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Már tervezhető a 
függőhíd

Újhelyben vett telket 
Wáberer György

Vihar után Édes Manók és Mamik
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A VÁROS ARCA

Végre birtokba vehették a gyere-
kek a Hajnal utcán, a város köz-
pontjában megépített új játszóte-
ret. A tér attól egyedi, hogy a vá-
ros főbb motívumait csempész-
ték be az eszközökbe. Így például 
a Magyar Kálvária vagy a Bor-
templom is megjelenik a csúsz-
dákkal ellátott várban, de van 
szőlő labirintus és hordó mászó-
ka is. A Tokaj-Hegyalja Fejleszté-
si Tanács támogatásával 11 új ját-
szóteret kapnak az itt élő gyerme-
kek és fiatalok. „65 millió forin-
tot költöttünk a parkokra. De na-
gyon hálás feladat volt ezeket a te-
reket kialakítani. Először a lakóte-
lepeken újultak meg a játszóterek, 
és örültünk mikor láttuk milyen sok 
gyerek használja az eszközöket. 
A legnagyobb városközponti ját-

szótér kialakításával pályázatokat 
vártunk, hogy igazán egyedi, Sá-
toraljaújhelyre jellemző legyen itt 
minden. Szerencsére és ezért kö-
szönet nem csak a kivitelezőnek, 
de a Városellátó Szervezetnek is 
sikerült ezt a célt is megvalósítani 
– mondta az átadón Szamosvölgyi 
Péter. A játékok körüli terület ki-
alakítása folyamatos, a lakótelepi 
részeken több padot helyeznek ki 
és parkosítást is terveznek.
A játszótér biztonsága érdeké-
ben térfigyelő kamerákat helyez-
tek ki, és számítanak az gyerekei-
ket kísérő szülőkre is. Legyen egy 
kicsit közös feladat ezeknek az új 
eszközöknek a megóvása- mond-
ta Dankó Dénes alpolgármester. A 
programból még három új játszótér 
épül a három csatolt városrészen.

Készül Sátoraljaújhely telepü-
lésképi arculati kézikönyve. A ki-
advány a lakosság és az építkez-
ni vágyók tájékoztatását segíti 
abban, hogyan illeszkedhet bele 
a városképbe az általa lakott, de 
átalakításra váró, vagy új épített 
lakóháza. Az arculati kézikönyv a 
jogszabályok útvesztője helyett rö-
viden, lényegre törően, és minden-
ki számára érthető módon mutat-
ja be a város, vagy falu környezet-
alakítással kapcsolatos elvárásait. 
Jól áttekinthető rajzok és fényké-
pek segítségével illusztrálja a kö-
vetendő példákat, a településkép-
hez illeszkedő építészeti elemeket, 
számba véve városunk építészeti 
értékeit, hagyományait, táji- és ter-
mészeti értékeit, az évezredek alatt 
kialakult regionális sajátosságokat. 
Ismerteti azon jól meghatározható 
technikákat, eljárásokat, amelyek 
alkalmazásával a hagyományos 
építészeti karakterhez és a telepü-
lésképhez jobban igazodó, arányo-
sabb, esztétikusabb, fenntartható 
és értékálló épület építhető.

Négy fórumot tartottunk azért, 
hogy az emberek jobban megis-
merjék a város arculati kézikönyv-

ét, és tájékoztassuk őket a terve-
zet rendeletről. Fontos, hogy Sá-
toraljaújhely megőrizze építészeti 
múltját, és azt a szerkezetet, amit 
több évszázada kialakítottak. Igaz 
ez a három városrészre is – mond-
ta a negyedik, sátoraljaújhelyi fó-
rumon a város polgármestere.

A kézikönyv nem kizárólag szak-
embereknek készül. Elsősorban a 
lakosság és az építkezni vágyók tá-
jékoztatását segítő, szemléletfor-
máló kiadvány, de haszonnal for-
gathatja mindenki, aki érdeklődik 
településünk építészeti öröksége 
és jövője iránt. A települési arcu-
lati kézikönyvet Radványi György 
egyetemi docens, a város főépíté-
szének vezetésével állították ösz-
sze. Tartalmazza azokat az aján-
lásokat, amelyek a helyi véde-
lem alá tartozó épületekre vonat-
koznak, és kiemelik az épületek-
nek, magánházaknak azon része-
it, (tetőszerkezet, nyílászárók, kül-
ső homlokzati díszek, kapu) ame-
lyeknek megtartása feladat lehet. A 
kézikönyv ajánlás, a rendelet sza-
bályzás, amely nem gát, de lehe-
tőség – mondja Radványi György 
főépítész. Számos jó példát látha-

nak kell megfelelni. Ám nem ez lesz 
ennek a helyi rendeletnek legfonto-
sabb célja, hanem az, hogy segítse 
az itt élőket abban, hogyan tudják 
harmonikusan, a tájhoz illeszkedő-
en felújítani otthonukat, vagy újat 
építeni. A rendelet már tartalmazni 
fogja az is, milyen segítséget nyújt 
az önkormányzat, ha helyi védelem 
alatt álló ingatlant újít majd fel tu-
lajdonosa – emelte ki Fedorné dr. 
Fráter Zsófia címzetes főjegyző. 
Az arculati kézikönyv teljes anyag 
megtekinthető a város honlapján, 
és a városháza portáján.

tunk arra, hogyan lehet egyszerre 
megtartani egy ház építészeti ka-
rakterét, a régi homlokzati dísze-
ket és nyílászárókat, és korszerűsí-
teni. Szigetelni a házat, jobbra cse-
rélni az ablakot.  Sajnos az ellen-
kezőjét is láthatjuk, amikor a szige-
telés miatt eltűnnek a szép faragott 
párkányok, stukkók, vagy újra, de  
jellegtelen kapura cserélik a szé-
pen faragott bejárókat. A Képvise-
lő-testületnek – a településkép vé-
delméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvénynek megfelelően – 2017. 
október 1-ig kell megalkotnia az 
t e l e p ü l é s -
képi arcula-
ti kézikönyv 
alapján a te-
l e p ü l é s k é -
pi rendele-
tet. A rende-
letben lesz-
nek szabály-
zások, ame-
lyeket ponto-
san fel lesz-
nek sorolva, 
hogy a vá-
ros mely ré-
szén, milyen 
kritériumok-
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Fejlesztések az Erzsébet Kórházban
Bővült a napelem rendszer, új konyhai felszerelések vásároltak és orvos-
technikai műszereket is kapott az Erzsébet Kórház. Az egykori szülészet 
helyén kialakított parkoló fölé emelt oldalról nyitott épület kettős fel-
adatot lát el. Egyrészt óvja a járműveket az idősjárási viszontagságoktól, 
másrészt a tetőszerkezetre került fel egy 200 kilowatt teljesítményű nap-
elem rendszer. A kórház ennek és egy korábbi hasonló fejlesztésnek kö-
szönhetően jelentős villamosenergia-költség megtakarítást ér el. A szük-
ségletek 25%-át a megújuló energiával fedezik. Az egészségügyi intéz-
mény a fenntartói pályázatokon kapott 25 millió forintos támogatás. Ezt 
az összeget fordították a gyógyításhoz szükséges eszközök beszerzésére 
és a konyha modernizálására. Új orvostechnikai eszközök kerültek pél-
dául a fekvőbeteg osztályra, a diagnosztikára és a központi sterilizálóba. 
A konyhára kombinált sütő párolót, billenős serpenyőt, kombinált gyalut 
és aprítógépet, robot mixert, burgonyakoptatót vásároltak.

Már tervezhető a sátoraljaújhelyi függőhíd
700 méter hosszú és 1, 2 méter széles függőhidat tervezhetnek azok iro-
dák, akik pályáznak a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt eljárá-
son, ami Sátoraljaújhely új turisztikai attrakciójáról szól. Nem csak a 
Szár-hegy és Várhegy között húzódó hidat, de annak víz és áramellátá-
si lehetőségeit, geodéziai és talajmechanikai terveit és engedélyek elké-
szítését, a hídhoz való feljutás, új út megtervezését is tartalmaznia kell a 
pályázatnak – mondta el Zemplén Televízióban a város alpolgármestere. 
Bár az előzetes tervek között üveghíd kifejezés szerepelt, már a támoga-
tás megjelenésekor hangsúlyozták nem teljes üveghíd pallót kell elkép-
zelni. A jelenlegi tervek szerint a hídon négy helyen kétoldalt lesznek ki-
állók, ahol a bátrabbak a látványt fényképezhetik, a bátortalanabbak erőt 
gyűjthetnek az út folytatására. Itt lesz átlátszó a híd. 

Testvértelepülési megállapodás Zboróval
Hármas ünnep volt a szlovákiai Zboróban. Ezen a településem kötött há-
zasságot I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona, az ott lakók mélyen ápolják 
a Rákóczi kultuszt. Az ünnepségre meghívást kaptak a sátoraljaújhelyi 
városvezetők is, mert az egészalakos emlékmű elkészítéséhez anyagiak-
kal hozzájárult a Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért 
Egyesület is. Az események a temetőben folytatódtak ahol az első világ-
háborúban elesett katonákról emlékeztek meg és a szlovák és cseh nyel-
vű emléktáblák mellé, magyar és német felirattal rendelkező táblákat 
helyeztek el a hősök tiszteletére. Az ünnepség harmadik momentuma a 
testvér-települési megállapodás megkötése volt Zboró és Sátoraljaújhely 
önkormányzatai között. A települések a kultúra, az oktatás és sport terü-
letén képzelnek el együttműködést, de számítanak olyan Európai Uniós 
pályázati lehetőségekre is, melyeket ki tudnak közösen használni. 

„Nyári feltöltődés? Tölts fel másokat is! Adj vért!”
Biztonságos vérellátásról akkor beszélhetünk, ha naponta legalább 1600- 
1800 ember ad vért. A nyári hónapokban azonban a szokottnál keveseb-
ben vesznek részt a véradásokon. Ennek oka, hogy az emberek többsé-
ge szabadságát tölti, kevésbé mozgósíthatóak a donorok. A Magyar Vö-
röskereszt ebben az időszakban nem a munkahelyi, hanem a lakóterüle-
ti véradásokat szervez. Ezen túl a nagyobb fesztiválokon, nyári rendez-
vényeken is igyekeznek jelen lenni. Ilyen esemény volt például a térsé-
günkben a Tolcsvai Borfesztivál. A Magyar Vöröskereszt és az Országos 
Vérellátó Szervezet a biztonságos vérellátásért kampányt indított: „Nyá-
ri feltöltődés? Tölts fel másokat is! Adj vért!” címmel. A véradói kedv 
növelésére indított országos nyári kampány július 3-án indult és augusz-
tus 31-ig tart. A véradók megbecsülését mutatva azok a donorok kik a 
kampány ideje vért adnak, nyereményjátékban is részt vesznek, melynek 
fődíja egy egyhetes külföldi utazás.

Újhely festője: Jencsik Béla
Nem véletlenül kapta az Újhely festője címet az életmű kiállítás mely a 
Kazinczy Ferenc Múzeumban nyílt meg. Jencsik Béla nagyon sok mun-
kájának témájául választotta a várost. Hivatalnokként kezdte pályafutá-
sát, 1952-től a Sátoraljaújhelyi Dohánygyárban dolgozott, mint műsze-
rész, s innen ment nyugdíjba. Autodidakta módon tanult ugyan festeni, 
de hamar a település egyik legjelentősebb amatőr művésze lett. Alkotá-
sait többféle technikával készítette. Dolgozott olajfestékkel és akvarel-
lel, de készített szénrajzokat is. Az alkotások javarészt gyűjtők és a csa-
lád tulajdonában vannak. A festő lánya Jencsik Katalin vállalta fel, hogy 
összegyűjti édesapja alkotásait és a nagyközönség elé tárja a Kazinczy 
Múzeum partnerségével.

Szent-Györgyi Albert díjban részesült Fábrikné Király Klára
A 2016/ 2017- es esztendő a nők éve volt a Rotaryban. A Sátoraljaújhe-
lyi klubbot is hölgy irányította az elmúlt év júniusától a mostani elnök-
váltásig Fábrikné Király Klára személyében. Irányítása mellett több új 
kezdeményezést is megvalósított az újhelyi szervezet. Például konferen-
ciát szerveztek a Nők a közélet, nők a Rotaryban címmel illetve az újhe-
lyi klub is csatlakozott a gyermekbénulás elleni kampányhoz, de támo-
gatták a nyolc ország egy nemzet tábor megvalósulását is. Ezen sokrétű 
eredményes tevékenységének elismeréseként terjesztette fel az újhelyi 
klub tagsága Fábrikné Király Klárát a Rotary magyarországi mozgalma 
által alapított legmagasabb kitüntetésre a Szent-Györgyi Albert díjra. A 
díjat az átadó taggyűlésen adták át az újhelyi klub leköszönő elnökének, 
sőt a klub tagsága további az évet összegző ajándékokkal is meglepte őt. 
Fábrikné Király Kára helyét egy másik hölgy vette át a Sátoraljaújhelyi 
Rotary Club élén. Kuczik Júlia lesz a következő egy évben a soros elnök.
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A Sátoraljaújhely-Hegyköz Tu-
rizmusáért Egyesület egy évtize-
de dolgozik Zemplén idegenfor-
galmának fellendítéséért.
Az elmúlt évek alatt több olyan 
programot valósítottak meg, amely 
tartalmas kikapcsolódást biztosí-
tott az ide érkező vendégek számá-

ra. Pályázati támogatás segítségé-
vel például kerékpárokat, nordic 
walking botokat és távcsöveket 
szereztek be, amelyeket a turisták 
ki is bérelhetnek. Több prospektust 
jelentettek meg, melyek segítik a 
térségbe érkező vendégek tájéko-
zódását. Idén egy új típusú kiad-
vánnyal jelentkeztek. Az egyesü-
lethez tartozó valamennyi szolgál-

tató megjelenik a kiadványban egy 
fotóval, e-mail címmel, és telefon-
számmal. A zempléni vendégek tá-
jékozódását segítik a színkódok is. 
Minden szolgáltatás, így például 
a szállást, étkezést különböző szí-
nekkel jelölnek benne, ezek a szín-
kódok megjelennek a szolgáltatók-

nál is. A vendégek célirányosan 
tudnak keresni a kiadványban. Egy 
másik újdonsága a nyomtatvány-
nak, hogy a szolgáltatók ismerte-
tésén túl a hátsó oldalára rákerült 
egy teljesen új zempléni turista tér-
kép, mely a legfontosabb turista út-
vonalakat, kerékpárutakat, turista-
jelzéseket, látnivalókat és Zemp-
lénről szóló legfontosabb informá-

KÖZÉPPONTBAN A TURIZMUS

séget a sátoraljaújhelyi kutyaott-
hon azzal, hogy a náluk lévő ku-
tyusok sétáltatását lehetővé teszik. 
Az otthon évről-évre rendezet-
tebb, köszönhetően az egy százalé-
kos felajánlásoknak, és legfőképp 
egy svájci kapcsolatnak. Most is 
nőtt a kennelek száma, így csök-
kent a zsúfoltság. Az üzemeltetők 
próbálják tartani a 130-140 közötti 
eb létszámot, ami azért nehéz, mert 
sok kiskutyát hagynak el a felelőt-
len emberek.  Az kutyaotthonban 
sok gazdi nélkül maradt jószágot 
látnak el, az önkéntesek az ember 
közelségével, sétával, simogatás-
sal, jó szóval tudnak nekik segíte-
ni. Munka is akad bőven a telepen, 

így minden más segítséget is elfo-
gadnak. Aki pedig rászánja magát, 
és innen választ kutyát, akár ivar-
talanítva is megkapja a kiválasztott 
családtagot. 

Megszépül az Esze
Elkezdődött a sátoraljaújhelyi Esze 
Tamás Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése. A város a  Terüle-
ti és Településfejlesztési Opera-
tív Program pályázatán nyert 700 
millió forintos támogatást iskolák 
és orvosi rendelők energiatakaré-
kosságát megcélzó beruházások-
ra. Ezek közül az megújuló épü-
let az Esze iskola. Nyílászáró cse-
re, homlokzat és födémszigetelés. 
Ezeket a fejlesztéseket végzik el a 
nagy múltú iskola mindkét épüle-
tén. A felújítást végző vállalkozó 
ősz elejére ígérte az átadást.. A 700 
millió forintos támogatás segítsé-
gével hasonló energetikai korsze-
rűsítést lesz a Kossuth Lajos Gim-
náziumban illetve a mezőgazdasági 
iskolában is. Korszerűsítik a fűtést 
a rudabányácskai és a károlyfalvai 
orvosi rendelőkben is. Biomassza 
kazánokat telepítenek az épületek-
be, és akadálymentesítik azokat.
 

Szociális épületet épít a
milliárdos vállalkozó

Hátrányos helyzetű fiatalokat tá-
mogató szolgáltató házat szeret-
ne építeni az újhelyi származású 
milliárdos Wáberer György. A sá-
toraljaújhelyi születésű vállalko-
zó az elmúlt év végén jelentke-
zett először segítséggel. Több mint 
300 karácsonyi étkezési csoma-
got ajánlott fel hátrányos helyze-
tű családoknak. A karácsonyi étke-

Német nemzetiségi találkozó
Megmutatni az ősök örökségét. Ez-
zel a céllal rendezett német nem-
zetiségi délutánt a Károlyfalván a 
német nemzetiségi önkormányzat. 
Sárospatak, Károlyfalva, Ináncs 
német nemzetiségi önkormányza-
tai, sváb hagyományőrző csoport-
jai illetve a Hegyalja Népi Együt-
tes mutatkozott be a találkozón. A 
Károlyfalvai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fontos célt tűzött ki 
maga elé. Házat vásárolt a telepü-
lésen, melyet szeretne felújítani és 
a lakosság segítségével berendez-
ni. A tájház átépítése néhány hete 
el is kezdődött.

Sétával is segíthetnek
Sokan szeretnének kutyát, de fe-
lelős állattartóként tisztában van-
nak vele, hogy életkörülménye-
ik, munkájuk miatt nem tudnak 
vállalni ebet. Nekik kínál lehető-

zési csomag kiosztásakor nyilatko-
zott arról a Zemplén Televíziónak, 
hogy nem egyszeri kapcsolatban 
gondolkodik. A közelmúltban egy 
közel ezer négyzetméteres beépí-
tetlen területre licitált a vállalkozó 
által létrehozott alapítványa. A tes-
tület július végi rendkívüli ülésén 
döntött arról, hogy támogatja az 
eladást. Ott tudtuk meg, Wáberer 
szolgáltató házat szeretne építeni a 
főleg romák lakta területen, és hát-
rányos helyzetű fiataloknak szeret-
ne ezzel segíteni.  

IX. Zempléni Gombafesztivál
Ismét Rudabányácskán találkoztak 
a gombászok. A Zempléni Gom-
bász Egyesület nagy nyári rendez-
vényére az ország számos pontjá-
ról és még Lengyelországból is ér-
keztek mikológiát kedvelő termé-
szetkedvelők. A négy napos ta-
lálkozó fő programja a gombake-
reső túrák voltak, de kiegészítő 
programként kirándulás, előadá-
sok és még borkóstolást is kínál-
tak a résztvevőknek. A fesztiválon 
hirdették meg az év gombája sza-
vazás 12 választható faját, mely-
ből hat jutott tovább az Országos 
Gombásztalálkozóra, ahonnan há-
rom gomba jut majd tovább az év 
végi internetes szavazásra.

Összeállította: Kassai-Balla 
Krisztina 

fotó: ZGE

cióikat tartalmazza. A néhány éve 
szintén pályázati támogatásból ki-
alakított weboldal is folyamato-
san megújul, azt figyelembe véve, 
hogy egyre többen interneten szer-
zik be az információkat a kirándu-
lás helyszínéül választott térség-
ről. A honlap naprakész informá-
ciókat tartalmaz a programokról és 
rendezvényekről, látnivalókról és 
tagszolgáltatókról. Ahogy bővült 
az egyesület tagsága úgy kerültek 
egyre többen fel az internetes ol-
dalra is, és úgy került az egyesület 
birtokába egyre több angol nyel-
vű leírás is.  A szervezet munkatár-
sai ezért úgy döntöttek, hogy létre-
hoznak egy angol nyelvű aloldalt a 
weblapon, ezzel segítve a külföldi 
turisták informálódását a zempléni 
rendezvényekről, kikapcsolódási 

lehetőségekről, látnivalókról és az 
igénybe vehető szolgáltatásokról. 
Az Egyesület a helyiekre is gon-
dol. Ennek jó példája a gumikere-
kes kisvonat üzemeltetése. Az Új-
helyi Futrinka nem csak menetrend 
szerint közlekedik a városközpont 
és a kalandpark között, hanem kü-
lönböző élményjáratként is szállít-
ja kicsi és a felnőtt utasait. Segít-
ségével az érdeklődők már megis-
merhették a környék természeti ér-
tékeit, de volt már gasztrotúra, és 
a városközeli rendezvényekre is el-
juthattak a Futrinkáva az itt élők.  
Az egyesület a jegyértékesítésben 
is jártas, nem csak a helyi, de a vi-
dék nagyobb kulturális és szóra-
koztató programokra váltható ná-
luk jegy. 

László Mária
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VILÁGELNÖKI FAÜLTETÉS
2017. július 2-án Magyaror-
szágra látogatott Ian Riseley, 
a Rotary Világelnöke és felesé-
ge Juliet. A Világelnök a Szent-
endrei Skanzenben a magyar 
Rotary Clubok képviselőivel fát 
ültetett; a Szegedi Gyermekkli-
nikán a „Gift of Life” „Ajándé-
kozz életet!” program kereté-
ben megmentett gyermekekkel 
és orvosaikkal találkozott. Szen-
tesen a Magyar Rotary Csalá-
di Konferenciáján megismer-
kedett az Ifjúsági Klubok és a 
Rotary Hölgy Klubok program-
jaival. Ezt követően Áder Já-
nos köztársasági elnökkel tár-
gyalt.  Ian Riseley az ausztráli-
ai Sandringham Rotary Club tag-
ja, akit kiemelkedő társadalmi sze-
repvállalásáért a 2017/18-as évre 
Világelnöknek választottak. A jó-
tékonysági közösség frissen be-
iktatott vezetője első hivatalos út-
ján érkezett hazánkba. A program-
sorozat első állomása a Szentend-
rei Skanzen volt, ahol a Rotary kö-
vetkező évi világméretű faülteté-
si programja elindult. A Világel-
nök az első fát Mészáros Zoltán-
nal, a magyarországi Rotary moz-
galom most hivatalba lépő Kor-
mányzójával ültette el. Őket kö-
vette az 53 magyarországi Rotary 
Klub képviselője, így a Sátoralja-
újhelyi Rotary Club lelkes Csapata 
is. A program lényege, hogy a vi-
lág 1 millió 200 ezer Rotarystája 

a következő egy évben szintén el-
ültet legalább egy-egy fát. A jövő 
és jelen találkozása jegyében Ian 
Riseley Világelnök és Mészáros 
Zoltán Kormányzó az első elülte-
tett facsemete árnyékában egy idő-
kapszulát helyezett el a magyar 
Rotary Klubok az utókor számára 
írt üzeneteivel. Ez egy Rotary Em-
lékhely alapját is szolgálja, melyet 
októberben az újabb 1500 fa elül-
tetésekor fognak felavatni. Másnap 
a Szegedi Gyermekklinikán folyta-
tódott a program, ahol a delegáció 
a sajtó jelenlétében találkozott egy 
25 éve életmentő műtéten átesett, 
most teljesen egészséges fiatalem-
berrel, karonülő gyermekekkel és 
csecsemőkkel. Ők mindannyian a 
Rotary „Gift of Life” programjá-
nak köszönhetik életüket, azzal a 
80 fiatalemberrel együtt, akiket az 
elmúlt 20 évben a magyarországi 
Rotary támogatása mentett meg. 
A program lehetőséget nyújt arra, 
hogy határon túli gyermekek életét 
megmentsék, és a műtét után teljes 
életet élhessenek. A Szegedi Gyer-
mekklinika orvosainak felkészült-
sége és technikai felszereltsége 
biztosítja, hogy azon országokból 
ahol ez nem áll rendelkezésre az 
ott született gyermekeken életmen-
tő műtéteket hajtsanak végre. Ian 
Riseley világelnök szerint csodá-
latos az orvosok által végrehajtott 
munka, s egyben fontos a Rotary 
klubok szerepe a „Gift of Life” 

programban. A második nap Szen-
tesen folytatódott, ahol a Város 
szívében fiatalok sokasága fogad-
ta a Világelnöki párt. A Megyehá-
za konferenciatermében népes kö-
zönség gyűlt össze, bemutatkoztak 
a magyar Rotaract (huszonévesek), 
InterAct (tizenévesek), EarlyAct 
(legfiatalabbak Klubja) és az Inner 
Wheel, a Hölgy partner klubok. 
Délután Ian Riseley és Mészáros 
Zoltán a Sándor-palotában megbe-
szélést folytatott Áder János Köz-
társasági Elnökkel. A megbeszélés 
fő témája a környezetvédelem volt. 
A Köztársasági Elnök a Világelnök 
és a magyarországi Kormányzó fi-
gyelmébe ajánlotta az új magyar-
országi megoldások világméretű 
kiterjesztését, illetve propagálását 
a Rotary világszervezetén keresz-
tül. A felek az együttműködés ki-

VIHAR UTÁN

A IV. számú gyermekkörzet házi-
orvosa Dr. Tóth Dezső nyugdíj-
ba vonul. A háziorvos 30 éve gyó-
gyítja, ápolja a sátoraljaújhelyi 
gyermekeket. Augusztus 31-ig lát-
ja még el munkáját, azt követően 
az önkormányzatnak meg kell ol-
dani az ellátási területéhez tartozó 
gyerekek ellátását. Az orvos pótlá-
sát még júniusban tárgyalta a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság és 
a testület tagjai. A tervek szerint a 
városban dolgozó három gyermek-
orvos: Dr. Hegedűs Jolán, Dr. Ka-
rika Margit és Dr. Varga Szilágyi 
Zita veszi át azt a közel 600 ellá-
tottat, akik eddig Dr. Tóth Dezső 
praxisához tartoztak. A nyugdíj-
ba vonuló orvoshoz több mint 300 
nem a körzetében élő gyermek is 
tartozott. Az ő szüleinek és a sza-
bad orvosválasztás jegyében má-

soknak is van lehetősége a három 
másik orvos közül választani. Más 
esetben az önkormányzatok által 
felosztott formában, utcák alap-
ján kerülnek át a gyerekek a há-
rom gyermekorvoshoz. A házior-
vosi, házi gyermekorvosi és fog-
orvosi alapellátó körzetek kiala-
kításának alapvető követelménye, 
hogy megvalósuljon az Eütv. 88. 
§-a szerint a beteg lakóhelyén, il-
letve annak közelében biztosított, 
a beteg választása alapján igény-
be vehető, hosszú távú, személyes 
kapcsolaton alapuló, nemtől, kor-
tól és a betegség természetétől füg-
getlen folyamatos egészségügyi el-
látás. Az Állami Egészségügyi El-
látó Központ szempontrendszerek 
meghatározásával segíti az önkor-
mányzatok az egészségügyi alap-
ellátást kialakítását.

terjesztésében és folytatásában ál-
lapodtak meg. A megbeszélést kö-
vetően a két vezető az MTVA stú-
diójában élő adás keretében ismer-
tette a Rotary programjait, a ma-
gyarországi jószolgálati tevékeny-
ségét. A két napos rendezvényso-
rozaton több mint 600 Rotarysta 
és partner klub tagja, valamint 14 
ország képviselője vett részt.  Ian 
Riseley a látogatás végén elismeré-
sét fejezte ki a Magyarországon fo-
lyó humanitárius munkáért, lenyű-
gözte a kedves fogadtatás és az őt 
körülvevő fiatalos energia, a szám-
talan nemes program. Arra biztat-
ta a jelenlévőket, hogy tehetségük-
höz mérten változtassanak a vi-
lágon. „ROTARY: MAKING A 
DIFFERENCE!”

Ogár Zoltán
sajtófelelős RCS

A csapadéktérképek alapján július 
24-én estétől július 25-ig több mint 
32 milliméter csapadék esett Sátor-
aljaújhelyen. Az ország más terüle-
tein volt ettől több eső, de a várost 
hétfőn este alig másfél óra alatt 
árasztotta el a víz, és mindehhez 
nagy szél és vihar is társult. A tró-
pusihoz hasonló vihar a Kazinczy 
utcán és a hozzá közelebb eső te-
rületeken fákat csavart ki tövestől 
és több házat a kidőlt fák rongál-
tak meg. A hirtelen lezúduló csapa-
dék több garázsba, pincébe is be-
szivárgott, ismét járhatatlan lett a 
felsőberecki felé vezető aluljáró. A 
munkálatokat már este megkezd-
ték a katasztrófavédelem szakem-
berei, akik több tucat riasztást kap-
tak. Nem csak a tűzoltók lettek te-
vékeny részesei az esőzésnek, de a 
Károlyi lakótelepen élők is. A tár-
sasház pincéibe, és a lépcsőházba 
is beszivárgott a víz. Sajnos nem 
csak melléképületeket rongált meg 
a vihar. Széles Sándorné a Zemp-
lén Televíziónak nyilatkozva mu-
tatta meg házát, melyet szinte lak-
hatatlanná tett egy 
kidőlt fa. Házának 
teteje teljesen meg-
rongálódott, né-
hány nappal a vihar 
után sikerült csak 
leválasztani az öreg 
hársfát róla. Az 
életveszélyes he-
lyeket a katasztró-

favédelem másnap végig járta, az 
önkormányzat kora reggeltől meg-
kezdte a helyreállítási munkálato-
kat. Tetőlécet, fóliát ajánlottak fel 
a megrongálódott házak tulajdono-
sainak. Bár önkormányzati épüle-
tekben nem esett kár, a helyreál-
lítási munkálatok költségeire vis 
maior keretre pályáznak. A fakidő-
lések miatt a következő hetekben 
újra megvizsgálják a Kazinczy ut-
cai fák állapotát, mert a legveszé-
lyesebb, idős fák kivágásával sze-
retnék megelőzni a hasonló bajo-
kat. A Károlyi lakótelep csapadék-
víz problémái a július 26-ai rendkí-
vüli testületi ülésen is szóba került. 
A város polgármestere felkérte a 
Városellátó Szervezet, a Zemplé-
ni Vízmű Kft és az önkormányzat 
szakembereit állítsanak fel megol-
dási javaslatokat a nagymennyisé-
gű csapadék elvezetésének prob-
lémájára. A végleges megoldást a 
közelmúltban beadott csapadékvíz 
elvezetési pályázat megvalósítása 
jelenti majd.

GYERMEKKÖRZET VÁLTOZÁSOK
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IGAZ BARÁTOK KÖZT A PIARISTA TEMPLOMBAN
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ni a látókörüket, szinte hajtja őket 
az információéhség. Ez tehát egy 
igen jó időszak arra, hogy megta-
nulja a jó és rossz dolgok közöt-
ti különbséget és válaszként már 
nem a „csak, mert”-et kapja, ha-
nem részletesen el lehet neki ma-
gyarázni az ok-okozati összefüg-
géseket. Azonban ebben a korban 
igen nagy a barátok behatása, meg 
kell tanítani a gyereket a többiek-
nek „nem” et mondani, mert kü-
lönben veszélyes helyzetekbe ke-
veredhet. A tinik viszont gyakran 
kerülnek kockázatos helyzetekbe, 
ám ha megvan a kölcsönös biza-
lom és tisztelet, akkor nincs baj, 
mert kezelhető lesz a helyzetek 
többsége. Meg kell nekik mutatni, 

nak összeállításánál szempont volt, 
hogy azok közreműködjenek szó-
listaként, akik méltóképpen repre-
zentálják a kamarazenekart, vala-
mint a legközelebb állnak az ünne-
pelthez. A két zenekari szám – Vi-
valdi G-dúr szimfóniája, Kossovits 
Szerenádja – mellett így esett a vá-
lasztás J.S.Bach Brandenburgi ver-
senyművére (Nr.5.), amelyben a 
versenyszólamokat Dombóvári 
János Imre (fuvola), Bojti Eszter 
(csembaló) és jómagam (hegedű) 
játszottuk. Joseph Haydn C-dúr 
gordonkaversenyének Dombóvá-
ri Zsolt volt ihletett, virtuóz szó-
listája. Utoljára hagytam az egész 
program fénypontját, amely abban 
nyilvánult meg, hogy ezúttal a ka-
marazenekari játék ikonja, Rolla 
János Kossuth-díjas hegedűmű-
vész ült a koncertmesteri széken és 
irányította a Lavotta János Kama-
razenekart. A Zempléni Művésze-
ti Napok megálmodójaként s meg-
harcolójaként Rolla János zenetör-
ténetet írt Zemplénben. Jó szem-
mel és segítőkészen látta meg a 
térség zenei közművelődésében 
aktív szerepet játszó, a verbunkos 
zenei hagyományt ápoló – akkor 
még – Zempléni Kamarazenekar 
tevékenységét. A fesztivál prog-
ramjában a szervezők kérésére a 
névváltoztatás eredményeként már 
Lavotta János Kamarazenekarként 
a verbunkos kiránduló koncertek-
nek, barokk- és kuruc vacsorák-

E sorok írója kettős jubileu-
ma alkalmából egy évadra való 
programsorozatot állított ösz-
sze, amelynek kiemelkedő ese-
ménye volt a Lavotta János Ka-
marazenekar koncertje a pálos-
piarista templomban. A kor nem 
érdem, szokták volt mondani, az 
élet csordogál a maga befolyásol-
hatatlan tempójában, s eddig – Is-
tennek hála – mindez töretlen al-
kotó kedvvel folydogál a hatvan-
ötödikben is. A másik jubileum, 
a harminc azonban más. Amikor 
1987-ben az első megyei igazga-
tói értekezleten köszöntöttek veze-
tő társaim, a 35 évemmel a legfi-
atalabb voltam, de így volt ez Sá-
toraljaújhelyben is. Most 2017-ben 
pedig úgy városunkban, mint a me-
gyében a legrégebben regnáló is-
kolavezető vagyok. Három évtized 
igen hosszú idő, ha a városi zene-
iskola közelgő 60 éves jubileumára 
gondolunk, mintegy fele az intéz-
mény történetének. Jó okom van 
tehát arra, hogy örömöm – csak-
úgy, mint öt évvel ezelőtt – számos 
hangversenyen aktív közreműkö-
désemmel a hallgatókkal megosz-
szam. Muzsikus barátaimmal és a 
zenét szerető, s a bennünket min-
dig szeretettel hallgató közönség-
gel. Nekik szól ez a jubileumi ren-
dezvénysorozat, köszönetképpen a 
tiszteletért, megbecsülésért, a sok 
támogatásért és bíztatásért. A ju-
bileumi hangverseny programjá-

A világhálón keringő videók kö-
zött találunk olyan felvételek, 
amikor alig néhány éves gyerme-
kek alkohollal és cigarettával a 
kezükben, láthatóan bódult álla-
potban vannak. Már a látvány is 
elborzasztó, és egy jó érzésű em-
ber egy pillanatra elgondolkodik, 
valóban ilyen példát mutatunk az 
utánunk következő generációnak? 
Az alkoholfogyasztással szem-
ben a magyar emberek sokkal el-
fogadóbbak, mint más bódító sze-
rekkel. Hiszen minden kisebb-na-
gyobb családi összejövetelen elő-
kerül egy-egy jóféle ital. A legki-
sebbek tehát már egészen korán 
azt látják, hogy az alkoholos ita-
lok hozzá tartoznak az életünkhöz. 
Éppen ezért fontos, hogy már akár 
óvodás korban beszéljünk nekik 
az alkohol veszélyeiről. Amikor 
ezt tesszük, jó ha hagyjuk, hogy 
a gyermek kérdezzen, és nekünk 
őszintén kell válaszolni, hiszen ez 
adja meg a bizalmat, hogy más-
kor is hozzánk forduljon ezekben 
a kérdésekben. Az általános isko-
la vége kritikus szakasza a gyer-
mekek fejlődésének, ilyenkor le-
het a legjobban hatni a gyerekek-
re, hogy megfelelően tudjon véle-
kedni az alkoholról és a drogok-
ról. A gyerekek ebben a korban 
szeretik megtapasztalni/tanulni a 
tényszerű dolgokat és szélesíte-

MIÉRT NE!
Az alkohol és a fiatalok!

nak hat éven át volt közreműködő-
je. Szimpátiáját zsűritagként a ka-
marazenekar tevékenysége iránt a 
veszprémi Országos Kamarazene-
kari Találkozó alkalmával is meg-
tapasztalhattuk. Sátoraljaújhely 
zenei életének támogatását, a he-
gedűművész iránti nagyrabecsü-
lését 2001-ben a Lavotta Alapít-
vány – a város zenét szerető kö-
zönségének nevében is – a Lavotta 
János-díj odaítélésével fejezte ki. 
A díjátadó hangverseny volt az 
első alkalom, hogy Rolla János – 
a Vivaldi d-moll kéthegedűs ver-
senymű, valamint Mozart Sinfonia 
concertante-jának szólistájaként 
– a Lavotta János Kamarazene-
karral fellépett. A második alkal-
mat a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
hangversenymesterének 60. szüle-
tésnapja szolgáltatta, aki az akkor 
rendezett zenetudományi konfe-
renciának volt díszvendége. A vele 
folytatott szü-
letésnapi be-
szélgetés után 
a jubileumi 
h a n g v e r s e -
nyen J.S.Bach: 
d-moll két-
hegedűs ver-
s e n y m ű v é t 
szó la l t a t tuk 
meg. A mos-
tani 65&30 
hangverseny 
volt tehát a 

harmadik alkalom, hogy a mint-
egy fél évszázad után a Liszt Fe-
renc Kamarazenekarnak végleg 
búcsút intő Rolla János Sátoralja-
újhelyre jött, hogy felkészítse, és 
együtt muzsikáljon a Lavotta Já-
nos Kamarazenekarral. A fárad-
hatatlan művész az itt töltött kö-
zel másfél napjából összességében 
mintegy tíz órán keresztül adta to-
vább a „titkot”, amitől a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar hangzása any-
nyira gazdag, tömör, pontos és fel-
ismerhetően egyedi. Hálás köszö-
net mindezért a „hegedűs legen-
da” Rolla Jánosnak, a minden erő-
tartalékát, hangszertudását mozgó-
sító, s szépen helytálló Lavotta Já-
nos Kamarazenekar szólistáinak, 
tagjainak, valamint az „igaz barát-
ként” megnyilvánuló, a hangver-
seny közreműködőit hosszasan ün-
neplő közönségnek.

Dombóvári János

hogyan utasítsák vissza azt, aki al-
kohollal kínálja őket. Ne fogadja-
nak el semmi gyanúsat, kérdezze-
nek rá a kínálóra, hogy mi az és 
honnan szerezte, biztos nem tiltott 
dolog-e, ha bármi alkoholos tartal-
mú itallal kínálják, mondjon egy-
ből és határozottan nem-et Em-
lékeztesse arra, hogy legyen nála 
mindig pénz, telefon, hogy segít-
ségért tudjon folyamodni, vagy 
el tudja hagyni az adott helyet, ha 
kellemetlen az adott helyzet Soha 
nem szabad olyan személy mellé 
autóba ülni, aki ivott. Fel kell ne-
kik ajánlani, hogy a szülő bármi-
kor, bárhova értük megy és elhoz-
za őket, ha baj van. 
Nem nehéz kitalálni, hogy hiába 

beszélünk mi magunk arról, ho-
gyan kerüljük el az alkoholt, ha 
a tini azt látja, hogy magunk is 
stressz oldására használjuk azo-
kat. Jó példával járni sokkal nehe-
zebb, mint pár intő szót elmondani 
nekik. Abban biztosak lehetünk, 
hogy a gyermek ki fogja próbál-
ni az alkoholt, ám nem mindegy, 
hogy ezt hogyan és hol teszi, és 
mindezt elmondja-e a szüleinek. 
Ha tudja, hogy szerető és megértő 
reakciókat kap, biztosan megoszt-
ja velünk, miért ivott a buliban. 
Tinik esetében, főleg, ha már ve-
zethetnek autót, fontos, hogy ke-
rüljék az alkoholt, mert könnyen 
kerülhetnek bajba, akár olyanba 
is, ahol a szülők már nem tudnak 
segíteni nekik. Nem árt még ide-
jében felállítani egy szabályrend-
szert, amihez ragaszkodni kell, 
például meddig ehet távol otthon-
ról, mikor és hányszor kell jelent-
keznie, ha olyan helyre megy, ami 
potenciálisan veszélyes. Meg kell 
tanulnia, hogyan viselkedhet fele-
lősségteljesen, A szabadabb moz-
gástér nagyobb felelősséggel is 
jár, éppen ezért nem szabad na-
gyon korlátozni sem őket,ha nincs 
rá ok.

forrás: Kamasz Panasz
lejegyezte: Kassai-Balla Krisztina
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BÍBORKALAND - 2.rész
Bakos Tóth Ildikó újhelyi 
szerző, akinek két a városhoz 
kötődő regénye az Újhelyi bo-
szorka, és a Tünde jelent meg 
eddig. Az izgalmas történel-
mi korba helyezett történetek 
a sátoraljaújhelyieknek azért 
is kedvesek, mert számukra 
ismert környezetben játszód-
nak.  Ildikó utolsó könyvének 
megjelenése óta is ír, és pub-
likál. Most az Újhelyi Körkép 
olvasóinak ajánlja legújabb 
novelláját, melyet folytatás-
ban közlünk. Kellemes kikap-
csolódást kívánunk hozzá!

A két fiú hirtelen csapott le há-
tulról. Takarót terítettek a lá-
nyokra és már húzták is őket 
be a nádasba. Milinek és Jut-
kának nyikkanni sem volt ide-
je, egy pillanat alatt elsötétült a 
világ körülöttük. Jutka rémüle-
tében azonnal elájult, így Kira 
– mert ő volt az egyik támadó 
– el kellett, hogy kapja, nehogy 
a jégre vágódjon. Dehogy akar-
ták ők bántani a lányokat, csak 
jól rájuk ijeszteni. Mili azonban 
hadonászni próbált, tiltakozott, 
korcsolyás lábát a jéghez cö-
vekelte. Tomi igyekezett szoro-
san tartani a takarót, de a ficán-
koló leányt csak nehezen tudta 
megfékezni. A többiektől any-
nyira eltávolodtak, hogy ők már 
nem láthatták mi történik. Ádáz 
küzdelem bontakozott ki Tomi 
és Mili között, Kira tátott száj-
jal figyelte az eseményeket, any-
nyira megdöbbent a lány erején. 
Mili egyre csak izgett-mozgott, 
próbált kibontakozni a sötét ta-

karóból, mérgében éles korcso-
lyájával nagyot toppantott a jé-
gen. Moraj futott végig a tavon, 
mélyről érkező vészjósló hang. 
A két fiú egy pillanatra megrö-
könyödött, hideg borzongás fu-
tott végig a hátukon. 
- Mi volt ez? – kérdezte remegő 
hangon Kira.
- Semmi, csak a jég – felelt 
Tomi.
- Éééén, azt hiszem, mennünk 
kellene – mondta Kira és óva-
tosan a jégre fektette Jutkát, sőt 
még a takarót is leszedte a fe-
jéről.
Tomi még mindig Milivel ha-
dakozott, ekkor a tóban deren-
gő bíborszín fény jelent meg. 
Lassan terjedt szét, ott ahol áll-
tak, aztán mind nagyobb és na-
gyobb területen. Hatalmas dör-
renés rázta meg a tó felszínét 
és a gyerekektől öt méterre egy 
nagy lyuk hasadt fel az előt-
te még tükörsima jégből. A szi-
lánkok szanaszét szóródtak kö-

rülöttük, csikorgó hangot hal-
latva amint aláhullottak a jé-
gen. A tátongó lyukra mered-
tek mindannyian. Egy hatalmas 
bíborszín labdát láttak a lyu-
kon át, a következő pillanatban 
éles fütyülő hang hallatszott, 
ami egyre csak erősödött. A fiúk 
nem bírták, tenyerüket a fülük-
re tapasztották, de nem tudtak 
talpon maradni, összekuporod-
ta remegtek. Ebben a pillanat-
ban vörös fénycsóva csapott ki 
a lyukból, nyílegyenesen az ég 
felé emelkedett, hogy aztán alá-
bukjon és nekikezdjen valószí-
nűtlen táncának. Először csak 
körözött, majd fel- alábukfen-
cezett a fekete éjben. Minden 
közeledésnél erősödött a fütty-
szó is. Mili kacagást is vélt fel-
fedezni az egész jelenség alatt, 
mintha csak jót nevetne rajtuk 
valaki, hogy milyen jól sikerült 
a meglepetés. Abban pedig nem 
volt hiány, mert a száguldó csó-
va most közéjük repült két kar-

ját kinyújtotta és megragadta a 
fiúk hátán a kabátot. A magasba 
emelkedett, újabb kört írt le, és 
ahogyan érkezett olyan gyorsa-
sággal a lyukon át távozott visz-
sza a tó mélyére, kezében ott li-
begett a két fiú. 
- Lidércfi – suttogta Mili, köz-
ben a jégre meredt. Még min-
dig látszott a lyuk, de a fiúknak 
nyoma sem volt.  Jutka lassan 
tápászkodott fel.
- Mi történt? – kérdezte kicsit 
kábultan a barátnőjétől.
- A fiúk megtréfáltak bennünket 
– felelte és a kezét nyújtotta a 
lánynak.
Mili tehetetlennek érezte magát, 
ki tudja mi lett a fiúkkal a jég 
lassan visszahártyásodott, a kó-
péknak nyoma sem volt. Köz-
ben egyre hidegebb lett, ha nem 
akartak agyonfagyni haza kel-
lett menni. Most jó szolgálatot 
tett a két takaró, amit maguk-
ra kanyarítottak, úgy indultak a 
falu felé. Már három nap is el-
telt és a fiúk nem jöttek isko-
lába. Mili nagyon aggódott, de 
nem tudta mi tévő legyen. Más-
nap mindent elmondott Jutká-
nak, aki nem nagyon hitte, ami-
ket a barátnője mesélt.
- Biztos csak képzelődtél. Meg-
lásd, holnap találkozunk velük 
az iskolában – mondta Jutka.
De sem másnap, sem harmad-
nap és még negyednap sem jött 
egyik fiú sem.

PROGRAMAJÁNLÓ

Bakos Tóth Ildikó

 Szájápolás kutyáknak

Amióta az egyik kutya szájápolá-
si termékeket gyártó cég reklámja 
megjelent, a nem kutyások is meg-
jegyezhették, hogy bár az ebek-
nek még nem gyártanak műfog-
sort, de van a fogkefét helyettesítő 
rágócsont. Sorozatunkban a kutyá-
soknak kívánunk segíteni, Németh 
Ágnes kutyakozmetikus segítségé-
vel. Ágihoz sokan fordulnak segít-
ségért kedvenceik szájápolásában 
is. A fogkő eltávolítását ugyan ál-
latorvosra bízza, de tanácsokat tud 
adni abban, hogyan előzzék meg a 
gazdik a fogkő következtében ki-
alakult gyulladást, ami az egész 
testre veszélyes lehet, nem csak a 
fogak elvesztésével jár. Mivel egy-
előre valóban nincs „kutyaprotkó”, 
azt javaslom, hogy a gazdik figyel-
jenek oda  kedvenceik fogazatá-
ra- mondja Ági. Hiába vásároljuk 
a legjobb kutyatápot, a fogkő ak-
kor is kialakul. Ezt a sárgás barnás 
elszennyeződést leszedethetjük ál-
latorvossal. Ez lehet hagyományo-
san, vagy egy kíméletesebb ult-
rahangos készülékkel is csinálni. 
Sajnos, ahogyan az embernél, úgy 
a kutyáknál is a fogkő újratermelő-
dik. Azt tanácsolom, hogy nézzünk 
be a kutyánk szájába, és igen akár 

KUTYABAJOK
hetente többször mossunk neki fo-
gat! Ezt megtehetjük puha baba-
fogkefével, kisebb termetű, foga-
zatú kutyáknál az ujjunkra tekert 
gézzel. Víz és szódabikarbóna is 
megteszi, de lehet kapni májkrém 
ízű kutyafogkrémet is. Emberi 
fogkrémet tilos adni négylábúak-
nak, mert a fluorid káros a szerve-
zetükre. A régi fogkövet nem tud-
juk leszedni ezekkel a fogkrémek-
kel sem, de az új lepedéket igen.
Sokan csontot adnak a kutyának, 
mondván annak a rágásával tisz-
tul a fog is?
Ez is segíthet, de nem 100%-ban. 
Szerintem sem szabad kizárni a 
kutyák étkezéséből a csontot, mert 
arra a rágás miatt is szükségük 
van. Ám ha lehet, ne baromfi cson-
tot adjunk a kutyának, főleg velős, 
vagy lapockacsontot válasszunk, 
és még a nyers csontoshúsos ete-
tés sem elvetendő, mert tapaszta-
latom szerint az így etetett kutyák-
nál még a szájszag is eltűnhet. Ha 
csont, akkor inkább tömör, esetleg 
műcsont, és ne vigyük ez se túlzás-
ba. A fogmosás, szájápolás viszont 
fontos a kutyáknál is, hiszen ha sa-
ját szájhigiéniánkra ügyelünk, mi-
ért ne tennék meg ezt kedvencünk-
kel?

KBK

Folytatjuk...
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Augusztus 6. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: 90 éves a Dohánygyári 
Fúvószenekar koncert 

Augusztus 7. hétf ő
18.00: Nyitott  pincék napja 
Károlyfalván 
18.30: Kiss István borász 
19.00: Hír7
19.20: III. Sárospataki Borfeszti vál

Augusztus 8. kedd
18.00: Ágyúöntő műhely 
Sárospatakon
18.30: Újhely díjazott  orvosai, 
ápolói 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik 

Augusztus 9. szerda
18.00: 8Kor Színház Amerikában
18.30: Indul a Zempléni Feszti vál 
19.00: Hír7
19.20: Mazsorett  Feszti vál 
Sátoraljaújhelyen 

Augusztus 10. csütörtök
18.00: Zempléni mozaik
18.30: 17. Sárospataki 
Hegyközségi Borverseny 
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó

Augusztus 11. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30:Mecénás

19.00: Hír7
19.20: Horgászpercek:  100 órás 
horgászverseny a Csepel tavon 

Augusztus 12. szombat
18.00: Zempléni portré: Dr. Réz 
Rita
18.30: Repeta - válogatás a hét 
magazin műsoraiból
19.00: Megyei híradó
19.20: A 12 legszebb magyar vers 

Augusztus 13. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Egyházzenei hangverseny 
a Sátoraljaújhelyi Mentőállomás 
javára

Augusztus 14. hétf ő
18.00: IX. Film és Színházi 
Feszti vál 
18.30: 10. Regionális Német 
Nemzeti ségi Feszti vál
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

Augusztus 15. kedd
18.00: Határtalan Sportnap 
18.30: Károlyfalva Német 
Nemzeti ségi Délután 
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere - Veszprém Tv

Augusztus 16. szerda
18.00: XXVIII. Zemplén 
Nemzetközi Néptáncfeszti vál 
megnyitó

Amikor egy családba kisgyermek 
születik szeretnénk Neki minden-
ből a legjobban adni.  A szerete-
tünk és gondoskodásunk kivetülé-
se pedig az, hogy minőségi, szá-
mára és nekünk is megfelelő ru-
hákat, használati eszközöket vásá-
rolunk. A kínálat nagy, ám nehéz 
kiválasztani a valóban jót közü-
lük. Akinek első gyermeke szüle-
tik, vagy először várandós bizony 
nagyon nehezen dönt. Segíteni a 
mamáknak, nem csak keresked-
ni, ez az ötlet vezérelte Magyari 
Mariannt, amikor megnyitotta 
az ÉDES MANÓK ÉS MAMIK 
BOLTJÁT

Minőséget, de nem minden áron!

A Kazinczy utca 96/A szám alatt 
található boltban kezdetben hasz-
nált, de kiváló minőségű gyermek-
játékokat, ruhákat  és cipőket le-
hetett kapni. Az első esztendőben 
szinte hetente cserélni kell a baba 
ruhatárát, és az igazán jó minősé-
gű ruhák nem tudnak elhasználód-
ni. Így aki jót szeretne gyermeké-
nek, de nem minden áron, annak 
sem kell lemondani a minőségről. 
Két hónap után kiderült: a megye-
székhelytől távol sokszor nehéz 
egy édesanya, kismama dolga, ha 
itt a városban szeretne minden be-
szerezni magának vagy a picinek. 
Az ÉDES MANÓK ÉS MAMIK 
Boltjában megtalálható minden,  

amire egy gyermeknek szüksége 
van – babakocsi, fürdetés, etetés 
kellékei, bútorok , játékok, fog-
lalkoztatók. Folyamatosan bővül 
az készlet, és ami még fontos, az 
árak is barátságosak!

Okos ötletek és tanácsok

Nincs könnyű helyzetben az a kis-
mama, aki betéved egy sok áruval 
felszerelt boltba. Már az első dön-
tésnél elakadhat. És nem csak ak-
kor, amikor gyermekének vásárol. 
Mivel a bolt tulajdonosa Magyari 
Mariann maga is édesanya, így szí-
vesen ad tanácsot – kismama cso-
mag összeállításában, mire van 
szükség valóban a kórházban, szü-
lés előtti és szülés utáni ruhatár, 
eszközök, tisztasági felszerelés 
megvásárlásában. 

Szezonális és örök darabok

Szerencsére még tombol a nyár, így aki strandra készül, vagy egyszerűen 
csak otthon szeretne fürödni a picivel, nyugodtan betérhet az ÉDES MA-
NÓBA – mindent megtalál, ami egy nyári bababarát fürdőzéshez kell. 
Az előrelátó édesanyák, nagyszülők, apukák se legyenek bátortalanok, 
10 éves korig már a bölcsis, ovis, iskolás ruhák, ünneplők, ovizsákok is 
kaphatók itt!

A Zemplén Televízió műsora
2017.08.06. - 2017.08.20.

18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Néptáncfeszti vál Nemzeti  
bemutatkozó est

Augusztus 17. csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt  - 
Gombafeszti vál 2017 
18.30: Zempléni mozaik: 50  éves 
a Hollóházi templom 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Feszti vál 2017.

Augusztus 18. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: III. Sárospataki Borfeszti vál 
Ruzsa Magdival 

Augusztus 19. szombat
18.00: Szomszéd Vár - Szeged Tv 
műsora
18.30: Repeta - válogatás a hét 
magazin műsoraiból
19.00: Megyei Híradó
19.30: Újhelyi hajós

Augusztus 20. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Egyházi közvetí tés

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Irodalombarátok fi gyelmébe
Az Angyalszem címmel tervezett, 
évnegyedes, keresztény nemzeti 
konzervatív polgári szellemiségű 
folyóirat támogatását kérik. A ki-
zárólag szépirodalmi műveket kö-
zöl, lélekmelengető szerepét tart-
ja fontosnak, s merít az emléke-
zet kútjából is, nemcsak friss ter-
mést arat. Egyetlen szempont élte-
ti: emlékezik és emlékeztet az em-
beri jóság eleve elrendelve egye-
temesen öntörvényű érzelmeire. 
A Gárdonyi-féle nemes eszmény 
jegyében ébren tartja a jó erköl-
csöt őrző lángot, mert ahogyan 
William Butler Yeats vallotta: „A 
pusztán agyban fészkelő / eszmék-
től óvj, Uram; / úgy él a dal, ha 
a gondolat / a gerincben suhan.” 

Ha előfi zetőként és/vagy mecéná-
si felajánlással szeretné támogat-
ni az Angyalszem című folyóirat 
megvalósulását,‒ nevét és pon-
tos címét feltüntetve! ‒  az OTP 
11773229-07732274 bankszám-
laszámra szíveskedjék befi zet-
ni a 4 lapszámra vonatkozó, ösz-
szesen 2000,- Ft előfi zetési dí-
jat, vagy a támogatási összeget.

Köszönettel:
Zsirai László főszerkesztő

Az ÉDES MANÓK ÉS MAMIK BOLTJÁBAN szeretettel és türelemmel szolgálják 
ki a vevőket. Bátran adják nevüket a náluk megvásárolható termékekhez, az internetes 
vásárlással szemben azonnal kipróbálhatók és megvásárolhatók az eszközök, és való-
ban nem csak az ár a fontos!

ÉDES MANÓK ÉS MAMIK 
BOLTJA

SÁTORALJAÚJHELY
Kazinczy 96/A

Tel.: 30/4229814

Nyitvatartás:
H-P: 9-18 óra
Szo: 10-16 óra
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X.NYITOTT PINCÉK KÁROLYFALVÁN
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Finom pincehideg borok, kedves vendéglátás és kiváló programok. Mindezek garantálták a jó hangulatot Károlyfalván a Nyitott Pincék Napján. 
A község egyik nyári programját elsősorban a helyiek látogatják, de a Futrinka járatnak köszönhetően Sátoraljaújhelyből is részt vettek az júliusi 
utolsó szombatján szervezett rendezvényen. 

Augusztus a fesztiválok időszaka Sátoraljaújhelyen. Augusztus 3-án kezdődött és 6-ig tartott a IX. Színházi- és Filmfesztivál. A négy napos kultu-
rális programon 4 gyermek, két felnőtt előadást és két szabadtéri filmvetítésen vehettek részt a könnyű nyáresti program iránt nyitott érdeklődők.  
A hónapban tánc, koncertek, kiállítás, színház követi egymást a XXVIII. Zempléni Nemzetközi Néptánc Fesztiválon és a XXVI. Zempléni Feszti-
válon.

IX.SZÍNHÁZ- ÉS FILMFESZTIVÁL


