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Áprilisban a helyi gazdasági élet 
legnagyobb meglepetését jelentet-
te be a Certa Kft vezetése. Hosszú 
egyeztető tárgyalást követően a sá-
toraljaújhelyi céget megvásárolta a 
FESTO AG cégcsoport. A német-
országi gyökerű, de világméretű 
vállalatcsoporttá fejlődött FESTO 
vezető szerepet tölt be az ipari au-
tomatizálás területén, termékei és 
szolgáltatásai 176 országban van-
nak jelen.  A biztos jövő reményé-
ben, a fejlődés érdekében vált meg 
tulajdonától Rudnay Lajos ügyve-
zető igazgató, aki 2000-ben vásá-
rolta meg az akkor igen nehéz kö-
rülmények között lévő gyárat, és 
Farkas Jánossal közösen jelentős 
termékszerkezet váltással vitte si-
kerre a Kft-t. 

„Egyszer mindenki életében eljön 
az a pillanat, amikor ki kell mon-
dani itt a vége. Nekem ez az idő 
most jött el. A döntésemben sokat 
segített, hogy az új tulajdonos biz-
tos jövőt hoz a cégnek. Ez a nem-
zetközileg elismert, tőkeerős válla-
lat nem csak a folytatást garantál-
ja, de meghagyja a cég egységét, 
és egy modern, fejlett technológiát 
is hoz Sátoraljaújhelyre.”

A németországi üzletemberek bíz-
nak a sátoraljaújhelyi cégveze-
tésben, Rudnay Lajos tanácsadó-
ként három évig segíti majd a ha-
tékonyabb átállást, Farkas János a 
Certa másik tulajdonosa továbbra 
is ügyvezetőként dolgozik majd a 
Kft-ben. 

„A FESTO AG igen komplex és 
nagyon összetett termékpalettá-
val dolgozik, ezért is van szüksége 
a budapesti gyára mellé egy saját 
öntödei vállalkozásra is. Ez azt is 
jelenti, hogy egy komoly fejleszté-
si időszak indul el a gyár életében. 
A Certa eddig 5 millió euró érték-
ben szállított a Festonak öntvény 
termékeket, a cég igénye 50 millió 
euró, ez azt jeleni, hogy meg kell 
négyszerezni a gyártási kapaci-
tásunka, ráadásul cél lenne, hogy 
nem csak öntvényeket, de kész ter-
mékeket is itt gyártsunk. Ezért ko-
moly váltási folyamat előtt állunk, 
így szerencsés, hogy a cég élére ki-
nevezett Dajka Ferenccel már sok 
éve ismerjük egymást, és most is 
együtt fogunk dolgozni. A Certa Kft 
neve megmarad, ahogyan a ket-
tős ügyvezetés is.” Dajka Ferenc a 
FESTO MAGYARORSZÁG bu-
dapesti gyárának operatív igaz-

gatója volt ko-
rábban, a német 
cégvezetés kér-
te fel arra, hogy 
a következő há-
rom évben vezes-
se az újhelyi gyá-
rat, és vigye si-
kerre a gyártási 
folyamatok váltá-
sát is igénylő fú-
ziót. „A FESTO 
AG 3,1 milliárd euró árbevételt 
ért el 2018-ban, több mint 30 ezer 
terméket gyárt, és az innováció és 
csúcstechnológia szempontjából 
is világvezető céggé vált. Az újhe-
lyi gyár 2018-ban a magyarorszá-
gi vállalat öntvényigényének 30%- 
át biztosította, a következő három 
évben az lesz a cél, hogy ne csak 
öntvények, de akár kész termékek 
is kikerüljenek innen. A széles ter-
mék kínálat átvétele, és a öntészeti 
termékek gyártásának növelése az 
egyik nagy kihívása a gyárnak, ezt 
is együtt irányítunk majd Farkas 
Jánossal.”

ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT

A Certa Kft történetében 2019 új 
mérföldkő, az elvárások, és a vál-
tás igénye nagy a gyárral szem-
ben. Sze-
rencsére 
a cégcso-
port élen 
jár a mű-
szaki ok-
tatás te-
r ü l e t é n 
is, így az 
i n n o v á -
ció és tu-
dás út-
ján az itt 

dolgozó embereknek is sok lehe-
tőséget nyújthatnak. Aki megné-
zi a FESTO AG internetes oldala-
it, az láthatja, hogy világszinten is 
jegyzik a céget a digitalizálás terü-
letén, a jövő gyártásának a megfor-
málásában már most vezető szere-
pük van A Festo Bionikai részle-
gén például már robot kengurut, 
vagy pókot is létrehoztak már. A 
tudás, és a jövő alakítása a válla-
lat sajátossága, és ezt nagyszerű le-
hetőségnek látja Szamosvölgyi Pé-
ter polgármester is. „Nagyon jó ér-
zés, látni, hogy egy ilyen világmé-
retű cég felfigyelt az újhelyi válla-
latra, azt gondolom ez a gyár min-
den dolgozójának sikere. Remény-
kedem abban, hogy a fúzió minél 
gyorsabban megtörténik, és az itt 
dolgozó emberek továbbra is meg 
tudják mutatni mire képesek.”

Sátoraljaújhely újabb területe-
in kezdődtek el az építkezésesek. 
Az egykori Majálispark területén a 
„Sátoraljaújhely öko-és kulturális 
turizmusának fejlesztése” című pá-
lyázati program keretében már el-
kezdődött a Vár Látogatóközpont 
kivitelezése. Az épület lesz a kiin-
dulópontja a sátoraljaújhelyi vár-
ra vezető túrának. A központba 21. 
századi technológia segítségével 
ismerheti majd meg a látogató az 
feltárás menetét, az erőd történetét 
és történelemben betöltött szerepét 
illetve a város históriáját. Az épü-
letben vizesblokk és ajándékpont 

áll majd a vendégek rendelkezésé-
re. Az épület azon túl, hogy turisz-
tikai információs pontként szol-
gál majd, kisebb rendezvényekre 
is alkalmas lesz. Az épülő látoga-
tóközpont környezetét is rehabili-
tálják. Parkolók épülnek, melyek 
több száz jármű befogadására lesz-
nek alkalmasak. A parkba vezető 
Oremus út teljes körű helyreállítá-
son esik át, illetve épül egy szer-
viz út a Májuskút utca felé. Miköz-
ben a Kopaszkán épül a látogató-
központ, a Várhegy tetején idén is 
folytatódik az ásatás és a feltárt fa-
lak konzerválása. Az elmúlt év leg-

nagyobb eredményeként a szakem-
berek feltártak a plató északi olda-
lán egy ép, faragott ajtókeretet il-
letve a háromszögletű torony alap-
ját. Ebben az esztendőben ezek 
környezetében folytatódik a mun-
ka. Idén már turistákat is fogadnak 
majd a Várhegyen szervezet for-
mában. Ehhez kapcsolódóan pal-
lórendszer épül, melyeken közle-
kedve biztonságosan megtekinthe-
tő az ásatás folyamata, és a feltárt 
falmaradványok. Információs táb-
lákat helyeznek ki, melyek szintén 
az erőd történetének megismerését 
segítik majd.
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ÚJHELYI MOZAIK
Egészségnap a Georgikonban

Az Európai Unió által támogatott pályázati program keretében alakult 
meg az Egészségfejlesztési Iroda Sátoraljaújhelyen. Az iroda a lakosság 
számára ingyenesen elérhető programokat szervez, melynek célja a meg-
előzés, és a betegségek korai felismerése, kiszűrése. A program egyik 
célcsoportja az ifjúság, akiket a legkönnyebben az iskolákban érnek el az 
iroda munkatársai. A legutóbb a  sátoraljaújhelyi görögkatolikus közép-
iskola egészségnapján a diákok és a pedagógusok megismerkedtek az 
iroda működésével és feladataival, valamint előadásokat hallgattak meg 
a testi-lelki egészségről, és különböző szűrővizsgálatokon is részt vettek.

Áprilisi ösztöndíjas
Géczi Boglárka a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakgimnázium tanulója 
lett Sátoraljaújhely polgármesterének áprilisi ösztöndíjasa. A fiatal lány 
az oktatási intézmény 6 osztályos gimnáziumi képzésének utolsó éves 
tanulója. Ballagása előtt néhány nappal vette át az elismerést. Boglár-
ka az iskolában töltött évek alatt mindvégig kimagasló, kitűnő tanulmá-
nyi eredményekkel rendelkezett, de a közösségi életben is aktív szerepet 
vállalt. Határozott célokkal rendelkezik, biológus szeretne lenni. Ennek 
megfelelően adta be egyetemi jelentkezését is.

Növekvő látogatószámok a Kalandparkban
2018-ban 247 ezer ember váltott jegyet a Zemplén Kalandpark valame-
lyik szolgáltatására. Ez az egy évvel korábbi látogatószámokhoz képest 
ez 16 ezer emberrel több. A létesítmény népszerűsítéséhez a Kaland-
park igyekszik olyan országos rendezvényekhez is csatlakozni, amelyek 
messze viszi a hírét az újhelyi szolgáltatásoknak. Ezen túl a fejlesztések-
re is odafigyelnek, mert tudják, a kalandozó turista kedvét csak az újdon-
ságokkal lehet fenntartani. Így hamarosan új attrakciók épülnek majd a 
Magas-hegyen, lesz egy lomkorona sétány, az extrém kerékpárosoknak 
épül egy downhill pálya, új libegőre cserélik a meglévőt, a korábbi ülő-
székes felvonó pedig átkerül a Magas-hegy és a Szár-hegy közé.

Felavatták felújított Hősök Temetőjét
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 108 mil-
lió 362 ezer forinttal támogatta a Hősök temetőjének rekonstrukcióját. A 
beruházás során 400 hadisír és a központi emlékmű újult meg, sétányo-
kat alakítottak ki, megújult a kapu, a sírkerthez vezető út, világítást ka-
pott a hősök temetője, de telepítve lett egy olyan érintőpaneles appliká-
ció is, mely lehetővé teszi a hősök temetője történetének megismerését, 
segítségével tájékozódni lehet a sírkertben nyugvó katonákról és meg le-
het tekinteni a temetőkönyvet.

Szakmák éjszakája
Két sátoraljaújhelyi középiskola a Trefort Ágoston Szakgimnázium és 
Szakközépiskola és a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakgimnázium is 
csatlakozott a Szakmák éjszakája országos programsorozathoz. A prog-
ramon eltérően egy hagyományos középiskolai nyílt naptól nem szóbeli 
tájékoztatás keretében ismertették meg a kínált szakképzéseket az általá-
nos iskolásosokkal és szüleikkel az oktatási intézmények, hanem játékos 
és interaktív foglalkozások keretében ki is próbálhattak egy- egy szak-
mát a gyerekek. A népszerű pályaorientációs rendezvény különlegessé-
ge, hogy nem a nyolcadikosokat célozza meg, hanem a fiatalabb 5-7. év-
folyamos korosztályt.

Szennyvíz derogáció
6 milliárd 50 millió forint áll rendelkezésre a „Sátoraljaújhely központú 
agglomeráció szennyvízelvezetése- és tisztítása” című projekt megvaló-
sítására. A program Sátoraljaújhely, Alsóregmec és Mikóháza települése-
ket érinti. A Környezet és Energia Operatív Program támogatásával meg-
valósuló beruházás keretében Sátoraljaújhelyben több mint 10 kilomé-
ter hosszan választják szét a közös csapadék és szennyíz-elvezető rend-
szereket és modernizálják a szennyvíztisztító telepet. Itt olyan technoló-
giát alakítanak ki, ami a tisztítás során keletkező végtermék hasznosítá-
sát is lehetővé teszi. 

László Mária
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HÍREK RÖVIDEN
Közlekedik a család

Az Országos Rendőr Főkapitány-
ság - Országos Baleset Megelőzési 
Bizottság szakmai támogató part-
nereivel együtt idén is meghirdette 
a „Közlekedik a család” elnevezé-
sű közlekedésbiztonsági vetélke-
dőt. A versenyen a jelentkezőknek 
KRESZ, műszaki és elsősegély 
nyújtási ismereteikről kell számot 
adniuk, elméleti és ügyességi fel-
adatokon keresztül. A több fordu-
lós vetélkedő területi versenyét a 
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitány-
ság bonyolította le Mikóházán.

Marketing vezető egy nagy autó-
vállaltnál, katonatiszt, politikai ta-
nácsadó, gyermekorvos, ügyész, 
külkereskedő, és egy máig Ame-
rikában élő ügyvezető igazgató – 
egykori Rotary cserediákok tartot-
tak előadást április végén a Rotary 
Club Sátoraljaújhely és a Polgár-
mesteri Hivatal meghívására. A ta-
lálkozó a 2017-ben elindított so-
rozat része volt, amelynek célja, 
hogy bemutassa, a Rotary világ-
szervezet tagjai mennyire támogat-
ják a helyi társadalmat, és meny-
nyi sikeres ember él közvetlen kör-
nyezetünkben. A nők és férfiak 
a Rotaryban és a közéletben után 
most olyan emberekkel találkoz-
hattak az érdeklődők, akik a RC 
Sátoraljaújhely jóvoltából egy tel-
jes évet töltöttek idegen ország-
ban egészen fiatalon, és ez egyben 
életük legmeghatározóbb idősza-
ka is volt. Az előadók bemutatták 
hol, melyik földrészen, milyen vá-
rosban, és milyen emberek között 
éltek, és mit tanultak a idegen or-

szágban töltött időszak alatt. Dr. 
Végső Aranka, gyermekorvos: A 
Rotary cserediák évem után orvo-
si tanulmányaim alatt is arra töre-
kedtem, hogy más ösztöndíjakat ki-
használva tanulhassak, dolgozhas-
sak külföldön. Soha nem terveztem 
azt, hogy más országban éljek, de 
néhány hónapig szívesen kipróbál-
tam, tapasztaltam, élményeket sze-
reztem, amit mindenkinek ajánlok. 
Óriási nyitottságot, és elfogadásra 
való készséget tanulhat vele az em-
ber. A cserediák program az egyik 
legsikeresebb programja a Rotary 
Clubnak Sátoraljaújhelynek. Több 
mint félszáz diák jutott ki külföld-
re 1995-óta, és legalább ennyi töl-
tött el zempléni fogadócsaládoknál 
egy-egy évet.  A sátoraljaújhelyi 
befogadó családok ugyanúgy, mint 
ez idő alatt külföldön élő gyerme-
keik sokat tanultak más kultúrák-
ról, nem beszélve arról, hogy min-
denki hozzá tett valamit a külföldi 
fiatal Magyarországról alkotott ké-
péhez.

Új magasból mentő jármű 
Sátoraljaújhelyben

Új magasból mentő szerét is beve-
tette a Sátoraljaújhelyi Tűzoltó Pa-
rancsnokság a Kossuth lajos Mű-
velődési Központban tartott gya-
korlatán. Az IVECO MAGRIUS 
jármű akár 14 méter magas épü-
leteknél is használható mentési és 
tűzoltási feladatokhoz. A modern 
gépjármű létrahíd üzemben 20,5 
méter távolságot képes áthidal-
ni, rendelkezik egy számítógép ál-
tal vezérelt stabilitási programmal, 
ami a működés közbeni kilengést 
csökkenti, a mentőkosár három fő 

befogadására alkalmas, vízágyúja 
elektromos vezérlésű, a kezelőál-
lásokból távirányítással kezelhető.

Fiatalok Ösztöndíjpályázata
Újra pályázhatók a sátoraljaújhelyi 
önkormányzat tanulmányi ösztön-
díjpályázatai. Összesen négy kor-
csoportban már általános iskola 
ötödik osztályától egészen az egye-
temi, főiskolai hallgatókig számít-
hatnak plusz támogatásra a nyerte-
sek öt hónapon keresztül. Részle-
tek a város honlapján önkormány-
zat, hirdetmények fül alatt. Beadá-
si határidő: május 22. 

Minősültek
Sátoraljaújhely mindkét néptánc 
csoportja részt vett a Néptánco-
sok Területi Bemutató Színpadán, 
Nyíregyházán. A Martin György 
Néptáncszövetség által megszer-
vezett minősítő találkozón a zsű-
ri, részletes szakmai értékelés mel-
lett három címet ítélt oda. Emlék-
lappal, nívódíjas együttesként és 
kiemelt nívódíjas együttesként tá-
vozhattak a versenyzők. A Hegy-
alja Népi Együttes és a Zemplén 
Táncegyüttes is nívódíjat kapott. 
Gratulálunk a táncosoknak!

ROTARY CSEREDIÁKOK A VILÁGBAN
FÜZI CSABA 
soros elnök: A 
Rotary Világ-
szervezet min-
dig biztonságot 
ad, legyen bár-
hol a világon a 
fiatal, a mögötte 
lévő klub tagja-
ira mindig szá-
míthat. Ahogy az 
előadásokon is 
elhangzott a fi-
atalok sokszor 
olyan helyekre jutottak el, ahová 
lehet még egy átlag amerikai sem, 
és ez nálunk is igaz, az itt élő kül-
földi fiatalnak igyekszünk megmu-
tatni mindet hazánkból, közben pe-
dig mi is tanuljuk, tapasztaljuk az 
Ő kultúráját, és ezáltal elfogadób-
bak leszünk. 

Az előadásokban egy valami kö-
zös volt, minden egykori cseredi-
ák élete nagy lehetőségének tartot-
ta Rotarys évét, valamennyien ki-

válóan megtanultak angolul, sőt a 
többség a befogadó ország nyel-
vét is megtanulta. Sokan ez köve-
tően más nemzetközi tanulmányi 
ösztöndíjakat is elnyertek, esetleg 
külföldön éltek, vagy élnek ma is. 
A teremben lévő fiatalokat mind-
annyian bíztatták éljenek a lehe-
tőséggel, és pályázzanak a Rotary 
hosszú és rövid utas lehetőségei-
re, mert ez a kaland sikeres jövő-
jük egyik alapja lehet.

KBK

Sátoraljaújhelyen is van már le-
hetőség elektromos autók töltésé-
re. Az e-Mobil Elektromobilitás 

Nonprofit Kft. a városban is tele-
pített egy töltőállomást, amit egy-
szerre két autós is tud használni.  

Ország-
s z e r -
te egyre 
több he-
lyen el-
érhető ez 
az ingye-
nes szol-
gál tatás 
a zöld 
rendszá-
mos au-

tósoknak, akik gyorstöltővel 2-3 
óra alatt, villámtöltővel fél óra 
alatt tudják feltölteni járműveik 
akkumulátorait. A beruházást az 
e-Mobil  fizette, a céget a Nem-
zetgazdasági Minisztérium hoz-
ta létre, feladatuk pedig, hogy mi-
nél szélesebb körben alakítsanak ki 
töltőállomás hálózatot, ezzel segít-
ve az innovációt, és a környezettu-
datosabb közlekedést. Dankó Dé-
nes alpolgármester szerint a töltő-
állomás létesítése nemcsak a helyi 
elektromosautó-tulajdonosoknak, 
hanem az ilyen modern járművel 

városunkba látogatók számára is 
fontos, így nem volt kérdés, hogy 
az önkormányzat támogatta a be-
ruházást, és örömmel adott helyt 
az oszlopnak. Ez az intézkedés to-
vább ösztönzi az elektromos gép-
járművek elterjedését, amelyek vá-
sárlására magánemberek és intéz-
mények is támogatást igényelhet-
nek. Egy környezetkímélő autó be-
szerzésén a sátoraljaújhelyi pol-
gármesteri hivatal is gondolkodik 
– tette hozzá az alpolgármester. 

KBK

ZÖLDEBB JÖVŐ
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130 millió forintos költséggel kö-
zösségi ház létesült Sátoraljaúj-
helyen a halmozottan hátrányos 
helyzetű családok számára. A lé-
tesítményt május 7-én Wáberer 
György, a Wáberer Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke avatta fel Le-
hel Lászlóval, a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet elnök-igazga-
tójával közösen. A 315 m2 alapte-
rületű épületet az adományozó fel-
szerelte a higiénés, nevelési és kul-
turális szolgáltatások nyújtásához 
szükséges minden modern beren-
dezéssel. Az intézményben kony-
ha, mosókonyha, oktatótermek 
kaptak helyet, a gyerekek számá-
ra játszószoba, a fiataloknak ol-
vasó-, valamint számítógépes ka-
binet, a továbbtanulni vágyók és 
az érdeklődők számára oktatóte-
rem került kialakításra. A beruhá-
zás és a működtetés minden költ-
ségét a Wáberer Alapítvány fedezi, 
a nevelési és felzárkóztatási célok 
megvalósításá-
ra az alapító a 
Magyar Öku-
menikus Se-
gélyszerveze-
tet kérte fel. A 
segélyszerve-
zet munkatár-
sai baba-mama 
klub, sportfog-
lalkozások, fej-
lesztő- és játék-
foglalkozások, 

illetve családi rendezvények for-
májában tervezett közösségi prog-
ramok mellett, a 2019-es tanév ide-
jére korrepetálással és terápiás fog-
lalkozásokkal is segíteni kívánják 
a rászoruló családokat. A sátoralja-
újhelyi születésű Wáberer György 
az avatás alkalmából kijelentette: 
hisz abban, hogy a reális lehetősé-
gek megteremtésével és megfele-
lő szakmai támogatással a halmo-
zottan hátrányos helyzetű embe-
rek kitörhetnek a mélyszegénység-
ből és olyan teljesítményeket ér-
hetnek el, amelyekre büszke lehet 
szülőföldjük. Szamosvölgyi Péter 
Sátoraljaújhely polgármestere rá-
mutatott: reméli, hogy az őszinte, 
jószándékú kezdeményezés értő 
emberekre talál és meg is becsü-
lik majd ezt a segítséget, valamint 
azokat a lehetőségeket, melyeket 
ez a létesítmény nyújt, s a program 
eléri célját.

Fotó: Fekete Dániel/MÖS

WÁBERER HÁZ

Május a vérnyomásmérés hónapja, 
ezért a Sátoraljaújhelyi Egészség-
fejlesztési Iroda is a vérnyomás-
mérés fontosságára, a magas vér-
nyomás kezelésére hívja fel a fi-
gyelmet. Három és fél millió em-
ber küzd magas vérnyomással Ma-
gyarországon, melynek okai kö-
zött az öröklött hajlamon kívül 
életmódbeli tényezők is vannak 
pl. rendszeres fizikai aktivitás hi-
ánya, dohányzás, nem megfelelő 
táplálkozás. A vérnyomás értéke 
az életkor előre haladva növekszik 
ugyan, de a fiatalabbak sem ké-
nyelmesedhetnek el a témát illető-
en, mert az adatok minden korosz-
tályt érintenek. Bizonyított, hogy 
minél alacsonyabb a vérnyomás, 
annál kisebb az esély a stroke-ra, 
szívelégtelenségre, veseelégtelen-
ségre vagy szemészeti betegség-
re. A vérnyomásmérés során 3 adat 
kerül rögzítésre. Az első szám, a 
szisztolés érték azt jelöli, hogy mi-
lyen nyomás uralkodik az erekben 
akkor, amikor a szív összehúzó-
dik, és az érrendszerbe pumpálja a 
vért. A második, a diasztolé, azt a 
legkisebb nyomást mutatja a rend-
szerben, ami a szív elernyedt, ella-
zult állapotában, két szívizom ösz-
szehúzódás között mérhető. A har-
madik szám a pulzusszám, ami a 
percenkénti összehúzódások szá-
mát mutatja. A vérnyomás optimá-
lis, ha 120/80 Hgmm-t nem halad-
ja meg. Emelkedett-normális vér-

nyomás a 130-139 közötti szisz-
tolés és/vagy 85-90 közötti diasz-
tolés érték. Ettől magasabb érté-
keknél kóros, magas vérnyomásról 
azaz hypertoniáról beszélhetünk, 
melyek besorolása a következő:

1. fokozat: Enyhe hypertonia: 
140-159 szisztolés és/vagy 
90-99 diasztolé

2. fokozat: középsúlyos 
hypertonia: 160-179 szisz-
tolés és/vagy 100-109 di-
asztolé

3. fokozat: súlyos hypertonia: 
180 feletti szisztolés és/
vagy 100 feletti diasztolé

A leghitelesebb eredményt a leg-
régebbi vérnyomásmérési techni-
kával, a higanyos vagy órás mód-
szerrel kapjuk, ahol a mandzsetta 
és a fonendoszkóp együttes hasz-

nálatára van szükség. Leginkább 
egészségügyben használatos mód-
szer, hiszen egyedül nehezen ki-
vitelezhető. Otthon is használha-
tó eszközök közül a felkarra he-
lyezhető vérnyomásmérők ered-

ményei közelítik 
meg leginkább a 
pontos értéket. A 
csuklóra helyez-
hető vérnyomás-
mérők valamint 
a telefonos app-
likációk segítsé-
gével mért vér-
nyomás adatok 
pontatlanságuk 
miatt nem hite-
lesek. Az otthon 
végzett mérések 

hatékonyabbá teszik a hypertonia 
diagnosztizálását és kezelését is. 
Az otthoni vérnyomásmérés bár 
széles körben elterjedt, gyakran 
végzett folyamat mégis érdemes 
az alapszabályokat újra áttekinte-
ni, hogy megfelelő, „szakszerű” 
értéket kapjunk, ami valódi tám-
pontot jelent kezelőorvosunk szá-
mára. A mérést megelőző fél órá-
ban ne fogyasszunk koffeint, ne ci-
garettázzunk, és ne végezzünk ak-
tív testmozgást! Ugyancsak kerü-
lendő a mérés, ha pszichés terhelés 
alatt állunk, mert a fokozott lelki 
állapot is emelkedett vérnyomást 
eredményezhet! A mérést nyugal-
mi helyzetben töltött 5 perc után 

ülő testhelyzetben végezzük, köz-
ben a hát és az alkar legyen kényel-
mesen megtámasztva! A lábainkat 
ne tegyük keresztbe, ne beszélges-
sünk! A mandzsetta méretére is fi-
gyeljünk, mert nagy karkörfogat 
esetén az artéria összenyomására 
nagyobb nyomásra van szükség, 
ami jelentős eltérést eredményez 
a mérés során. A legtöbb man-
dzsettán fel van tűntetve mekkora 
karkörfogathoz használható, ezért 
vásárlás során győződjünk meg ar-
ról, hogy megfelelő-e számunkra. 
A mandzsettának szívmagasság-
ban kell lennie, a karizomzat ne le-
gyen megfeszítve. Vegyük le a pu-
lóvert, inget mert ha ujját szoro-
san feltűrjük olyan, mintha még 
egy mandzsetta lenne rajtunk, ami 
szintén pontatlan eredményhez ve-
zet. Az eredményeket vezessük 
naplóban, ami segítségül szolgál a 
terápia megtervezésénél.

Sátoraljaújhelyi Egészségfejleszté-
si Iroda munkatársai

MAGAS VÉRNYOMÁS - MIKOR KEZDJÜNK EL AGGÓDNI?

Már nem sokáig kell balesetve-
szélyesen az úttesten közlekednie 
a Károlyfalván élőknek a telepü-
lés és a 37-es főút között. A „Sá-
toraljaújhely Város fenntartható 
közlekedésfejlesztése” című pro-
jekt keretében épül meg az a két 
funkciós kerékpárút, mely hozzá-
járul ahhoz, hogy a településrész 
lakói könnyebben el tudják érni a 
már meglévő bicikliúton Sátoralja-
újhelyt és Sárospatakot, mint fog-
lalkozatási központokat, másrészt 
a gyalogosok a 37-es számú úton 
található tömegközlekedési megál-
lókat biztonságosabban megköze-
líthessék. Új aszfaltburkolatot kap 
majd a bekötő út is. Ez a pályáza-
ti program tartalmazza a Kossuth 

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS
Tömb belsőben található parko-
ló felújítását. A munkálatok május 
13-án kezdődtek. A kivitelező az 
alépítmények elkészítésével kez-
di a munkát, majd szilárd burkola-
tot kap a parkoló. A beruházás első 
időszakában egyáltalán nem hasz-
nálható a terület, de a munkálatok 
előrehaladtával szakaszosan visz-
szaadják azt az autósoknak. A kivi-
telezés véghatárideje augusztus 15.

László Mária
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A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁRA

A magyar költészet napját 
Magyarországon 1964 óta 
április 11-én, József Attila 
születésnapján ünnepeljük. 
Azóta minden évben ekkor 
programok sorával emléke-
zünk művészeinkre. A Ma-
gyar Nyelv Múzeuma ha-
gyományos, Teremtő anya-
nyelv című szavalóverse-
nyével tisztelgett a magyar 
líra előtt 2019 áprilisában.

A Magyar Nyelv Értelmező Szó-
tára szerint a vers nem más, mint 
a nyelvi előadásnak kötött, ritmu-
sos, ütemekből (verslábakból) álló 
formája; sorai rendszerint szabá-
lyos lejtésűek, gyakran rímesek, 
és általában versszakokat alkot-
nak. A szótár kellően összefoglal-
ja, milyen ismertetőjegyei vannak 
egy versnek, de amiért valójában 
fontos számunkra egy lírai alko-
tás, az kimarad a meghatározásból. 
A vers egy jól felépített „történet”, 

KÖNYVAJÁNLÓ
A Kenyában született angol 
Philippa Gregory 18. századi iro-
dalomból doktorált, valamint tör-
ténelmi tanulmányokat végzett, 
így kezdett történelmi regények 
írásába. Nemzetközileg ismertté 
és rendkívül népszerűvé 2001-ben 
megjelent regényének, A másik 
Boleyn lánynak köszönhetően vált.                                                                                                                    
A történelmi romantikus regények 
egyik koronázatlan királynőjé-
nek könyvsorozatai nem ismeret-
lenek az olvasók számára. A soro-
zat- melynek darabjai önálló törté-
netekként is megállják helyüket- 
főhősei mind a korszakban szere-
pet játszó, vagy fontossá váló nők, 
akik a maguk eszközeivel próbál-
ják meg alakítani a történelem me-
netét. A kor, melyről Az utolsó Tu-
dor szól, egyszerre félelmetes és 
izgalmas. Aki kézbe veszi a re-
gényt, olyan szerzővel találkozhat, 
akinek részletes ismerete van arról 
a korszakról, amelyet megelevenít. 
Ezáltal tudja szórakoztatóan és iz-

galmasan bemutatni az intrikákat, 
a sorsdöntő fordulatokat, megfele-
lő pillanatban előtérbe helyezni a 
mellékszereplőket, akik mind va-
lódi történelmi ala-
kok, és hiteles egyes 
szám első szemé-
lyű könyvet írni. A 
trónért és a hatalo-
mért mindent meg-
tesz egy uralkodó, 
különösen I. Erzsé-
bet. A Tudor- házból 
származó királynő-
nek nem volt köny-
nyű fiatalkora, hi-
szen édesanyját le-
fejezték, apja faty-
tyúnak nyilvánítot-
ta, nővére bezáratta 
a Towerbe, így mire 
megkoronázták, már nem bízott 
senkiben és mindenhol árulást lá-
tott. Ennek az árát pedig unokatest-
vérei, a Grey-lányok fizették meg. 
A három lány a család hatalmas 

házában él. A komoly Jane a köny-
vek szerelmese, Katherine imád-
ja az állatokat és a ruhákat, a tör-
pe növésű Marynek hatalmas aka-

ratereje van. Az idill 
összetörik, amikor 
Edward király meg-
hal, és a politikai 
zűrzavarban a szü-
lők királyi rangra 
emeltetik Janet. A fi-
atal lányt akarata el-
lenére megkoronáz-
ták, de a nemesség 
nem támogatta, csu-
pán néhány napig 
ült a trónon. Esé-
lye volt elkerülni a 
vérpadot, ha megta-
gadja protestáns hi-
tét, de nem tette, így 

16 évesen a hóhérbárd lesújtott rá. 
Halála után húgait a trónra lépő Er-
zsébet udvarhölgyekké nevezte ki- 
hogy szemmel tarthassa őket- ők 
pedig meghúzódtak az árnyéká-

ban, mígnem szerelmesek lettek, 
titokban férjhez mentek, amellyel 
kivívták a királynő haragját, hi-
szen nem volt mindegy, szülnek-e 
örököst, mert ők voltak az utolsó 
Tudor-hercegnők. Katherine két fi-
únak adott életet mielőtt elemész-
tette a házi őrizet és a családjától 
való elszakítottság. Maryről nem 
nagyon szólnak a krónikák, pedig 
különleges egyéniség volt, aki még 
a 120 cm magasságot sem érte el. 
Bátor asszony volt, aki túlélte a vi-
haros éveket, férjétől elszakítva, 
szabadságában korlátozva. A hata-
lom magányossá tesz, ezt Erzsébet 
és a Grey-lányok egyaránt megta-
pasztalhatták. Aki korábban szö-
vetséges volt, saját boldogulása ér-
dekében halálos ellenséggé válhat. 
Az utolsó Tudor-ban benne van 
mindaz, ami egy középkori udvar-
ban játszódó történettől elvárható: 
szerelem és ármány, hűség és áru-
lás, hatalomvágy, miközben a sze-
repek változnak.

Philippa Gregory: Az utolsó Tudor

olykor tele humorral, olykor ko-
morsággal, de bármilyen hangula-
tot is áraszt, mindenképp egy egy-
szerűnek tűnő, különös játék: játék 
a nyelvvel, a szavakkal, de legin-
kább az író közös játéka az olvasó-
val vagy hallgatóval. Nem pusztán 
szavak, hanem képek és hangok 
sokasága, olyan képeké és hango-
ké, melyek velünk történnek nap-
ról napra, melyek egy-egy eltűnő 
pillanat apró részleteit mesélik el 
minden tulajdonságát tisztán meg-
ragadva. Minden vers rólunk szól. 
Ezért a tisztelet azoknak, akik a 
legnagyobb érzékenységgel, a leg-
alkalmasabb formára és ritmusra 
alkottak kiemelkedőt és maradan-
dót, s így nemcsak a jelennek, ha-
nem az utókornak is mesélik, mi-
lyenek és mennyire hasonlóak va-
gyunk mi, emberek.

Költőinket ünnepelve kiemelten 
emlékezünk 2019-ben a 100 éve 
elhunyt Ady Endrére, a 30 éve el-
hunyt Weöres Sándorra és a 70 éve 
született Nagy Gáspárra. 

„A jó vers élőlény, akár az alma,
ha ránézek, csillogva visszanéz,
mást mond az éhesnek s a jólla-
kottnak
és más a fán, a tálon és a szájban,
végső tartalma, vagy formája nincs 
is,
csak él és éltet.” 
Weöres Sándor

Abauji Nikoletta
múzeumpedagógus

PIM – A Magyar Nyelv Múzeuma

    

SZENtéj 
HKM – Pünkösd a hegyen 

Sátoraljaújhely, Szár-hegy 

2019. június 8-9. Pünkösd éjszaka 

dicsőítés • szentmise • tanítás • tanúságtétel   
szentségimádás • Szentlélekhívás • sok ima 
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www.szentej.hu 

 
 

Meghívó 
 

A Kazinczy Ferenc Társaság szeretettel meghív 
minden kedves érdeklődőt  
a 90. Ünnepi Könyvhét és  

a 18. Gyermekkönyvnapok keretében 
megrendezésre kerülő 

„Újhelyi Könyvünnep”-re 
 

Időpont: 2019. június 15. (szombat) 
13.00-től 18.00-ig 

 
Helyszín: Sátoraljaújhely, Főtér 

 
(Rossz idő esetén esőhelyszín: Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, 3980 

Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 8.) 

 
Résztvevő könyvműhelyek: 

Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület (AZÉRTKE), Sátoraljaújhely 

Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely 

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár 

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak 

Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely 

Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma, Sátoraljaújhely-Széphalom 

Rongykutya Könyvesbolt, Sátoraljaújhely 

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei – Tiszáninneni Református 

Egyházkerület Hernád Kiadó 

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak 

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 

Előzetes program 
13. 00.: A kiállítók standjai megnyitnak az érdeklődők számára.  

14. 00.: A rendezvényt hivatalosan megnyitja: Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere 

Köszöntőt mond: Nyíri Péter irodalomtörténész, múzeumigazgató (PIM – A Magyar Nyelv 

Múzeuma), a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke 

13.00. – 18.00.: Könyvvásár, Foglalkozások a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc 

Múzeum, a PIM – A Magyar Nyelv Múzeuma és a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár pavilonjainál 

(könyvszobrász bemutató) 

14.15 – 15.00.: Vezetéssel egybekötött ingyenes levéltárlátogatás az egykori Zemplén Vármegye 

Levéltárában (MNL BAZML Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára, tartja: Oláh Tamás főlevéltáros, 

osztályvezető) 

14.30. – 15.00.:  Kamishibai papírszínház meseelőadása kicsi (és nagy) gyerekeknek (Dankó Aliz, 

Rongykutya Könyvesbolt, Sátoraljaújhely) 

15.30 – 16.00.: Térzenei flashmob, a Lavotta János Művészeti Iskola művésztanárainak 

előadásában 

16.30. – 17.00.:  Kamishibai papírszínház meseelőadása kicsi (és nagy) gyerekeknek (Dankó Aliz, 

Rongykutya Könyvesbolt, Sátoraljaújhely) 

 

(A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.) 



6 2019. XXVIII. évf. 5. sz. ÚJHELYI KÖRKÉP

IN MEMORIAM MOLNÁR PÁL (1945-2019)
Tisztelt Emlékező Hallgatóim!
Kedves Zenebarátok!
Amint az a jelenlévők számára bi-
zonyára ismeretes, ebben a hang-
versenyévadban zenei rendezvé-
nyeinkkel a városi szimfonikus ze-
nekar megalapításának 60. évfor-
dulójára emlékezünk. Számon tart-
juk a nemes áldozatot vállaló elő-
döket és a Lavotta-szimfonikusok 
tagjai tudásuk legjavát nyújtva az-
óta is töretlenül szolgálják a megye 
egyetlen nem hivatásos együttese-
ként nemcsak a térség zenei életét, 
hanem a verbunkos zenei stílus áll-
hatatos közvetítésével, kutatásá-
val, valamint a Magyar Verbunkos 
Zene CD-sorozattal a hazai zene-
tudomány eredményeihez is folya-
matosan hozzá járulnak.
A zenekar hat évtizedes történeté-
ben kétség kívül volt egy arany-
kor, amely Molnár Pál karmes-
teri tevékenységéhez fűződik. A 
Rastattban élő zeneművész re-
génybe illő megtalálását ebben az 
időben égi hatalmak is segítették. 
A Lavotta János Művészeti Isko-
la 1998-ban fennállásának 40. év-
fordulóját készült megünnepelni, 
amikor az intézmény igazgatója a 
már meglévő holland (a frieslandi 
Franeker), valamint a felvidéki 
– Pusztafödémes, Királyhelmec, 
Nagykapos, Tiszacsernyő – ma-
gyar-magyar kapcsolatát egy né-
metországi zeneiskolával kívánta 
bővíteni. Popovics Ágnes, a mű-
vészeti iskola zongoratanára 1997 
nyarán éppen ungvári barátnőjé-
hez, Dóri Katalinhoz készült a Ba-
den-Badenhez közeli Rastattba, 
akitől az intézmény vezetője tudo-
mást szerzett arról, hogy a városi 
zeneiskola igazgatója magyar hon-
fitárs. Az addig ismeretlen kollé-
gához így jutott el az első Lavotta-
CD a monográfiával egy bemutat-
kozó levél kíséretében. A jubileu-
mi tanév kezdetén Molnár Pál hí-
vott fel Rastattból és első kérdése 
így hangzott: „János, hogy a csu-
dában találtatok rám, aki egyko-
ron a sátoraljaújhelyi zeneiskolá-
ban kezdtem zongorázni Adél né-
ninél (Asztalos Béláné) és zene-
szerzésre pedig Ujj Viktor Géza 
(az intézmény első igazgatója) ta-
nított?” Mint szalmakazalban a 
tű, úgy került elő a nagyvilágból a 
Bodroghalmon nevelkedett Molnár 
Pál. A művészeti iskola jubileumán 
– munkahelyi elfoglaltsága miatt – 
ugyan nem vehetett részt, azonban 
egy évre rá, 1999. május 24-én a 
40 éves Zempléni Szimfonikus Ze-
nekar ünnepi hangversenyét már ő 
vezényelte. A zene- és iskolatörté-
neti eseményről készült egy kép, 
amelyen egyszerre látható, a múl-
tat, jelent s jövőt mintegy megsze-
mélyesítve: Ujj Viktor Géza, Szat-
mári György, a zeneiskola és a ze-
nekar volt igazgatói, karnagyai, az 
egykori növendék és a Lavotta-
szimfonikusokat ezután éveken át 
vezénylő Molnár Pál, valamint a 
regnáló igazgató, koncertmester 
Dombóvári János. A hangverseny 

sikere, a megtapasztalt közös él-
mény nagy tervek elindítójának bi-
zonyult: a zenekar meghívást ka-
pott a Rastatt város főzeneigazga-
tója által szervezett EUROTREFF 
fesztiválra 1999-ben. A három 
hangversenyből álló turné külön-
legességét az adta, hogy a fesz-
tivál záróhangversenyén Molnár 
Pál vezényletével megszólalta-
tott Beethoven Karfantázia című 
oratorikus művében, a szimfoni-
kus zenekar gerincét a sátoraljaúj-
helyi muzsikusok adták. Ugyanek-
kor egy másik helyszínen a hang-
verseny kez-
detéig volt 
még any-
nyi idő arra, 
hogy Mol-
nár Pállal és 
feleségével, 
Á g n e s s e l 
hármasban a 
közös jövőt 
valóban meghatározó beszélge-
tés során egyeztessünk. Az együt-
tes művészeti vezetője már a mil-
lenniumi év programját ismertet-
te, amelyben központi szerepe volt 
a Magyar Verbunkos Zene-sorozat 
második CD-je elkészítésének. Eb-
ben pedig a rendkívüli feladatot az 
első magyar kantátának, Mosonyi 
Mihálynak a Kazinczy: Tisztulás 
ünnepe az Ungnál 886. esztendő-
ben című versére, nagy létszámú 
zenekarra, kórusra, valamint szop-
rán, tenor és basszus szólóének-
re írt zeneművének a felvétele je-
lentette. Ezen kívül persze még 
egy tucat verbunkos mű is szere-
pelt a lemeztervben, mint például 
az ugyancsak Mosonyitól a Hódo-
lat Kazinczy Ferenc szellemének 
című zenekari mű. Iszonyú munkát 
végzett, külön próbált a kórussal a 
fővárosban, a zenekart pedig Sá-

toraljaújhelyen készítette fel. Egy 
főpróbának is beillő szentendrei 
hangverseny után három teljes nap 
alatt a Magyar Rádió stúdiójában 
a felvétel elkészült. A lemez meg-
jelenését Bónis Ferenc Széchenyi-
díjas zenetudós Régi magyar mu-
zsika hanglemezen címmel a Zene, 
Zene, Tánc művészeti folyóirat-
ban megjelent recenziójában „az 
első hanglemezfelvétel dicsősége-
ként”, egyenesen „világpremier-
nek” nevezte, amelyben „nemcsak 
a vállalkozás mondható dicsére-
tesnek, hanem a zenei megvalósí-

tás színvonala 
is”. Molnár Pál 
és a Lavotta-
szimfonikusok 
ezzel a felvé-
tellel tovább-
ra is őrzik a 
fenti „dicső-
séget”, mert 
a kantátát tar-

talmazó hanghordozó más együt-
tes előadásában azóta sem jelent 
meg. Soha nem beszélt róla, de a 
német sajtóban is megjelent egész 
oldalas interjúja alapján gyanít-
ható, hogy Molnár Pál erre a ver-
bunkos CD-re karmesteri pályájá-
nak zenitjeként tekintett maga is.                                                                                                                        
Ugyanilyen kimagasló sikerként 
élhette meg 2004-ben a Lavotta 
János Kamarazenekarral együtt a 
Bónis Ferenc professzor zenetörté-
neti ismertetésével elhangzott 16. 
Történelmi hangversenyt, amelyet 
Gyuláról, március 15-én a Bartók 
Rádió élőben közvetített. Molnár 
Pálnak elévülhetetlen karmesteri 
érdeme van abban, hogy a Muzsika 
hasábjain is méltatott hangverseny 
színvonala CD-minőséget ered-
ményezett. A zenekar tagjai nyári 
kurzusain, amely minden alkalom-
mal hangversennyel s olykor le-

mezfelvétellel végződött,  hihetet-
lenül igényes, precíz, remek peda-
gógust, világos és egyértelmű kar-
mesteri mozdulatait ismerhették 
meg, aki az egész napos, fárasztó 
próbákat kitűnő pedagógiai érzék-
kel vezette. Áldásos tevékenységé-
nek eredményét a Magyar Verbun-
kos Zene-sorozat három CD-felvé-
tele őrzi, továbbá azok a koncert-
sikerek emléke, élménye, ame-
lyeket Sátoraljaújhelyen a Nagy-
templomban, a czerkoban, a pia-
rista templomban, a színházban, 
Ungváron, Ladmócon, Kőkapun, 
Tállyán a szimfonikus-, valamint 
a kamarazenekarral aratott. Miután 
Rastattban letette hivatalát a kar-
mesteri pálcával együtt, nyugdíjas 
éveiben szenvedélyének hódolha-
tott. A vonós hangszerek hangzá-
sát javító kísérleteiből világszaba-
dalom lett. A külső körülmények-
re igen érzékeny vonós hangsze-
rek fából készült alkatrészét, az un. 
lelket a mindennek jól ellenálló és 
a hangzást nagyságrenddel javí-
tó karbonból állította elő és ültet-
te be világhírű művészek hangsze-
reibe is. Halhatatlanná vált feltalá-
lóként is, családi vállalkozássá fej-
lesztett találmányával földrészeket 
járt be. Hirtelen jött betegsége ezt a 
karriert törte ketté. 

Drága Pali!
A búcsúhangverseny szereplőiként 
itt állunk sorban lehajtott fővel – a 
megrendült hallgatósággal szem-
ben – képzeletbeli koporsód mel-
lett. A rövidesen felcsendülő pana-
szos zeneművekkel búcsúzunk Tő-
led, hitünk szerint abban a remény-
ben, hogy amíg vagyunk, oda fönt-
ről is segíted zenekari munkánkat, 
amire a sátoraljaújhelyi környezet-
ben mindig is szükségünk lesz.. 
.Temetek az én temetőmbe, ha már 
temetnem muszáj… Arra a szent 
helyre, ahová a Lavotta János Mű-
vészeti Iskola égi tantestülete fáj-
dalmasan gyarapszik, – köztük 
egykori tanáraid, Asztalos Béláné, 
Ujj Viktor Géza – a művésztárs és 
barát Joób Árpád, valamint az ál-
talam tisztelt és szeretett atyai ba-
rátaim: Katona Rezső, a város első 
szabadon választott polgármestere 
és páros szárnya Györgyike, Lukin 
László, Szokolay Sándor, Sütő 
András, Bánffy György már átköl-
töztek… Szülőföldedtől ugyan tá-
vol, de szeretteid közelében találtál 
örök nyugalmat. A mennybe men-
tél, hogy oda fönt szervezd az égi 
kórust és zenekart. Ha eljő az idő, 
újra együtt muzsikálhatunk… Ad-
dig is Isten veled Pali! Emléked le-
gyen áldott!

Dombóvári János

Elhangzott a 2019. március 9-én, 
a Városháza dísztermében tartott 

emlékhangversenyen
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Vannak emberek, akik egyik 
napról másikra gondolják úgy, 
hogy nem esznek többé húst, 
mások fokozatosan „szoknak” le 
a húsokról, egy harmadik csoport 
pedig semmilyen állati eredetű 
táplálékot, de még főtt zöldséget 
sem vesz magához. Szerencsére 
manapság a rántott gombán, 
sajtos tésztán túl is van kínálat az 
éttermekben, de az biztos, hogy a 
teljesen húsmentesen étkezés egy 
gondosabb, tervezettebb életmódot 
kíván. Kiváló receptek vannak, 
amelyek nem túl bonyolultak, és 
még a megrögzött kolbász evők 
is szívesen fogyasztják őket. 
Mutatunk egy példát.

Könnyű zöldséges 
rakottas

Hozzávalók
karfiol 25 dkg,

tej,
liszt 1 evőkanál,
brokkoli 25 dkg,

reszelt sajt 10 dkg,
vaj vagy margarin 2 evőkanál, 
sárgarépa 150 dkg (ízlés szerint 
más zöldség is lehet benne – borsó, 

fehérrépa, karalábé, karfiol)

Gratulálunk Tóth Balázsnak és Tóth Dorinának, akik április 13-án es-
küdtek örök hűséget egymásnak Sátoraljaújhelyen! Továbbra is várjuk 
az idén, Sátoraljaújhelyen házasodók fényképét, szívesen mutatjuk be 
őket olvasóinknak!

Elkészítés
A répát szeleteljük fel, a karfiolt 
és a brokkolit szedjük rózsáira. 
Sós esetleg delikátos vízben 
megfőzzük a répát, karfiolt, 
brokkolit. Amikor megpuhultak,  
egy kivajazott tűzálló tálba tesszük.  
Közben elkészítjük a besamel 
mártást: olvasztott margarinhoz 
lisztet keverünk, és aranyszínűre 
pirítjuk. Ezután vegyük le a lábost 
a tűzről, öntsünk bele tejet és 
keverjük egész idő alatt, nehogy 
csomós legyen. Fűszerezzük sóval, 
borssal ill. őrölt szerecsendióval. 
Öntsük le a zöldséget a mártással, 
szórjuk meg durvára reszelt sajttal 
és süssük 30 percig 180 fokra 
melegített sütőben..
Jó étvágyat kívánunk!

BOLDOGSÁG ÚJHELYBEN! TÉRSÉGI SAKKVERSENY

Kilenc éve szerveznek sakkversenyt Sátoraljaújhelyen Petik Rezső em-
lékére. Az idén ifjúsági kategóriában is szép számmal ültek a fekete-fe-
hér táblák elé, 16 fiatal és 25 felnőtt versenyző vett részt a versenyen. 
A legjobbak lettek: Ifjúsági kategóriában:első:Kassai Csaba ,második 
Rakaczki Péter, Sátoraljaújhely,harmadik:Kósa Norbert Hollóháza, Fel-
nőtt kategóriában: 1.Kovács Tamás Sátoraljaújhely, 2.Dr Horváth Lász-
ló, Nyíregyháza,3.Magyar Sándor,Sátoraljaújhely A verseny szervezője 
Kardos János volt, a díjak, és ajándékok mellett kupákat ajánlott fel Pe-
tik András, az újhelyi sakkmester fia

Intézményünk 2015 
óta rendelkezik Mo-
bilitási tanúsítvány-
nyal, aminek elnye-
rése a korábbi si-
keres projekteknek 
és az intézményi 
nemzetköziesítési 
stratégia megalkotá-
sának köszönhető.
A Tempus Közalapítvány által 
koordinált Erasmus+ programok 
könnyített pályázati lehetőséget 
biztosítanak a Mobility Charter-
rel rendelkező intézmények szá-
mára a nemzetközi szakmai gya-
korlatok és tanulmányutak terüle-
tén. A Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdaság és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium idén negyedik al-
kalommal valósította meg a nem-
zetközi projekteket a Tanúsítvány 
keretében. A három célországba – 
Franciaország, Portugália, Szlo-
vénia – összesen 18 diák, 3 szak-
mai tanulmányúton résztvevő kol-
léga és 3 kísérőtanár utazott a há-
romhetes gyakorlatra, illetve 12 
napos tanulmányútra. Minden 
diák Europass Mobilitási igazol-
ványt kapott. Ez az álláskeresés 
során természetesen előnyt jelent, 
hiszen egy külföldön eltöltött idő-
szak jelentős fejlődést hoz a diá-
kok személyes és szakmai kompe-
tenciáinak területén.

A francia kapcsolat 
fennállásának 10. év-
fordulója alkalmából 
mind a francia, mind 
a magyar intézmény 
szakmai tanulmány-
utat szervezett a part-
nerországokba azon 
borászatok és intézmé-
nyek képviselőinek, 

akik a tíz év alatt rendszeresen 
és hatékonyan segítették a fran-
cia, illetve magyar diákok mobili-
tási projektjének megvalósítását. 
A 2008 óta lebonyolított külföldi 
gyakorlatok során intézményünk-
ből összesen 165 diák teljesített 
Lifelong Learning/Leonardo, il-
letve Erasmus+ szakmai gyakorla-
tot. A következő tanévben új part-
nerekkel bővül iskolánk kapcsolat-
rendszere. Terveink szerint a fran-
cia intézmény mellett egy ciprusi 
és egy spanyol intézménnyel közö-
sen valósítjuk meg a tervezett pro-
jekteket.

Nemzetközi munkaközösség

A RÁNTOTT GOMBÁN TÚL

A Mária-fa is a jelöltek között. 
Idén 57 fát neveztek az Öko-Társ 
Alapítvány 2010 óta hirdet verse-
nyébe, a szakma zsűri pedig ebből 
juttatott tovább nevezett egy tucat 
fát a döntőbe. Lapzártánkkor még 
nem lehet tudni, hogy a szerencsés 
döntősök közé került-e a Mária-fa, 
amely a Long erdőben őrzi a múl-
tat rendületlenül. Versenyen kí-
vül is érdekes története van a fá-

NEMZETKÖZI SZAKMAI GYA-
KORLATOK A GEORGIKONBAN 

nak, amelynek természeti értéke is 
nagy. A hatalmas fehér nyár 32 mé-
ter magas, és 7,2 méter széles, és a 
csodálato szépségű Long-erdőben 
áll még ma is. A jelölő Kertész Mi-
hály Felsőbereckiben él, aki tiszte-
li, és szereti a Long-erdőt, és ben-
ne a hatalmas fát, amely két társá-
val együtt ékei a háborítatlan terü-
letnek. 

ÉV FÁJA VERSENY
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BÚCSÚZTAK A KÖZÉPISKOLÁSOK
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ZEMPLÉNI ANGYALOK
Jéggálával zárták a jeges szezont a Zempléni Angyalok jégkorcsolyázói. A 11 újhelyi lány szinkronkorcsolya és egyéni számokat is bemutatott.


