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FEJLESZTÉSEK AZ IPARI PARKTÓL A KONYHÁIG

Mi épül itt? Az elmúlt év nyarától 
biztosan sokszor elhangzott ez a 
kérdés a 37-es úton Sátoraljaújhely 
és Sárospatak között utazók köré-
ben. Károlyfalvát elhagyva, vagy 
éppen a Bodkő után nem sokkal 
alapos földmunkára, majd útépí-
tésre figyelhetett fel minden arra 

járó. Ami pedig készült és az épít-
kezés jelenleg is tart, az Sátoralja-
újhely új Ipari Parkja, vagy ha úgy 
tetszik a régi terület folytatása. Sá-
toraljaújhely csak gazdaságfejlesz-
tési programokra közel másfél mil-
liárd forintot nyert el. Természete-
sen más, a gazdasági szférát erősen 
érintő programok is szerepelnek 
még az önkormányzat nyertes tá-
mogatási listáján, gondoljunk csak 
az idegenforgalmi beruházásokra, 
de a következő sorok csak ezen pá-
lyázati körbe tartozó fejlesztéseket 
tartalmazza.  Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata „Ipari park és 
iparterület fejlesztése Sátoralja-
újhelyen” címmel támogatási ké-
relmet nyújtott be a TOP-1.1.1-
15 kódszámú pályázati felhívás-
ra, amely közel 550 millió forint 
támogatásban részesült. Az új 16 
ha-os Ipari Park területén koráb-
ban nem volt semmilyen alkalmas 
épület, mely a porta és szolgáltató-
ház kialakítására alkalmas lett vol-

na, ezért egy új épület kerül ide ha-
marosan. A porta épület megújuló 
energiaellátását korszerű berende-
zések fogják biztosítani (hőszivaty-
tyú, napelem, napkollektor).  A te-
lekhatáron kívül tervezett beruhá-
zások kizárólag az ipari park el-
érhetőségét biztosító utak felújítá-

sát és építését, valamint a 
telekhatáron belüli alap-
infrastruktúra kialakítá-
sát szolgáló fejlesztése-
ket foglalja magába, az 
ipari park és az iparterület 
fejlesztéshez közvetlenül 
kapcsolódik. A beruhá-
zás első lépése volt egy 22 
kV teljesítményű földká-
bel és kompenzáló BHTR 
állomás építése, amely 
több mint egy éve szolgál-
ja az ipari parkban jelen-
leg működő valamennyi 
vállalkozás többlet ener-
giaigényét. Szintén eb-
ből a pénzből újult meg az 
Ipartelep utca. Az új Ipari 
Park kialakításához a leg-
nagyobb reményeket fűzi 
az önkormányzat, hiszen 
az ide betelepülő új cégek 
nem csak Sátoraljaújhely, 
de az egész vidék gazda-
ságát meghatározhatják a 

következő évtizedben.

Együtt könnyebben megy
Sátoraljaújhely és Pálháza Vá-
ros Önkormányzata „Barname-
zős területek rehabilitációja Sá-
toraljaújhely és Pálháza települé-
seken” címmel közös támogatási 
kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.1-
15 kódszámú pályázati felhívás-
ra, mely közel 250 millió Ft támo-
gatásban részesült. Projekt költsé-
geinek megoszlása 
a konzorciumi ta-
gok között 50-50 
%. Sátoraljaújhely 
ebből a pénzből a 
közel egy évtize-
dig üresen álló ha-
tárőr laktanya épü-
letének teljes fel-
újítását végezte el.  
Az ingatlan hasz-
nálója néhány éve 
a Városellátó Szer-
vezet. A VESZ te-

vékenysége rendkívül sokrétű, Sá-
toraljaújhely város működtetésé-
nek szinte valamennyi alapvető 
fontosságú területére kiterjed, cél-
ja, hogy az önkormányzat és a la-
kosság érdekeit szem előtt tartva, 
véleményüket meghallgatva minő-
ségi munkát végezzen. A volt ha-
tárőr laktanya területén az össze-
vont, korszerű telephely kialakítá-
sa nagymértékben növelni az in-
tézmény hatékonyságát. A koráb-
bi épület belső átalakításával, a 
melléképületek teljes felújításával 
új, a mai kor termelési igényeinek 
megfelelő asztalos üzemet alakíta-
nak ki, továbbá irodák, raktár, öltö-
ző-, és mellékhelyiségek, biomasz-
sza kazán, valamint egy mintabolt 
is helyt kap majd benne. Az épület 
fejlesztése és infrastrukturális kor-
szerűsítése nem csak méltó mun-
kahelyi körülményeket teremt az 
ott dolgozóknak, de hozzájárul az 
általuk nyújtott közszolgáltatások 
minőségének javulásához.

A nem látható feladatok is
fontosak

Az önkormányzat beruházásai kö-
zött vannak látványos, mindenkit 
érintő fejleszté-
sek.  Ilyenek az 
új idegenforgal-
mi attrakciók, ré-
gen várt, frekven-
tált helyen álló 
épületek felújí-
tásai. A kevés-
bé izgalmas, de 
annál fontosab-
bak között van-
nak a városi 
közéteztetést el-
látó konyhák korszerűsítései. 
A helyi gazdaságfejlesztési prog-
ram egyik eleme a Kazinczy Isko-
la 600 adagos, a mezőgazdasági 
középiskola kollégiumának szin-
tén 600 adagos konyhája, vala-
mint a Jókai iskola melegítő kony-
hájának megújítása.  Modern esz-

közökkel, új, költséghatékonyabb 
konyhai berendezésekkel mindkét 
helyen könnyebb lesz megfelelni 
a ma már kötelező reform étkez-
tetésnek, e mellett pedig a termé-
keket 40 km-es körzetből szerzik 
majd be az élelmezésvezetők, me-
lyet a szintén ebből a támogatásból 
kialakított hűtőkamrákban tárol-
hatják. A projekt másik fontos cél-
ja a sátoraljaújhelyi termelői piac 
bővítése, és infrastruktúrájának ja-
vítása. A 10 éve átadott piac bőví-
tése elsősorban az eddig jelzett el-
adói, termelői igényeket szolgálja 
majd ki.  A pályázat 250 millió fo-
rinttal segíti az elképzeléseket.

Munkaerő kereslet és kínálat
A gazdaságfejlesztő programok 
sorában a legfontosabb támogatá-
si terület a helyi foglalkoztatási 
együttműködés fejlesztése. Erre a 
feladatra több mint 474 millió fo-
rintot nyert az újhelyi önkormány-
zat. A Foglalkoztatási Paktumiro-
da Sátoraljaújhelyben működik, de 
nem csak a városban élők munka-
erők képzésével, elhelyezkedésé-
vel foglalkozik. Az iroda működé-
si területe hegyközi és abaúji fal-

vakat, Pálháza, Encs, Sátoraljaúj-
hely városokat tartalmazza. A cél-
ja pedig a helyben működő cégek, 
vállalatok, intézmények és az ál-
láskeresők, eddig inaktív felnőtt 
lakosság együttműködését segíte-
ni. Képzést, átképzést szerveznek, 
foglalkoztatást támogatnak, mun-
kaerő megtartó akciókat finanszí-
roznak. 
A Sátoraljaúhelyi Paktumiroda 
címe: 
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth La-
jos tér 5.
E-mail: paktumiroda@
satoraljaujhely.hu
Tel: 70/ 501-9078
Weboldal: http://nyilvanossag.
satoraljaujhely.hu/
foglalkoztatasipaktum
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ÚJHELYI MOZAIK
ÜNNEPELT A DOHÁNYGYÁR

Új gyártócsarnokának avatásával és a hagyományos karácsonyi ünnep-
séggel zárta az évet a Continental Dohányipari Zrt. A gyár rekord gyor-
sasággal elkészítetett új épületrészét a Nagyvállalati Beruházási Prog-
ram segítségével 543 millió forintos támogatással építették meg. A más-
fél millió forintot meghaladó beruházás húsz új munkahelyet is tereme-
tett, és ezzel több mint 460 embernek adnak munkát a térségben. A fej-
lesztések, újítások idén sem állnak meg, ígérte meg az ügyvezető igaz-
gató az év végi gálán.

MEGÚJUL A FALUHÁZ SZÉPHALMON
Karácsony előtt a Sátoraljaújhelyi Rotary Clubbal közösen vitt ajándé-
kot a Széphalmi Részönkormányzat az óvodába. A fejlesztő játékoknak 
a gyerekek örülhettek, a kevésbé kézzel fogható bejelentésnek az ott dol-
gozó óvó nénik és dajkák. Még az idén megújul a faluház és az óvoda. Az 
önkormányzat energetikai pályázatának köszönhetően új tetőt, nyílászá-
rókat kap az épület, és a hatékonyabb fűtést segítve szigetelik a falakat is.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TALÁLKOZÓJA
Több mint 15 ezer gyermek tanul Magyarországon nemzetiségi önkor-
mányzat által fenntartott iskolában, óvodában. A nemzetiségi önkor-
mányzatok támogatása az elmúlt hét évben háromszorosára nőtt. Erről is 
beszélt Soltész Miklós államtitkár a nemzetiségi önkormányzatok talál-
kozóján Sátoraljaújhelyben. A 24. információs fórumon nemzetiségi ne-
velők iskoláztatásának finanszírozásáról, az önkormányzatok támogatá-
sának elszámolásáról, és az új civil pályázati rendszerről is volt előadás. 

BÖRTÖNBEN A DIÁKOK
A bíróság munkájával, az igazságszolgáltatással, és a büntetés-végrehaj-
tás szervezeti felépítésével ismerkedtek meg a Kossuth Lajos Gimnázi-
um tanulói. A látogatást a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság és börtön közö-
sen szervezte. Az Országos Bírósági Hivatal 2012 óta szervezi meg a 
nyitott bíróság Programsorozatot, amelyhez a helyi szervezetek is csat-
lakoztak. Így volt lehetőségük a fiataloknak az intézmények meglátoga-
tásra. A program több célt szolgált. Ismertetést, bűnmegelőzés, és pálya-
orientáció volt egyszerre.

ELKÉSZÜLT A FELÚJÍTÁS
December 9-re befejeződött a felújítás a Szerencs–Sátoraljaújhely vas-
útvonal Sárospatak és Sátoraljaújhely közötti szakaszán. Korszerű vágá-
nyok, váltók biztosítják a forgalmat, és magasperonok állnak az utasok 
rendelkezésére, megfelelve az esélyegyenlőségi előírásoknak. Az utasok 
január elejéig használhatták ki a pótlóbusz mentes vonatozást, mert a 
vasútvillamosítási és a kiegészítő rekonstrukciós munkák folytatása mi-
att január közepétől újra vágányzár van Sátoraljaújhely és Sárospatak 
között.

TOVÁBB SZÉPÜL A BELVÁROS
A Hajnal Úton álló korábbi óvoda és bölcsőde épületének felújításáról 
kaptunk hírt december végén. Az épület az önkormányzaté, benne az ok-
tatási feladatok megszűnése után egy rövid ideig varroda is működött. A 
több éve üresen álló intézményt a Deák Úti Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szeretné hasz-
nálni. A felújításra pályázatot is nyert az önkormányzat. 

Kassai-Balla Krisztina
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AZ ÉVEN TÖRTÉNT
Olvasóink bizonyára egyetértenek velünk abban, milyen gyorsan eltelt a 2018-as esztendő. Havi megjelenésű kiadványként lapzártától-lap-
zártáig szinte repülni látszik az idő. A következő összeállításban egy kis visszatekintést adunk arról, mi minden történt egy év alatt a város-
ban. A válogatás szubjektív, aki teljes körűen szeretne emlékezni, azt a Zemplén Televízió weboldalára feltöltött lapszámainkon keresztül 
megteheti.

JANUÁR
Megkezdet hivatalát az új jegyző Sá-
toraljaújhelyen. Dr. Rózsahegyi Fe-
renc hivatalosan januárjában kezd-
te meg munkáját a polgármesteri hi-
vatal élén, ám a valóságban folytat-
ta azt, hiszen korábban négy évig al-
jegyzőként látta el feladatát. Még 
ebben a hónapban bemutatták az új 
osztályvezetőket, és kinevezték az 
aljegyzőt is. Bajzáthné Bekényi Zsu-

zsanna a Szervezési és Szociális Osztály vezetése mellett látja el ezt a 
feladatot. 

FEBRUÁR
Felavatták a magyar vöröskeresz-
tes ápolók emléktábláját. Az Eötvös 
József Börtönügyi Egyesület a do-
hánygyárnál, az egykori sátoralja-
újhelyi vöröskeresztes szükségkór-
ház épületénél helyezett ki egy már-
ványtáblát, amely az első világhá-
borúban itt dolgozó ápolónőkre, ci-
vil orvosokra hívja fel a figyelmet.

MÁRCIUS
A március már a választás jegyében 
telt Zemplénben is. A jelöltállítások 
a hónap végére fejeződtek be. Az 5. 
számú egyéni választókerületben 29 
képviselő-jelölt került a szavazó-
lapokra. A választásokat a FIDESZ-
KDNP jelöltje Dr. Hörcsik Richárd 
nyerte meg.

ÁPRILIS
2018-ban volt 10 éve, hogy az Eu-
rópában egyedülálló Magyar Nyelv 
Múzeuma megnyitott. A jubileumi 
esztendőben számos rendezvénnyel, 
programmal ünnepelt az intézmény. 
A hivatalos születésnapon konferen-
ciával emlékeztek a kezdetekre, és a 
lehetőségekre, amely a nyelvápolás 
hazai központjának elindulása te-
remtett Széphalmon.

MÁJUS
Új kezdeményezésként a Hegyközi 
Karizmatikus Közösség szervezésé-
ben már második alkalommal szer-
veztek szentlélekváró virrasztás a 
Szent István Kápolnánál. A katolikus 
közösség tagjai havonta egy alka-
lommal egész évben jártak imádkoz-
ni a Magyar Kálváriára. A pünkösdi 
rendezvény 2018-ban ismét sok hívő 
embert szólított meg.

JÚNIUS
A Nemzeti Összetartozás Napja 
mindig különleges esemény Sátoral-
jaújhelyen. Ezen a napon az újhelyi 
gyerekek a Nyolc Ország Egy Nem-
zet Tábor résztvevőivel együtt em-
lékeznek a trianoni döntésre, és arra, 
hogy közel 100 éve megmaradt ez a 
nemzet határokon túl is. 2018-ban 
ismét a kishatárnál, és a református 
templomban volt megemlékezés.

JÚLIUS
Július végére elkészült a sátoraljaúj-
helyi jégcsarnok szigetelése. Ennek 
köszönhetően már a nyári hónapok-
ban is volt jégpálya. Ki is használták 
a csarnokot, Budapesttől-Miskolcig 
számos gyermek és ifjúsági csapat 
szervezett ide edzőtábort.

AUGUSZTUS

A három csatolt településrészen in-
dult el az a belterületi vízrendezés, 
amely a csapadékvíz elvezetési prob-
lémákat oldja meg Széphalomban, 
Rudabányácskán és Károlyfalván. 
A beruházás a nyár közepén 
Széphalomban kezdődött el.

SZEPTEMBER
A Polgármester Ösztöndíjasainak ta-
lálkozóját szervezték meg szeptem-
berben.  2014-től több mint félszáz 
újhelyi fiatal kapta meg ezt az elis-
merést. Az első ösztöndíjasok közül 
többen már munkát vállaltak, diplo-
mát szereztek. A fiatalokból egy if-
júsági tanácsadó kört alakítottak ki, 
akiknek a véleményét kikérik min-
den, a települést érintő nagyobb beruházásokról.

OKTÓBER
Vasúti szerelvények ütközéséről tu-
dósítottunk októberben. Szerencsé-
re nem valós helyzetet mutattunk be, 
hanem a Belügyminisztérium Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Igazgatósá-
ga és a MÁV tartott közös gyakor-
latot Sátoraljaújhelyen. A szituáci-
ós feladatokban az újhelyi reformá-
tus általános iskola diákjai is közre-
működtek.

NOVEMBER
Az Trianoni Békeszerződés cente-
náriumának emlékére egész éves 
programsorozattal készül Sátoralja-
újhely. Magyarország területi vesz-
teségei máig kihatással vannak az 
országra és ezen belül a határváros-
sá alakított Sátoraljaújhelyre is. Az 
emlékezés hitelességét egy Trianoni 
Emlékbizottság felállításával szeret-
né segíteni a város polgármestere. A 
bizottság első ülése novemberben volt.

DECEMBER
28 sátoraljaújhelyi fiatal otthon te-
remtését segíti új pályázati formá-
ban a sátoraljaújhelyi önkormányzat. 
Egy, a fiatalok megtartását támoga-
tó programnak köszönhetően 14 ön-
kormányzati bérlakást újítanak fel, 
és azokat fiatal házaspároknak utal-
nak ki.  A szerencsés kiválasztottak 
egy évig nem csak ingyen lakhatást 
szereznek ezzel, de közösségi mun-

káért cserébe pénztámogatásban is részesülnek.  A program első hivata-
los tájékoztatóját az év végén tartották.

Kassai-Balla Krisztina
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Több pénzt adnak lakásra
Első lakásuk vásárlásakor az újhe-
lyi pároknak lehetőségük van ka-
matmentes kölcsönt igényelni az 
önkormányzattól. Ennek összegét 
emelte meg az önkormányzat az 
elmúlt év végén, így 500 ezer he-
lyett 600 ezer forintot adnak hasz-
nált lakás, vagy ház vásárláskor, 
600 ezer forint helyett 700 ezer fo-
rintot új lakás építésekor. További 
segítség, hogy a futamidő végén a 
rendesen törlesztők 100 ezer forin-
tos támogatásban részesülnek.

Új eszközök az önkénteseknek
17 önkéntes tűzoltó- és 4 önkén-
tes mentőszervezet részesült tá-
mogatásban az Encsi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség területéről a 

Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság és 
a Magyar Tűzoltó Szövetség 2018. 
évi pályázatán. A szervezetek 15 
millió forint értékben kaptak tűz-
oltási, műszaki mentési tevékeny-
séghez szükséges felszereléseket. 
Térségünkből Vágáshuta, Tolcsva, 
Pálháza, Alsóberecki illetve a Sá-
toraljaújhelyi és Dohánygyári Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület részesült 
támogatásban.

Robotok a Könyvtárban
Az Országos Szabó Ervin Könyv-
tár „Az én könyvtáram” program-
jának részeként új tanulást segí-
tő könyvtári módszerrel ismerked-
tek meg a szakemberek Sátoralja-
újhelyen. Az országosan 90 jó gya-

korlat közül az újhelyi-
ben robotok is szerepel-
tek az olvasás népsze-
rűsítő foglalkozáson. 
A katolikus általános 
iskola felső tagozato-
sai  Antoine de Saint-
Exupéry A kis herceg 
című regényét dolgoz-
ták fel lego robotok se-
gítségével.

Ne feledjék a várost
Egy köszönő levéllel és a városról 
szóló rövidfilmmel köszönti az ifjú 
házasokat az város polgármeste-
re. Az apró figyelmesség éppen az 
egy éves házassági évforduló nap-
jára érkezik meg azokhoz a párok-

HÍREK RÖVIDEN

A Kossuth Lajos Művelődési Köz-
pont és Zemplén Televízió közös 
produkciójában neves, ismert em-
bereket hívnak meg Sátoraljaúj-
helyre, hogy egy kellemes beszél-
getés keretében meséljenek ma-
gukról, munkájukról. A SztárCafé 
vendégeit a Pódiumteremben fo-
gadja Körmöndi Zoltán televíziós 
műsorvezető. 
A beszélge-
tést a Zemp-
lén Televí-
zió is rögzíti, 
és egy későb-
bi időpont-
ban levetíti. 
N o v e m b e r-
ben Bay Éva, 
j a n u á r b a n 
Náray Erika 
volt a vendég.

Február 14-én Peller Károly 
„SztárCafézik” az újhelyiekkel. 
Az Operettszínház művésze a 
vendéglátóipari- és idegenforgalmi 
szakközépiskolában érettségizett, 
de nem maradt meg ezen a pályán. 
Érettségi után az Operettszínház 
Zenés- színészképző Stúdiójában 
végzett, és 1998-ban az Operett-
színház szerződtette. Hamar felis-
merték tehetségét, 2002-ben Nívó 
díjat, 2003-ban Marshall-botot ka-
pott, amely az évad legígéretesebb 
tehetségének jár az operettszínház-
ban.   2017-ben Kálmán Imre Em-
lékplakettel díjazták, amelyet ko-

rábban Mikó István, Oszvald Ma-
rika, Kállay Bori, Szolnoki Tibor 
vehetett át. 2018-an volt 20 éve, 
hogy az Operettszínház művé-
sze lett, és idén megkapta az évad 
legjobb karakterszínészének járó 
Honthy-díjat, amelyet most adtak 
át először, a Karinthy Színházban 
Ő lett a legjobb közönségdíjas fér-

fi színész. A 
táncos komi-
kus nem csak 
gyakorlatban, 
de elméletben 
is sokat tud 
az operettről. 
Színháztudo-
mányi mes-
terdiplomája 
mellett a dok-
tori iskolát 

is elkezdte.  Munkájáról, életéről 
nem csak Körmöndi Zoltán kollé-
gánk, de a közönség is kérdezheti. 
A színész megígérte, énekel is az 
újhelyi közönségnek.

Váltson jegyet a 
SztárCaféra –  

hollóházi bögrét nyerhet!

A beszélgetés résztvevői kö-
zött a Hollóházi Porcelán-

gyár jóvoltából 2 db 
kávés csészét sorolnak ki!

Fotó:
Peller Károly facebook oldala

FEBRUÁRBAN
ISMÉT
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00037 azo-
nosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és 
környékén” elnevezéssel pályázati támogatásban részesült, mely projekt ke-
retében Sátoraljaújhelyi állandó lakcímmel rendelkező tanulók részére ta-
nulmányi ösztöndíj pályázatot hirdetett meg.

A 2018/2019. tanév első félévére azok a tanulók részesülhettek támogatás-
ban, akik tanulmányaikat nappali tagozaton, az általános iskola 5-8. osztá-
lyában vagy a középiskola 9-10. osztályában folytatják,  előző féléves 
tanulmányi átlageredményük legalább 4,00, igazolatlan hiányzásuk nincs. A 
pályázatok elbírálásában előnyt jelentett az iskolán kívüli (művészeti, sport, 
közösségi, stb.) tevékenység vagy megyei-, országos tanulmányi versenyen 
való részvétel. Húsz szorgalmas, tehetséges diák nyert havi 10.000 Ft támo-
gatást.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00115 azo-
nosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és kör-
nyékén” elnevezéssel pályázati támogatásból sátoraljaújhelyi állandó lak-
címmel rendelkező tanulók és hallgatók részére tanulmányi ösztöndíj támo-
gatási lehetőséget biztosít.

A pályázat célja elsősorban, hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a ké-
pességeik szerinti legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget, a tanulók, fi-
atalok településhez kötődésének erősítése, olyan pályázók támogatása, akik 
kiemelkednek társaik közül szervező készség és tudományos aktivitásban, 
példamutató magatartásával, valamint példamutató szorgalmával példakép-
pé válik társai körében, kimagasló tanulmányi eredményeket ér el, kimagas-
lóan tehetséges fiatal.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy a megszer-
zett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoz-
tassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számá-
ra megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség) akár, úgy, hogy az ösztön-
díjas a folyósítást követő 3 évig a településen folyó fejlesztési folyamatok-
ban önkéntesen részt vesz.

Három konstrukció készült, különböző korosztályoknak. Az „A” típusú ösz-
töndíj 16-19 év közötti középiskolás tanulókat, a „B” típusú pályázat a 19-
22 év közötti felsőoktatási hallgatókat, a „C” típusú ösztöndíj a 16-19 év kö-
zötti kiemelkedő teljesítményű középiskolás tanulókat érinti. Utóbbi tanu-
lók az elnyert pályázati összeg mellett a megtisztelő „Polgármester Ösztön-
díjasa” címet is megkapják, ehhez iskolájuk tantestületének ajánlása is szük-
séges. Ebben a három esetben 12.500 FT/hó, 20.000 Ft/hó, illetve egyszeri 
50.000 Ft a támogatás összege. Ezen pályázatokból összesen 18 tanuló, hall-
gató nyert támogatást. 

A pályázatok félévente meghirdetésre kerülnek, érdemes tájékozódni a vá-
ros honlapján, a ZTV képújságjában vagy az iskolák titkárságán.

ÚJ ÖSZTÖNDÍJAK ÚJHELYI DIÁKOKNAK

hoz, akik életük egyik legfonto-
sabb eseményét Sátoraljaújhelyen 

szervezték meg. 
Átadták az Esze és Mártírok 

utca felújított szakaszát
December elejétől az autósok is 
használhatták az Esze Tamás és 

Mártírok utcák tel-
jes szakaszát. A fel-
újítás júliusban indult, 
és a kivitelező techni-
kai problémái miatt a 
tervezetnél tovább tar-
tott a befejezés. A bel-
város úthálózatának ja-
vítására elkészített ter-
vek között ez a sza-
kasz az önkormányzat 
egyik legnagyobb vál-
lalása volt, mert a köz-
művek cseréjével, jár-
da felújítással együtt 
200 millió forintba ke-
rült a felújítás.
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„A kevesebb néha több. De a több 
mindig több.” - az árulkodó szó-
kincs

Az ünnepek alatt állok a 
borsodbótai buszmegállóban. Egy 
ismeretlen egy számomra másik, 
helyi ismeretlen embernek üzen 
egy kiragasztott cetlin: „Soha 
nem vontam kétségbe, hogy nagy-
szerű szaxofonós vagyol! Ké-
pességeid jelentős részét azon-
ban csibészkedésre, bajkeverésre, 
kanyhallóskodásra használod!”
A Magyar Nyelv Múzeumában né-
hány évvel ezelőtt indítottuk a Be 
kell hordanunk a szavakat! moz-
galmunkat, melynek célja, hogy 
egyes tájnyelvi szavak megmarad-
janak a magyar szókincs alkotóele-
meinek. A cédulát olvasva az az iz-
galom fogott el, ott a hidegben áll-
va, hogy egy általam is ismeretlen 
szóval gazdagíthatom ezt a moz-
galmat. Hazatérve az interneten 
kutakodtam, és találtam rá arra, 

hogy aki kanyhallóskodik Borsod-
ban, az hazudozik. Ekkor gondol-
kodtam el azon, hogy ha van az át-
lag szókincsünknek egy mindenki 
által ismert kifejezése (hazudozás), 
akkor miért is 
fontos, hogy 
ismerjük en-
nek a szónak 
további szino-
nimáit vagy 
tájnyelvi vál-
tozatait? Tá-
gabb össze-
függésben fel-
tehetjük úgy 
is a kérdést: 
miért fontos, 
hogy gazdag 
szókincsünk 
legyen? A vá-
lasz az iskolai 
magyarórák hangulatát idézheti: 
több szóval több gondolatot, több 
érzelmet tudunk kifejezni. Ez köz-
helynek tűnhet, de gondoljunk csak 

Szentpéteri Csilla zongoraművész 
különleges koncertje sokaknak ke-
rült a karácsonyfája alá, mint él-
mény, és mint meglepetés. A ma-
gyar crossover királynője egy ér-
dekes karácsonyi körutazásra vit-
te el a sátoraljaújhelyi közönsé-
get, ahol Mozart bossa nova stí-
lusban, Brahms mexikói hangulat-
ban jelent meg, és elhangoztak sa-
ját szerzeményei is. A karácsonyi 
körúton a zene volt az idegenveze-
tő, de mint a művésznő elmondta, 
nem az volt a célja, hogy az ünne-
pekre már unalomig hallott műve-
ket hozza el Sátoraljaújhelyre. SZCS: Azért vállaltam, hogy eljö-

vök december 23-án Sátoraljaúj-
helyre, mert egyrészt legalább 18 
éve nem jártam itt, másrészt pedig 
azt éreztem, hogy nekem is szüksé-
gem van egy karácsonyi hangulatú 
koncertre itt az ünnep előtt. Min-
dent előkészítettem a karácsonyi 
vacsorához, és úgy éreztem, hogy 
nagyon jó most itt együtt lenni a 
zenekarral ünnepi érzésekkel a szí-
vemben. A műsort is úgy állítottuk 
össze, hogy ne az unalomig játszott 
karácsonyi dalok legyenek a reper-
toáron. Inkább egy rendkívüli nagy 
kalandozás, országokon-földrésze-
ken keresztül. Klasszikusok, blu-
es, latin zene, jazz. És szerencsére 
még az újhelyi gyerekekből álló kis 
énekkart is sikerült rábírni, hogy 
lépjenek fel velem. Nagyon köszö-
nöm a Lavotta János Művészeti Is-
kola felkészítő tanárainak a segít-
séget. 

Ha már ifjúság. Három éve indítot-
ta útjára a „Láttad-e már a zenét?” 
koncertsorozatát, amely alap- és 
középfokú művészeti iskolában ta-
nuló gyerekeknek szóló interaktív 
zenetörténeti ismeretátadás. Mi-
ért érzi fontosnak egy befutott zon-

gorista, hogy ilyen programot dol-
gozzon ki?

Ahhoz, hogy a mai generációnak 
élvezetes, és értékes zenei világot 
tudjunk mutatni, nekünk is fejlődni 
kell. Jó a Hull a szilva a fáról, de 
ez önmagában már nem elég. Én 
azt találtam ki, hogy olyan 90 per-
ces kalandot adunk nekik zenetör-
téneten, és stílusokon át, amelyhez 
a mai modern technikát is segítsé-
gül hívjuk.  Például a Vivaldi Négy 
évszakát bemutatjuk, azon keresz-
tül, hogy megmutatjuk az is, mi 
volt akkor az olasz barokk korban.  
Épületeket, divatot, evőeszközöket 
mutatunk be a kivetítőkön,  a gye-
rekek ezt nagyon élvezik, és szin-
te észre sem veszik, úgy elröppen 
másfél óra. Mindig azt mondom, 
hogy a barokk kor a mai gyereknek 
nagyon távol van időben, és stílus-
ban is. Nem onnan kellene időben 
hozzánk közelíteni, hanem éppen 
fordítva. A 21. századi zenei világ-
ból kellene lebontani mindent, és 
eljutni akár a legősibb zenéig.  Ezt 
a hatalmas zenei űrt nem lehet át-
lépni. 32 várost érintettem ezzel a 
turnéval, de mert nagyon költséges 
program, nehéz megtalálni az in-

tézményeket. Nagyon szeretem ezt 
csinálni, és azt érzékelem, hogy így 
szívesebben választják a zenét a fi-
atalok.  Meg-
érzik, hogy 
m i n d e n n e k 
az alapja a klasszikus zene, de mi-
lyen jó, hogy ebből kiindulva szüle-
tik egy jó jazz zongorista, vagy blu-
es zenész. Nagy vágyam, hogy ezt 
folytassam.

Mit tervez a 2019-es esztendőre? 

Nagyon nehéz nekünk, művészek-
nek január elsején. Mi mindig nul-
láról kezdünk, ki kell találni új dol-
gokat, és ehhez meg kell találni a 
támogatókat. Mi mindig legalább 
öten utazunk, és mert én zongora-
művész vagyok, kell egy jó zongora 
is színpadra. Szeretnék jövőre még 
egy új lemezt, előtte egy lemezbe-
mutató turnét még   a Sirokkóból. 
Most, hogy jöttem Sátoraljaújhely 
felé, egy nagyon jó ötlet kipattant 
a fejemből, Ez még titok, és még 
érlelődik. Tavasz környékén kide-
rül mi is az. Valószínű, hogy mara-
dok ezen az úton. Nagyon jó, hogy 
ezen az estén itt van velem Kris-
tóf fiam is, aki a ledfalakat irányít-
ja. Ez olyan megnyugtató számom-
ra, hogy nem is izgulok annyira. 
Ő szokta nekem mondani: Anya a 
te zenéd annyira jó, hogy azt csak 
szeretni lehet.

Az újhelyi közönség is így érezte 
ezen az estén, és a sikeres koncert 
végén hosszú tapssal hálálta meg 
az izgalmas zenei élményt.

KBK

AZ ÚJHELYI TÁJ INSPIRÁLTA A ZONGORAMŰVÉSZT

az egyre ellaposodó valóságshowk 
szereplőire, akik képtelenek önma-
gukat kifejezni, akik számára tár-
suk az egyik pillanatban még „test-
vér”, a másik pillanatban pedig 
már csak egy műveltető szóval el-
küldött senki. Tekintve, hogy át-
lagemberekről beszélünk, nem me-
hetünk el e mellett a jelenség mel-
lett, és igazat kell adnunk az egyik 
legnépszerűbb magyar publicista 

ironikus véleményének: „Mit tehe-
tünk, hogy gyermekünk elkerülje a 
villát? Törekedjünk arra, hogy leg-
alább ötszáz szavas szókincse le-

gyen – akkor jó eséllyel kiselejte-
zik a szereplőválogatáson.”
Múzeumpedagógusként is gyakran 
tapasztalom, hogy a foglalkozása-
inkon részt vevő gyerekeknek sin-
csenek szavaik kifejezni azt, ami 
velük történik, nincsenek szava-
ik az emberi kapcsolataikra. E mö-
gött természetesen állhat a kifeje-
zőkészség hiánya, de éppígy az is, 
hogy nincsenek megfelelő szava-
ik, végső soron pedig az, hogy fel-
felbukkan bennük a kérdés: Miért? 
Ennek mi értelme? Ki lenne kí-
váncsi arra, amit mi mesélünk ma-
gunkról?
Itt vissza is térünk oda, hogy több 
gondolathoz több szóra van szük-
ségünk, a több szó pedig több gon-
dolatot eredményez.
Törekedjünk hát arra, hogy önma-
gunk kifejezésének vagy mások 
megértésének ne a megfelelő sza-
vak hiánya, illetve ismerete vessen 
gátat!

Feczkó Ágnes
múzeumpedagógus

PIM – A Magyar Nyelv Múzeuma
Foto: HVG
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BÚCSÚSZÓ ÚJ ÉV KEZDETÉN

Két évfolyamon tanulnak már hallgatók a Miskolci Egyetem Sátoralja-
újhelyi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központjában. A két választha-
tó szak közül az Egészségügyi Kar képzése volt a népszerűbb, levelezős 
tanrendben már két évfolyamon tanulnak Sátoraljaújhelyen védőnők. A 
következő hetekben már a 2019/20-as tanév jelentkezéseit várják. 

A jelentkezési határidő 2019. február 15.
A kínálatban továbbra is megmaradt a Gépészmérnök és Informatikai 
kar Gépészmérnök Bsc géptervező specializációval. Nappali tanrend-
ben, akár duális formában is tanulhatnak itt a leendő gépész hallgatók. A 
duális oktatási forma előnye, hogy a helyi cégekkel köt szerződést a ta-
nuló, így a gyakorlati helye egyben a munkahelye is. 
Szintén megmaradt az Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és 
Prevenció alapszak védőnő szakiránnyal. Akárcsak az előző két évben 
így most is levelezős munkarendben hirdeti meg a kar az újhelyi képzést. 
Új lehetőségként az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány-
nyal is elindulhat a központban. Szintén levelezős tanrendben hirdette 
meg az egyetem ezt a képzést. Számítanak az egészségügyben dolgo-
zó középfokú végzettségű ápolókra, akik így helyben szerezhetnek dip-
lomát!

DIPLOMÁS ÁPOLÓ KÉPZÉS ÚJHELYBEN

Szeretettel köszöntöm Tisztelt Ol-
vasóinkat!
Az újesztendő eleje hagyományos 
alkalom arra is, hogy visszatekint-
sünk a magunk mögött hagyott 
évre. Mielőtt ezt megtenném, 
szükséges két, apró hibát korrigál-
nunk. Az újság 
2018/ 7. szá-
mában téve-
sen, az előző 
címmel jelent 
meg az írásom. 
Te rmésze te -
sen, a „Lélek-
nek erősítése 
megpróbálta-
tások idején” 
– témáról van 
szó. A másik 
helyreigazítás: 
a 2018/12.-es lapszámban bemu-
tatott képen, nem Kávéházy Kon-
rád látható, hanem PETYKÓ JÓ-
ZSEF századost ábrázolja a Kari-
katúra Albumból. 1914-ben ő volt 
a harctérre induló újhelyi honvéd 
zászlóalj egyik századparancs-
noka. Most pedig, az elmúlt idők 
munkájának összegzéseként, az 
Újhelyi Körképben megjelent ta-
nulmányaim bibliográfiáját sze-
retném közreadni.
Hadtörténeti témák, és Újhelyben 
szolgált katonák:
1. Amikor a huszár leszáll lováról 
(2012/8.) – HENNEBERG KÁ-
ROLY
2. Szolgálta hazáját karddal, ár-
vízi mentéssel és festőecsettel 
(2013./8.) – MIKLÓSI LAJOS

1. világháborús helytörténeti- ka-
tonai eseményeket feldolgozó cik-
kek:
1./ „Isten veletek” – „Győze-
lem, vagy halál!”- séta az első vi-
lágháborús Sátoraljaújhelyben. 
(2014./7. sz.)
2./ Békesség a Földön. … Kará-
csonyi, háborús gyertyafények 
Újhelyben (2014./12. és 2015/1. 
számok)
3./ A 65-ösök emlékezete Újhely-
ben (2016/3. sz.)
4./ „Feladom a levelem a Postá-
ra…”. Sátoraljaújhelyi üzenetek. 
küldemények a Nagy Háború ide-
jéből. (2017./5. és 2017./6. sz.)
5./ Kivágta a babot. (életkép a Ba-
rakk- kórházban). 2017/9. sz.
6./ Tintafoltok… háborús irka-la-
pokon. (Újhely iskolái a háború 
idején, 2017-/12. sz.)
7./ Háború tüzébe ment harangja-
ink (2018./1. és 2018./2. sz.)
8./ „Tűzön, vízen, asszonyon ne-
héz kifogni.”  - sátoraljaújhelyi 
Tűzoltóság története, tüzesetek, 
árvíz az 1. világháború idején Új-
helyben. (2018/5. sz.)
9./ Arcuk, mint megannyi titkos-
írású könyvlapok. (hadifoglyok 
Újhelyben) – 2018./6. sz.
 10./   Léleknek erősítése megpró-
báltatások idején. 2018. 7. és 10. 
sz.
11./   Mint, keserű kávéban a cu-
kor 2018/11.-12.
Mindez megtalálható a Körkép 

internetes formájában is, a Zemp-
lén TV honlapján. Arra kérem az 
érdeklődőket, hogy amennyiben 
hasznosítani tudják az írásaimat, 
használják fel a továbbiakban, hi-
szen ezért tettem közismertté. Ter-
mészetesen, a plagizálást elkerül-

ve, a szerző, és 
forrásmegjelölés 
feltüntetésével. 
Több mint, 12 éve 
kutatom szülővá-
rosom, Sátoral-
jaújhely katonai 
történetét. Annak 
idején kissé bosz-
szantott, hogy Új-
hely hadtörténeté-
ről, az itt élt, vagy 
eltemetett kato-
nákról, méltatla-

nul kevés szó esett. Megszerettem 
ezt a sok vesződséggel, nem ke-
vés fáradozással járó, időigényes, 
ugyanakkor szép és tanulságos 
munkát. Kinek van kedve pl. poros 
papírok között „bogarászni”? De 
ahogy egyre jobban haladtam a tár-
gyi tudásban, úgy tárult fel előttem 
egy ismeretlen, rendkívül érde-
kes, és izgalmas világ, annak sze-
replőivel együtt. Néha olyan volt, 
mint egy múltbeli „nyomozás”. 
Úgy tartja a mondás: „ronda, mint 
a világháború!”. Hát, igaz. Nekem 
mégis egyik „kedvencemmé” vált 
a háborús Újhely. Történeti mun-
káimból, mint oda nem valót, a po-
litikát (a napit főleg) kizártam. Az 
a véleményem, és sok esetben lát-
juk, ha valaki történelmi tényeket 
egyoldalúan, elfogultan kiragadva, 
politikát kever bele, azt nem szak-
maiságból, hanem manipulatív 
célból teszi. Egy-egy adatot, tényt 
csak akkor fogadtam el hitelesnek, 
ha több oldalról meg lehetett erő-
síteni. 
Nem szeretem az általánosításokat, 
de tény, hogy napjainkban a meg-
élhetés, gondjaink, és más egye-
bek miatt is kevesebb az érdek-
lődés múltunk iránt.  Persze, nem 
kell ezzel napi szinten komolyab-
ban foglalkozni. Vannak szórakoz-
tatóbb témák is. Az érdektelenség, 
közömbösség, vagy a visszajelzés 
hiányának vaskos falát sem köny-
nyű áttörni. Néha elég egy meg-
emlékezésen, vagy „jelmezes cere-
mónián” részt venni. De ha meg-
nézzük, mi mindenre fecséreljük el 
azt a kis időnket is? Tapasztaljuk, 
hogy fiataljaink nagy része kifeje-
zetten nem ismeri, és nem szereti 
a történelmet. Vajon az iskolai tör-
ténelemtanárok, család, múzeumi, 
levéltári szakemberek, vagy a mi 
hibánk ez? Lehet. Szerintem, vá-
rosunk megérdemli, hogy néhány 
percet, órácskát áldozzunk múltjá-
nak alaposabb megismerésére. Eh-
hez szerettem volna én is önzetle-
nül hozzájárulni. 
Az elmúlt, közel 7 évben, minden 
nehézség ellenére szerettem együtt 
dolgozni az Újhelyi Körképpel. Si-
került mindent megbeszélnünk, 
nagyon jó együttműködés alakult 
ki Kassai-Balla Krisztával. Már 

csak azért is, mert el kell ismerni, 
hogy mindig a nőknek van igaza! 
Nyilván, én sem értek egyet min-
dennel, ami a lapban megjelenik, 
de hát ezért van a véleménynyilvá-
nítás szabadsága. Egyébként is, a 
dolgok menetét nálam sokkal job-
ban tudják Újhelyben. Én a Kör-
képet mindig is színvonalas sajtó-
nak tartottam. Értékéből mit sem 
von le díjmentes terjesztése. Csak 
egy példát idézek. Amikor a Ba-
rakk- kórházas cikkemhez illuszt-
rációt kértem, a grafikus művész 
látni akarta, hogy milyen újságban 
fog megjelenni. Miután a neten 
megmutattam neki, meglepődve, 
de elismerően mondta: „egy kis-
városban ilyen tartalmas, szép új-
ság, ez igen!” Szívből kívánom, 

hogy ezután is így legyen, ehhez 
pedig erőt, egészséget! Köszönöm 
a Körkép munkatársainak, és több 
újhelyi barátomnak, ismerősöm-
nek, akik segítettek munkámban! 
Kívánok Boldog Új Éve mindenki-
nek! És még valamit, Arany János 
szavaival:
„ Legnagyobb cél pedig, itt, e föl-
di létben,
Ember lenni mindég, minden kö-
rülményben.”
Bár sok minden maradt még a tar-
solyomban, én most mégis, egy 
időre elköszönök kedves Olvasó-
inktól. Isten áldja Újhelyt, és min-
den békességben, jóakarattal élő 
lakóját!

Haraszti György ny. őrnagy

KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK: 

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

www.gepesz.uni-miskolc.hu
3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: +36(46)565-111 (17-79 mell.)
E-mail: dualisgeik@uni-miskolc.hu

Miskolci Egyetem
Egészségügyi Kar

http://ek.uni-miskolc.hu/
3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: +36(46)366-560 (26-68 mell.)
E-mail: kepzesek.ek@gmail.com
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Végy egy ismert embert, építs köré 
modern konyhát, és vedd rá, hogy 
főzzön valami finomat. Egy sikeres 
műsorhoz ezek a hozzávalók 
elegendők. A siker alapja persze 
az, hogy tudjuk, mi magyarok 
szeretünk enni. Nem vetjük meg 
a zsírosabb falatokat, de nyitottak 
vagyunk az újra is. Most indított 
rovatunkban régi ízek, és újítások 
egyaránt lesznek. 12 receptet 
ígérünk Önöknek. Az első saját 
családi gyűjtemény, és így az év 
első hónapjában még időszerű. 

MŰSORVÁLTOZÁS!
A Latabár Színház Bérletes sorozatában februárban a Spirit Színház 
Zorba, a görög előadása helyett a VERES1 Színház a Pletykafészek 

című bohózatát láthatja a közönség

2019.02.20. LATABÁR SZÍNHÁZ 
NEIL SIMON: PLETYKAFÉSZEK

2018-tól az egylakásos épülete-
ket nem keresik fel a kéménysep-
rő ipari szolgáltatást végző szak-
emberek, de a továbbra is ingye-
nes feladatot a lakóházak tulajdo-
nosai maguk megrendelhetik. A 
rendeletalkotó szándéka ezzel az 
volt, hogy a háztulajdonosok ma-
guk döntsék el, melyik időpont-
ban tudnak időt szakítani lakásuk 
és életük biztonságára. Egylakásos 
épületekre nem csak családi ház le-
het, de olyan többlakásos ingatlan 
is beletartozhat, amelyik nincs tár-
sasházként bejelentve, vagy lakás-
szövetkezetként regisztrálva. Sá-
toraljaújhelyen a Zemplén Idegen-
forgalmi Kft. Aszú Kéményseprő 
Részlege látja el továbbra is ezt a 
munkát. A vállalkozó úgy döntött 
munkatársai továbbra is felkeresik 
az ingatlan tulajdonosokat, és fel-
ajánlják a szolgáltatást, akit pedig 
nem találnak otthon, azokat szóró-
lapon tájékoztatják a lehetőségek-
ről.
A szilárd tüzelésű égéstermék el-
vezetők esetében évente egy alka-
lommal, gázüzemű berendezések-
nél két évente egy alkalommal té-
rítésmentes a kéményseprés. Nincs 
változás a társasházakat és lakó-
szövetkezeti ingatlanokat illetően: 
a kéményseprők továbbra is terve-
zett sormunka keretében, a meg-
ajánlott időben érkeznek és vizs-
gálják meg az épülethez tartozó 
égéstermék-elvezetőket. 

Nem mindenkinek ingyenes
A lakossági körön kívüli, azaz gaz-
dálkodó szervezethez tartozó in-
gatlanok – egyéni vagy társas vál-
lalkozások székhelyeként, telephe-
lyeként vagy fióktelephelyként be-
jegyzett ingatlanok – füstelveze-
tőinek ellenőrzését nem végzik el 
sormunkában az újhelyi kémény-
seprők sem. A jogszabály szerint 

ezekhez az ingatanokhoz meg kell 
rendelni az ellenőrzést, és a vizs-
gálatot díjfizetés ellenében végzik 
el. Farkas András az újhelyi ké-
ményseprők vezetője novemberi 
testületi ülésen számolt be a tevé-
kenységükről, amelyben kifejtet-
te a vállalkozóknak fel kell hívni 
a figyelmet, erre a változásra. Van-
nak, akik várták, a kéményseprők 
jelentkezését, és különösen igaz ez 
azokra a lakásokra, ahová vállalko-
zói tevékenység is be van jelentve, 
de egyben lakóház is.  A kataszt-
rófavédelem minden év decembe-
rében megküldi a kéményseprőcé-
geknek azoknak az adatait, akik-
nél vállalkozás van a nyilvántartá-
suk szerint. A kéményseprők pedig 
kötelesek visszajelzést küldeni év 
végén a katasztrófavédelemnek ar-
ról, mely otthonra bejegyzett vál-
lalkozások nem rendelték meg a 
seprést. Ez után a katasztrófavéde-
lem felszólítást küld a cégeknek, és 
akik ez után sem rendelik meg azt 
20 ezer forintos büntetést fizetnek 
a fizetendő díjon felül. 

Ha életveszélyes a kémény
Az ellenőrzés ingyenes a társashá-
zakban, mégis az újhelyi szolgálta-
tó is azt tapasztalja, nehezen jutnak 
be munkatársai egyes bérházakba. 
Az itt lakók talán nem is fogják fel, 
milyen veszélynek teszik ki magu-
kat és családjukat, ha nem ellen-
őriztetik égéstermék elvezetőiket. 
Igaz, ha életveszélyes kéményt ta-
lálnak a szakemberek (pl: egy ké-
ménytűz után a kémény füsttömör-
sége nem megfelelő), azt azonnal 
jelezni kell a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság felé, akik aztán a ké-
mény használatát megtiltják. Egy 
gyűjtőkéményt pedig, amit akár 
4-5 család is használhat, igen költ-
séges módon lehet helyettesíteni, 
gyakran nem is lehetséges – derült 
ki a szolgáltató novemberi beszá-
molójából.

KBK
 

Az újhelyi kéményseprők elér-
hetőségei:

Zemplén Idegenforgalmi Kft
ASZÚ KÉMÉNYSEPRŐ 

RÉSZLEGE 
Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 

5-7
Tel: 47/321-510, 47/523-402

TOVÁBBRA IS CSENGET A KÉMÉNYSEPRŐ

ÚJÉVI LENCSELEVES
Hozzávalók: 

•	 20 dkg lencse

•	 20 dkg savanyú káposzta

•	 1 közepes fej hagyma

•	 3-4 gerezd fokhagyma

•	 15 dkg sárgarépa

•	 1 babérlevél

•	 1kk ételízesítő

•	 10 dkg debreceni kolbász

•	 1 pár füstölt virsli

•	 1 ek liszt/rizsliszt

•	 2 dl tejföl

•	 só, bors, 1-2 ek. citromlé

Az előző este beáztatott lencsét feltesszük főzni. Beledobjuk a 
felaprózott répát, hagymafejet, fokhagymát, és babérlevelet. 
Félig lefedve puhára főzzük. Ez idő alatt a leöblített és 
felaprózott savanyú káposztát szintén puhára főzzük. A 
kolbászt, virslit felkarikázzuk és a káposztával ételízesítővel 
együtt a lencséhez adjuk. Összeforraljuk. A tejfölben és 
egy merőkanál levesben eldolgozzuk a lisztet/rizslisztet, és 
hozzáadjuk a leveshez. Kis ideig forraljuk. A végén sózzuk, 
borsozzuk, ízlés szerint savanyítjuk (ez a káposzta ízétől is függ) 
még egyszer felforraljuk. A leves többször melegítve egyre 
finomabb! Igazi újévi szerencsét hozó étel! 

Jó étvágyat hozzá! 

MI KERÜLJÖN AZ ASZTALRA?

ARRA KÉRJÜK ÖNÖKET, 
OSSZÁK MEG VELÜNK CSALÁDI 

RECEPTJEIKET! VÁRJUK 
AZOKAT FOTÓKKAL EGYÜTT AZ 

ujehlyikorkep@satoraljaujhely.
hu, vagy a zemplentv@zemplentv.

hu email címre. Februári 
számunkhoz február 5-ig várjuk 

receptjeiket.
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FUTNI JÓ
A Budapesti Sportiroda futónagyköveteként Piroska Krisztina és Kállai Krisztián 2014. február óta nyújt segítséget az egészséges életmód kialakí-
tásához, a sport, főként a futás életmódba építéséhez. A sátoraljaújhelyi csapathoz csatlakozó futók rendszeresen edzenek együtt, közösen utaznak a 
futóversenyekre, a futónagykövetek gyalog- és kerékpártúrákat is szerveznek! Rendszeresen részt vesznek a környéke és Szlovákiában megrende-
zésre kerülő, illetve a BSI által országszerte szervezett versenyeken, legnagyobb vállalásuk 4-6 fős csapatban az Ultarbalaton teljesítése, ahol a táv 
221 km. Számos sikertörténetről tudnak beszámolni, sok első félmaratonista és maratonista lehet büszke az eredményére és a közös munkára. A ver-
senyszervezésben is vannak tapasztalataik, hamarosan saját szervezésű versennyel lepik meg a nagyközönséget!
Minden vasárnap, a futók igényétől függően 10 vagy 12 órakor közös futás indul a város főteréről. A közös futások mindenki számára kényelmes 
tempóban zajlanak, a kisebb távot futók együtt indulnak a csapattal és erőnlétük függvényében választják meg a távot.  Következő jelesebb esemény 
a január utolsó hétvégéjére tervezett Yours Truly, ahol a csapat 25 km-t fut, természetesen bármilyen távra lehet csatlakozni. A futónagyköveteink 
várnak minden kezdő és haladó futót szeretettel!

Több éves hagyomány, hogy karácsony előtt a sátoraljaújhelyi lánglovagok gyűjtést hirdetnek az Erzsébet Kórház gyermekosztályának javára.  Idén 
sokan csatlakoztak az akcióhoz. Így a tűzoltók rengeteg játékkal tudták meglepni a kórházban gyógyuló gyerekeket, melyekből haza is vihettek a 
kicsik, a nagyobb része pedig az egészségügyi intézményben maradt. Együtt adományozott a tűzoltókkal az újhelyi börtön állománya, és az abban 
működő varroda. Olyan gyermektakarókat ajándékoztak az egészségügyi intézménynek, amelyeket a fogvatartottak illetve a cég külső munkavál-
lalói készítettek.

TŰZOLTÓAUTÓVAL ÉRKEZETT AZ AJÁNDÉK A KÓRHÁZBA

Piroska Krisztina
BSI Futónagykövet

Fotó: Kállai Krisztián


