
ÚJHELYI KÖRKÉP
2018.  XXVII.  ÉVFOLYAM  6.  SZ.  JÚNIUS SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

ÚJ KÖZPONTBAN A 
VESZ

ÁTADTÁK A 
MÁLTAIAK HÁZÁT

LŐBAJNOKSÁG MAMMA MIA! 
SIKERES

BEMUTATÓ2 3 4 8
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BORTURIZMUS MÁSKÉPPEN

A borturizmus hazánk idegenfor-
galmában a leggyorsabban fejlődő 
részterület. Ennek elsősorban az az 
oka, hogy Magyarországon külön-
leges szerepe van a bornak, a bor-
kóstolásnak, hagyománya van a a 
szőlőtermelésnek, és a feldolgo-
zásnak. Mindezekhez pedig kivá-
lóan kapcsolódik a gasztronómia. 
Sátoraljaújhely, mint Világöröksé-
gi magterület több, a borturizmus-
hoz köthető helyszínnel, épület-
tel rendelkezik. Az egyik legszebb 
épülete, és egyben a város jelképe 
is a Bortemplom, melyet a közel-
jövőben újítanak majd fel. Az el-
múlt évben elkészült egy örökség-
védelmi tanulmány, állagmegóvá-
si tervdokumentáció, megvalósít-
hatósági tanulmány. A közeljövő-

Különleges és felemelő érzés jú-
nius 4-én a Nemzeti Összetartozás 
Napján részt venni a sátoraljaúj-
helyi megemlékezéseken, s együtt 
ünnepelni a magyarság összetarto-
zását. Nem csak azért, mert a vá-
ros sorsához szorosan kapcsoló-
dik Trianon, hanem mert immár 
hét éve határon túli fiatalok rész-
vételével szervezik az eseménye-
ket. Jelenlétük erősíti a reményt, 
hogy 98 évvel a nemzeti tragédia 
után is van jövője a magyarság-
nak a Kárpát-medencében. Erről 
beszélt a református templomban 
Szamosvölgyi Péter polgármester 
is. „A határok el tudnak választa-
ni bennünket ideig-óráig, de a ha-
táron átívelő összetartozás, a lelki 
kapocs, az egy múlt és az egy gyö-
kér sokkal erősebb, minthogy ezt 
mesterségesen szétszakítsák. Ne-
künk erre kell koncentrálni.” Ezt 
meg is teszi minden esztendőben 
az önkormányzat a „Nyolc or-
szág egy nemzet” elnevezésű tá-
borral.  Idén 70 fiatal töltött együtt 
öt napot a Várhegy Üdülőben, 
Ignácz András és felesége jóvol-
tából. Óbecse, Zágráb, Vörösmart, 
Munkács, Parajd és Sóvárad, 

Bodrogszerdahely magyar isko-
láiból, cserkész és néptáncos nö-
vendékeiből állt a külhoni csapat, 
a Kazinczy Iskola tanulóiból az 
anyaországi. Ahhoz, hogy tartal-
mas és egyben szórakoztató prog-
ramot tudjanak nekik biztosítani 
évről-évre meg kell találni a támo-
gatókat. Idén a Köztársaság Elnöki 
Hivatal nyújtott jelentős segítséget 
az önkormányzatnak. A programo-
kat Stumpf Imre Jánosné a polgár-
mesteri hivatal Titkársági és Anya-
könyvi Osztályának vezetője koor-
dinálta, szervezte. 
A táborlakók, kísérőik és látogató-
ik ezt mondták az újhelyi táborról
ifj.Galgó Mihály, Óbecse
Óbecse testvértelepülés Sátoral-
jaújhellyel, így mi nem először 

járunk itt. Szüleim is voltak már 
többször ezen a vidéken. Én két éve 
jártam a táborban, nagyon külön-
leges élmény volt, idén is nagyon 
szerettem minden pillanatát.
Pálos Draganic Hajnalka, Zág-
ráb, Horvátország
Zágrábból szórvány magyar kö-
zösségből érkeztünk. Gyermeke-
ink a Zrínyi Miklós Cserkészcsapat 
tagjai, és magyar tagozatos osz-
tályba járnak. Nekünk annyira tet-
szett ez a kezdeményezés már ta-
valy is, hogy elhatároztuk a tábort 
szerepeltetjük a tanév rendjében is. 
Jakab Sándor szerkesztő, Haza-
járók
2013-tól van kapcsolatunk ezzel a 
táborral, ami igazán különleges, 
hiszen több ország gyermekeit köti 

össze egy hétre. Ez nagyon fontos, 
hogy kezet tudjuk nyújtani egymás-
nak, örömmel vesszük minden év-
ben a meghívást, és jó látni, hogy 
a tábor létszáma is évről-évre nő.
Kulenovics Ilona, Zágráb
Én még nem jártam itt, de a barát-
nőm sok szépet mesélt erről a hely-
ről. Én is szívesen jöttem ide, és a 
programok nagyon tetszettek. Sok 
barátot szereztem.
Az önkormányzat az itthoni és kül-
honi kapcsolatok erősítése, a ma-
gyar-magyar viszonyok ápolására  
kezdte el a tábort 2011-ben. A kez-
deményezés sok barátot, pártolót 
hozott Sátoraljaújhelyre. Így idén 
Parajd nagyközség polgármestere, 
alpolgármestere és delegációja is 
ellátogatott a városba. Ismét együtt 
métázott a táborozókkal Soltész 
Miklós államtitkár, és Virág Sán-
dor az Összmagyar Cserkésziroda 
igazgatója. Újhelyben táborozott 
újra a Hazajárók televíziós műsor 
két szerkesztője Jakab Sándor és 
Kenyeres Oszkár is. A műsor ké-
szítői úgy tervezik, hogy őszi kö-
zönségtalálkozójukat Sátoraljaúj-
helyen szervezik meg.
KBK - Fotó: Stumpf Imre Jánosné

ben egy GINOP program alapján, 
mint állami kiemelt pályázat újít-
ják fel az épületet és a hasznosítás 
elsődleges célja, hogy turisztikai 
látogatóközpontként működjön. 
Erről Dankó Dénes alpolgármes-
ter beszélt a ZTV Zempléni Moza-
ik című műsorában. „Az épület tu-
lajdonosai az önkormányzat és egy 
magánember együtt gondolkodott 
abban, hogyan lehetne jól haszno-
sítani az épületet.  Borászati kiállí-
tóhely, rendezvénytér, kávézó bizto-
san helyt kap majd a Bortemplom-
ban.” A borkészítés, tárolás másik 
helyszíne az Ungvári Pincék. A vi-
lágörökségi helyszín védett terü-
letének tulajdonosaként 280 mil-
lió forintot kap Sátoraljaújhely, ab-
ból a három milliárd forintból me-

lyet a védett területek fejlesztésé-
re fordítanak. A földfelszíni terü-
letek újítását érinti majd a pályá-
zat. Szabadtéri színpad, kiszolgáló 
épületek, sétányok épülnek majd a 
pincék között. A terv az, hogy ki-
váló kirándulóhelyet, rendezvény-
teret kapjanak az itt élők. Aki pe-
dig a város végére nem szeretne 
gyalog vagy autóval menni hama-
rosan használhatja az elektromos 
kerékpárokat. A közösségi köz-
lekedést támogatja az a program, 
amely három zempléni település, 
ebből két felvidéki falut és Sátor-
aljaújhelyt köti össze. Először kép-
letesen a pályázat kapcsán, majd a 
valóságban is "villanybiciklikkel", 

és a hozzájuk telepített kölcsön-
ző-és utántöltő állomásokkal. Az 
elektromos kerékpárok beszerzé-
séhez, és a kölcsönző-utántöltő te-
lepítéséhez közel 300 millió forin-
tot nyertek. Az eszközök nem ront-
ják majd a kerékpározás élményét, 
sőt segítik azt, hiszen a villanymo-
toros kerékpárokat is hajtani kell, 
de segítségükkel emelkedők, vagy 
hosszabb távolságok sem lesznek 
akadály. Akadályozni a használa-
tukban egy valami tud, ha valame-
lyik helyszínen bort kóstol a ke-
rékpáros, akkor gyalog folytathat-
ja csak útját. 

Kassai-Balla Krisztina
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ZEMPLÉNI MOZAIK
VESZ központ újítás

Sátoraljaújhely és Pálháza önkormányzatai közösen pályáztak barname-
zős területeik felújítására és összesen 250 millió forint támogatásban ré-
szesültek. Sátoraljaújhely az elnyert 125 millió forint több mint nyolc-
van százalékát a 2007-ig határőr laktanyaként használt, ma a Városellátó 
Szervezet épületének megújítására fordítja. További 11,1 millió forintból 
gépeket és felszereléseket vásárolnak, amelyek szintén a VESZ munká-
ját segítik.  A munkálatokat követően a jelenlegi három telephelyet ez az 
egy váltja ki, az irodáiktól a raktározásig mindent ide telepítenek. 

Emlékezés Napja
1944-ben a zempléni zsidóság egyik gettója Sátoraljaújhelyen, ezen be-
lül a mai Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány székhá-
zában volt. Korábban itt működött az egykor zsidó népiskola is. A ZRVA 
és a „Chevra Kadisha”Sátoraljaújhelyi Egyesület az innen elhurcoltak-
nak szervezett megemlékezést, ahol Markovics Zsolt miskolci főrabbi 
mondott beszédet. A zsidó közösség vezetője kitért az emlékhelyek ápo-
lásának és gondozásának ügyére is. Ebben előrelépés, hogy a magyar ál-
lam támogatásával a zsidó közösségeknek írtak ki pályázatot temetők és 
más zsidó emlékhelyek megtartására. 

Társastánc Fesztivál – jubileum előtt
Több mint 80 produkciót mutattak be az ország számos pontjáról érkező 
társastáncosok a XIV. Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál 
és Koreográfus Versenyen. Az újhelyi verseny a legnépszerűbb megmé-
rettetés a társastáncot oktató iskolák között, mert a minősítés mellé min-
dig jobbító javaslatokat is kapnak a táncos növendékek és a koreográfu-
sok is. Így volt ez idén is, amikor a három napos verseny után csoporton-
ként értékelte a koreográfiákat a neves szakmai zsűri. 

Tisztújítás a Kazinczy Ferenc Társaságnál
Tisztújító közgyűlést tartott a Kazinczy Ferenc Társaság. Az ülésen le-
köszönt Fehér József nyugalmazott múzeumigazgató, aki 24 éven át volt 
elnöke a társaságnak. Helyére Nyiri Pétert a PIM- A Magyar Nyelv Mú-
zeumának igazgatóját választották. Nem vállal további vezetői feladatot 
a korábbi alelnök Bojtor István nyugalmazott református lelkész sem, 
aki helyett Dr. Ringer István a PIM-KFM igazgatója és Kécsi Tibor az 
encsi könyvtár vezetője folytatja a munkát. A titkári feladatokat Oláh Ta-
más a sátoraljaújhelyi levéltár vezetője látja el ezentúl. 

Belgyógyász konferencia
10 év után újra Sátoraljaújhelyben tartotta szimpóziumát a Magyar Bel-
gyógyászati Társaság Észak-kelet Magyarországi Szakcsoportja. Ezúttal 
azért esett a választás Sátoraljaújhelyre, hogy az orvosi szaktekintélyek 
felhívják a döntéshozók figyelmét a kisvárosi egészségügyi intézményé-
nek fontosságára. Az esemény egyben arra is rá szerette volna irányítani 
a figyelmet, hogy az orvostanhallgatók a rezidensi éveiket a nagy orszá-

gos vagy megyei szintű egészségügyi intézményeken túl a kisebb város-
ok kórházaiban is eltölthetik.

Összeállította: László Mária 
Fotó: ZTV, ZRVA-Juhász István

Polgármesteri ösztöndíjas
Gombos Petra a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója lett júniusban Sá-
toraljaújhely Város Polgármesterének Ösztöndíjasa. A fiatal lány cukrász 
szakképesítése után tanult tovább érettségit adó képzésen az iskolában. 
A kiválasztott tanuló nem csak tanulmányi eredményével, de közösségi 
munkájával is kitűnt kortársai közül, megérdemelt ösztöndíja éppen a tí-
zedik ebben a tanévben. 
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A volt határőrlaktanya épületén 
tábla mutatja, a házban működik 
a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat. A ház évtizedekig néhány bel-
ső helyiségtől eltekintve romos ál-
lapotban volt. Harminc éve amikor 
a helyi csoport megkapta az ingat-
lant még ennek is örültek, mond-
ja Nagy-Bozsoky József a szeretet-
szolgálat helyi csoportjának koráb-
bi vezetője. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat az „Infrastruktúrális 
fejlesztések a hátrányos helyzetűek 
társadalmi reintegrációja érdeké-
ben” elnevezésű három éves prog-
ram keretében újította meg a házat. 
A 71 millió forintos beruházáshoz 
15 millió forint önrészt tett hozzá 
a szervezet. Az épület minden ré-
szét használhatóvá tették a koráb-
bi hajléktalan ellátás, ingyen kony-
ha, krízisszálló mellett más felada-
tokra, koordinációra is alkalmassá 
vált. Ez a megújult hely sok új le-
hetőséget teremt nekünk. Elsősor-
ban az önkéntes ifjúsági csoportok 
koordinálásában, otthon élő idő-
sek segítésében látunk most lehető-
séget. Olyan feladatokra látunk itt 
esélyt, amely a három éve itt vég-
zett máltai munkát nem csak külső-
ségekben, és az épületben újíthatja 

FELÚJÍTOTT HÁZBAN DOLGOZNAK A MÁLTAIAK
meg- mondta el az átadón Győri-
Dani Lajos a MMSZ ügyvezető el-
nöke. Az országban 43 helyszínen, 
37 településen valósulnak meg be-
ruházások abból a 4,5 milliárd fo-
rintból, melyet pályázati formában 
9 karitatív szervezet között osztott 
szét a kormány. A Máltaiak mellett 
8 egyházi szervezetet választottak 
ki, akik valamennyien segítő és tá-
mogató munkát végeznek, és nem 
csak fővárosi, vagy megyeszék-
helyi központokban gondolkod-
nak. Erről Soltész Miklós Egyházi, 
Nemzetiségi és Társadalmi Kap-
csolatokért Felelős Államtitkár be-
szélt. A szeretetszolgálat 650 mil-
lió forintos össztámogatásából el-
sőként valósította meg az újhelyi 
komplexumát, azzal a nem titkolt 
céllal is, hogy ha kell a határközeli 
városból Kárpátalja szegényeihez 
is gyorsabb eljut a segítségük.  Az 
újhelyi önkormányzat ebben is, de 
a várost közvetlenül érintő más 
programjával is kész csatlakoz-
ni az újhelyi szervezethez mond-
ta Dankó Dénes alpolgármester. 
„Biztos vagyok benne, hogy ta-
lálunk olyan programot amely-
lyel tudjuk segíteni egymás munká-
ját, annak pedig különösen örülök, 

hogy az ifjúsági önkéntes munka 
támogatásának koordinációjában 
gondolkodnak az itt dolgozók”. A 
Máltaiak az országban további hat 
helyen építenek, illetve újítana fel 

Komplex telepprogram
Családi Napot szerveztek Sátoral-
jaújhelyen. Az Egyesített Szociá-
lis Intézmény munkatársai azokat 
a családokat várta ide, akik részt 
vesznek a komplex felzárkóztató 
programban. Így amíg a színpadon 
egymást váltották az énekesek, és 
zenei számok, addig ugrálóvár, 
játszóház, egészségügyi szűrések 
várták a felnőtteket és gyerekeket. 
Már láthatók voltak azok a kézmű-
ves darabok is, melyet az első sza-
bás-varrás tanfolyam résztvevők 
készítettek.

Pünkösd a hegyen
Második alkalommal tartott pün-
kösdi virrasztást a Magyar Kálvá-
rián a Hegyközi Karizmatikusok 
Közössége. A hívek közös imád-
sággal, szentmisével várták a 
Szentlélek eljövetelét a Szár-he-
gyen. Szabó József az egri Érse-
ki Papnevelő Intézet spiritutálisa 
a közös imádság erejét emelte ki 
a pünkösdi virrasztáson. Az éjsza-
ka folyamán többen tettek tanúsá-
got hitükről. 

RÖVIDHÍREK

túrát Zemplénben. Az találkozóra 
az ország minden pontjáról érkez-
tek oldtimerek.

Tehetségkonferencia
Sátoraljaújhelyen

Hat intézmény mutatta be tehet-
ségprogramját azon a konferenci-
án, melyet a sátoraljaújhelyi Peda-
gógiai Szakszolgálat szervezet. Az 
intézménynek tehetségkoordináto-

Tisztújítás a Városvédő- és
Szépítő Egyesületnél

Új önkéntesek segítik ezentúl a Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület mun-
káját. Kababik Edina a Kossuth 
Gimnázium tanára titkári, Tóth Tí-
mea pénztárosi feladatokat vállalt 
a város legrégebben működő ci-
vil szervezeténél. A fiatalítás után 
a hagyományos programok is foly-
tatódnak, így szeptemberre újra 
meghírdették a „Fényes Újhely, 
Fényes Zemplén” vetétlkedőt. 
Minden információ megtalálható 
a www.nevesnevtelenek.com ol-
dalon

Veteránautók Zemplénben
Veterán autókat csodálhattak A 
Magyar Nyelv Múzeumának lá-
togatói.  Miskolcon néhai Lé-
vai György kezdeményezésére in-
dult el a veterán autósok és moto-
rosok kedvelőinek találkozója. A 
hagyományt az alapító gyermekei 
viszik tovább, és a Régi Autók és 
Motorok Miskolci Egyesülete im-
máron második alkalommal szer-
vezte meg a Lévai György Emlék-

ri feladata is van, ezért a találkozó 
célja az volt, hogy a járásban mű-
ködő oktatási intézmények megis-
merjék egymás munkáját. Emellett 
az idén 10 éves nemzeti tehetség-
program eredményeiről tartott elő-
adást Dr. Polonkai Mária a Tehet-
ségek Magyarországa szakmai ve-
zetője.

Összeállította: László Mária

ingatlanokat, hasonló segítő, támo-
gató feladataik ellátáshoz.

Kassai-Balla Krisztina

Fotó:ZTV
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HEGYEN-VÖLGYÖN - FEJEZETEK A MAGYAR TERMÉSZETJÁRÁS TÖRTÉNETÉBŐL
A természetjárás, a turizmus törté-
nete Magyarországon alkalmazko-
dik történelmünk eseményeihez, 
folyamataihoz, ily módon honis-
meretünk részét képezi, annak fon-
tos szeleteit mutatja. A történelmi 
események helyszíneinek szemé-
lyes felkeresése fontos volt előde-
inknek, mint ahogy napjainkban 
is zarándokutak sokaságát ismer-
jük hazánkban és a nagyvilágban 
is. Túrázás során megtapasztalhat-
juk a természet valós erőit, s ahogy 
mi is felhasználjuk elődeink tu-
dását, alkalmazkodásra nevelhet-
jük utódainkat is. Manapság egy-
szerűnek tűnik egy műholdas ve-
zérlésű mobil eszközzel végigjárni 
egy kijelölt, kiépített utat, az úton 
eligazító táblák alapján közleked-
ni és a jelölt források vizéből inni, 
a megépült pihenőhelyeken, turis-
ta szállásokon megszállni. De gon-
doljunk arra, hogy ezt elődeink-
nek köszönhetjük! A „Hegyen-völ-
gyön” című kiállítás egy 2015-ben 
Egerből, a Kárpát Egyesület helyi 
csoportjától induló kezdeménye-

zésének eredménye. Köves Gyu-
la, az egyesület akkori elnöke bíz-
ta meg Tikovits Ernőt, az egyesü-
let egyik lelkes tagját, hogy gyűjt-
se össze a felsőtárkányi épületben 
bemutatandó állandó tárlat részé-
re mindazt, amit a turizmus törté-
netéről be lehet mutatni. A kiállí-
tás gazdag tárgyi anyaggal nyílt 
meg, de az elmúlt években idősza-
kosan több helyszínre is vándorolt. 
Mindeközben gyarapodott, s gaz-
dagodik napjainkban is. A mintegy 
150 évet átívelő dokumentáció és 
tárgyi anyag Erzsébet királynő tú-
rabotjának és a korabeli Magyar 
Kárpát Egylet magas hegyeket (pl. 
a Magas-Tátrát) járó úri kirándu-
lók bemutatásával kezdődik, majd 
a polgárosodó Magyarország, a tri-
anoni békediktátum által hegye-
itől megfosztott csonka haza szű-
kebb feltételihez idomult szerve-
zett turizmus szokásait szemlélteti. 
A második világháborút követően 
a kirándulók csoportjai változtak, a 
szervezkedés irányai is eltértek az 
úri világétól. Az ezredforduló után 
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újabb és újabb igények merültek 
fel, mint ahogy azok napjainkban 
is folyamatosan változnak.A tár-
lat fókuszál az 1938-ban megépült 
és azóta is használható Kéktúrára 
is, amelynek akkor egyik állomá-
sa volt Sátoraljaújhely is, hiszen 
a Szent István Vándorlás kapcsán 
többféle megemlékezést és díszün-
nepséget is tartottak itt. A korabeli 
útvonal többször változott, a moz-
galom mégis működött tovább. 
Egyik – szinte mindenki által is-
mert – televíziós filmsorozata, a 

„Másfélmillió lépés Magyarorszá-
gon” című ismeretterjesztő műsor-
ban egy ma már letűnt világot mu-
tatott be Rockenbauer Pál és csapa-
ta, akik végigjárták ezt. Megismer-
hetjük a szervezett turizmus mű-
ködésének történetét, a világ nagy 
részén működő cserkészet hazai 
megvalósulását, vagy egy Ausztrá-
liában élő világutazó, Dr. Hangay 
György különleges felszerelését is. 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és 
Polgári Védelmi Szövetség és a Sá-
toraljaújhely Város Önkormány-
zata 2018. május 16-án légpuska 
lőbajnokságot szervezett a sátoral-
jaújhelyi Jelenek úti városi lőtéren. 
Az esős idő ellenére lelkesen ér-
keztek a versenyzők a helyszínre, 
ahol a rendezők már várták őket. 
A regisztrációt követően a ver-
senynapról eligazítást és baleset-
védelmi oktatással hallgattak meg 
a jelen lévők. A hivatalos versenyt 
Dankó Dénes Sátoraljaújhely vá-
ros alpolgármestere és Tóth Zsolt 
a Zemplén Térségi Katasztrófa és 
Polgári Védelmi Szövetség alelnö-
ke nyitotta meg. Köszöntőjükben 
kihangsúlyozták a lövészeti sport-
ág újraélesztését városunkban és 
azt, hogy a szövetség tagja a Hon-

védelmi Sportszövetség lövésze-
ti szakágának, mely remélhetőleg 
egy új utat jelent. Ezt követően a 
versenyzőké lett a főszerep. Első-
ként a felnőtt férfi csapatok vették 
birtokukba a lőállásokat, majd őket 
követték a hölgyek csapata és vé-
gül a fiatalok bizonyíthattak lövé-
szeti tudásukról.

I. Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön
II. Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata
III. Zemplén Térségi Katasztró-
fa és Polgári Védelmi Szövetség 
1. csapata lett.

Tóth Zsolt 
alelnök 

Zemplén Térségi Katasztrófa és 
Polgári Védelmi Szövetség

I. VÁROSI LÉGPUSKA LŐBAJNOKSÁG

Iskolánkban 6 évvel ezelőtt hagyo-
mány-teremtő jelleggel indult el a 
kezdeményezés, hogy a város ér-
deklődő közönsége előtt megmu-
tassuk magunkat. Első gálánk még 
félve, bátortalanul indult a Szín-
ház pódiumtermében, hiszen nem 
tudhattuk, próbálkozásunk meny-
nyire lesz sikeres, egyáltalán kí-
váncsiak lesznek –e rá az emberek, 
hogy gyermekeink mire képesek, 
mit tudnak, - mit tudunk- megmu-
tatni önmagunkból. Minden képze-
letünket, és várakozásunkat felül-
múlta az akkori érdeklődés, s ezen 
felbuzdulva a következő műso-
runkat már a színház nagytermé-
ben rendeztük. Tesszük ezt azóta 
is évek óta rendületlen, rengeteg 
energiát, szorgalmat és kreativi-
tást beletéve, hogy láthassuk-meg-
mutassuk és elfogadtassuk önma-
gunkat. A 2017/18-as tanév gála 
műsorát május 25.-én tartottuk. 
Már szeptembertől készülődtünk 
a nagy napra, megfogalmaztuk, ki-
tűztük a témakört, melyre a műso-
runk épül, ugyanis minden gálánk 
egy téma köré csoportosul.  Idén a 
magyar történelem zivataros szá-
zadaiból merítkeztünk oly módon, 
hogy egy-egy történelmi korszakot 
jelenítettünk meg gyermekcsopor-
tok előadásában. A Honfoglalástól 
az Uniós csatlakozásig mutattuk 
be jelentős történelmi eseménye-

RÓLUNK SZÓLT A MAI NAP

inket. Tettük ezt korhű jelmezek-
ben, igényes színpadi megjelení-
tésben, mely mögött hatalmas ké-
szülődés, megfeszített munka ál-
lott, gyermekek, és pedagógusok 
részéről egyaránt. A munkánk si-
kere ezúttal sem maradt el. A néző-
téren hálás közönség ült, akik vas-
tapssal, állva köszönték meg az él-
ményt, melyet azon az estén tőlünk 
kaptak. Meghívott vendégeink so-
rában köszönthettük Dr. Hörcsik 
Richárd képviselő Urat, de jelenlé-
tével megtisztelt bennünket az Al-
polgármester Úr is. Donkó József, 
a Sárospataki Tankerület vezető-
je is a vendégünk volt, aki szin-
tén elismeréssel beszélt munkánk-
ról. Több vendég szájából hangzott 
el a mondat: „Ember feletti telje-
sítmény volt” Mi pedig jólesően 
nyugtáztuk. Igen; Bár munkánk 
nem könnyű, de mégis csodaszép, 
melyet érdemes csinálni. A sike-
rért, a mosolyért, a bíztató szava-
kért, az elismerésért érdemes dol-
gozni, érdemes csinálni. Felemelő 
érzés a Deák úti Iskola pedagógu-
saként, és tanulójaként e siker ré-
szese lenni.

Benda Judit
pedagógus

Kovács Judit 
közművelődési szakember

PIM-KFM
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Mai modern világunkban, a roha-
násban, az anyagi javak megte-
remtéséért folytatott küzdelemben 
gyakran eszembe jut egy régi indi-
án történet, mely szerint néha meg 
kellene állnunk és „bevárni a lel-
künket”. Már gyermekkorban be-
lekerül az ember egy olyan körfor-
gásba, elvárások hálójába, szere-
pekbe, melyek nem az övéi, ame-
lyek mind érzelmileg, mind mentá-
lisan megterhelőek a számára. Eb-
ben az összezavart állapotban jól 
jöhet egy iránymutatás, egy Élet-
Iránytű. Kis csapatunk, mely jó-
részt pedagógusokból áll, érzékel-
te, hogy ezek a problémák mikro-
környezetünkben is léteznek, és 
sokan vannak, akik szeretnének 
megoldást találni arra, hogy mind 
gyermekeik, mind pedig ők és csa-
ládjuk tagjai testi-lelki harmóniá-
ban tudjanak élni. Ezen cél vezé-
relt minket akkor, amikor létrehoz-
tuk az Élet-Iránytű Alapítványt. 
Szeretnénk azt elérni, hogy a régi-
ónkban élő emberek támogatást és 
segítséget kapjanak, ha arra bármi-
lyen szükségük van. Ezért az igé-
nyekhez igazodva, ha kell, tábort 
szervezünk gyerekeknek, ha kell, 
ismeretterjesztő előadásokat tar-
tunk szakmai támogatással, he-
lyi kézműveseket népszerűsítünk, 
önismereti kurzusokon próbáljuk 
meg mind a pozitív gondolkodást 
erősíteni, mind pedig elősegíteni, 
hogy a hozzánk és az általunk fel-
kért szakemberekhez fordulók arra 

is rájöjjenek, hogy a megoldások 
bennünk vannak. Szeretnénk, ha a 
lelki és mentális segítségre szoru-
lók számára a pénz nem jelentene 
akadályt abban, hogy ők is teljes 
harmóniában tudjanak élni. Ala-
pítványunk nyitó rendezvényén, 
2018. június 9-én az érdeklődők 
pedig ízelítőt kaphatnak elképze-
léseinkből, színvonalas előadások, 
jóga, mozgásterápia, kezelések, 
egyéb tanácsadások és termékbe-
mutatók formájában. Reméljük, 
hogy sokan fogják pozitívan fo-
gadni ezt a civil kezdeményezést, 
és a támogatásokkal sikerül segíte-
nünk azoknak, akik erre rászorul-
nak, és ezt igénylik.

Az Élet-Iránytű Alapítvány
csapata nevében Bodroginé

Dócs Andrea

ÉLETIRÁNYTŰ 

Ismét gyermeknapon rendezték 
meg a mazsorett fesztivált, amely 
idén egy időben zajlott a társas-
tánc fesztivállal. A rendezvényté-
ren egybegyűlteket Szamosvölgyi 
Péter polgármester úr köszöntötte, 
majd elkezdődött a menet szamba 
verseny és a mazsorett menettánc 
bemutató. A Holdfény Mazsorett 
Csoport benevezett a verseny-
be, és menettáncát arany oklevél-
lel jutalmazta a társastánc verseny 
nívós zsűrije. Ezután a jelenlévő 
zsűri három minősítésre beneve-
zett produkciót tekintett meg a té-
ren. Utána elkezdődött a mazsorett 

bemutató. Cigánd, Dombrád, 
Kisvárda Tiszakarád, Sátoraljaúj-
hely mazsorett csoportjai felvált-
va szerepeltek. A még jobb hangu-
latról az Emődi Fúvószenekar, és a 
Lavotta Művészeti Iskola dobosai 
gondoskodtak. A bemutatót követ-
te az elmaradhatatlan pomponozás, 
majd a gyermeknapon részt vevő 

kicsinyekkel közösen újra pom-
ponoztak a jelenlévők. A szépség-
verseny sok nézőt csalt a térre. A 
versenyre jelentkező mazsorettek 
egyenként 40 másodpercet kaptak 
a bemutatkozásra. Az eredmény-
hirdetésen kiderült az újhelyi lá-
nyok több életkori kategóriában 
is dobogósok lettek, és az értéke-
lésre benevezett produkciójukat is 
arany minősítéssel jutalmazta az 
akkor jelenlévő zsűri. A mazsorett 
fesztivált Mizsákné Bodnár Zsu-
zsanna táncpedagógus értékelte, a 
szépségversenyt pedig egy hat fős 
szakmai zsűri bírálta. A fesztivál 

valamennyi fellépője a nagy me-
leg ellenére nagyszerűen szerepelt, 
és elmondásuk alapján nagyon jól 
érezte magát. A mazsorett feszti-
vál az idén is kétnapos volt. Pén-
teken a helyi lányok, kicsik és na-
gyok mutattak be 25 táncot a szü-
lők és érdeklődök szórakoztatásá-
ra. Az újhelyi mazsorett életet és 

a fesztivált többen is támogatták 
2018-ban.
Continental Dohányipari Zrt, 
Fraisa Hungária Kft, Prec-Cast ön-
tödei Kft, Elzett Certa Kft, Sátoral-
jaújhely Önkormányzata, Kossuth 
Lajos Művelődési központ, Hold-
fény Magyar-Lengyel Kulturális 
Egyesület, Tesco Áruház, Zemp-
lén Televízió, Spáten étterem, Pe-

tőfi utcai Óra Ékszer, Humanus 
Gyógyszertár, Babaház 2000 Bt, 
Trend Femina, dr. Götz Miklósné, 
a mazsorettek hozzátartozói, ven-
dégei, magánemberek.

Ujjné Schneider Hedvig
elnök

Holdfény Magyar-Lengyel
Kulturális Egyesület

BOTFORGATÓK LEGJOBBJAI

Mindennapjainkban okos esz-
közöket használunk, de az 
OKOSTÁNYÉR® kifejezéssel ta-
lán még nem találkoztunk. Mit is 
jelent ez? Az elnevezés valójá-
ban egy magyar táplálkozási aján-
lást rejt, amely segít megérteni az 
egészséges táplálkozás alapelve-
it kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. Külön ajánlás készült fel-
nőttek és gyerekek részére, melyet 
a Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége dolgozott ki A felnőtt 
és gyerek OKOSTÁNYÉR® fel-
építésében hasonló ugyan, de el-
térés van a képi megjelenésében, 
megfogalmazásában és az ételada-
gok nagyságában, illetve a Gye-
rek OKOSTÁNYÉR® több hát-
téranyaggal egészül ki, amire azért 
volt szükség, hogy a gyerekek pon-
tosan és egyszerűen tudják alkal-
mazni a megfogalmazott elveket. 
Az ajánlás a korábbi piramisfor-
mával ellentétben tányér alakza-
tú, ezáltal közérthetővé, gyakorla-
tiassá válik. A tányéron megjelen-
nek a naponta fogyasztandó élel-
miszercsoportok, mint a zöldség-
félék, gyümölcsök, gabonafélék 
és fehérjeforrások, továbbá kiegé-
szül a mindennapos mozgás fon-
tosságával, a napi folyadékbevi-
tellel és a cukor, só és zsiradékfo-
gyasztás korlátozásával is. Mivel 
a 6-17 éves korosztály napi ener-
gia- és tápanyagigénye elég elté-
rő, az étrend tervezése nem egy-
szerű feladat a szülőknek. Segít-
ségként kidolgozták az energia-
igény kalkulátor is, ami tábláza-
tos formában, életkor és nem sze-
rinti bontásban tartalmazza a java-
solt napi kalóriabevitelt a fizikai 

OKOSTÁNYÉR®

aktivitás függvényében. A prakti-
kusság és könnyű felhasználás je-
gyében, az eddig megszokott táp-
anyag alapú ajánlás helyett ez egy 
élelmiszeralapú ajánlás, ami azt je-
lenti, hogy nem kell kalóriát vagy 
tápanyagtartalmat számolnunk, 
csak azt kell megtanulnunk, mint 
jelent egy-egy adag étel megha-
tározott kalóriabevitel esetén. Eh-
hez az adagolási útmutatót vehet-
jük alapul, amiben mindennapi tár-
gyak nagyságához hasonlítják az 
ételadagokat, így például telefon-
hoz, CD-hez vagy teniszlabdá-
hoz viszonyítják az adagokat, ez-
által sokkal könnyebb vizualizál-
ni és megjegyezni a fogyasztan-
dó mennyiségeket, mint ha mond-
juk 70 g paprikát kellene elképzel-
ni. A színes, grafikai megjelenésé-
ben és megfogalmazásban is gye-
rekbarát segédanyagokkal felnőt-
teknek és gyerekeknek is könnyen 
megtanulhatóak a helyes táplál-
kozás irányelvei. Ne felejtsük, az 
egészségnevelés az asztalnál va-
lósul meg a tányérra kerülő éte-
lek által! Az OKOSTÁNYÉR®-t 
a Tudományos Akadémia 
Élelmiszertudományi Tudományos 
Bizottsága és az OGYÉI ajánlásá-
val, a Magyar Dietetikusok Orszá-
gos Szövetsége osztja meg a lakos-
sággal. Az ajánlás és a hozzá kap-
csolódó segédanyagok bárki szá-
mára hozzáférhetőek az alábbi 
weboldalon: http://mdosz.hu/uj-
taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/

Balázsné Rozgonyi Katalin
dietetikus

Erzsébet Kórház
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ARCUK, MINT MEGANNYI TITKOSÍRÁSÚ KÖNYVLAPOK
A Felsőmagyarországi Hírlap ri-
portere sokféle ismeretlen ember-
rel is találkozott Sátoraljaújhely-
ben, az 1. világháború idején. Most 
éppen azt látja, amint idegen, fegy-
vertelen egyenruhások tömött me-
netoszlopai vonulnak végig a vas-
úti pályaudvaron. Magyar katonák 
kísérik őket, feltűzött szuronnyal. 
Kik lehetnek? Hát, orosz hadi-
foglyok! Ma nem maguktól jöttek 
hozzánk, hogy egy kis úti pihenő-
re megálljanak Újhelyben. A „ven-
dég” legénység ebédelni megy, a 
tisztek a vasúti étteremben ülnek 
asztalhoz, fehér porcelántányéron 
kapják a meleg ételt. Újságírónk 
tekintete végigsiklik a tömegen, 
az emberek arcából próbálja kifür-
készni gondolataikat, érzéseiket: 
„Fáradság gyűrte ráncaik között, 
gondszántotta barázdák sötétlenek. 
Vajon mi lappang ezekben a futó-
árkokban, amelyek a lelki harcok 
véres tusáiról beszélnek? Éhesek 
és törődöttek.” Őket is hadseregük 
katonáiként küldték, ők is a háború 
győztesei akartak lenni, és most a 
rabkoszt keserű kenyerét kell meg-
szegniük. De, hátha még így is sza-
badabbak, mint otthon, a cári szol-
gaságban? Ki tudja, mi jár a fejük-
ben, mi a sorsuk? Most csupán ta-
lálgatni lehet, a rejtélyes, szótlan 
arcok „hieroglifáinak” megfejtésé-
hez jobban kellene ismernünk más 
népeket. Még csak a háború elején 
vagyunk…
 Az újhelyiek először, 
1914. augusztus 27.-én kerültek 
emberközelbe, az addig csak hír-
ből ismert ellenséggel. Este, 281 
orosz foglyot - köztük 4 tisztet és 2 
orosz papot-szállítottak át a vasút-
állomáson. A hadifoglyokat az or-
szág belsejébe vitték tovább. Szep-
tember elejétől már mind meg-
szokottabb látvány lett Újhely-
ben a vasúti állomáson, az orosz 
hadifoglyok vonata, és átvonulá-
sa. 4.-én ismét, két hosszú szerel-
vény haladt át Újhelyen. – össze-
sen, mintegy 2 ezer oroszt szállí-
tott. A mozdony utáni II. osztályú 
kocsiban voltak az elfogott tisztek, 
néhány katonánk kísérete, felügye-
lete alatt. Azután következett 10-
15 vagon, amelyeket kívülről le-
zártak, úgyhogy semmi módon ki 
nem lehet jutni, és mindegyikben 
40 orosz katona utazott. Ezek után 
jött 2 vagon, amelyben a mi őrsé-
günk foglalt helyet, majd ismét 10-
15 lezárt vagon, telve hadifoglyok-
kal.
1915. május derekán, már jó két 
hét óta tartott a rengeteg, nagyszá-
mú orosz hadifogoly elszállítása a 
Kárpátokból. Újhelyen keresztül is 
igen sok transzport ment, melynek 
mindegyike 30-40 tisztből és kb. 2 
ezer orosz fogolyból állott. Az új-
helyi állomáson menázsit kaptak 
és rövid pihenő után tovább vit-
ték őket az ország fogolytáborai-
ba. Egyik nap, orosz tábornok és 
egy ezredes is volt köztük, akik 
megtarthatták kardjukat.  28.-án a 
teljes pompájával ragyogó máju-

si nap verőfényében egy orosz fo-
goly-vonat vesztegelt a pályaudva-
ron. Nagy háborús feltűnést már 
nem igazán keltene, de a szállít-
mány nagy száma, és más érdekes-
ségek miatt, mégiscsak. Ötven ko-
csiban 1800 orosz fogoly volt, aki-
ket a közelmúltban vívott harcok 
során, fegyverez-
tek le katonáink. 
Legnagyobb ré-
szük ugyanazon 
ezredből való, a 
legváltozatosabb 
életkorban. Kü-
lönlegesség, ami 
még addig nem 
fordult elő, hogy 
sokan 16 év kö-
rüli fiatalok, fő-
leg a belső kor-
mányzóságok-
ból. De volt kö-
zöttük egyetemi tanár, mérnök, in-
telligens kereskedők és földmű-
vesek a Don vidékéről. Délben a 
foglyokat kiengedték a kocsikból, 
és ebédre invitálták. Honvédeink 
hozták nekik nagy bográcsokban a 
jó magyar gulyást, amit jó étvágy-
gyal fogyasztották el. A vonat több 
órát tartózkodott az állomáson, így 
hírlapi tudósítónk ekkor már sze-
rencsésebb, hiszen alkalma nyílott 
beszélgetni a foglyokkal. A 8 orosz 
tiszt közül kitűnt a legjellemzőbb 
„Tolsztoj-arcú” Topan Kolwnik 
ezredes, ősz hajú, szakállas, nyu-
godt katona. Elismeréssel szólt a 
magyar honvédekről, akiknek bá-
torságát, és hősiességét a gorlicei 
harcokban ő is megtapasztalta. Az 
átszállított gazdag zsákmányban 
volt két orosz repülőgép is. 
A fogságba ejtett katonákat termé-
szetesen, nagy érdeklődés vették 
körül Újhely lakosai. A földszínű 
egyenruhát viselő, általában szelíd 
kinézésű legények hálálkodva fo-
gadták az újhelyiektől kapott élel-
met, dohányt. Eleinte, a közönség 
hozzájuk férhetett, és csekély pén-
zért, cigarettáért háborús emléktár-
gyakat vásárolhatott tőlük. Mert 
az oroszok pénzért szívesen ad-
ták el sapkájukat, köpenyüket, sőt 
az egyenruhájuk gombjait is. Ké-
sőbb azonban, a kíváncsiskodókat 
szigorúan elrekesztették a hadifo-
golyvonatoktól, és nem engedték a 
közelükbe
Hadifoglyok munkavégzés Új-
helyben.
A Ronyva szabályozásának elő-
munkálatai, - a nagy árvíz óta - a 
háború kitöréséig, teljesen nem fe-
jeződtek be.  Ezért, 1914. szep-
temberben, és 1915.-ben is, a vá-
ros közgyűlésében többször napi-
rendre került olyan javaslat, hogy 
a patakmeder ásási, tisztítási mun-
káit hadifoglyokkal végeztessék. 
A polgármester ehhez, 500 orosz 
foglyot, és 100 ezer koronát kért a 
minisztertől. A háborús viszonyok, 
és pénzhiány azonban, a Ronyva 
komolyabb szabályozási munkála-
tait, ekkor lehetetlenné tették. .
A Sátoraljaújhelyben megjelent 

„Gazdasági Értesítő” 1915. már-
cius 1.-i száma, hadifoglyok al-
kalmazásának feltételeit ismertet-
te. E szerint a hadügyminisztéri-
um egyrészt az esetleges munka-
hiány megszüntetése, másrészt a 
hadifoglyok foglalkoztatása céljá-
ból, kizárólag mezőgazdasági és 

földmunkák végzé-
sére, az arra igényt 
tartó munkaadók-
nak szerződés mel-
lett hadifoglyokat 
bocsát rendelkezés-
re. A hadifoglyokat 
orvosilag megvizs-
gálják, és csak tel-
jesen egészségese-
ket lehet kirendelni. 
A foglyok, valamint 
az őrszemélyzet el-
helyezéséről és élel-
mezéséről a mun-

kaadó saját költségén köteles gon-
doskodni. A hadügyminisztérium 
a foglyok élelmezését is pontosan 
meghatározza.  Reggeli: fejenként 
egy tányér rántott leves
Ebéd: legalább 10 deka hús és fő-
zelék. Vacsora: ugyancsak főzelék

Fejenként és étkezésenként leg-
alább 40 deka kenyér is járt, és na-
ponta 2-3-szor tea. Szeszesitalt ki-
adni tilos. A hadifoglyok munka-
ideje: 12 óra, a szokásos pihenők-
kel és a vasárnapi munkaszünettel. 
Munkabérük 50 fillér nap/fő. Ké-
sőbb, állami közmunkákra is lehe-
tett igénybe venni hadifoglyokat. 
A városban tartózkodó katonai ál-
lomásparancsnokság panaszt emelt 
az újhelyi közegészségügyi viszo-
nyok ellen. Az ügyben leirat is ér-
kezett a főispánhoz, a kassai kor-
mánybiztostól. Ezért a város köz-
egészségügyi bizottsága, és a ka-
tonai hatóságok, közös nagyszabá-
sú értekezletet tartottak 1915. júli-
us 24. –én. A közegészséget veszé-
lyeztető állapotok orvoslásában, 
fontos ügyek kérdésében, a kato-
nai és polgári hatóságok együttmű-
ködtek. A feladatokat 13 pontban 
összegezték. Többek között meg-
egyeztek, hogy a város orosz ha-
difoglyokat igényel, közegészség-
ügyi és köztisztasági feladatok-
ra, utcák seprésére, öntözésére, és 
tisztán tartására. 
A Barakk kórházban, állandóan 
197 orosz hadifogoly dolgozott 
különböző beosztásokban. Foglal-
koztatták őket a betegfelvételiben, 
és szakácsként is. Ipari munkákat, 
nádfonást, moslék,- és szeméthor-
dozást, szalmazsáktömést, utak ta-
karítását, vasúti vágány karbantar-
tását végezték, de küldönc szolgá-
latot is teljesítettek. Amíg kórház-
ként működtek, legtöbben – 85 fő 
– szanitécként, és a fertőtlenítőben 
segítette az egészségügyi személy-
zetet. Rokkant intézetté átalakulá-
suk után a foglyok egy része ba-
rakkok zsaluzásánál, védtöltésen, 
faültetésnél, kertészetben, vete-
ményezésnél és konyhai, valamint 
változó munkáknál tevékenykedett 

továbbra is.
1915 szeptemberétől, 56 orosz ha-
difogoly dolgozott a Sátoraljaújhe-
lyi Hordógyárban. Őket Zemplén 
vármegye engedte át a városnak, 
abból a 4 ezer 800 fős létszámkere-
téből, amit a földművelésügyi mi-
nisztertől kaptak. 1916 májusáig, 
a Tokaj-hegyaljai szőlőbirtokok-
nak szükséges 7. 300 darab gönci 
hordókat készítették. Gondot oko-
zott azonban, hogy a hadsereg ré-
szére biztosított borszállítmányok-
ból, a hordók nem kerültek vissza, 
így a termésnek, újbornak nem volt 
elegendő hely. Kérték, hogy a fog-
lyok október közepéig maradja-
nak, a további 6. 700 hordó gyár-
tásához.  Csak ezután bocsássanak 
a vármegye törvényhatósági gaz-
dasági munkabizottságának ren-
delkezésére, hogy a fontos, sürgős 
szőlő,- és mezőgazdasági munká-
kat elvégezzék.
 1915-16-ban a hadifog-
lyok már sok helyen dolgoztak. 
Többek között igyekeztek helyre-
állítani azt a felső- Zempléni rom-
bolást, amit az orosz hadsereg oko-
zott. Ha nem is éppen ők, de hon-
fitársaik. A foglyok egy része, az 
újjáépítéshez fát termelt ki, követ 
fejtett, és az utak rendbe hozását, 
valamint 2 ezer fő szétosztva, kü-
lönféle munkákat végzett. 
A hadifoglyok, és Újhely lakói em-
berséges viszonyban élték a nehéz 
háborús időket. Akiknek hozzá-
tartozói szintén távoli hadifogság-
ban szenvedtek, átérezték mind-
ezt. 1916. július 2.-án vasárnap, 
a sátoraljaújhelyi Vörös Kereszt 
hölgytagjai újabb gyűjtést ren-
deztek. „Máshol a hirtelen meg-
gazdagodtak lelkiismeretükön 
könnyítenek, addig nálunk minden 
fillérhez a szív jósága, nemes ál-
dozatkészség, szeretet párosul.” – 
hiszen, közel 3 ezer korona gyűlt 
össze. Majd így folytatódott a ko-
rabeli tudósítás: „Az adományok-
ból kicsillog annak a 6 db réz 2 fil-
léresnek a fénye, amelyet Isten ne-
vében három orosz fogoly és egy 
öreg magyar baka az újságíró sze-
me előtt, a vármegyeházánál lévő 
urnába, minden felszólítás nélkül, 
titokban, azt hívén, hogy senki sem 
látta – bedobta.”
Sátoraljaújhelyben körültekintő-
en gondoskodtak a sebesült, beteg 
orosz katonák ellátásáról, a szüksé-
ges kolera elleni védőoltást is meg-
kapták. Ha pedig elhunytak, a vá-
ros az ellenség fiainak is megadta a 
katonához méltó végtisztességet,, 
temetést. Az 1917-es Oroszorszá-
gii forradalmak hatására, megkez-
dődtek a fogolyszökések Újhely-
ből is. Később, a hadifogolycse-
re egyezmény alapján szabadultak, 
de maradtak is, új hazájukban. Egy 
1945. márciusi polgármesteri ki-
mutatás négy személyt regisztrált, 
- volt orosz hadifoglyokat - akik 
1915 óta éltek a városban… 

Haraszti György
ny. őrnagy
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A Zemplén Televízió műsora 
2018.06.22. - 2018.07.08.

Június 22. Péntek 
18.00: Sportról-Sportra  
18.30: Mecénás 
19.00: Hír7 
19.20: Zempléni mozaik 
Június 23. szombat 
18.00: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból 
18.30: Zempléni portré 
19.00: Megyei híradó 
19.30: Sárospataki diákok 
köszöntése  
Június 24. vasárnap 
18.00: A héten történt 
18.30: Bokréta 20. Jubileumi 
tanévzáró 
Június 25. hétfő 
18.00: Zempléni mozaik. Önkéntes 
tartalékos század Sárospatakon.  
18.30: Egyházi idő: Emlékezés 
Napja Su  
19.00: Hír7 
19.20: Nemzetiségi magazin. 
Regionális Német Nemzetiségi 
Találkozó Gávavencsellőn  
Június 26. kedd 
18.00: Szakmák éjszakája 
18.30: Zempléni Mozaik 
19.00: Hír7 
19.20: Zempléni Szivárvány 
Családi Nap  
Június 27. szerda 
18.00: Zempléni mozaik. Műfüves 
pálya átadása Sárospatakon  
18.30: A pszichológus válaszol. 
Molnár Mariann  
19.00: Hír7 

19.20: Farkas Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc szak 
tanévzáró gálaműsora  
Június 28. csütörtök 
18.00: Terápia. 
18.30: Zempléni mozaik 
19.00: Hír7 
19.20: Műsorcsere 
Június 29. péntek  
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás 
19.00: Hír7 
19.20: Így készült a Mamma Mia!  
Június 30. szombat 
18.00: 25 éves az ÁVG  
18.30:  Repeta – válogatás a hét 
magazin műsoraiból 
19.20: Megyei híradó 
19.50: Zempléni programajánló 
Július 1. vasárnap 
18.00: A héten történt 
18.30: Tanévzáró Istentisztelet 
közvetítése Sátoraljaújhelyből 
Július 2. hétfő 
18.00: Közlekedik a család – 
közlekedésbiztonsági vetélkedő 
Mikóházán  
18.30: Egyházi idő: Hitélet a 
börtönfalak között  
19.00: Hír7 
19.20: Bodnár László költői est 
Július 3. kedd 
18.00: Első kézből. Beszélgetés 
Sátoraljaújhely város 
polgármesterével 
18.30: Zempléni mozaik 
19.00: Hír7 

Egy kreatív, fiatalos, a középisko-
lás korosztályt megszólító orszá-
gos olvasásnépszerűsítő játék vé-
géhez érkeztünk.Véget ért A Nagy 
Könyves Beavatás. 5 hónap, 7 for-
duló, könyvajánlók, kreatív felada-
tok, könyvtári rendezvények, él-
mények és tapasztalatok. Város-
unkat az előző évhez hasonlóan az 
V. István Katolikus Szakközépis-
kola és Gimnázium csapata képvi-

19.20:  Hegyen-völgyön kiállítás 
Július 4. szerda 
18.00: Zempléni mozaik 
18.30: Sportmagazin 
19.00: Hír7 
19.20: Nemzetközi Hal-és 
Vadételfőző Verseny és Vadásznap   
Július 5. csütörtök 
18.00: Hol vár állott. Történelmi 
emlékhelyek felújítása 
Zemplénben 
18.30: Zempléni mozaik  
19.00: Hír7 
19.20: Tokaji Borárverés  

A Sátoraljaújhelyi Városi 
Könyvtár 

NYÁRI NYITVA TARTÁSA:

JÚLIUS és AUGUSZTUS 
hónapban SZOMBATON 

ZÁRVA

selte. 4 lelkes, kitartó „könyvmus-
lica”, akik elolvasták, átélték, újra-
játszották a választott olvasmányo-
kat, beavatták az olvasókat ked-
venc könyveik világába. A 83 in-
duló csapatból a 20. helyezést ér-
ték el. Április 14-én, az Országos 
Széchényi Könyvtárban megren-
dezett záróünnepségen könyvcso-
maggal jutalmazták őket. Gratulá-
lunk nekik! Könyvajánlóik, kreatív 
feladataik olvashatók a könyvtár 
facebook oldalán: facebook.com/
ujhelyikonyvtar

Csapattagok: Bíró Aletta, Frind Bi-
anka, Futó Vivien, Hajdu Fanni 9. 
A osztályos tanulók

VÉGET ÉRT A BEAVATÁS

Július 6. péntek 
18.00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás 
19.00: Hír7 
19.20: Bodrog Néptáncegyüttes 
Kolomp c. műsora  
Július 7. szombat 
18.00: Zempléni portré  
18.30: Repeta. Válogatás a hét 
magazinműsoraiból 
19.00: Megyei híradó 
19.50: Zempléni programajánló 
Július 8. vasárnap 
18.00: A héten történt 
18.50: Zemplén zenéi. Lavotta 60

Június 18. – szeptember 3. 
Hétfő:10:00 – 16:00 
Kedd:10:00 – 16:00 

Szerda: 10:00 – 17:00 
Csütörtök:10:00 – 16:00 

Péntek:10:00 – 16:00 
Szombat:9:00 - 13:00  

Július 12. – július 31. között:  
karbantartás miatt ZÁRVA

Nyitás: augusztus 1. (szerda) 
10 óra
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MAMMA MIA!

ÚJHELYI KÖRKÉP

Új társulattal, új vezetőkkel, új produkcióval mutatkozott be a LATABÁR TEÁTRUM. A MAMMA MIA! című musicalt dupla teltház előtt mutatták be 
a sátoraljaújhelyi színészek. A bemutató sikere hamar bejárta az egész várost, így aki lemaradt a bemutatókról augusztus 5-én megnézheti őket a 
színházban.

Két tanár kapta meg idén a városi Nevelői Díjat a pedagógusnapon. Bodnárné Tallárom Éva a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára és Petricska Miklósné a Lavotta János Művészeti Iskola zongoratanára vehette át 
ezt a városi elismerést. Az Emberi Erőforrások Minisztere által adott oklevelet Sátoraljaújhelyből dr. Kötelesné Csehi Zsuzsa vehette át. A 
hagyományoknak megfelelően az 50 és 60 éve a pályára lépő pedagógusokat is köszöntötték.

Foto: ZTV, K
ubik Tünde

PEDAGÓGUSNAP

Fotó: Latabár Teatrum
, ZTV


