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Áprilisban a helyi gazdasági élet
legnagyobb meglepetését jelentette be a Certa Kft vezetése. Hosszú
egyeztető tárgyalást követően a sátoraljaújhelyi céget megvásárolta a
FESTO AG cégcsoport. A németországi gyökerű, de világméretű
vállalatcsoporttá fejlődött FESTO
vezető szerepet tölt be az ipari automatizálás területén, termékei és
szolgáltatásai 176 országban vannak jelen. A biztos jövő reményében, a fejlődés érdekében vált meg
tulajdonától Rudnay Lajos ügyvezető igazgató, aki 2000-ben vásárolta meg az akkor igen nehéz körülmények között lévő gyárat, és
Farkas Jánossal közösen jelentős
termékszerkezet váltással vitte sikerre a Kft-t.
„Egyszer mindenki életében eljön
az a pillanat, amikor ki kell mondani itt a vége. Nekem ez az idő
most jött el. A döntésemben sokat
segített, hogy az új tulajdonos biztos jövőt hoz a cégnek. Ez a nemzetközileg elismert, tőkeerős vállalat nem csak a folytatást garantálja, de meghagyja a cég egységét,
és egy modern, fejlett technológiát
is hoz Sátoraljaújhelyre.”

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖZÉLETI LAPJA

TULAJDONOSVÁLTÁS

A németországi üzletemberek bíznak a sátoraljaújhelyi cégvezetésben, Rudnay Lajos tanácsadóként három évig segíti majd a hatékonyabb átállást, Farkas János a
Certa másik tulajdonosa továbbra
is ügyvezetőként dolgozik majd a
Kft-ben.

„A FESTO AG igen komplex és
nagyon összetett termékpalettával dolgozik, ezért is van szüksége
a budapesti gyára mellé egy saját
öntödei vállalkozásra is. Ez azt is
jelenti, hogy egy komoly fejlesztési időszak indul el a gyár életében.
A Certa eddig 5 millió euró értékben szállított a Festonak öntvény
termékeket, a cég igénye 50 millió
euró, ez azt jeleni, hogy meg kell
négyszerezni a gyártási kapacitásunka, ráadásul cél lenne, hogy
nem csak öntvényeket, de kész termékeket is itt gyártsunk. Ezért komoly váltási folyamat előtt állunk,
így szerencsés, hogy a cég élére kinevezett Dajka Ferenccel már sok
éve ismerjük egymást, és most is
együtt fogunk dolgozni. A Certa Kft
neve megmarad, ahogyan a kettős ügyvezetés is.” Dajka Ferenc a
FESTO MAGYARORSZÁG budapesti gyárának operatív igaz-

gatója volt korábban, a német
cégvezetés kérte fel arra, hogy
a következő három évben vezesse az újhelyi gyárat, és vigye sikerre a gyártási
folyamatok váltását is igénylő fúziót. „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 újhelyi gyár 2018-ban a magyarországi 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 termék 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 váltás igénye nagy a gyárral szemben. Szerencsére
a cégcsoport élen
jár a műszaki oktatás területén
is, így az
innováció és tudás útján az itt

dolgozó embereknek is sok lehetőséget nyújthatnak. Aki megnézi a FESTO AG internetes oldalait, az láthatja, hogy világszinten is
jegyzik a céget a digitalizálás területén, a jövő gyártásának a megformálásában már most vezető szerepük van A Festo Bionikai részlegén például már robot kengurut,
vagy pókot is létrehoztak már. A
tudás, és a jövő alakítása a vállalat sajátossága, és ezt nagyszerű lehetőségnek látja Szamosvölgyi Péter polgármester is. „Nagyon jó érzés, látni, hogy egy ilyen világméretű cég felfigyelt az újhelyi vállalatra, azt gondolom ez a gyár minden dolgozójának sikere. Reménykedem abban, hogy a fúzió minél
gyorsabban megtörténik, és az itt
dolgozó emberek továbbra is meg
tudják mutatni mire képesek.”

FOLYTATÓDIK AZ ÉPÍTKEZÉS

Sátoraljaújhely újabb területein kezdődtek el az építkezésesek.
Az egykori Majálispark területén a
„Sátoraljaújhely öko-és kulturális
turizmusának fejlesztése” című pályázati program keretében már elkezdődött a Vár Látogatóközpont
kivitelezése. Az épület lesz a kiindulópontja a sátoraljaújhelyi várra 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 épületben vizesblokk és ajándékpont

MEGÚJULT A
HŐSÖK TEMETŐJE
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áll majd a vendégek rendelkezésére. Az épület azon túl, hogy turisztikai információs pontként szolgál majd, kisebb rendezvényekre
is alkalmas lesz. Az épülő látogatóközpont környezetét is rehabilitálják. Parkolók épülnek, melyek
több száz jármű befogadására lesznek alkalmasak. A parkba vezető
Oremus út teljes körű helyreállításon esik át, illetve épül egy szerviz út a Májuskút utca felé. Miközben a Kopaszkán épül a látogatóközpont, a Várhegy tetején idén is
folytatódik az ásatás és a feltárt falak konzerválása. Az elmúlt év leg-
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VILÁGBAN

nagyobb eredményeként a szakemberek feltártak a plató északi oldalán egy ép, faragott ajtókeretet illetve a háromszögletű torony alapját. Ebben az esztendőben ezek
környezetében folytatódik a munka. Idén már turistákat is fogadnak
majd a Várhegyen szervezet formában. Ehhez kapcsolódóan pallórendszer épül, melyeken közlekedve biztonságosan megtekinthető az ásatás folyamata, és a feltárt
falmaradványok. Információs táblákat helyeznek ki, melyek szintén
az erőd történetének megismerését
segítik majd.

WÁBERER HÁZ
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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 megelőzés, 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 középiskola 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.

Felavatták felújított Hősök Temetőjét
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 108 millió 362 ezer forinttal támogatta a Hősök temetőjének rekonstrukcióját. A
beruházás során 400 hadisír és a központi emlékmű újult meg, sétányokat alakítottak ki, megújult a kapu, a sírkerthez vezető út, világítást kapott a hősök temetője, de telepítve lett egy olyan érintőpaneles applikáció is, mely lehetővé teszi a hősök temetője történetének megismerését,
segítségével tájékozódni lehet a sírkertben nyugvó katonákról és meg lehet tekinteni a temetőkönyvet.

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. Boglárka az iskolában töltött évek alatt mindvégig kimagasló, kitűnő tanulmányi eredményekkel rendelkezett, de a közösségi életben is aktív szerepet
vállalt. Határozott célokkal rendelkezik, biológus szeretne lenni. Ennek
megfelelően adta be egyetemi jelentkezését is.

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 programon eltérően egy hagyományos középiskolai nyílt naptól nem szóbeli
tájékoztatás keretében ismertették meg a kínált szakképzéseket az általános iskolásosokkal és szüleikkel az oktatási intézmények, hanem játékos
és interaktív foglalkozások keretében ki is próbálhattak egy- egy szakmát a gyerekek. A népszerű pályaorientációs rendezvény különlegessége, hogy nem a nyolcadikosokat célozza meg, hanem a fiatalabb 5-7. évfolyamos korosztályt.

Növekvő látogatószámok a Kalandparkban
2018-ban 247 ezer ember váltott jegyet a Zemplén Kalandpark valamelyik szolgáltatására. Ez az egy évvel korábbi látogatószámokhoz képest
ez 16 ezer emberrel több. A létesítmény népszerűsítéséhez a Kalandpark igyekszik olyan országos rendezvényekhez is csatlakozni, amelyek
messze viszi a hírét az újhelyi szolgáltatásoknak. Ezen túl a fejlesztésekre is odafigyelnek, mert tudják, a kalandozó turista kedvét csak az újdonságokkal 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 ülőszékes felvonó pedig átkerül a Magas-hegy és a Szár-hegy közé.

Szennyvíz derogáció
6 milliárd 50 millió forint áll rendelkezésre a „Sátoraljaújhely központú
agglomeráció szennyvízelvezetése- és tisztítása” című projekt megvalósítására. A program Sátoraljaújhely, Alsóregmec és Mikóháza településeket érinti. A Környezet és Energia Operatív Program támogatásával megvalósuló beruházás keretében Sátoraljaújhelyben több mint 10 kilométer hosszan választják szét a közös csapadék és szennyíz-elvezető rendszereket és modernizálják a szennyvíztisztító telepet. Itt olyan technológiát alakítanak ki, ami a tisztítás során keletkező végtermék hasznosítását is lehetővé teszi.

László Mária

ÚJHELYI

Közlekedik a család
Az Országos Rendőr Főkapitányság - Országos Baleset Megelőzési
Bizottság szakmai támogató partnereivel együtt idén is meghirdette
a „Közlekedik a család” elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedőt. A versenyen a jelentkezőknek
KRESZ, műszaki és elsősegély
nyújtási ismereteikről kell számot
adniuk, elméleti és ügyességi feladatokon keresztül. A több fordulós vetélkedő területi versenyét a
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság bonyolította le Mikóházán.

KÖRKÉP

HÍREK RÖVIDEN

Új magasból mentő jármű
Sátoraljaújhelyben
Új magasból mentő szerét is bevetette a Sátoraljaújhelyi Tűzoltó Parancsnokság a Kossuth lajos Művelődési Központban tartott gyakorlatán. Az IVECO MAGRIUS
jármű akár 14 méter magas épületeknél is használható mentési és
tűzoltási feladatokhoz. A modern
gépjármű létrahíd üzemben 20,5
méter távolságot képes áthidalni, rendelkezik egy számítógép által vezérelt stabilitási programmal,
ami a működés közbeni kilengést
csökkenti, a mentőkosár három fő

befogadására alkalmas, vízágyúja
elektromos vezérlésű, a kezelőállásokból távirányítással kezelhető.
Fiatalok Ösztöndíjpályázata
Újra pályázhatók a sátoraljaújhelyi
önkormányzat tanulmányi ösztöndíjpályázatai. Összesen négy korcsoportban már általános iskola
ötödik osztályától egészen az egyetemi, főiskolai hallgatókig számíthatnak plusz támogatásra a nyertesek öt hónapon keresztül. Részletek a város honlapján önkormányzat, hirdetmények fül alatt. Beadási határidő: május 22.
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Minősültek
Sátoraljaújhely mindkét néptánc
csoportja részt vett a Néptáncosok Területi Bemutató Színpadán,
Nyíregyházán. A Martin György
Néptáncszövetség által megszervezett minősítő találkozón a zsűri, részletes szakmai értékelés mellett három címet ítélt oda. Emléklappal, nívódíjas együttesként és
kiemelt nívódíjas együttesként távozhattak a versenyzők. A Hegyalja Népi Együttes és a Zemplén
Táncegyüttes is nívódíjat kapott.
Gratulálunk a táncosoknak!

ROTARY CSEREDIÁKOK A VILÁGBAN
Marketing vezető egy nagy autóvállaltnál, katonatiszt, politikai tanácsadó, gyermekorvos, ügyész,
külkereskedő, és egy máig Amerikában élő ügyvezető igazgató –
egykori Rotary cserediákok tartottak előadást április végén a Rotary
Club Sátoraljaújhely és a Polgármesteri Hivatal meghívására. A találkozó a 2017-ben elindított sorozat része volt, amelynek célja,
hogy bemutassa, a Rotary világszervezet tagjai mennyire támogatják a helyi társadalmat, és men�nyi sikeres ember él közvetlen környezetünkben. A nők és férfiak
a Rotaryban és a közéletben után
most olyan emberekkel találkozhattak az érdeklődők, akik a RC
Sátoraljaújhely jóvoltából egy teljes évet töltöttek idegen országban egészen fiatalon, és ez egyben
életük legmeghatározóbb időszaka is volt. Az előadók bemutatták
hol, melyik földrészen, milyen városban, és milyen emberek között
éltek, és mit tanultak a idegen or-

Sátoraljaújhelyen is van már lehetőség elektromos autók töltésére. Az e-Mobil Elektromobilitás

szágban töltött időszak alatt. Dr.
Végső Aranka, gyermekorvos: A
Rotary cserediák évem után orvosi tanulmányaim alatt is arra törekedtem, hogy más ösztöndíjakat kihasználva tanulhassak, dolgozhassak külföldön. Soha nem terveztem
azt, hogy más országban éljek, de
néhány hónapig szívesen kipróbáltam, tapasztaltam, élményeket szereztem, amit mindenkinek ajánlok.
Óriási nyitottságot, és elfogadásra
való készséget tanulhat vele az ember. A cserediák program az egyik
legsikeresebb programja a Rotary
Clubnak Sátoraljaújhelynek. Több
mint félszáz diák jutott ki külföldre 1995-óta, és legalább ennyi töltött el zempléni fogadócsaládoknál
egy-egy évet. A sátoraljaújhelyi
befogadó családok ugyanúgy, mint
ez idő alatt külföldön élő gyermekeik sokat tanultak más kultúrákról, nem beszélve arról, hogy mindenki hozzá tett valamit a külföldi
fiatal Magyarországról alkotott képéhez.

FÜZI CSABA
soros elnök: A
Rotary
Világszervezet mindig biztonságot
ad, legyen bárhol a világon a
fiatal, a mögötte
lévő klub tagjaira mindig számíthat. Ahogy az
előadásokon is
elhangzott a fiatalok sokszor
olyan helyekre jutottak el, ahová
lehet még egy átlag amerikai sem,
és ez nálunk is igaz, az itt élő külföldi fiatalnak igyekszünk megmutatni mindet hazánkból, közben pedig mi is tanuljuk, tapasztaljuk az
Ő kultúráját, és ezáltal elfogadóbbak leszünk.
Az előadásokban egy valami közös volt, minden egykori cserediák élete nagy lehetőségének tartotta Rotarys évét, valamennyien ki-

ZÖLDEBB JÖVŐ

Nonprofit Kft. a városban is telepített egy töltőállomást, amit egyszerre két autós is tud használni.
Országs z e r te egyre
több helyen elérhető ez
az ingyenes szolgáltatás
a
zöld
rendszámos 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 Nemzetgazdasági Minisztérium hozta létre, feladatuk pedig, hogy minél szélesebb körben alakítsanak ki
töltőállomás hálózatot, ezzel segítve az innovációt, és a környezettudatosabb közlekedést. Dankó Dénes alpolgármester szerint a töltőállomás létesítése nemcsak a helyi
elektromosautó-tulajdonosoknak,
hanem az ilyen modern járművel

válóan megtanultak angolul, sőt a
többség a befogadó ország nyelvét is megtanulta. Sokan ez követően más nemzetközi tanulmányi
ösztöndíjakat is elnyertek, esetleg
külföldön éltek, vagy élnek ma is.
A teremben lévő fiatalokat mindannyian bíztatták éljenek a lehetőséggel, és pályázzanak a Rotary
hosszú és rövid utas lehetőségeire, mert ez a kaland sikeres jövőjük egyik alapja lehet.
KBK

városunkba látogatók számára is
fontos, így nem volt kérdés, hogy
az önkormányzat támogatta a beruházást, és örömmel adott helyt
az oszlopnak. Ez az intézkedés tovább ösztönzi az elektromos gépjárművek elterjedését, amelyek vásárlására magánemberek és intézmények is támogatást igényelhetnek. Egy környezetkímélő autó beszerzésén a sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatal is gondolkodik
– tette hozzá az alpolgármester.
KBK
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WÁBERER HÁZ
130 millió forintos költséggel közösségi ház létesült Sátoraljaújhelyen a halmozottan hátrányos
helyzetű családok számára. A létesítményt május 7-én Wáberer
György, a Wáberer Alapítvány kuratóriumának elnöke avatta fel Lehel Lászlóval, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójával közösen. A 315 m2 alapterületű épületet az adományozó felszerelte a higiénés, nevelési és kulturális szolgáltatások nyújtásához
szükséges minden modern berendezéssel. Az intézményben konyha, mosókonyha, oktatótermek
kaptak helyet, a gyerekek számára játszószoba, a fiataloknak olvasó-, valamint számítógépes kabinet, a továbbtanulni vágyók és
az érdeklődők számára oktatóterem került kialakításra. A beruházás és a működtetés minden költségét a Wáberer Alapítvány fedezi,
a nevelési és felzárkóztatási célok
megvalósítására az alapító a
Magyar Ökumenikus
Segélyszervezetet kérte fel. A
segélyszervezet munkatársai baba-mama
klub, sportfoglalkozások, fejlesztő- és játékfoglalkozások,

illetve családi rendezvények formájában tervezett közösségi programok mellett, a 2019-es tanév idejére korrepetálással és terápiás foglalkozásokkal is segíteni kívánják
a rászoruló családokat. A sátoraljaújhelyi születésű Wáberer György
az avatás alkalmából kijelentette:
hisz abban, hogy a reális lehetőségek megteremtésével és megfelelő szakmai támogatással a halmozottan hátrányos helyzetű emberek kitörhetnek a mélyszegénységből és olyan teljesítményeket érhetnek el, amelyekre büszke lehet
szülőföldjük. Szamosvölgyi Péter
Sátoraljaújhely polgármestere rámutatott: reméli, hogy az őszinte,
jószándékú kezdeményezés értő
emberekre talál és meg is becsülik majd ezt a segítséget, valamint
azokat a lehetőségeket, melyeket
ez a létesítmény nyújt, s a program
eléri célját.
Fotó: Fekete Dániel/MÖS
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BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS
Már nem sokáig kell balesetveszélyesen az úttesten közlekednie
a Károlyfalván élőknek a település és a 37-es főút között. A „Sátoraljaújhely Város fenntartható
közlekedésfejlesztése” című projekt keretében épül meg az a két
funkciós kerékpárút, mely hozzájárul ahhoz, hogy a településrész
lakói könnyebben el tudják érni a
már meglévő bicikliúton Sátoraljaújhelyt és Sárospatakot, mint foglalkozatási központokat, másrészt
a gyalogosok a 37-es számú úton
található tömegközlekedési megállókat biztonságosabban megközelíthessék. Új aszfaltburkolatot kap
majd a bekötő út is. Ez a pályázati program tartalmazza a Kossuth

Tömb belsőben található parkoló felújítását. A munkálatok május
13-án kezdődtek. A kivitelező az
alépítmények elkészítésével kezdi a munkát, majd szilárd burkolatot kap a parkoló. A beruházás első
időszakában egyáltalán nem használható a terület, de a munkálatok
előrehaladtával szakaszosan vis�szaadják azt az autósoknak. A kivitelezés véghatárideje augusztus 15.
László Mária

MAGAS VÉRNYOMÁS - MIKOR KEZDJÜNK EL AGGÓDNI?
Május a vérnyomásmérés hónapja,
ezért a Sátoraljaújhelyi Egészségfejlesztési Iroda is a vérnyomásmérés fontosságára, a magas vérnyomás kezelésére hívja fel a figyelmet. Három és fél millió ember küzd magas vérnyomással Magyarországon, melynek okai között az öröklött hajlamon kívül
életmódbeli tényezők is vannak
pl. rendszeres fizikai aktivitás hiánya, dohányzás, nem megfelelő
táplálkozás. A vérnyomás értéke
az életkor előre haladva növekszik
ugyan, de a fiatalabbak sem kényelmesedhetnek el a témát illetően, mert az adatok minden korosztályt érintenek. Bizonyított, hogy
minél alacsonyabb a vérnyomás,
annál kisebb az esély a stroke-ra,
szívelégtelenségre, veseelégtelenségre vagy szemészeti betegségre. A vérnyomásmérés során 3 adat
kerül rögzítésre. Az első szám, a
szisztolés érték azt jelöli, hogy milyen nyomás uralkodik az erekben
akkor, amikor a szív összehúzódik, és az érrendszerbe pumpálja a
vért. A második, a diasztolé, azt a
legkisebb nyomást mutatja a rendszerben, ami a szív elernyedt, ellazult állapotában, két szívizom ös�szehúzódás között mérhető. A harmadik szám a pulzusszám, ami a
percenkénti összehúzódások számát mutatja. A vérnyomás optimális, ha 120/80 Hgmm-t nem haladja meg. Emelkedett-normális vér-

nyomás a 130-139 közötti szisztolés és/vagy 85-90 közötti diasztolés érték. Ettől magasabb értékeknél 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 szisztolés és/vagy 100-109 diasztolé
3. fokozat: súlyos hypertonia:
180 feletti szisztolés és/
vagy 100 feletti diasztolé
A leghitelesebb eredményt a legrégebbi vérnyomásmérési technikával, a higanyos vagy órás módszerrel kapjuk, ahol a mandzsetta
és a fonendoszkóp együttes hasz-

nálatára van szükség. Leginkább
egészségügyben használatos módszer, hiszen egyedül nehezen kivitelezhető. Otthon is használható eszközök közül a felkarra helyezhető vérnyomásmérők eredményei közelítik
meg leginkább a
pontos értéket. A
csuklóra helyezhető vérnyomásmérők valamint
a telefonos applikációk segítségével mért vérnyomás adatok
pontatlanságuk
miatt nem hitelesek. 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 áttekinteni, hogy megfelelő, „szakszerű”
értéket kapjunk, ami valódi támpontot jelent kezelőorvosunk számára. A mérést megelőző fél órában ne fogyasszunk koffeint, ne cigarettázzunk, és ne végezzünk aktív testmozgást! Ugyancsak kerülendő a mérés, ha pszichés terhelés
alatt állunk, mert a fokozott lelki
állapot is emelkedett vérnyomást
eredményezhet! A mérést nyugalmi helyzetben töltött 5 perc után

ülő testhelyzetben végezzük, közben a hát és az alkar legyen kényelmesen megtámasztva! A lábainkat
ne tegyük keresztbe, ne beszélgessünk! A mandzsetta méretére is figyeljünk, mert nagy karkörfogat
esetén az artéria összenyomására
nagyobb nyomásra van szükség,
ami jelentős eltérést eredményez
a mérés során. A legtöbb mandzsettán fel van tűntetve mekkora
karkörfogathoz használható, ezért
vásárlás során győződjünk meg arról, hogy megfelelő-e számunkra.
A mandzsettának szívmagasságban kell lennie, a karizomzat ne legyen megfeszítve. Vegyük le a pulóvert, inget mert ha ujját szorosan feltűrjük olyan, mintha még
egy mandzsetta lenne rajtunk, ami
szintén pontatlan eredményhez vezet. Az eredményeket vezessük
naplóban, ami segítségül szolgál a
terápia megtervezésénél.
Sátoraljaújhelyi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
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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 emlékezünk művészeinkre. A Magyar Nyelv Múzeuma hagyományos, Teremtő anyanyelv című szavalóversenyével tisztelgett a magyar
líra előtt 2019 áprilisában.

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a vers nem más, mint
a nyelvi előadásnak kötött, ritmusos, ütemekből (verslábakból) álló
formája; sorai rendszerint szabályos lejtésűek, gyakran rímesek,
és általában versszakokat alkotnak. A szótár kellően összefoglalja, milyen ismertetőjegyei vannak
egy versnek, de amiért valójában
fontos számunkra egy lírai alkotás, az kimarad a meghatározásból.
A vers egy jól felépített „történet”,
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olykor tele humorral, olykor komorsággal, de bármilyen hangulatot is áraszt, mindenképp egy egyszerűnek tűnő, különös játék: játék
a nyelvvel, a szavakkal, de leginkább az író közös játéka az olvasóval vagy hallgatóval. Nem pusztán
szavak, hanem képek és hangok
sokasága, olyan képeké és hangoké, melyek velünk történnek napról napra, melyek egy-egy eltűnő
pillanat apró részleteit mesélik el
minden tulajdonságát tisztán megragadva. Minden vers rólunk szól.
Ezért a tisztelet azoknak, akik a
legnagyobb érzékenységgel, a legalkalmasabb formára és ritmusra
alkottak kiemelkedőt és maradandót, s így nemcsak a jelennek, hanem az utókornak is mesélik, milyenek és mennyire hasonlóak vagyunk mi, emberek.
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Költőinket ünnepelve kiemelten
emlékezünk 2019-ben a 100 éve
elhunyt Ady Endrére, a 30 éve elhunyt 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 jóllakottnak
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
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Philippa Gregory: Az utolsó Tudor
A Kenyában született angol
Philippa Gregory 18. századi irodalomból doktorált, valamint történelmi 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 királynőjének könyvsorozatai nem ismeretlenek az olvasók számára. A sorozat- melynek darabjai önálló történetekként is megállják helyüketfőhősei mind a korszakban szerepet játszó, vagy fontossá váló nők,
akik a maguk eszközeivel próbálják meg alakítani a történelem menetét. A kor, melyről Az utolsó Tudor szól, egyszerre félelmetes és
izgalmas. Aki kézbe veszi a regényt, olyan szerzővel találkozhat,
akinek részletes ismerete van arról
a korszakról, amelyet megelevenít.
Ezáltal tudja szórakoztatóan és iz-

galmasan bemutatni az intrikákat,
a sorsdöntő fordulatokat, megfelelő pillanatban előtérbe helyezni a
mellékszereplőket, akik mind valódi történelmi alakok, és hiteles egyes
szám első személyű könyvet írni. A
trónért és a hatalomért mindent megtesz egy uralkodó,
különösen I. Erzsébet. A Tudor- házból
származó királynőnek nem volt kön�nyű fiatalkora, hiszen édesanyját lefejezték, apja fat�tyúnak nyilvánította, nővére bezáratta
a Towerbe, így mire
megkoronázták, már nem bízott
senkiben és mindenhol árulást látott. Ennek az árát pedig unokatestvérei, a Grey-lányok fizették meg.
A három lány a család hatalmas

házában él. A komoly Jane a könyvek szerelmese, Katherine imádja az állatokat és a ruhákat, a törpe növésű Marynek hatalmas akaratereje van. Az idill
összetörik, amikor
Edward király meghal, és a politikai
zűrzavarban a szülők királyi rangra
emeltetik Janet. A fiatal lányt akarata ellenére megkoronázták, de a nemesség
nem támogatta, csupán néhány napig
ült a trónon. Esélye volt elkerülni a
vérpadot, ha megtagadja protestáns hitét, de nem tette, így
16 évesen a hóhérbárd lesújtott rá.
Halála után húgait a trónra lépő Erzsébet udvarhölgyekké nevezte kihogy szemmel tarthassa őket- ők
pedig meghúzódtak az árnyéká-

ban, mígnem szerelmesek lettek,
titokban férjhez mentek, amellyel
kivívták a királynő haragját, hiszen nem volt mindegy, szülnek-e
örököst, mert ők voltak az utolsó
Tudor-hercegnők. Katherine két fiúnak adott életet mielőtt elemésztette 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 viharos éveket, férjétől elszakítva,
szabadságában korlátozva. A hatalom magányossá tesz, ezt Erzsébet
és a Grey-lányok egyaránt megtapasztalhatták. Aki korábban szövetséges volt, saját boldogulása érdekében halálos ellenséggé válhat.
Az utolsó Tudor-ban benne van
mindaz, ami egy középkori udvarban játszódó történettől elvárható:
szerelem és ármány, hűség és árulás, hatalomvágy, miközben a szerepek változnak.

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

Meghívó
A Kazinczy Ferenc Társaság szeretettel meghív
minden kedves érdeklődőt
a 90. Ünnepi Könyvhét és
a 18. Gyermekkönyvnapok keretében
megrendezésre kerülő
„Újhelyi Könyvünnep”-re

SZENtéj
HKM – Pünkösd a hegyen

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

Sátoraljaújhely, Szár-hegy

(könyvszobrász bemutató)
14.15 – 15.00.: Vezetéssel egybekötött ingyenes levéltárlátogatás az egykori Zemplén Vármegye
Levéltárában (MNL BAZML Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára, tartja: Oláh Tamás főlevéltáros,
osztályvezető)

2019. június 8-9. Pünkösd éjszaka

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

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

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,

Helyszín: Sátoraljaújhely, Főtér
(Rossz idő esetén esőhelyszín: Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, 3980
Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 8.)

Rongykutya Könyvesbolt, Sátoraljaújhely)

(A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.)

dicsőítés • szentmise • tanítás • tanúságtétel
szentségimádás • Szentlélekhívás • sok ima
Hegyközi Karizm a t i k u s M e g ú j u l á s

www.szentej.hu
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IN MEMORIAM MOLNÁR PÁL (1945-2019)
Tisztelt Emlékező Hallgatóim!
Kedves Zenebarátok!
Amint az a jelenlévők számára bizonyára ismeretes, ebben a hangversenyévadban zenei rendezvényeinkkel a városi szimfonikus zenekar megalapításának 60. évfordulójára emlékezünk. Számon tartjuk a nemes áldozatot vállaló elődöket és a Lavotta-szimfonikusok
tagjai tudásuk legjavát nyújtva azóta is töretlenül szolgálják a megye
egyetlen nem hivatásos együtteseként nemcsak a térség zenei életét,
hanem a verbunkos zenei stílus állhatatos közvetítésével, kutatásával, valamint a Magyar Verbunkos
Zene CD-sorozattal a hazai zenetudomány eredményeihez is folyamatosan hozzá járulnak.
A zenekar hat évtizedes történetében kétség kívül volt egy aranykor, amely Molnár Pál karmesteri tevékenységéhez fűződik. A
Rastattban élő zeneművész regénybe illő megtalálását ebben az
időben égi hatalmak is segítették.
A Lavotta János Művészeti Iskola 1998-ban fennállásának 40. évfordulóját készült megünnepelni,
amikor az intézmény igazgatója a
már meglévő holland (a frieslandi
Franeker), valamint a felvidéki
– Pusztafödémes, Királyhelmec,
Nagykapos, Tiszacsernyő – magyar-magyar kapcsolatát egy németországi zeneiskolával kívánta
bővíteni. Popovics Ágnes, a művészeti iskola zongoratanára 1997
nyarán éppen ungvári barátnőjéhez, Dóri Katalinhoz készült a Baden-Badenhez közeli Rastattba,
akitől az intézmény vezetője tudomást szerzett arról, hogy a városi
zeneiskola igazgatója magyar honfitárs. Az addig ismeretlen kollégához így jutott el az első LavottaCD a monográfiával egy bemutatkozó levél kíséretében. A jubileumi tanév kezdetén Molnár Pál hívott fel Rastattból és első kérdése
így hangzott: „János, hogy a csudában találtatok rám, aki egykoron a sátoraljaújhelyi zeneiskolában kezdtem zongorázni Adél néninél (Asztalos Béláné) és zeneszerzésre pedig Ujj Viktor Géza
(az intézmény első igazgatója) tanított?” 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 Zenekar ünnepi hangversenyét már ő
vezényelte. A zene- és iskolatörténeti eseményről készült egy kép,
amelyen egyszerre látható, a múltat, jelent s jövőt mintegy megszemélyesítve: Ujj Viktor Géza, Szatmári György, a zeneiskola és a zenekar volt igazgatói, karnagyai, az
egykori növendék és a Lavottaszimfonikusokat ezután éveken át
vezénylő Molnár Pál, valamint a
regnáló igazgató, koncertmester
Dombóvári János. A hangverseny

sikere, a megtapasztalt közös élmény nagy tervek elindítójának bizonyult: a zenekar meghívást kapott a Rastatt város főzeneigazgatója által szervezett EUROTREFF
fesztiválra 1999-ben. A három
hangversenyből álló turné különlegességét az adta, hogy a fesztivál záróhangversenyén Molnár
Pál vezényletével megszólaltatott Beethoven Karfantázia című
oratorikus művében, a szimfonikus zenekar gerincét a sátoraljaújhelyi muzsikusok adták. Ugyanekkor egy másik helyszínen a hangverseny kezdetéig volt
még
an�nyi idő arra,
hogy Molnár Pállal és
feleségével,
Ágnessel
hármasban a
közös jövőt
valóban meghatározó beszélgetés során egyeztessünk. Az együttes művészeti vezetője már a millenniumi év programját ismertette, amelyben központi szerepe volt
a Magyar Verbunkos Zene-sorozat
második CD-je elkészítésének. Ebben pedig a rendkívüli feladatot az
első magyar kantátának, Mosonyi
Mihálynak a Kazinczy: Tisztulás
ünnepe az Ungnál 886. esztendőben című versére, nagy létszámú
zenekarra, kórusra, valamint szoprán, tenor és basszus szólóénekre írt zeneművének a felvétele jelentette. Ezen kívül persze még
egy tucat verbunkos mű is szerepelt a lemeztervben, mint például
az ugyancsak Mosonyitól a Hódolat 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 megjelenését Bónis Ferenc Széchenyidíjas zenetudós Régi magyar muzsika hanglemezen címmel a Zene,
Zene, Tánc művészeti folyóiratban megjelent recenziójában „az
első hanglemezfelvétel dicsőségeként”, egyenesen „világpremiernek” nevezte, amelyben „nemcsak
a vállalkozás mondható dicséretesnek, hanem a zenei megvalósítás színvonala
is”. Molnár Pál
és a Lavottaszimfonikusok
ezzel a felvétellel továbbra is őrzik a
fenti „dicsőséget”,
mert
a kantátát tartalmazó hanghordozó más együttes előadásában azóta sem jelent
meg. Soha nem beszélt róla, de a
német sajtóban is megjelent egész
oldalas interjúja alapján gyanítható, hogy Molnár Pál erre a verbunkos CD-re karmesteri pályájának zenitjeként tekintett maga is.
Ugyanilyen kimagasló sikerként
élhette meg 2004-ben a Lavotta
János Kamarazenekarral együtt a
Bónis Ferenc professzor zenetörténeti 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 eredményezett. A zenekar tagjai nyári
kurzusain, amely minden alkalommal hangversennyel s olykor le-

mezfelvétellel végződött, hihetetlenül igényes, precíz, remek pedagógust, világos és egyértelmű karmesteri mozdulatait ismerhették
meg, aki az egész napos, fárasztó
próbákat kitűnő pedagógiai érzékkel vezette. Áldásos tevékenységének eredményét a Magyar Verbunkos Zene-sorozat három CD-felvétele őrzi, továbbá azok a koncertsikerek emléke, élménye, amelyeket Sátoraljaújhelyen a Nagytemplomban, a czerkoban, a piarista templomban, a színházban,
Ungváron, Ladmócon, Kőkapun,
Tállyán a szimfonikus-, valamint
a kamarazenekarral aratott. Miután
Rastattban letette hivatalát a karmesteri pálcával együtt, nyugdíjas
éveiben szenvedélyének hódolhatott. A vonós hangszerek hangzását javító kísérleteiből világszabadalom lett. A külső körülményekre igen érzékeny vonós hangszerek fából készült alkatrészét, az un.
lelket a mindennek jól ellenálló és
a hangzást nagyságrenddel javító karbonból állította elő és ültette be világhírű művészek hangszereibe is. Halhatatlanná vált feltalálóként is, családi vállalkozássá fejlesztett 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 szemben – képzeletbeli koporsód mellett. A rövidesen felcsendülő panaszos zeneművekkel búcsúzunk Tőled, hitünk szerint abban a reményben, hogy amíg vagyunk, oda föntről is segíted zenekari munkánkat,
amire a sátoraljaújhelyi környezetben mindig is szükségünk lesz..
.Temetek az én temetőmbe, ha már
temetnem muszáj… Arra a szent
helyre, ahová a Lavotta János Művészeti Iskola égi tantestülete fájdalmasan gyarapszik, – köztük
egykori tanáraid, Asztalos Béláné,
Ujj Viktor Géza – a művésztárs és
barát Joób Árpád, valamint az általam tisztelt és szeretett atyai barátaim: Katona Rezső, a város első
szabadon választott polgármestere
és páros szárnya Györgyike, Lukin
László, Szokolay Sándor, Sütő
András, Bánffy György már átköltöztek… Szülőföldedtől ugyan távol, de szeretteid közelében találtál
örök nyugalmat. A mennybe mentél, hogy oda fönt szervezd az égi
kórust és zenekart. Ha eljő az idő,
újra együtt muzsikálhatunk… Addig is Isten veled Pali! Emléked legyen áldott!
Dombóvári János
Elhangzott a 2019. március 9-én,
a Városháza dísztermében tartott
emlékhangversenyen
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BOLDOGSÁG ÚJHELYBEN!

Kilenc éve szerveznek sakkversenyt Sátoraljaújhelyen Petik Rezső emlékére. Az idén ifjúsági kategóriában is szép számmal ültek a fekete-fehér 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, Felnőtt kategóriában: 1.Kovács Tamás Sátoraljaújhely, 2.Dr Horváth László, Nyíregyháza,3.Magyar Sándor,Sátoraljaújhely A verseny szervezője
Kardos János volt, a díjak, és ajándékok mellett kupákat ajánlott fel Petik András, az újhelyi sakkmester fia

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

NEMZETKÖZI SZAKMAI GYAKORLATOK A GEORGIKONBAN
Intézményünk 2015
óta rendelkezik Mobilitási tanúsítván�nyal, aminek elnyerése a korábbi sikeres projekteknek
és az intézményi
nemzetköziesítési
stratégia megalkotásának köszönhető.
A Tempus Közalapítvány által
koordinált Erasmus+ programok
könnyített pályázati lehetőséget
biztosítanak a Mobility Charterrel rendelkező intézmények számára a nemzetközi szakmai gyakorlatok és tanulmányutak területén. A Georgikon Görögkatolikus
Mezőgazdaság és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium idén negyedik alkalommal valósította meg a nemzetközi projekteket a Tanúsítvány
keretében. A három célországba –
Franciaország, Portugália, Szlovénia – összesen 18 diák, 3 szakmai tanulmányúton résztvevő kolléga és 3 kísérőtanár utazott a háromhetes gyakorlatra, illetve 12
napos tanulmányútra. Minden
diák Europass Mobilitási igazolványt kapott. Ez az álláskeresés
során természetesen előnyt jelent,
hiszen egy külföldön eltöltött időszak jelentős fejlődést hoz a diákok személyes és szakmai kompetenciáinak területén.

A francia kapcsolat
fennállásának 10. évfordulója alkalmából
mind a francia, mind
a magyar intézmény
szakmai
tanulmányutat szervezett a partnerországokba
azon
borászatok és intézmények
képviselőinek,
akik a tíz év alatt rendszeresen
és hatékonyan segítették a francia, illetve magyar diákok mobilitási projektjének megvalósítását.
A 2008 óta lebonyolított külföldi
gyakorlatok során intézményünkből összesen 165 diák teljesített
Lifelong Learning/Leonardo, illetve Erasmus+ szakmai gyakorlatot. A következő tanévben új partnerekkel bővül iskolánk kapcsolatrendszere. Terveink szerint a francia intézmény mellett egy ciprusi
és egy spanyol intézménnyel közösen valósítjuk meg a tervezett projekteket.
Nemzetközi munkaközösség

ÉV FÁJA VERSENY

A Mária-fa is a jelöltek között.
Idén 57 fát neveztek az Öko-Társ
Alapítvány 2010 óta hirdet versenyébe, 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 múltat rendületlenül. Versenyen kívül is érdekes története van a fá-

nak, amelynek természeti értéke is
nagy. A hatalmas fehér nyár 32 méter magas, és 7,2 méter széles, és a
csodálato szépségű Long-erdőben
áll még ma is. A jelölő Kertész Mihály Felsőbereckiben él, aki tiszteli, és szereti a Long-erdőt, és benne a hatalmas fát, amely két társával együtt ékei a háborítatlan területnek.

A RÁNTOTT GOMBÁN TÚL
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)

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!
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BÚCSÚZTAK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Május 3-án búcsúztak a sátoraljaújhelyi végzős diákok középiskolájuktól, a várostól. A diákok lapunk megjelenésekor már túl vannak az írásbeli
érettségi és szakmai vizsgákon. Reméljük sikeresen teljesítették a felmérőket.

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

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖZÉLETI LAPJA Felelős szerkesztő: Kassai-Balla Krisztina Szerkesztőségi munkatársak: László Mária, Pálinkás Máté
Kiadja: Seres Péter, Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Szerkesztőség: 3980 Sátoraljaújhely, Színház
köz 4. Telefon: 30/3286077 E-mail: ujhelyikorkep@satoraljaujhely.hu Készült: az Arany Napsugár Kft. Nyírségi Nyomda Üzemében, Nyíregyháza, Árok u. 15. Telefon: 42/437-007

Felelős vezető: Balogh Zoltán, vezérigazgató Megjelenik havonta, 5000 példányban HU ISSN 0238-6712

