-
dést, amennyiben azt tapasztalják, 
hogy az albérlő nem a szerződés-
ben foglaltak szerint használja az 
ingatlant. 

LAKÁSGONDOK MEGOLDÁSA
folytatás

Aki szívesen csatlakozna a programhoz, akár bérlőként, 
akár ingatlana kiadásával, javasoljuk, hogy vegye fel a kap-
csolatot a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
és Igazgatási Osztályával ügyfélfogadási időben vagy 
telefonon az 525-161 és 525-162-es telefonszámokon.

Kassai-Balla Krisztina

25 éves a Zempléni Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány

1991. július 7-én alakult meg a Sá-
toraljaújhelyen a Zempléni Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány.

A szervezet célul tűzte ki a vál-
lalkozások létrehozást, fejleszté-
sét szolgáló tervek, programok ki-
dolgozását végrehajtását a hegykö-
zi, bodrogközi és hegyaljai régi-
ókban. Még ebben az évben 1991 
októberében létrehozták a Vállal-
kozói Központot. A ZRVA kezde-
tektől részt vesz a Magyar Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány háló-
zati munkájában. Tevékenységei 
közé tartozik például a szaktanács-
adás, a helyi vidékfejlesztési iro-
da működtetése, a hitelezés, a hitel 
és támogatásmenedzselés, a vál-
lalkozói oktatás, képzés. A Zemp-
léni Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány 2016-ban fennállásának 25 
éves évfordulóját ünnepli. A jubi-
leum alkalmából szervezett kon-
ferencián Juhász István ügyveze-
tő igazgató értékelte a szervezet 
negyed évszázados tevékenysé-
gét. A jubileum kapcsán rendezték 
meg az Emlékezés napját, mely a 

sátoraljaújhelyi zsidóság történe-
tére világította rá a figyelmet. Az 
eseményt annak apropóján rendez-
ték meg, hogy a mai Európa Ház-
ban működött 1838 és 1944 között 
a „Kaesztenbaum” féle izraelita ta-
noda.  Az Emlékezés napján meg-
nyitották a sátoraljaújhelyi zsidó-
ság történetét, tárgyi és vallási em-
lékeit felvonultató kiállítást. Be-
mutatták annak a könyvnek a rep-
rint kiadását, melyet 1938-ban Fo-
dor Sámuel akkori iskolaigazga-
tó készített a centenárium emléké-
re, illetve előadással emlékeztek az 
újhelyi izraelitákra.

Pályázati Támogatással foly-
tatódhat a Hősök temetőjének 

helyreállítása

1914-1919 között több mint 1500 
első világháborús katonát temet-
tek el a sátoraljaújhelyi közteme-
tő nyugati parcellájába. A ma már 
csak Hősök temetőjeként emlege-
tett sírkertben második világhábo-
rús katonák is nyugszanak. Sátor-
aljaújhelyben az önkormányzat és 
a Városvédő és Szépítő Egyesület 
vállalta fel először a temető rend-
betételét, később a Zemplén Tér-
ségi Katasztrófa és Polgári Védel-
mi Szövetség önkéntesei is csatla-
koztak a gondozáshoz. 2009-től a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
adott egy igen hathatós segítséget 
azzal, hogy elkezdte kicserélni a 
szinte teljesen elmálló kereszteket, 
kutattak az eltemettek után, hogy a 
nevek is pontosan legyenek feltün-
tetve. Most a Honvédelmi Minisz-
térium hadisír rehabilitációs forrá-
sára pályázik az önkormányzat. Az 
igényelt több mint tíz millió forin-

tos forrásból a Hősök temetőjének 
teljes területét tenné rendbe az ön-
kormányzat a már említett szerve-
zetekkel együttműködésben. Hely-
reállítanák a kaput, a kerítést, a fej-
fákat és sírkert közepén álló köz-
ponti emlékhelyet. 

Emléktábla a Sátoraljaújhelyből 
elhurcoltak emlékére

A Hősök tere 10. szám alatt, az 
egykori Waldbott kastély falá-
ra állítatott emléktáblát az önkor-
mányzat az 1945-ben Szovjetuni-
óba hurcolt újhelyi lakosoknak.  
A levéltári adatokból kiderül 1945-
ben 204 embert vittek el kényszer-
munkára a városból. A GULÁG-
GUPVI Emlékév kapcsán az Em-
beri Erőforrás Támogatáskeze-
lő forrásából a történelem e sö-
tét időszakára emlékeztet a táb-
la. Amelyet Oláh Tamás a Sátor-

aljaújhelyi Fióklevéltár osztályve-
zetője és Szamosvölgyi Péter ava-
tott fel. A megemlékezést követő-
en középiskolásoknak tartott rend-
kívüli történelemórát Ringer Ist-
ván a PIM KFM osztályvezetője 
a háborút követő időszakról,  ami-
kor ártatlanokat szedtek össze és 
kényszerítetek munkára a „kollek-
tív bűnösség elve” alapján.

Ellopott évek 

A szovjetunióba hurcolt herceg-
kútiak történetéről készít filmet 
Kassai-Balla Krisztina a Zemplén 
Televízió munkatársa. Az Embe-
ri Erőforrás Támogatáskezelő és 
a GULÁG Emlékbizottság támo-
gatásával készülő dokumentumfil-
met, több éves kutatómunka előzte 
meg, amelyben a falu vezetése és 
Naár János helytörténész volt szer-

A kockázat az önkormányzaté.
Az önkormányzat ezért a közvetí-
tői feladatért semmilyen díjat nem 
számol fel, de meghatároz feltéte-
leket. Az egyik, hogy kiadó ingat-
lanra energetikai tanúsítványt kell 
készíttetni, nincs kaució, viszont 
jogszabályi előírás, hogy a felek 
vállalják a 36 hónapra történő bér-
be adást, illetve albérletbe vételt. 
Amennyiben 36 hónapon belül 
mondják fel a szerződést, úgy az 
addig igénybe vett adómentes hó-
napok bérleti díja után be kell fi-
zetni az adót. A tulajdonosok tehát 
az önkormányzattal és nem a bér-
lővel kerülnek szerződéses jogvi-

szonyba. Ahogyan a bérlőkkel is 
a város köt szerződést. Az önkor-
mányzat elkészítette és folyamato-
san frissíti azt az ingatlan nyilván-
tartást, amelyben azok a kiadó la-
kások, házak és tulajdonosaik sze-
repelnek, akik vállalják az ilyen 
bérbeadást. Ugyanitt van egy lista 
a bérleményt keresők névsoráról, 

akik jövedelemviszonyaikat bizo-
nyítva, saját kéréseiket, igényeiket 
leadva jelentkeztek a hivatalnál. 
Jelenleg 61 bérlői igényt tart nyil-
ván a Vagyongazdálkodási és Igaz-
gatási Osztály, illetve 33 bérlő ta-
lált így lakásra Újhelyben. 

kesztő-rendező segítségére.  A te-
lepülésről 1945. január 2-án 138 
ártatlan férfit és nőt vittek évekre 
a Donyeck-medencébe. Elhurco-
lásukról éveikig nem beszélhettek, 
ám a település és az utódok, ami-
kor már lehetett szóltak a szörnyű 
igazságról. A film a túlélők beszá-
molóin keresztül mutatja be, mi-
lyen megpróbáltatásokon mentek 
végig azok az ártatlan civilek, aki-
ket a háború után „malenkij robot-
ra” vittek orosz szénbányákba.

Magyar Nyelv Napja 
Széphalomban

Az országgyűlés 2011-ben nyil-
vánította november 13-át a Ma-
gyar Nyelv napjává. 1844-ben ezen 
a napon fogadták el a magyart ál-
lamnyelvé tevő törvényt.  A Ma-
gyar Nyelv Múzeumában ezen ün-
nephez igazodva első alkalom-
mal adták át az Anyanyelvün-
kért és Széphalomért díjat. Az el-
ismerést azok kapják, akik a ma-
gyar nyelvért és Széphalomért so-
kat tettek, és tesznek. Az első díja-
zott dr. Kováts Dániel irodalomtör-
ténész, nyugalmazott főiskolai ta-
nár lett, aki a nyelv múzeumának 
egyik szakmai mentora és segítő-
je volt. Egész munkássága a nyelv-
művelésről, annak ápolásáról szólt. 
Az estét Dunai Tamás érdemes és 
kiváló művész „Szavakat fúvok” 
előadása zárta.
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HATÁRTALANUL
2016. június. Véget ért a tanévzáró 
az Esze Tamás Iskolában, 
elballagtak a nyolcadikosok, az 
iskolai tábor kapui is bezáródtak, 
mindenki a nyári pihenését 
tervezgette és akkor egy csapat 
lelkes Eszés pedagógus ecsetet 
ragadott, és energiát nem kímélve 
újra nekilátott a festésnek. 
Kísértetiesen hasonlított az 
eset az előző tanév végéhez. 
Akkor önerőből és Urbán László 
vállalkozó támogatásából, valamint 

korlátlan kreativitásukból született 
meg maga Meseország a második 
emeleti folyosón. Ezúttal egy neves 
festékgyártó cég által meghirdetett 
pályázatán való sikeres szereplés, 
és egy egész város összefogása 
adta az alapanyagot. Szavazott 
mindenki az interneten. Kicsik, 
nagyok, volt és jelenlegi szülők, 
diákok és sokan azok közül, 
akikhez elért felhívásunk. Páratlan 
összefogásnak lehettünk tanúi kicsi 
városunkban. Sokáig vezettünk 

és a végén is csak hajszál híján 
maradtunk le Salgótarján mögött. 
Végül második helyen végeztünk, 
rengeteg festéket nyertünk. 
Mellénk állt a Polgármesteri 
Hivatal és Dede Klára vállalkozó 
is, és eszközökkel, szakértő 
munkaerővel támogatták a 
megvalósítást. Így időt és energiát 
nem kímélve, iskolánk alsó 
szintje is megszépülhetett és 
kellemes, barátságos környezetben 
fogadhattuk a gyerekeket 
szeptemberben. Nem fáradtunk 
el, nem panaszkodunk, sosem 
adjuk fel!Mi egy ilyen tantestület 
vagyunk…Na meg van még egy 
kifestetlen emeletünk!

Kardos Krisztina 
pedagógus 

Esze Tamás Iskola

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt és az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő által le-
bonyolító „Határtalanul” pályáza-
ton iskolánk 780000 forint támo-
gatást kapott. Iskolánk, a Sátoral-. Iskolánk, a Sátoral-Iskolánk, a Sátoral-
jaújhelyi Petőfi Sándor Reformá-
tus Általános Iskola először vett 
részt ezen a magyar-magyar kap-
csolatok ápolásáról szóló prog-
ramon. A kiránduláson a teljes 7. 
osztály 27 tanulója, és három kí-
sérő tanár vett részt október 4 és 9 
között. Az első határon túli célállo-
más Marosvásárhely volt. Itt meg-
tekintettük a Kultúr Palotát, meg-
csodáltuk gyönyörű termeit, kiál-
lításait, majd megkoszorúztuk Bo-
lyai Farkas és Bolyai János szob-
rát. Tanulóink mindegyike készült 

egy-egy nevezetes földrajzi hely, 
város, személy, esemény bemu-
tatásával, amelyekkel utazás köz-
ben bővítették társaik ismerete-
it. Az első teljes nap első helyszí-
ne iskolánk névadójának fehér-
egyházai múzeuma, illetve Seges-
vár volt. Kirándulásunk harmadik 
napján a gyergyószentmiklósi bel-

várost és a Gyilkos-tavat csodál-
tuk meg. A gyönyörű táj, a hatal-
mas hegyek, a végtelen fenyve-
sek mindannyiunkat lenyűgöztek. 
Ámulatunk csak fokozódott a Bé-
kás-szorosban. Este a sóváradi re-
formátus templomban rövid áhíta-
ton vettünk részt. A közös imád-
kozáson túl megismerkedtünk a 
település múltjával és jelenével. 
Sóváradon egy tájházat tekintet-
tünk meg Bíró Csaba polgármes-
ter kalauzolásával, innen utunk 
Parajdra, a sóbarlangba vezetett.
Este együtt emlékeztünk meg az 
aradi vértanúkról, majd vidámabb 
műsorok következtek: versek, me-
sék, társastánc és néptánc. A közö-
sen eltöltött este vidáman, de gyor-
san telt el. Számos élménnyel és 
baráttal gazdagodva tértünk visz-
sza szálláshelyünkre. Itt tudato-
sult bennünk, hogy több száz kilo-
méterre Sátoraljaújhelytől nemzet-
társaink élnek, magyarul beszél-
nek, ápolják hagyományaikat, őr-
zik magyarságukat, sokszor ma-
gyarabbak az itthoniaknál a nehéz 
körülmények ellenére is. A prog-
ram utolsó napján Kolozsváron, és 
Nagyváradon jártunk. Fáradtan, de 
sok élménnyel gazdagodva, és ab-
ban a hitben tértünk haza, hogy va-
lamennyi diákunkban sikerült el-
hinteni a magyarságtudat csíráit. 

Repkáné Tóth Bernadett 
igazgatóhelyettes 

Kusper László osztályfőnök

TANÁROK SZÉPÍTIK AZ ESZÉT

Mi készen álltunk már induláskor 
arra, hogyha lesz erre fogadó ön-
kormányzat a megyében, akkor az 
egyetem megnyitja kapuit és le-
hetővé teszi azt, hogy a gyerekek 
maradjanak saját településükön.  
Ezt azért tartjuk fontosnak, mert 
a Miskolci Egyetem küldetésé-
nek egyik összetevője az, hogy el-
sősorban a térség számára sze-
retnénk szakembereket képezni 
a lehető legszélesebb palettával.

ÚK: A gépészmérnöki szak mel-
lett védőnőképzés indul Sátor-
aljaújhelyen. Egyedülálló mó-
don levelező tagozaton. Mire szá-
mítanak, milyen lesz a fogad-
tatása ennek a lehetőségnek?
Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán, ME 
Egészségügyi Kar: Mi olyan te-
rületeken képezzük a szakembere-
ket, nem csak a védőnőket, hanem 
az összes alapszakos szakmát ide 
sorolom, amelyekre nagyon nagy 
szükség van a munkaerő piacon. 
Az egészségügy nagyon igényli a 
diplomás egészségügyi szakembe-
reket, főleg ebben a régióban.  Azt 
látjuk, hogy ha szeretnénk, hogy 
ebben a régióban az üres munka-
helyek betöltésre kerüljenek, ak-
kor itt helyben kell képezni diplo-
más egészségügyi szakembereket. 

Ez tulajdonképpen a missziónk. 
Az otthon közelsége, a helyi tár-
sadalmi viszonyok, szokások isme-
rete elősegíti, hogy az itt végzettek 
szűkebb pátriárkájukban elhelyez-
kedve hasznosíthatják a tudásukat. 
Levelezőn tömbösített formában, 
az óraszámokat tömörítve még na-
gyobb lehetőség van arra, hogy 
akik esetleg munka mellett szeret-
nék ezt a szakot elvégezni, nekik 
is lehetőségük legyen. Nem csak 
a most érettségiző fiatalokat vár-
juk erre a képzésre, hanem esetleg 
azokat az anyukákat is, akik a sa-
ját csecsemőjük ápolása, gondozá-
sa közben megtapasztalták ennek a 
szakmának a szépségét, a csodáját. 
Ezt a tapasztalatot szeretnék to-
vább fejleszteni professzionálisan. 
Olyan embereket is várunk erre a 
szakra, akik esetleg más diplomá-
val rendelkeznek, de nem tudtak el-
helyezkedni saját szakmájukban.

ÚK: A védőnő szakos hallgatók gya-
korlati képzését hogyan tervezik?
Kiss-Tóth Emőke dékán, ME 
Egészségügyi Kar: Képzéseink 
gyakorlatorientáltak. Magas szin-
tű elméleti képzés mellett jól szer-
vezett gyakorlatokat biztosítunk 
hallgatóink számára. A gyakorla-
tok egy része demonstrációs ter-
mekben zajlik, ahol élethű babákon 

gyakorolnak a diákok. Pelenkáz-
nak, pólyáznak, fürdetnek, táplál-
nak, mérnek. Emellett kórházi osz-
tályokon töltenek gyakorlatot, ahol 
csecsemőkkel, kisdedekkel, váran-
dós anyukákkal találkoznak. Az 
utolsó félév teljes egészében a nagy 
gyakorlatot jelenti, amikor egy-
egy hallgatót egy-egy védőnő mel-
lé osztunk be. 12 héten keresztül el-
lesi a mentor védőnőjétől a szakma 
értékeit, praktikáit. A szakmai tu-
dás ez által teljesedik ki a számára.

ÚK: Milyen elhelyezkedé-
si esélye van annak a fiatal-
nak, aki védőnő diplomát szerez?
Kiss-Tóth Emőke dékán, ME 
Egészségügyi Kar: A legújabb fel-
mérések szerint azt látjuk, hogy eb-
ben a régióban nagy a védőnő hi-
ány. Sátoraljaújhely, Sárospatak, 
Cigánd és Szerencs térségét néz-
ve 16 üres állás van, de ha egy ki-
csit távolabb megyünk, körülbelül 
ilyen arányban üresek az állások. 
Tehát azok, akik Sátoraljaújhely-
ben levelező tagozaton védőnő dip-
lomát szereznek 4 év múlva, biz-
tonsággal el tudnak helyezkedni.

ÚK: A sátoraljaújhelyi képzés-
re jelentkező hallgatóknak, az 
idő és pénz megtakarítás mel-
lett milyen további lehetősége-

ket biztosít a Miskolci Egyetem?
Dr. Horváth Zita általános 
rektorhelyettes: Hiába lesz valaki 
jó védőnő és jó gépészmérnök, ha 
nem tud minimálisan legalább egy 
európai nyelvet társalgási szinten 
beszélni. A nyelvtanulás támogatá-
sa az egyik tervünk. Hiába kerül be 
a fiatal gépészmérnöki alapszakra, 
ha az első éven tegyük fel a mate-
matika vizsgákon nem sikerül átes-
nie, nem fogja tudni folytatni. Saj-
nos nagy a lemorzsolódás. Orszá-
gos szinten a hallgatók 45%-a le-
morzsolódik az első éven. Ezen va-
lamilyen módon segíteni kell. Mi 
nem szeretnénk, ha a Sátoraljaúj-
helyen tanuló diák azt érezné, hogy 
másod vagy harmadrendű állam-
polgára a Miskolci Egyetemnek. 
Szeretnénk kulturális programo-
kat idehozni, tudományos vagy tu-
dományt népszerűsítő előadáso-
kat. Egy pályázat segítségével va-
lamennyi kötelező és ajánlott szak-
irodalmat digitalizálni fogjuk. Ez 
a Miskolci Egyetem könyvtárában 
elektronikusan elérhető. Az újhe-
lyi diáknak is hozzáférést fogunk 
adni, hogy bejussanak a Miskol-
ci Egyetem adatbázisába, így ta-
nulmányaikhoz szükséges szak-
irodalom miatt sem kell utazniuk. 

László Mária

KÉT SZAKKAL VÁRJÁK A HALLGATÓKAT AZ EGYETEMI KÉPZÉSRE
folytatás



BÁCSKAI TEJFÖLÖS CSIRKECOMB - ÓBECSE

A hosszú ünnepi napok alatt nem csak egy fogást készítünk. A bácskai tej-
fölös csirke kiváló vendégváró recept, melyet Ferenci Galgó Andrea kül-
dött Óbecséről.

Hozzávalók:

6 csirke (felső) comb,
1 tejföl (2 dl),

4 dl száraz fehérbor,
1 nagy fej vöröshagyma,

színes bors, só,
5 dkg vaj,

pár szelet citrom,
 és egy kis rozmaringág

a díszítéshez.

A hagymát apróra szeleteljük és a vaj felén megdinszteljük, üvegesre 
majd felöntjük 1 dl fehérborral és pároljuk kb. 20 percig. A húst tetszés 
szerint fűszerezzük sóval és őrölt tarkaborssal. Egy másik edényben a 
maradék vajon hirtelen pirosra sütjük a csirkecombok mindkét oldalát, 
majd felöntjük 3 dl borral. Lefedve pároljuk 35 percig. Amikor a csirke 
már egészen puha, a hagymás-boros edénybe beleöntjük a tejfölt, csomó-
mentesre keverjük, majd a combokat kivesszük az edényből és a tejfö-
lös-hagymás öntetben megforgatjuk. Kb. 5 percig főzzük, majd melegen 
tálaljuk, főtt rizzsel vagy krumplipürével. A tálalásnál a húsokra vékony 
citromkarikákat teszünk és rozmaringszállal díszítjük.
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ERDÉLY - SÓVÁRAD
Erdélyben, Sóváradon a hagyományos népi ételek, bejgli, töltött káposzta és kalács mellett, mai 
ízek is kerülnek az asztalra. A település polgármesterének asztaláról nem hiányozhat ez a fi nomság.
Feleségének Bíró Ibolyának köszönjük a receptet.

Zserbó kettes 
Gyúrt tészta: 30 dkg liszt, 15 dkg vaj, 3 tojás sárgája, 7 dkg porcukor, 1 sütőpor, 1 vaníliás cukor, ke-
vés tejföl.  A hozzávalókat összegyúrjuk, két részre osztjuk. Tepsibe tesszük, félig megsütjük. Lek-
várral megkenjük és a következő habot is rákenjük, majd készre sütjük. Hab: 3 tojás fehérjét 20 dkg 
porcukorral felverjük, 15 dkg darált diót keverünk bele.  Ha szeretjük durvára vágott dióval is meg-
szórhatjuk ,mielőtt készre sütjük.

A karácsony a közös ünneplés, a meghitt együttlé-
tek ideje. A legtöbb családban hagyományos ételek
kerülnek az asztalra, még akkor is, ha a háziasszony a 
mindennapokban már a modern, egészségesebb éte-
leket részesíti előnyben. Összeállításunkban Sátoral-
jaújhely testvértelepüléseinek és baráti községeinek
ételeiből válogattunk. Azokból a receptekből, 
amelyek Óbecsén, Borsiban, Sóváradon vagy 
Franekerben kerülnek az asztalra.

Krém: 3 evőkanál lisztet 3 dl tejjel felfőzünk.   Levesszük a tűzről és 3 evőkanál cukrot teszünk bele 
/lehet kristály is/, egyneművé keverjük, kihűtjük. Kanalanként 20 dkg habosra felvert vajhoz adjuk.
A gyúrt tésztából készített lapok közé helyezzük a piskótát, amelyet előzőleg a vaníliás krémmel 
megkentünk. Jó sütést és jó étvágyat kívánunk hozzá!

LÁNGELŐTT TÉSZTA BORSIBÓL

Felvidéken hasonlóan hozzánk halétel és hús is kerül az asztalra karácsonykor. Ünnep előtti böjti időszakban egészen a karácsonyi éjféli miséig 
tartózkodtak a hústól őseink. Így biztosan ez a tésztaétel is előkerült. A receptet Laczkó Lajos a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás vezetője küld-
te el nekünk. Borsiban ma is készítik.

1 kg réteslisztből, kevés sóval és annyi vízzel tésztát készítünk, hogy se kemény, se lágy ne legyen. Jól kidolgozzuk és kb. fél órára étkezési fóliá-
ba csomagoljuk, majd pihentetjük. Ezután 3-4 részre osztjuk. Mindegyik részt vékonyra kinyújtjuk/ mintha kocka tésztát készítenénk/ és kb. 20x20 
cm -es darabokra vágjuk,hogy a konyhai sparhelten meg tudjuk pirítani. Vigyázni kell, mivel a vékony tészta könnyen megég! Ha már az egészet 
kisütöttük, hagyjuk kihűlni és tiszta konyharuhába k csomagolva, száraz,hűvös helyen akár hónapokig is eláll.

Készíthetünk belőle:

1. Savanyú káposztás tésztát. A savanyú káposztát olajon megpároljuk. Amíg a káposzta puhul a lángelőtt tésztát összetörjük kb.3x3 cm darabokra, 
vagy akár kisebbekre is. Felteszünk forrni 1l vizet kevés sóval, és ha már forr és kész a káposzta is, egy tálba téve a tésztát leforrázzuk, csak annyi 
ideig hagyjuk állni rajta a vizet,hogy el ne lágyuljon. leszűrjük és a káposztát hozzá keverjük vagy rázogatjuk.

2. Túrós tésztát: Készíthetjük túróval is, akkor pirított vajjal öntjük le a tésztát és hozzá adjuk a túrót.

3. A tortilla őse. Megpároljuk a savanyú káposztát. A száraz meghűlt tésztát/kb.20x20 cm/, lapostányérra tesszük és rárakjuk az olajon megpuhult 
káposztát,picit várunk, amíg a tészta nem lesz törékeny, és tölcsér alakúra formázzuk. 

4. Egy nagy vörös hagymát fi nom kockára vágunk,zsíron megduzzasztjuk,ha kész felengedjük vízzel,borsozunk, sózzunk esetleg ételízesítővel fű-
szerezzük. 10 percig főzzük. Ha kész rászedjük tányérba a már előre apróra tört tésztára. Egyszerű, ízletes 10 perc alatt kész. Hihetetlenül fi nom. 

FRÍZ MUSTÁRLEVES - HOLLANDIA, FRANEKER

Sátoraljaújhelynek éppen 25 éve van kapcsolata a hollandiai Franekerrel. 
A fríz településen sok fi nom burgonya étel van, hiszen területük régi ter-
melő vidék. Mégsem ilyen ételt küldtek nekünk holland barátaink, hanem 
egy igazi különlegességet, amit talán nem a karácsonyi asztalra kerül fel, 
de két ünnep között a nagy evések után üdítő lehet. A lelke a szemes mus-
tár, amit annak idején a rossz időjárás miatt termesztettek Észak-Hollandi-
ában. Ha elverte az eső a termést, augusztusban még mindig el lehetett vet-
ni a mustármagot, ami őszre hozott némi bevételt a konyhára.

1. Egy fazékban felhevítem a vajat és beleteszem a vékony karikára vágott 
póréhagymát. Egy keveset a zöldjéből is tehetünk bele.
2. Mikor puhára pirult a hagyma, beleteszem a kevés vízzel elkevert lisz-
tet, majd hozzáöntöm a kókusztejet és a húslevest is. Jó 5 percig forralom. 
A lisztet el is hagyhatjuk, akkor hígabb lesz a leves. Eredetileg búzaliszttel 
sűrítik a levest, de ez sem szükséges, ha a végén tojással sűrítjük, főleg, ha 
pórét is teszünk bele
3. A végén habverővel belekeverem a tojássárgákat, majd a szemes mustárt. 
Ekkor már ne főzzük, mert összeugrik a tojás.
4. A levest tálalom, a tetejére apróra tördelt, sült szalonnacsíkokat teszek és 
megszórom zöldfűszerrel.

Hozzávalók:
2 ek vaj, 1 kisebb póréhagyma,

1 ek mandulaliszt
(vagy helyette étkezési keményítő),
200 ml kókusztej, 800 ml húsleves,

2 tojássárgája, 4 ek durva szemes mustár
(Holland szemes mustár helyett dijoni),

A tetejére apróra vágott petrezselyem,
sült szalonnacsíkok.

6 tojásból piskótát sütünk.



52016. XXV. évf. 10. sz.

ÚJHELYI PARALIMPIKON

ÚJHELYI KÖRKÉP

ÖSZTÖNDÍJAS KARATÉSOK

Adventi  lelki hangolódás
Az advent mára a legnagyobb oda-
fi gyelés mellett is könnyen tud az 
ünnepi ráhangolódás helyett a ro-
hanás idejévé válni. Ajándékok, 
vásárlás, sütés-főzés, díszítés. Pe-
dig milyen jó lenne, ha a decem-
ber a lassulásról, az egymásra és 
Istenre való odafi gyelésről szólna!
Én a lelki ráhangolódást először 
befelé fordulással kezdem: szeret-
nék „jelen lenni”. Szeretném meg-
élni a pillanatot, ott lenni szív-
vel-lélekkel az adott percben, át-
érezni a jelen történéseit. Nagy-
szerű ez az időszak arra, hogy 
észrevegyük: minden nap érté-
kes és különleges, nem szabad, 
hogy csak elsuhanjanak mellet-
tünk napjaink (és így az életünk). 
De főképp Istenre szeretnék fi -
gyelni. Karácsonykor azt ünne-
peljük, hogy Isten annyira szeret-
te a világot, hogy elküldte egy-
szülött Fiát, Jézust a földre hoz-
zánk, aki a Megváltónk lett, bűne-
inket a keresztfán elhordozva. Az 
advent folyamán így nem az aján-
dékozásra, vagy fenyőünnepre ké-
szülünk, nem a feldíszített fát ün-
nepeljük vagy épp egymást, ha-
nem Jézus Krisztust. Isten mérhe-
tetlen szeretetét, melyet abban mu-
tatott meg, hogy elküldte Jézust. 
Szeretném, ha az ünnep lényege 
nem veszne el és oda tudnék fi -
gyelni az Úrral való kapcsolatra is.

Így még tudatosabban igyekszem 
majd minden nap hozzá fordulni 
az Advent során. Az adventi kalen-
dáriumom 24 igehelyet tartalmaz 
majd: 24 fejezet a Bibliából (Lukács 
evangéliuma pontosan 24 fejezet-
ből áll), amelyet részletesen szeret-
nék áttanulmányozni napról napra.
És hogyan fi gyelek majd mások-
ra? Nyitott szemmel járok. Pró-
bálom észrevenni az emberek 
szükségleteit: egy kedves szó a 
buszon, egy baráti találkozás, 
régi kapcsolatok felelevenítése.
Ehhez kapcsolódóan is készítettem 
egy adventi naptárat: 24 feladat, él-
mény kap benne helyet, melyek se-
gítségével szeretnénk több minő-
ségi időt tölteni egymással a csa-
ládon belül és azon kívül egyaránt. 
Arra vágyom, hogy az ünnep in-
kább az együtt töltött pillanatok-
ról, semmint a tárgyi ajándékok 
tömegéről legyen emlékezetes.
Szóljon a kapcsolatokról ez a kará-
csony: Istennel és emberekkel egy-
aránt. Szóljon a Vele való elcsen-
desedésről, és az embertársainkra 
való odafi gyelésről. Én szeretnék 
a rohanás helyett az advent során 
elmélyülni, Istenhez és emberek-
hez egyaránt szeretettel fordulni, 
hogy megláthassam az ünnep iga-
zi lényegét.

Ignéczi Márk és Juszku Viktor. 
Bár első ránézésre nem sok hason-
lóság van a két fi atalember között, 
ám ha jobban megismerjük őket 
mégis…
Mindketten a Sátoraljaújhelyi
Kyokushin Karate Egyesület 
karatékái, shihan Orehovszki Zol-
tán tanítványai, mindketten a Sá-
rospataki Árpád Vezér Gimnázium 
diákjai, mindkettejük példaképe a 
nemrégiben elhunyt Fábrik István, 
s mindketten az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériumának a Nemzet Fi-
atal Tehetségeiért Ösztöndíjasai. A 
pályázat célja a kiemelkedően te-
hetséges fi atalok egyedi fejleszté-

Minden sportoló álma kijutni egy 
olimpiai játékra! Ez az álom idén 
ötödik alkalommal vált valóság-
gá Berecki Dezsőnek, aki asztali-
teniszben vehetett részt a Rióban 
rendezett paralimpiai játékokon. A 
sportembernek sátoraljaújhelyről 
indult a pályafutása, első olimpi-
áján 2000-ben Zsolt testvérével 
Sydney-ben csapatban negyedik 
helyezést szereztek. Dezső Sáros-
patakon a debreceni csapat színe-
iben bajnoki mérkőzésen állt asz-
talhoz, itt beszélgettünk pályafutá-
sáról, élményeiről.

Ritkán jutunk haza, így nagyon jól 
jött ez a mérkőzés, feleségem és 
gyermekem is elkísért, innen Sátor-
aljaújhelybe megyünk édesanyám-
hoz. Mindig jó érzés találkozni 
régi játszótársakkal, barátokkal.

Hogyan jött az asztalitenisz az 
életedbe? Nagyon sok sportág-
ban kipróbáltam magam, nagyon 

szerettem focizni. Télen a gará-
zsunkban szülőkkel, ismerősök-
kel játszottunk. Nagyon sokat kö-
szönhetek Szerdahelyi István test-
nevelő tanáromnak, aki a Petőfi  
Sándor Általános Iskolában a bá-
tyámmal együtt nagyon sok ver-
senyre elvitt, és megtanította a já-
ték alapjait. Ezt később Debrecen-
ben is tudtam hasznosítani. Óriá-
si élmény volt kijutni az első olim-
piámra Sydney-be, ahol bátyám-
mal csapatban negyedikek lettünk. 
Sajnos ezt azóta sem sikerült meg-
ismételni, Pekingben és London-
ban egyéniben ötödik lettem. Egy 
olimpia teljesen más, mint egy 
nemzetközi verseny hiszen itt kva-
lifi kációs versenyeken lehet kijut-
ni, és a legjobbak vehetnek részt 
rajta. Nagyon sokat fejlődött az 
utóbbi években a parasport, olyan 
háttér dolgokkal, amelyekkel na-
gyon nehéz lépést tartani nekünk.

Milyen élményt nyújtott a riói 
olimpia? Előtte nagyon sok rém-
hír látott napvilágot, de mi sem-
mi negatívumot nem tapasztaltunk. 
Kisebb rendezési hibák voltak. Saj-
nos a játékunk nem úgy sikerült, 
ahogy szerettük volna, szerintem a 
nagyon akaráson ment el az ered-
mény, s ez a hangulatra is rányom-
ta a bélyegét. Sportolóként le kell 
vonni a tanulságokat az ilyen hely-
zetekből is! 

sének ösztönzése ösztöndíj támo-
gatás formájában. Az elmúlt hó-
napokban két versenyen jártak a 
karatékák. Október 08-án Karca-
gon rendezték meg a „XVI. Nagy-
kun Kupa” gyermek, serdülő, if-
júsági, junior, felnőtt, nyílt Or-
szágos Kyokushin Bajnokságát. 
Itt Ignéczi Márk kumitében, juni-
or +80 kg-ban II. helyezést ért el, 
Juszku Viktor pedig III. helyezett 
lett formagyakorlatban.
November 05-én Szerbia adott ott-
hont a 1st All Kyokushin Karate 
European Tournament U22 elne-
vezésű knock down szabályrend-
szerben vívott versenynek. Ignéczi 
Márk kumitében, junior +80kg-
ban II. helyezést ért el, Juszku Vik-
tor pedig hibátlan, magabiztos for-
magyakorlataival, minden ellenfe-
lét legyőzve I. helyezett lett, Eu-
rópa bajnoki címet szerzett. A fi -
atalok folyamatosan készülnek 
a soron következő versenyekre, 
amely komoly felkészülést és ki-
tartást kíván és mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy to-
vábbi szép eredményeket érjenek 
el és céljaikat megvalósíthassák.

Ignécziné Bodnár Klára

Tizennyolc kis és nagylány iratko-
zott be a Kossuth Lajos Művelő-
dési Központ mazsorett csoport-
jaiba szeptemberben, és a fi ata-
lok már túl is vannak az első si-
keres szereplésen. Október elsején 
az Abaújszántói szüreti felvonulá-
son, és az utána következő színpa-
di programban vettek részt a régi 
táncosokkal együtt. A Holdfény 
Mazsorett Csoport augusztusban 
ünnepelte húszéves fennállását. A 
sok év alatt több száz kislány ta-
nult meg mazsorettezni a város-
ban. A kitartóak éveken keresz-
tül gyűjtötték be, és raktározták el 
a mazsorett adta rengeteg pozitív 
élményt. A csoport évek óta részt 
vesz a Rybnikben megtartott Zlota 
Lyra fesztiválon.  Tavaly harma-
dik helyezést ez éven kiemelt kü-
löndíjat nyertek a rangos nemzet-
közi versenyen a mazsorettek.  A 
lengyelországi programot támo-
gatta a NEA NO-16-SZ-0054 jelű 

MEGÚJULT A MAZSORETTCSOPORT
pályázat a Fraisa Hungária Kft, 
Heiche Hungary Bt., Continental 
Dohányipari Zrt. A mazsorettek 
májustól kezdve szinte minden 
hétvégén szerepeltek valahol. Jár-
tak Lengyelországban, Erdélyben, 
megszervezték a hetedik Zemplén 
Mazsorett Fesztivált, melynek fő 
támogatója Sátoraljaújhely Önkor-
mányzata és a Tesco áruház volt. 
Megszervezték a húszéves gála-
műsort, jártak a Kisvárdai Fúvós 
és Mazsorett Fesztiválon, a Csö-
möri Fúvós és Mazsorett Fesztivá-
lon, a megyei települések falunap-
jain, és természetesen Sátoraljaúj-
hely rendezvényein is több alka-
lommal szerepeltek. 

A csoport tagjai szeretettel vár-
ják az új jelentkezőket a mazsorett 
szakkörökbe!

Elérhetőség: 30/2297554

 Ujjné Schneider Hedvig 

Mi lesz a folytatás a sportolói pá-
lyafutásodban? Imádom ezt a já-
tékot, nem tudom elképzelni nél-
küle az életet, de szeretnék most 
már több időt tölteni a családom-
mal. Szeretnék az utánpótlás neve-

léssel foglalkozni, erre Debrecen-
ben és külföldről is kaptam felké-
rést. A közeljövő döntése lesz a ho-
gyan tovább.

Tóth István

Pálné Zavanyi Éva
anyutervez.com
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RÉGEN TÖRTÉNT...

ÚJHELYI KÖRKÉP

HIRDETÉSEK

A sátoraljaújhelyi Zemplén c. 
újság békebeli karácsonyi hír-
adásai szívet melengetőek. Most 
mégis az évforduló kapcsán az 
egy évszázaddal ezelőtti Nagy 
Háború karácsonyaira emléke-
zünk. Amikor a férfi ak színe-ja-
va a frontokon volt, s egyre na-
gyobb aggodalommal lesték-vár-
ták az itthon maradottak a biz-
tató híreket. A nagyszerű sike-
rek, a diadalmas hősök tetteiről 
írtak a lapok, s annál szörnyűbb 
lett a kijózanító valóság 1918-
ban, s még inkább Trianon évé-
ben, 1920-ban, majd a második 
világháborús szomorú karácso-
nyok következtek…

1913.december 6.
Felszólítják az állami hivatalno-
kokat, hogy a tartalékos tisztek to-

vábbképző tanfolyamain vegyenek 
részt, mert a balkán háború kitöré-
sekor és hadgyakorlatokon a tarta-
lékos tisztek sok baklövést követ-
tek el. (Tehát láthatóan készültek 
már a háborúra!)

1914. december 15.
Az első háborús év karácsonyá-
nak leginkább várt híre: Zemplén-
ben nincs orosz. Ugyanis ősszel a 
cári csapatok Észak-Zemplén je-
lentős részét elfoglalták, egészen 
Homonnáig jutottak! Az orosz 
megszállás 1914. november 24-től 
december 11-ig tartott, és rendkí-
vül jelentős pusztításokkal járt a 
falvakban.

1915. december 15.
A címlapon olvashatjuk Tisza Ist-
ván miniszterelnök parlamenti 

beszédét. A balkáni helyzetről a 
következőket mondta: A balkánon 
egy ellenségünkkel – Szerbiával – 
kevesebb van. Egy barátunkkal – 
Bulgáriával – többünk van. Gö-
rögországgal a viszony jól fejlődik. 
Romániával sem vagyunk rossz-
ban. Reméljük, hogy vele is jobban 
leszünk. Mi Romániának sohasem 
voltunk rosszakarója. Várhatjuk, 
hogy Románia sem lesz rosszaka-
rója – önnönmagának.
Tisza István sajnos rossz jósnak bi-
zonyult. 1915. május 23-án az ad-
dig semleges Olaszország hadat 
üzent a monarchiának. 1916. au-
gusztus 27-én ugyanezt tette Ro-
mánia is. Mindkét ország jól mér-
te föl az erőviszonyokat, - a törté-
nelem az ő választásukat igazolta.

1916. január 1.
Búcsú az 1915. évtől: A diadalma-
san kiállott megpróbáltatások esz-
tendeje gazdag örökségül hagyja 
ránk a magunk erejében való meg-
izmosodott bizalmat s a megvédett 
szent haza hosszú és boldog jövő-
jében való édes és alapos remény-
séget. Ezekkel az érzelmekkel bú-
csúzunk az elmúló évtől, és üdvö-
zöljük sokat ígérő utódját.
A második világháború még 
több szenvedést hozott, mint az 
első, mert ekkor a Kárpát-me-
dence egész területe hadszíntér-
ré változott!

Zemplén 1941. december 24.
Egység és összefogás - ez a volt a 
fő jelszó a sárospataki ülésen. Dr. 
Fáy István főispán a következőket 
mondta: „ma Magyarország a vi-
lág egyik legboldogabb szigete. A 
kivételes rend, nyugalom, bizton-
ság és nyugodt élet a húszéves or-
szág-kormányzásnak, a négyszeri 
ország-gyarapodásnak és a mos-
tani bölcs államvezetésnek köszön-
hető.”

1942. december 19.
„Hegyaljai múzeum is lesz a borsi 
kastélyban” – olvashatjuk. Ide köl-
töztették Zemplén vármegye mú-
zeumát. 1944-ben nem menekítet-
ték, s a gazdag kiállítás tárgyainak 
és dokumentumainak holléte, sorsa 
lényegében ma is ismeretlen.

1943. december 18.
„Az 1944. év hozza meg a magyar 
remények beteljesülését” – olvas-
hatjuk a címlapon, a Zemplén vár-
megye közgyűléséről tudósító cikk 
címében.
A délibábos reményekből az lett, 
hogy hónapokig dúlt az elkesere-
dett harc az ország területén. Sá-
toraljaújhely viszonylag kevés sé-
rüléssel megúszta, de a megszálló 
csapatoktól sokat szenvedett a la-
kosság.

Írta és válogatta:
Dr. Csorba Csaba

Régi karácsonyok

KÖSZÖNET
Az ”Életet az éveknek” a KLMK Nyugdíjas Klubja 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2016. 
október 11-én megrendezett  Idősek Világnapi 
ünnepségüket támogatt ák. A sátoraljaújhelyi 
nyugdíjasokkal együtt  a Kisvárdai Nyugdíjas Klub 
tagjai is meglátogatt ák, akik műsorral örvendeztett ék 
meg zempléni barátaikat.  A jó hangulathoz és a 
tombola nyereményeihez 28 támogató járult hozzá.  
Hálásan köszönik valamennyi cég, magánvállalkozó 
és az önkormányzat adományát!

Áldott  békés karácsonyt és boldog új évet kíván
kedves mindnyájuknak a KLMK Nyugdíjas Klubja!
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ÚJHELYI KÖRKÉP

December 10. szombat
18.00:  Vágatlanul
18.30: Zempléni mozaik: 
Lelkészek, teológusok a 
kommunista diktatúrában
19.00: Megyei híradó
19.30: Adventi gondolatok
19.35: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
December 11. vasárnap
18.00: Héten történt
18.30: Adventi gondolatok
18.35: Zemplén zenéi
December 12. hétfő
18.00: Egyházi idő.
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Zempléni mozaik
December 13. kedd
18.00: Első kézből. Aros János 
Sárospatak polgármesterrel
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Karácsonyi forgatag 
December 14. szerda
18.00: Közügy. Sárospatak
18.30: Zempléni mozaik
19.00. Hír7
19.20. Adventi gondolatok
19.25: Műsorcsere
December 15. csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt!
18.30: Kipufogó
19.00: Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyből

December 16. péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás kulturális magazin
19.00: Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Testületi ülés közvetítése 
Sárospatakról
December 17. szombat
18.00: Zempléni mozaik. Baba 
elsősegély
19.00: Megyei híradó
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból
December 18. vasárnap
18.00. Héten történt
18.30: Adventi gondolatok
18.35: Egyházi közvetítés
December 19. hétfő
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Nemzetiségi magazin
19.00. Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Zempléni mozaik
December 20. kedd
18.00: Sorstársak
18.30: Zempléni mozaik
19.00. Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Zempléni mozaik 
December 21. szerda
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Gulag-sors konferencia
December 22. csütörtök
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Parlamentben történt

19.00: Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Terápia: Téli immunerősítés
Egészséges táplálkozás
 December 23. péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Adventi gondolatok
19.25: Karácsonyi forgatag 
összefoglaló
December 24. szombat
18.00: Rég volt, szép volt…. 
Karácsonyok egykor
18.30: Műsorcsere
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
December 25. vasárnap
18.00: Bokréta Művészeti Iskola 
gálaműsora
19.20: Szt. Martin koncert 
December 26. hétfő
18.00: Zsindely népzenei együttes 
műsora 
18.25: Őrjárat – Márai Sándor 
Kassai őrjárat c. művének 
adaptációja
December 27. hétfő
18.00: Héten történt
18.30: Az utolsó hadifoglyok… 
avagy a könyveknek is meg van a 
maguk sorsa.
19.00: Vár állott. Folytatódik az 
Újhelyi vár feltárása. 
19.25: Sátoraljaújhely Bortemplom
December 28. kedd
18.00: Nagyragadozók 
Zemplénben

18.30: Modellezők Sárospatakon
19.00: Hír7
19.20: Doni emléktúra Zemplénben 
December 28. szerda
18.00: Én érzem Őket és 
emlékezem 
19.00: Hír7
19.20: Nyíregyházi Cantemus 
Gyermekkórus koncertje
December 29.csütörtök
18.00: Prof. Dr. Csókai András 
előadása
19.00: Éven történt
19.20: Nagyasszonyok Sárospatak 
történetében
December 30. péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Éven történt
19.20: 8 ország egy nemzet tábor 
December 31. szombat
18.00: Rég volt szép volt…. 
Szilveszterek egykor
18.30: Randevú zenés beszélgetés 
Varga Ferivel és Balássy Bettivel 
19.00: Éven történt
19.20: Majsai Gábor és a 
Fourtissimo koncert 
Január 01. vasárnap
18.00: Éven történt
18.40: Mecénás 
19.40: A föld hangjai Horgas 
Eszter és Falusi Mariann
Január 02. hétfő
18.00: Ellopott évek. Hercegkútiak 
kényszermunkán a Szovjetunióban
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

NE LEGYEN HÉTKÖZNAPI
Egy kisvárosban nehéz kitalálni 
mi lesz igazán sikeres? Kisebb ve-
vőkör, szűkebbre szabott pénztár-
ca. Ugyanakkor az itt élők is vágy-
nak a különlegességre és az egye-
dire. Ebből gondolatból indult az 
ERDÉLYI PARAJDI TERMÉ-
KEK BOLTJÁNAK ötlete, no 
meg egy jól sikerült, élmények-
kel teli kirándulásból. A magyar 
népművészet igazi mesterei élnek 
Erdélyben. Aki arra jár, aligha tér 
haza egy szép váza, cserge, fafara-
gás, vagy éppen valamilyen fonott 
termék nélkül. Adrienn és családja 
is többször járt Korondon és kör-
nyékén, itt fogalmazódott meg az 
ötlet, mi lenne, ha Újhelyben is 
lenne egy kis Erdély? 

NINCS KETTŐ EGYFORMA
Rákóczi utcai boltjukban nincs 
két egyforma termék. Korondi 
kerámiák, csíki főző és sütő edé-
nyek, fonott virágtartók, egyedi 
kerti bútorok, kosarak, fából ké-
szült tálak, tányérok, kínálók, fa-
játékok széles választéka áll a pol-
cokon. Karácsony előtt érdemes 
tehát ellátogatni a Rákóczi utca 
47 szám alá, az Émász irodával 
szembe. Itt a család minden tagjá-
nak kínálnak ajándékot!

EGÉSZSÉGESET, FINOMAT
Hantos Adriennék nem kezdő vál-
lalkozók, zöldség-gyümölcs stand-
jaikkal a város több pontján talál-
kozhattak a vásárlók. Tudták, a vá-
sárlók szeretik tudni honnan szár-
mazik a termék, amelyet megvásá-
rolnak. Az ERDÉLYI PARAJDI 
TERMÉK BOLTJÁBAN igye-
keztek olyan erdélyi kézműves 
termékeket és élelmiszereket ösz-
szegyűjteni, amelyeknek szemé-
lyesen ismerik készítőit, és ma-
guk győződtek meg arról, mi-
ből, hol és hogyan készülnek.
Boltjukban megtalálják a legfi no-
mabb székely kézműves élelmi-

szereket. A különböző ízesítésű 
zakuszák, áfonya, homoktövis, 
fenyőrügyes szörpök, havasi és 
fenyőmézek mind-mind kézmű-
ves manufaktúrából kerülnek ki. 
Nem csak fi nomak, de egészsége-
sek is. A termékek cukormentes ki-
vitelben is kaphatók.

GYÓGYÍTÓ SÓ
Mit gondolnak mi a bolt legkere-
settebb terméke? Igen a parajdi 
sótermékek. A fürdősók széles kí-
nálata található meg itt. Valameny-
nyi a világhírű Parajdi sóbányá-
ból származó kősóból készül. Il-
lóolajos, gyógynövényes fürdő-

Mit gondolnak mi a bolt legkere-
settebb terméke? Igen a parajdi 
sótermékek. A fürdősók széles kí-
nálata található meg itt. Valameny-
nyi a világhírű Parajdi sóbányá-
ból származó kősóból készül. Il-
lóolajos, gyógynövényes fürdő-

sók, amelyek frissítik, regenerál-
ják a fáradt izmokat. Sószappanok, 
amelyek napi arcápolásra is alkal-
masak, és kezelik a bőrbetegsége-
ket. Sópárnák, amelyek a megfá-
zásos, köhögős időszakban a nyu-
godt alvást biztosítják. Sólámpák 
otthonunk levegőjének természe-
tes tisztítására. Kisebb, nagyobb 
kiszerelések, kinek-kinek pénztár-
cája és igényéhez igazítva

Van még egy termék, 
amely természetességével,
és egyediségével nem hi-
ányozhat a sátoraljaújhe-
lyi ERDÉLYI PARAJDI
TERMÉKEK BOLTJÁBÓL. 
Ami üdít, frissít és felvidít!
Az igazi CSÍKI SÖR! 
Így már teljes a paletta.
Igaz uraim?

Van még egy termék, 
amely természetességével,
és egyediségével nem hi-
ányozhat a sátoraljaújhe-
lyi ERDÉLYI PARAJDI
TERMÉKEK BOLTJÁBÓL. 
Ami üdít, frissít és felvidít!
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ÚJHELYI KÖRKÉP

EGY ÉVES AZ ÚJHELYI KATOLIKUS KARITÁSZ CSOPORT

KARÁCSONYVÁRÓ

Sátoraljaújhelyben 2015. novem-
berében alakult meg a Római Ka-
tolikus Plébánián a Szent Margit 
Katolikus Karitász csoport. A cso-
portban 24 önkéntes áldozza sza-
badidejét az evangéliumi szeretet 
szellemében a városban és a kör-
nyéken élő rászoruló családok és 
személyek megsegítésére. Az el-

múlt egy évben 2 tonna élelmiszert, 
1,5 tonna ruhaneműt osztottak szét 
valamint 7 családdal elkezdték 
az Öngondoskodó háztartások 
programot is. Az Egri Főegyház-
megyei Karitász Központ támoga-
tásával krízishelyzetbe került csa-
ládoknak is tudnak segítséget nyúj-
tani. A közelmúltban 750 kg bur-

gonyát adományoztak 25 család 
részére. Az Élelmiszerbank köz-
reműködésével a Tesco Áruházból 
minden hétvégén karitász önkénte-
sek hozzák el a megmaradt pékárut 
és zöldségeket, amit segítségre 
szoruló családoknak osztanak szét. 
November 24-26. között a Tesco 
áruházban, az Élelmiszerbank szí-
neiben a Katolikus Karitász ön-
kéntesei gyűjtöttek tartós élelmi-
szert. Az egyik legnagyobb akci-
ójuk az Egymillió csillag a sze-
gényekért, amelynek célja, hogy 
erősítse az összetartozás szelle-
mét, az emberi szolidaritás érzését.  

Advent utolsó hetében a sátoralja-
újhelyiek is adományokat gyűjte-
nek egyházi és közterületeken az-
zal a céllal, hogy a kapott adomá-
nyokból családokat tudjanak meg-
ajándékozni karácsony előtt. Az 
idei év egyik legnagyobb öröme, 
hogy huszonkét tanuló jelentkezett 
az V. István Katolikus Szakgimná-
zium és Gimnáziumból az önzetlen 
segítő felebaráti szeretetet gyakor-
lására, így az iskolában megala-
kult a Young Karitász csoport. Az 
alakuló ülésen Árvai Ferenc atya 
az Egri Főegyházmegye Karitász 
igazgatója beszélt a fiataloknak a 
fiatalok csoportjának lehetőségei-
ről. A Young Karitászosok már de-
cemberben munkába állnak. Az 
adventi gyűjtésben és a támogatá-
sok raktározásában is segédkeznek 
majd. 

Fehérné Tamás Mariann
Szent Margit Katolikus 

Karitász Csoport 

A Katolikus Karitász célja, hogy nemre, korra és felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül segítse a rászorulókat, bajba jutottakat, 
betegeket a különböző segélyakciók keretében, és szociális, egészségügyi intézetek fenntartása útján. A Katolikus Karitász, amelynek 
védőszentje Szent Erzsébet, idén ünnepli megalapításának 85. és újjászerveződésének 25. évfordulóját.

Karácsonyi Forgatagba várnak mindenkit advent négy vasárnapján 
Sátoraljaújhelyen. A sétáló utcán délután 17 órakor kezdődik a prog-
ram, amelyet a városi iskolák, művészeti csoportok, vagy határon túli, 
környékbeli énekkarok, együttesek adnak. Gyertyagyújtás minden 
este hat órakor a Nimfás kútnál, mellette pedig karácsonyi vásár, ahol 
jótékonysági szervezetek is árulják portékáikat. December 17-én és 
18-án szombaton és vasárnap is lesznek programok a Sétáló utcán. 
A karácsonyvárás szép időszakát pedig Zséda koncert zárja. Mindenkit 
szeretettel várnak a Kossuth Lajos Művelődési Központ munkatársai! 
Bővebb információ www.klmk.hu 


