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A sátoraljaújhelyi önkormányzat 
több mint húsz, az Európai Unió 
által támogatott pályázatot kezel. 
A beruházások többsége összetett, 
a város több részén tartalmaznak 
fejlesztéseket. „Sátoraljaújhely 
Város fenntartható közlekedésfej-
lesztése” című projekt is több ele-
met foglal magában. A jégcsarnok 
mellett fekvő területen már elké-
szültek a parkolók, elindult a kivi-
telezés a Kossuth-tömb belsőben és 
a végéhez közeledik a Károlyfalvát 
a 37-es főúttal összekötő kerékpár-
út építése. Ennek a fejlesztés soro-
zatnak a következő lépése a Vas-
vári és Árpád utcák illetve a Rá-
kóczi és Vasvári utcák keresztező-
désében körforgalmak kialakítása. 
A kereszteződések a város fő köz-
lekedési pontjainak számítanak. A 
beruházás megteremti a közleke-
dés biztonságos feltételeit a város 
ezen szakaszain, ahol sok baleset, 
vagy balesetveszélyes helyzet volt 
eddig. Az építkezés a Vasvári-Ár-
pád utak kereszteződésében már el 
is indult. Ezzel párhuzamosan el-
kezdődik az útburkolati jelek újra-
festése is.  Felülvizsgálják a közle-

kedési táblákat, és szükség esetén 
cserélik azokat. Ezekkel a beru-
házásokkal az önkormányzat egy-
aránt biztonságosabb feltételeket 
szeretne teremteni a városban gép-
járművel, kerékpárral vagy gyalo-
gosan közlekedőknek.

ÚJRA BŐVÜL A PIAC

A „Helyi gazdaságfejlesztés Sátor-
aljaújhelyen” című 250 millió fo-
rintos támogatással megvalósu-
ló projekt ad lehetőséget a helyi 
termelői piac bővítése és korsze-
rűsítése. A fejlesztés során a vá-
rosi piac területének nagyobb ré-
szét térkő burkolattal fedik be. Így 
egy nagyobb összefüggő terüle-

ten kínálhatják portékáikat a térség 
őstermelői, zöldség- és virágáru-
sai Egy másik pályázati konstruk-
cióban a „Közösségvezérelt helyi 
fejlesztések” valósulnak meg Sá-
toraljaújhelyben. A CLLD projekt 
első látható eredménye az a led fal, 
amely a rendezvénytéren az egyik 
önkormányzati tulajdonú épület fa-
lára került fel. Az elektronikus hir-
detőfelület alkalmas lesz a feszti-
válok idején a színpadkép kivetíté-
sére, illetve itt lehet majd nyomon 
követni a városi hirdetéseket, prog-
ramajánlókat. További két elektro-
nikus hirdetőfelület kap még he-
lyet a belvárosban. Led fal kerül a 
Kazinczy és Rákóczi utca keresz-
teződéséhez, valamint a Táncsics 
térről eltűnik a hagyományos hir-
detőfal és ide kerül a harmadik óri-
ás kivetítő. Ez már a tér teljes körű 
rehabilitációja keretében lesz kihe-
lyezve. A Táncsics térről eltűnik a 
használhatatlanná vált egykor il-
lemhely, helyette rendezett, díszkő 
burkolattal ellátott terület jön lét-
re, mintegy a sétálóutca meghosz-
szabbításaként. Közösségi illem-
hely természetesen továbbra is lesz 

a városközpontban. Egy másik pá-
lyázati program keretében a Kos-
suth tömb belsőben már készül a 
női, férfi, mozgáskorlátozott WC-
vel illetve baba-mama szobával el-
látott modern vizesblokk. A CLLD 
pályázat tartalmazza a Kossuth 
Lajos Művelődési Központ hátsó 
traktusának felújítását, a művész-
öltözők átalakítását is. 

Június 4-én több mint 1000 fiatal 
vett részt a Rákóczi Tábor és Ren-
dezvényközpontban tartott nemze-
ti összetartozás napi ünnepségen. 
Zentától Győrig, Nagykapostól 
Ausztráliáig anyaországon innen 
és túlról autóbuszokkal szállítot-
ták fel a Várhegyre, a volt ifjúsági 
üdülőbe a fiatalokat, ahol a mesz-
szebbről érkezők két napos, a kö-
zelebb élők egy napos progra-
mon vettek részt. A Várhegy Üdü-
lő és Kempinget idén márciusban 
vásárolta meg a Rákóczi Szövet-
ség, akik a magyar állam támoga-
tásával tettek szert a komplexum-
ra. Az idén 30 éves ifjúsági szer-
vezetnek ez volt a tábornyitó ren-

dezvénye, így a Kárpát-medencé-
ben és világon működő tagszerve-
zeteik középiskolás tagjait invitál-
ták meg. Az ünnepségre ellátoga-
tott Orbán Viktor Magyarország 
Miniszterelnöke, aki azt hangsú-
lyozta, hogy 99 évvel Trianon után 
is bátran kihúzhatjuk magunkat, 
hiszen megmaradtak a magyarok 
az elszakított területeken. A több 
mint 1000 újhelyben táborozó fi-
atalt pedig bátorította, hogy élje-
nek magyarságukkal:”bárhonnan 
is érkeztetek, Magyarországon itt-
hon vagytok, Magyarország a ti 
otthonotok is. Bennünket, akik itt 
vagyunk, összekapcsol, hogy kö-
zös örökösei vagyunk a magya-

rok világraszóló teljesítményé-
nek” Az ünnepségen részt vett 
Szamosvölgyi Péter polgármester 
is, aki nagyon büszke arra, hogy 
egy ilyen nagyszabású rendezvény 
helyszíne lehet Sátoraljaújhely: 
„Nagyszerű esemény ez, amely sok 
fiatalnak fontos, és szerintem ma-
radandó élmény lesz. Az különö-
sen jó érzés, hogy a szövetség meg-
találta ezt a tábor, amelyet 20 év 
alatt Ignácz András helyi vállalko-
zó virágoztatott fel.” 

Keretmegállapodást írtak alá 
Széphalomban.
A miniszterelenök a tábori látoga-
tás után Széphalomba ment, ahol 
tárgyalt a város polgármesterével, 
majd megnézte a Kazinczy-ker-
tet, és a Magyar Nyelv Múzeumát. 
Ezt követően Orbán Viktor jelen-
létében a Petőfi Irodalmi Múzeum 
(PIM) együttműködési megállapo-

dást kötött a külhoni irodalmi szer-
vezetekkel. A megállapodás aláírói 
abban egyeztek meg, hogy együtt 
fognak működni abban, hogy „az 
a magyar irodalom, ami a Kár-
pát-medencében létrejön és jelen-
tős értéket képvisel, elsősorban a 
Balkánon és Közép-Kelet Európá-
ban, a súlyának megfelelő mérték-
ben legyen jelen a különböző kul-
turális terekben és közegekben.” A 
keretszerződésben szerepel a Pető-
fi Irodalmi Ügynökség létrehozása 
is, a szervezet feladata igen sokré-
tű, tartalmazza a kárpát-medencei 
kortárs magyar írók támogatását, 
ösztöndíjprogramokat fiatal irodal-
mároknak, de a múzeumpedagógu-
sok képzését, fesztiválokra való el-
juttatását is. 

(Folytatás a 7. oldalon.)

László Mária
Fotó: ZTV
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ÚJHELYI MOZAIK
POLGÁRMESTERI ÖSZTÖNDÍJAS

Bárány Ferenc, a Szerencsi Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szak-
középiskola és Szakgimnáziumának érettségi adó képzésének tanulója 
lett a májusi polgármesteri ösztöndíjas. A fiatalembernek már van egy 
szakmája, dolgozott is mint szerszámkészítő, mégis úgy gondolta ismét 
iskola padba ül, és továbbtanul. A tanárai szerint céltudatos, és kitartó 
személyisége hat a többi tanulóra is, akikkel szívesen van együtt, és se-
gít nekik, ha szükségük van rá.

A VILLANYMOZDONYOK MÁR KÖZLEKEDNEK
Közel 50 éves várakozás után május 21-én villanymozdony gördül be a 
sátoraljaújhelyi végállomásra. Igaz még kocsik nélkül érkezett a V43-as, 
de a gép útját sokan figyelték. Köztük a Vasútvill Kft szakemberei, akik 
beruházóként felelősek a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vonalszakasz vil-
lamosításáért. Az összesen 46,3 kilométer hosszúságú új villamos-felső-
vezeték rendszert az elmúlt hónap végén helyezték feszültség alá, és el-
indult rajta a tesztjárat. A tervek szerint utasokkal június végétől közle-
kedik villanymozdony és szerelvény Újhely és Szerencs között.

VÁROSOK FALVAK SZÖVETSÉGE ÚJHELYBEN
Sátoraljaújhelyen tartotta tavaszi tanácskozását a Városok Falvak Szö-
vetsége. Az eseményen jelen voltak a tagtelepülések polgármesterei, 
akik megismerték városunk történetét, nevezetességeit. A tanácskozás 
keretében kötött szerződést a Városok, Falvak Szövetsége a Helyi Te-
levíziók Országos Egyesületével, melynek eredménye egy önálló műsor 
lesz, melyet az HTO tagjai közösen készítenek el, és a szövetségben lévő 
települések értékeit, rendezvényeit mutatja be.

DÓKUS UTCA FELÚJÍTÁSA
Saját forrásból újítja fel a Dókus utcát a sátoraljaújhelyi önkormányzat. 
A beruházás több mint 50 millió forintba kerül majd, ebben pedig a zárt 
csapadékvíz hálózat kiépítése, és járda kialakítása is szerepel. Ez az épít-
kezés csak a Dókus utcára vonatkozik, de a folytatásban tervben van a 
Szeder utca felújítása is, amelyre idén pályázott az önkormányzat. A for-
rás elosztásáról még nem döntöttek a kiírók. 

KAZINCZY SPORTPÁLYA
A Sárospataki Tankerületi Központ nyertes pályázatának köszönhető-
en újult meg a Kazinczy Ferenc Általános Iskola sportpályája. A létesít-
mény új rugalmas burkolatot kapott és labdafogó hálóval vették körül, 
emellett új játszótér is készült a diákoknak. A 140 millió forintos forrás-
ból a két másik tagintézmény, Jókai és Esze Tamás általános iskola ud-
varfelújítására is volt lehetőség.

SZABADTÉRI SZÍNPADOK
Rudabányácska, Széphalom és Károlyfalva településeken is megújul a 
szabadtéri színpad. Mindhárom helyen fedést kapnak a színpadok, így az 
eső sem akadályozhatja a programokat. A faluházak felújításáról a máju-
si PM Infón beszéltek a város vezetői

Szerkesztette: KBK
Fotók: ZTV, Tóth István
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HÍREK RÖVIDEN
Év kiállítása a Kazinczy

Múzeumban
Újra az ország legjobb vidéki mú-
zeumai közé került be Kazinczy 
Ferenc Múzeum. A Pulszky Társa-
ság Év Múzeuma és Év kiállítása 
díj kiírói az Újhely és a Nagy hábo-
rú című időszaki tárlatot oklevéllel 
jutalmazta. A népszerű és igen kü-
lönleges tárlat alkotója Ringer Ist-
ván igazgató, akit a közelmúltban 
szintén szakmai elismerésben ré-
szesítettek. A Petőfi Irodalmi Mú-
zeum Fáma-díját kapta meg május 
végén. A 15. alkalommal kiírt dí-
jat a Petőfi Irodalmi Múzeum mun-
katársainak szavazatai alapján De-
meter Szilárd főigazgatótól vette át 
az újhelyi igazgató.

A trianoni szerződés aláírásának 
100 éves évfordulójára számos 
méltó programmal emlékezik majd 
Sátoraljaújhely. A tervek szerint 
2020 június 4-re egy turul madarat 
ábrázoló szobor készül a Kálvári-
ára. A szobrot Matl Péter kárpát-
aljai Magyar Örökség díjas szob-
rászművész tervezi, akinek a leg-
híresebb alkotása a Vereckei há-
gón található emlékmű. Az alko-
tó több változatban készítette el a 
Szár-hegyre tervezett turul makett-
jét, melyből az évforduló kapcsán 
megalakult szoborállító bizottság 
választotta ki a megépülő alkotást. 

A szobrászművész elmondása sze-
rint az alkotás különleges szim-
bolikával bír, hiszen szárnyaiban 
megjelenik az ősi magyar motí-
vum, a tulipán, de őrzőangyalként 
is tekinthetünk majd rá. A szobor 
7 méteres magasságával, dinamiz-
musával üzenet a magyarságnak, 
hogy lesz nemzeti feltámadás –fo-
galmazott Matl Péter. Az szobor 
anyagában is illeszkedik majd a 
Magyar Kálvária emlékmű együt-
teshez, terméskőből készül. Ahhoz 
hogy mindez a centenáriumi év-
fordulóra elkészülhessen, már ez 
év szeptemberében el kell kezdeni 

Kőkereszt a Zsólyomkán
Pünkösd hétfőn Damjanovics Jó-
zsef görögkatolikus esperes szen-
telte fel a Zsólyomkán felállított  
kőkeresztet. A feszületet Vitányi 
Imréné, Alízka néni készítette és 
helyeztette ki a Kálvária és a Ma-
gas-hegy felé vezető úton. Célja 
nem más, hogy legalább keresztve-
tésre, vagy egy imára hívja ezentúl 
az arra járókat. 

Külföldi adomány
a szlovák iskolának

500 ezer forint értékű támoga-
tásban részesült a sátoraljaújhe-
lyi Magyar-Szlovák Két Tanítási 
Nyelvű Nemzetiségi Általános Is-
kola egy nemzetközi szervezettől. 

A „Child and Family” program jó-
voltából elsősorban könyveket tar-
talmazó adományt kapott az in-
tézmény, amellyel az iskola okta-
tó-nevelő munkáját és a gyerekek 
olvasóvá nevelését szeretnék segí-
teni. A szervezetnek további elkép-
zelése is van az szlovák iskola tá-
mogatására, ilyen például a tehet-
séges gyermekek tanulmányainak 
segítése.

Foglalkoztató a
Magyar Nyelv Múzeumában

Óvodások ültettek virágot a Dó-
zsa György utcán. A gyerekeket a 
„Zöldebb és városi funkciókban 
gazdagabb Sátoraljaújhely” című 
pályázati programba vonták be, 
mert a projekt a városban látható 
fejlesztések mellett nagy hangsúlyt 
fektet a környezettudatos nevelés-

re is, amit már érdemes kisgyer-
mekkorban elkezdeni.
Foglalkoztató a nyelv múzeumban 
Az élményszerű múzeumi nevelést 
támogatja az a foglalkoztató, ame-
lyet pályázati támogatással alakí-
tottak ki a Magyar Nyelv Múzeu-
mában. Az óvodás korosztály meg-
szólítása általában játékos felada-
tokkal, kézműves foglalkozások-
kal történt eddig is az intézmény-
ben, most ezt még jobb körülmé-
nyek között tehetik majd meg a pe-
dagógusok. A szorosabb kapcsolat-
építés reményében együttműködé-
si megállapodást írtak alá a múze-
um és a Hétszínvirág Óvoda mun-
katársai.

Szerkesztette: KBK
Fotó: KFM, KLMK

TURUL SZOBOR KÉSZÜL A KÁLVÁRIÁRA
az előkészítő munkálatokat, az ala-
pozást. A kivitelezés 25 millió fo-
rintos költségeinek a felét a sátor-
aljaújhelyi önkormányzat finanszí-
rozza, a fennmaradó összeg össze-
gyűjtésére a Patrónus Alapítvány 
közadakozást hirdet. A gyűjtés 
Szent György napján, azaz április 
24-én indult és Szent Mihály na-
pig szeptember 29-ig tart. A szer-
vezet a felajánlásokat a Patrónus 
Alapítvány 11734138-20012773-
00000000 számlaszámára vagy az 
Albatrosz Kft. Rákóczi út 10. szám 
alatti üzletében várja.

A Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság támogatásával újabb do-
kumentumfilm készül a Zemplén 
Televízióban. Mezősi-Nagy Mari-
ann és Mezősi Tamás alkotópáros 
ezúttal a trianoni tragédiát dolgoz-
za fel. Az alkotás eltér a korábban 
e témában készült filmektől, mert 
a középpontban Sátoraljaújhely és 
Zemplén áll majd az első világhá-
borút lezáró békeszerződés tükré-
ben. A film alapját Zeidler Miklós 
A magyar békeküldöttség napló-
ja című kötete adja, amely szem-
léletes módon dolgozza fel a szer-
ződés aláírását, és az azt megelő-
ző hetek, hónapok történéseit. Az 
alkotók szakértőként megnyer-
ték Wettstein Jánost, aki annak az 
idősebb Wettstein Jánosnak a le-

származottja, aki a béke delegá-
ció tagja volt. A film így két szá-
lon fut majd. Egyrészt megmutat-
ja, hogy Újhely és Zemplén ho-
gyan élte meg a határmeghúzást, 
másrészt rávilágít, hogy idősebb 
Wettstein János hogyan látta belül-
ről a tárgyalásokat. A kutatómun-
ka és a forgatások során olyan kor-
hű dokumentumokat is megkap-
tak a film készítői, melyek koráb-
ban nem voltak láthatóak sehol. 
Ilyen például az a 1920-as trianoni 
jegyzőkönyv egyik eredeti másod-
példánya. Természetesen a filmben 
megjelenik a Magyar Kálvária em-
lékmű együttes is, mellyel az újhe-
lyiek az elcsatolt országrészeknek 
állítanak emléket. A készülő al-
kotás egyrészről hitelesen szeret-

né bemutatnia a tragédiához veze-
tő utat, a tárgyalások és a határkije-
lölés folyamatát, másrészt elsősor-
ban a fiatalok számára szeretné ért-
hetőbbé tenni az eseményeket. A 
film végkicsengéseként a rendezők 
azt is meg szeretnék mutatni, hogy 
Sátoraljaújhely ma milyen helyet, 
szerepet foglal el a régióban, és 
milyen jövő várhat rá annak elle-
nére, hogy az 1920-ban meghúzott 
határok máig élnek és meghatároz-
zák a város sorsát. A dokumentum-
filmet a trianoni diktátum aláírásá-
nak 100 éves évfordulója jegyében 
2020 év elején láthatják a nézők.

László Mária
Forrás: ZTV

FILM KÉSZÜL TRIANONRÓL

László Mária
Látványterv: Patrónus Alapítvány 
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EFI BEMUTATKOZÓ

Június első vasárnapja Pedagógus-
nap. Ebből az alkalomból köszön-
tötte a város oktatási intézménye-
inek tanárait, óvodapedagógusait 
az önkormányzat. Ezen az esemé-
nyen adták át a városi Nevelői dí-
jat, az Emberi Erőforrások Minisz-
térium elismerését, és köszöntötték 
az aranydiplomásokat. A városi pe-
dagógusi elismerést Naár János az 
V. István Katolikus Szakgimnázi-
um és Gimnázium igazgatóhelyet-
tese kapta meg idén. 

Naár János: Jó pályát választot-
tam, én így értékelem az életuta-
mat. A keriben érettségiztem, és ide 
kerültem vissza tanárnak is, nagy 
formátumú pedagógusok közé. 
Nagy öröm volt számomra, hogy 
velük dolgozhattam. Mindig sze-
retettel álltam a katedrára, 42 éve 
vagyok tanár, bár agrár üzemgaz-
dászként végeztem, és sokat képez-
tem magam. A szülőfalum iránti el-
köteleződésem mindig meg volt, az, 
hogy érdekelt Hercegkút történe-
te, az egyházközség, az iskola rég-
múltja. Az, hogy mindezt publikál-
ni is lehetett csak ajándék volt. 

Arany diplomában részesítet-
ték Répási Erzsébet tanárnőt, Ko-
vács Csaba tanár urat, illetve Ju-
hász Lászlóné tanárnőt 50 éven 
át kifejtett szakmai munkájuk el-
meréseként. Prof. Dr. Kásler Mik-
lós az Emberi Erőforrások Mi-
nisztere elismerő oklevelét vette 

át helyben Keresztesné Budai Ilo-
na az Esze Tamás Általános Iskola 
matematika-kémia szakos tanára.  
Keresztesné Budai Ilona: Soha 
nem a díjért dolgozik egy pedagó-

gus, de nagyon nagy öröm, hogy 
a munkát mások is észrevették. 
Mindig erre a pályára készültem, 
imádtam csinálni mindazt, ami 
matematika vagy kémia volt. Szí-
vesebben oldottam meg egy kémia 
példát, mint vasaltam. A családom 
ezt érezte is, hiszen mindig előrébb 
volt számomra a hivatásom, mint a 
házimunka. Én otthonról is mindig 
nagy bíztatást kaptam a szüleink-
től, mindig azt mondták, ha vala-
mit elkezdünk szívvel-lélekkel kell 
tenni. Ugyanilyenek voltak a peda-
gógus kollégáim, amikor 1979-ben 
ide kerültem, azt láttam, hogy min-
den erővel a gyerekekért kell dol-
gozni. Szívesen tanultam, és na-
gyon szerettem átadni a gyerekek-
nek. Nem volt kérdés, hogy jobb és 
jobb módszereket alkalmazzak, és 
használtam is mindent, amit tud-
tam.

Keresztesné Budai Ilona, és Naár 
János is nyugdíj előtt álló peda-
gógus, reméljük megérdemelt pi-
henésük mellett jó szívvel figyelik 
majd a városban tovább folytatódó 
oktató-nevelő munkát. Ahogy teszi 
ezt Szuhi Miklósné Sacika is, aki a 
Hétszínvirág Óvoda szlovák nem-

zetiségű óvónőjeként vonult nyug-
díjba. A pedagógus az Országos 
Szlovák Önkormányzat „Év peda-
gógusa” díjat kapta meg 2019. áp-
rilis 20-án. Szuhi Miklósné 1983-
ban a Sárospataki Comenius Taní-
tóképző Főiskola Óvónői szakán 
kapta meg óvodapedagógusi diplo-
máját. Szlovák kötődése kisgyer-
mek korától kísérte, és kíséri éle-

tét, mert szlovák nemzetiségű te-
lepülési lévén ismerte meg, mind 
a szlovák nyelvet, mind a szlovák 
hagyományokat szülő falujában, 
Vágáshután. Tanulmányaiban csak 
tökéletesítette, fejlesztette ismere-
teit a szlovák nemzetiségi nevelés 
területén. Szuhi Miklósné, Sacika 
1996-tól vezeti óvodájában a szlo-
vák nemzetiségi gyermekcsopor-
tot. Számos pedagógia módszer ki-
dolgozója, aki a gyakorlatban sok 
kisgyermekkel foglalkozott, nevel-
te, és szerette. Kiváló mentortanár, 
akit a szakmai is többször elismert. 
Akárcsak kollégái, úgy a gyere-
keknek is szülőknek is hiányozni 
fog a Hétszínvirág Óvodából! Va-
lamennyi pedagógusnak gratulá-
lunk az elismerésekhez!

KBK 
Forrás, fotó: ZTV, OSZÖ

PEDAGÓGUS NAP

Az utóbbi hónapokban egy lelkes 
csapat azon dolgozott, hogy Sá-
toraljaújhely és járásában is mű-
ködjön Egészségfejlesztési Iro-
da (EFI). Az Egészségfejleszté-
si Iroda egy olyan új egészség-
ügyi szolgáltatási forma az egész-
ségfejlesztés területén, amely a la-
kosság számára ingyenes, beutalá-
si rendszer nélkül elérhető új szol-
gáltatást nyújt. Sokrétű programok 
szervezésével pedig gondoskodik 
az egészséget szolgáló közösségi 
értékek megtartásában. Az Egész-
ségfejlesztési Iroda célkitűzése, 
hogy javuljon a lakosság egészsé-
gi állapota, növekedjen a születés-
kor várható élettartam és az egész-
ségben eltöltött életévek száma. 
Az Iroda hozzájárul az ország át-
fogó népegészségügyi hálózatának 
kialakításához és ezen keresztül a 
lakosság egészségtudatának növe-
léséhez, egészségkultúrájának ja-
vításához és a krónikus, nem fer-
tőző betegségek megelőzéséhez, a 
területi egyenlőtlenségek csökken-

tésével. Az Egész-
ségfejlesztési iro-
da feladatai sok-
rétűek. Ilyen pél-
dául a különböző 
színtereken élet-
módváltó progra-
mok és közösségi 
szintű egészség-
nevelési és –fej-
lesztési progra-
mok megvalósítása. A helyi háló-
zati aktivitás; az egészségfejlesz-
téssel érintett szervezetek, döntés-
hozók partnerhálózatba szervezé-
se és a partnerhálózat működteté-
se. A mentális egészségfejlesztés 
keretében végezhető egyéni és po-
pulációs szintű preventív feladatok 
megvalósítása. A kapcsolattartás 
az egészségügy területén dolgozó 
kollégákkal. Az egyéb szervezetek 
által tartott rendezvényeken való 
részvétel. Illetve a tanácsadás és 
„szószólás” az egészségért. A Sá-
toraljaújhelyi Egészségfejleszté-
si Iroda programtervének az alap-

tétele az „ép test-
ben ép lélek”. Va-
gyis az egészsé-
ges élethez a testi 
és a lelki egészsé-
gen át vezet az út, 
melynek előmoz-
dítása és támo-
gatása az Iroda 
munkatársainak 
a szívügye. Testi 

szinten kiemelt figyelmet kapnak 
az érrendszeri-problémák, a cukor-
betegség, a magas vérzsírszint, az 
elhízás, a dohányzás, a droghasz-
nálat megelőzése és az alkoholfo-
gyasztás. A lelki egészségért a Lel-
ki Egészség Központ (LEK) a fele-
lős. Ennek a feladatai közé tartozik 
a feltérképezése az adott járásban 
a lelki egészséget érintő legfonto-
sabb problémáknak. Összegyűjtése 
és értékelése a mentális problémák 
megelőzésével, fel- és megismeré-
sével, valamint kezelésével kap-
csolatos jó gyakorlatoknak. A se-
gítők és szakemberek együttműkö-

désének erősítése a helyes szemlé-
letmód terjesztésével. Hálózattér-
kép készítése az adott járás hiva-
tásos segítőiről és humán szolgál-
tatóiról, valamint civilekről és ma-
gánszemélyekről. Az iroda munka-
társai: Dr. Sohajda Mária, szakmai 
vezető, aki neurológus főorvos. 
Dr. Lőrincz Anna, irodavezető, aki 
csecsemő-gyermekgyógyász és 
gyermek- és ifjúságpszichiáter. Dr. 
Zurányi Réka Olga, pszichológus 
és reumatológus. Domoszlai Krisz-
tina Klára, addiktológiai konzul-
táns. Lőrincz Andrea adminisztra-
tív munkatárs, Balázsné Rozgonyi 
Katalin, dietetikus. Kisné Tüdős 
Ivett OKJ ápoló, Palicz Bence, 
klinikai és mentálhigiéniai felnőtt 
szakpszichológus. 

Dr. Sohajda Mária
neurológus főorvos,

szakmai vezető - EFI 

Vaskó Jánosné (Menyhért Márta), 
a Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár nyugalmazott igazgatója életé-
nek 71. évében 2019. április 29-én 
elhunyt. Márti pályája 1966-ban 
a könyvtárban indult. 20 év után 
rövid kitérőt tett. Először a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársa, 
majd a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ igazgató-helyettese lett. 
1995-ben visszatért a könyvtárba, 
ahol a 2008-ban történt nyugdíj-
ba vonulásáig az intézmény igaz-
gatója volt. Népművelő-könyvtá-
ros végzettségéhez hűen az olvasás 
népszerűsítése volt a legfőbb cél-
ja. Sikeres olvasótáborokat szerve-
zett és vezetett. Számos népszerű 
író-költő közönségtalálkozójának 
volt a lebonyolítója. A mai napig 
méltán elismert állományunk ösz-
szetétele az ő gyarapítási munká-

ját is dicséri. Szakmai tudásával, 
ötleteivel megalapozta a könyvtár 
későbbi működését. Vezetőként jó 
kapcsolatot tartott a fenntartóval, a 
társintézményekkel, a civil szerve-
zetekkel és a szakmai szervezetek-
kel. Az intézmény szakmai mun-
káját megyeszerte ismerték és elis-
merték. Sátoraljaújhely Város Ön-
kormányzata és a Városvédő és 
Szépítő Egyesület elismerő okle-
vélben részesítette több évtizedes, 
a város kulturális életében végzett 
munkájáért. Személye kedvelt volt 
az olvasók és a kollégák körében. 
Családcentrikusságát kivetítette a 
munkatársaira is. Embersége, em-
pátiája nyugodt munkahelyi lég-
kört teremtett.

Emlékét szeretettel megőrizzük.

Búcsú Vaskó Jánosnétól
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ÚJRA NYIT A HERBÁRIUM

2019. június 14-én Széphalmon 
újra megnyitjuk Széphalmi irodal-
mi herbárium című kiállításunkat. 
Azt mutatjuk be, hogy a szépiroda-
lom miként ragadta meg az ember 
és a természet különlegesen össze-
tett kapcsolatát. Az ember teremté-
se óta a keze alá szelídíti a világot 
– a megmaradás, az egészség és a 
szépség iránti vágyában.  Minden 
él: a fák, a kövek, a patakok és a 
folyók, s a teremtett világ folyama-
tos lüktetése számvetésre készteti a 
szemlélődőt. Öntudatra eszmélte-
ti, kötelességre inti, harmóniájával 

gondoskodó cselekvésre buzdítja. 
Arra, hogy jó gazdaként ápolja a 
reá bízott környezetet, megművel-
je s termővé tegye a földet; és ha 
így történik, akkor minden kertben 
az elvesztett éden visszfénye ra-
gyog fel. A természet hívó szavát 
a legjobban, legtisztábban talán az 
élet minden apró rezdülésére fi-
gyelő művészek értik meg. A testet 
tápláló zöldségek-gyümölcsök, a 
szemet gyönyörködtető és a szép-
ség erejét hirdető virágok, a lelket 
megszólító fák hol magasztos-ko-
moly, hol játékos-vidám gondola-

KÖNYVAJÁNLÓ
Kezdődik a vakáció, a gondtalan 
pihenés időszaka. Júniusi könyv-
ajánlónkban a fiatal olvasók figyel-
mét szeretnénk felhívni egy újdon-
ságra.Mit adjunk a gyerek kezébe, 
amikor már nem kisgyerek, de még 
nem is igazán tinédzser? Nagy ki-
hívást jelent számukra olvasmányt 
ajánlani. Ne legyen mese, de ne is 
legyen olyasmi, amit nem tudnak 
megemészteni, mert nem a korosz-
tályuknak megfelelő problémák-
ról, sajátosságokról szól. A Könyv-
vadászok nagyon pontosan elta-
lálja ezt a korosztályt fordulatai-
val, nyelvezetével. A történet fő-
hőse a hetedikes Emily, akinek éle-
te igencsak izgalmas. Szülei a fe-
jükbe vették, hogy kipróbálják, mi-
lyen az, ha végiglakják az USA öt-
ven államát. Édesanyja blogot ír a 
kalandról, amihez rengeteg közös 
program és fotó is kell. Emilynek 

van egy bátyja is, édesapja könyv-
szerkesztő, akitől megtanulja ho-
gyan korrektúrázza olvasmányait. 
Ennek a szokásnak fon-
tos szerepe lesz a törté-
netben. Látszólag csu-
pa kaland és izgalom 
az élet, Emily azonban 
egyre kevésbé élvezi, 
mert amint megszokná 
valahol, tovább is kell 
állniuk. A rengeteg köl-
tözéssel járó iskolavál-
tás során vadidegen-
ként csöppen összeszo-
kott közösségekbe. Ál-
talában ideje sincs rá, 
hogy barátságokat kössön. Nem 
csoda, ha legmegbízhatóbb bará-
tai a könyvek. Garrison Griswold 
könyvkiadó egy olyan közösséget 
épít, ami olvasásért rajongó fiatalo-
kat vonz, akik imádják a fejtörőket, 

a rejtvényeket. Fordulatos játéka-
ival, motiváló online pontgyűjtős 
rendszerével lelkes tömeget moz-

gat, köztük Emilyt is. 
Magányában egyetlen 
menedéke a virtuális 
könyves közösség, a 
Könyvvadászat. Pont, 
amikor Emily család-
ja San Franciscoba 
költözik, megtámad-
ják a Könyvvadászat 
kitalálóját, aki éppen 
egy újabb játék be-
jelentésére készült. 
Griswoldnak még ma-
rad annyi ideje, hogy 

legújabb feladványát - egy rejtje-
leket tartalmazó ritka könyvet - el-
dugja támadói elől. Egyetlen remé-
nye, hogy egy könyvvadász buk-
kan Edgar Allen Poe Az aranybo-
gár című könyvére, megfejti a kó-

dokat, és megmenti a legújabb 
nagyszabású játékfolyamot. Emily 
véletlenül bukkan a könyvre új-
donsült barátjával és a kutatás logi-
káját követve nyomozni kezdenek. 
Lelkesen látnak munkához, de per-
sze hamar rájönnek, hogy itt több-
ről van szó, mint sima könyvvadá-
szatról. Az értékes példányra má-
soknak is fáj a foguk, így a kuta-
tó vadászok, akár jó szándékú ver-
senyzők, akár nyereségvágytól fű-
tött kevésbé jó szándékú felnőttek, 
versenyt futnak egymással. De va-
jon kinek sikerül előbb megfejte-
nie a rejtvényeket?A könyvvadá-
szat fordulatos, rejtélyes, izgal-
mas ifjúsági regény könyvekről, 
könyvmolyokról. Figyelem, elol-
vasása után kiderül, hogy nem csak 
kiskamaszoknak!

Jennifer Chambliss Bertman: Könyvvadászok

tokra ihlették s ihletik anyanyel-
vünk mestereit. Széphalmi herbá-
riumunkban e gondolatokból vá-
logatunk. Barangolást kínálunk lá-
togatóinknak, bepillantást adunk 
a növények és a magyar irodalom 
csodálatosan gazdag világába; ám 
mi csupán közvetítők vagyunk, 
mert az élet varázsáról minden-
nél szebben beszél a két leghite-
lesebb tanú: a természet és a köl-
tészet. A nyelvmúzeum udvarán, a 
„hasonlíthatlan szépségű Sátor-he-
gyek” (Petőfi) ölelésében megszü-
letett egy kis kert (zöldséggel, gyü-
mölccsel, virággal, gyógynövény-
nyel) sok-sok irodalmi idézettel. 
Innen indul a látogató, aztán az or-
gonán túl, az öreg hársfa árnyéká-
ból kilépve folytatja útját kis gyü-
mölcsöskertünkbe, majd elmegy a 
Kazinczy-sír mellett álló hatalmas 
tölgyfákhoz, s végül a nádas part-

ján csodálja meg a vadvirágos me-
zőrészletét. Aki vállalja a kalandot, 
az örökzöldtől a vadvirágig jut el, 
miközben „megmerítkezik” a virá-
gok szépségében, a zöldségek szí-
nes derűjében, a gyógynövények 
misztériumában, a fák őrizte em-
lékekben. Végül a vén diófa alatt 
megpihenhet, szemlélődhet, olvas-
gathat, az időt a napóra mutatja. 
Kiállításunkkal a digitális álvilá-
gok helyett illatos bazsalikomleve-
let, pirosló paradicsomot és szív-
ből fakadt szavakat kínálunk: érez-
hető, tapintható, ízlelhető valósá-
got. 

Nyiri Péter 
igazgató PIM A Magyar Nyelv 

Múzeuma

A bajnok Gönc csapata ellen, ide-
genben játszották az utolsó tétmér-
kőzésüket az újhelyi focisták. Az 
STK labdarúgói úgy mentek ki a 
pályára, hogy ha nyernek, a lehető 
legjobb helyen végeznek a tabel-
lán. A tervük sikerült, kitartással és 
jó játékkal 3:2-es győzelmet sze-
reztek. Az újhelyi csapat három év 
után került fel újra a megyei má-
sodosztályba, és valóban a futball 
iránti szeretett, és a csapat iránti el-
köteleződés hozta meg számukra a 
sikert.

NAGY ZSOLT edző: Három 
éve még nem volt felnőtt labdarú-
gás Sátoraljaúhelyben, nagy gö-
dörből indultunk, és meg tud-
tuk mutatni, hogy egységesek va-
gyunk, mindenkit a foci szerete-
te motivál, és az a legnagyobb 
eredmény, hogy a városért, és 
a győzelemért játszanak a fiúk.  
ÚK: Volt azért hullámvölgy a baj-
nokságban? Hogy tudtattok ebből 
túllépni?
Igen az őszi szezon elején volt 

mindez, a tízedik mérkőzés után, 
amikor lesérült a bal szélső táma-
dó játékosunk, a jobb szélső táma-
dó pedig elköltözött. Ez nagyon 
megnehezítette a dolgunkat, és 
öt meccs kellett ahhoz, hogy újra 
megtaláljam ezekre a posztokra a 
megfelelő játékost. 
Szépen csillog az ezüstérem, 
amely minden szempontból moti-
váló a csapat szempontjából. Segí-
ti a játékosokat, hiszen önbizalmat 
ad számukra, hogy valóban he-
lyük van ebben az osztályban, na-
gyobb lehetőséget adnak a csapat 
támogatására is, így a korábban el-
pártolt szponzorokat újra meg le-
het keresni. A szurkolók, a városi 
foci drukkerei egyre többen jár-
tak ki a hazai meccsekre, remél-
jük még többen állnak majd a le-
látókon. A jövőt pedig már el le-
het kezdeni tervezni, amelyben az 
is benne van, hogy felkérik a csa-
patot a megyei első osztályban 
való szereplésre, ha pedig marad-
nak, akkor is vannak kihívások. 

NAGY ZSOLT: Megyei első osz-
tályba akkor kerülhetünk fel, ha 
mint legjobb második csapatot fel-
kérnek minket, ha Gönc csapata a 
feljutást nem vállalja. Még akkor is 
ott van, hogy a magasabb osztály-
ból visszatérők miatt nem férünk be 
a keretbe. Ez a valószínűbb, ezért a 
cél még mindig az, hogy saját jo-
gon legyünk bajnokok a követke-
ző szezonban. Ezért már elkezdtem 
a tárgyalásokat, szeretnék még né-
hány jó játé-
kost szerezni 
a csapatnak, 
hogy minél 
több győz-
tes mérkő-
zést lássanak 
a szurkolók. 

A bajnok-
ságban nem 
csak a má-
sodik hely az 
egyetlen új-
helyi ered-
mény, a me-

EZÜSTÉRMESEK AZ ÚJHELYI FOCISTÁK
gyei másodosztály gólkirálya Far-
kas Attila az STK labdarúgója 
lett. Ez is azt mutatja, van az új-
helyi csapatban lehetőség még na-
gyobb sikerekre, amit szeretnének 
megvalósítani a jövőben, tette hoz-
zá az edző.

KBK
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CSÓTÓ LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA
Csótó László királyhelmeci mű-
vész alkotásai május hónapban 
láthatta a közönség a Zemplén 
Galériában. A felvidéki művész-
tanár grafikáit éppen lapzártánk 
idején váltotta Szántó Péter sze-
rencsi amatőr festő, alkotó, ám 
egy rövid cikk erejéig bemutat-
juk a felvidéki grafikust, akinek 
képeivel biztosan találkozunk 
még. 

Csótó László képein végigkísérhet-
jük azt a művészi utat, amelyet be-
járt. Művein érezhető a gyökerek-
hez, a palócföldhöz való ragasz-
kodás, de egyúttal megfigyelhető 
a világgal, a sorssal szemben álló 
egyén dacos kiállása is. Olykor be-
letörődve a sors akaratába, nyug-
tázva azt. Sokrétű alkotó: készített 
rajzokat, linómetszeteket, rézkar-
cokat, tűzzománcokat. Kísérletező 
művész, tanárként kezdte.  Mint ta-
nárnak pedig belső késztetés, hogy 
szinte minden technikát kipróbál-
jon, hogy át tudja adni tanítványai-
nak. A Grafikai notesz című köny-
vet is azért írta, hogy képzőművé-
szeti eljárásokat, technikákat mu-

tasson be a képzőművészet iránt 
érdeklődő, tehetséges fiataloknak. 
Mint pedagógus, büszke a tehet-
séges és sikeres diákjaira. Van be-
lőlük! Sokdalúságát mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy több közintéz-
ménybe, iskolába készített nagy-
méretű, színezett porcelánmunká-
kat. Nem követi a különböző mű-
vészeti irányzatokat, stílusokat, ám 
jól ismeri valamennyit. Nagyon 
korán, már a hetvenes években ki-
alakította saját kifejezésmódját, 
előbb fekete-fehér rajzokkal, majd 
sokszorosító színes grafikákkal. 
Munkásságát a kilencvenes évek 
végéig zömmel vonalgrafikák jelle-
mezték: egymást átfedő körökből, 
mértani elemekből „rakta” össze 
képeit. Egy sajátos kódrendszer ez, 
amelynek a lényege, hogy minél 
kevesebb eszközzel, minél többet 
mondjon a kép, legyen az ember, 
állat vagy bármilyen lény. Mérta-
ni pontosságú, szigorú vonalveze-
tését, díszítőelemek alkalmazásá-
val oldja fel, ezzel válik akár játé-
kossá is a mű. Geometrikus vonal-
rendből szerkeszti kompozícióit, 
ahol figurái bábként jelennek meg, 

amelyek hol el-
esettséget, hol 
finom iróniát 
hordoznak. Fe-
lesége, – táma-
sza és művész-
társa is egyben 
– a felépülés-
ben és a mun-
kában is segí-
tette. A baleset 
után elkezdett 
egyedül rajzol-
ni, balkézzel, 
aztán átváltott a 
számítógépes grafikára. Többnyire 
számítógépen „komponál”, témái 
napjainkkal kapcsolatosak, hoz-
zánk, rólunk szólnak. A grafika, 
mint műfaj, szabadságot ad szá-
mára. Egyedi grafikai eljárást ki-
dolgozott ki: egy lino dúcot kivés, 
a tervezett színek szerint feldara-
bolja, különféle színekkel festéke-
zi őket, majd nyomtatás előtt új-
ból összerakja. Gondolom a szét-
szedés és újbóli összerakás miatt 
adta neki a puzzle nyomódúc ne-
vet. Csótó László keményen dol-
gozik. Gondolom, úgy van az ih-

lettel, ahogy Czóbel Béla mondta. 
Mivel Czóbel is nagyon sokat dol-
gozott, egyszer megkérdezték tőle: 
Mester aztán van mindig ihlet? 
Czóbel válasza: „Bolond az, aki az 
ihletre vár. Dolgozni kell folyama-
tosan, hogy munka közben találjon 
meg az ihlet.” 

(Pecze János képzőművész-tanár 
kiállítás megnyitója elhangzott a 
Zemplén Galériában, 2019. május 
8-án. Közreműködtek: Novák-Tóth 
Györgyi ás Dombóvári János, a 
Lavotta AMI hegedűtanárai.) 

A 10. alkalommal rendeztük meg  
a mazsorett fesztivált 2019. má-
jus 25-én gyermeknapon a Kos-
suth Lajos Művelődési Központtal 

közösen. A két napos rendezvény 
első napján a helyi mazsorettek 
mutatkoztak be a Rendezvény té-
ren. a második napon a vendégeké 
volt a főszerep. Szabadka/Délvi-
dék/ Kisvárda, Cigánd, Dombrád, 
Sárospatak, Emőd, Sátoraljaúj-
hely táncosai és zenészei látogat-
tak el a fesztiválra. Menettánc után 
szerepeltek a csoportok. 17 órá-
tól mazsorett szépségversenyt tar-
tottunk. Az idén másodszor kaptak 
lehetőséget a résztvevők arra, hogy 
az ez időben zajló 15. Zemplén Or-
szágos Minősítő Táncversenyen itt 
tartózkodó zsűri előtt minősülje-
nek. a mazsorett csoportok. A sá-
toraljaújhelyi Holdfény Mazsorett 
Csoport 4 arany, 3 ezüst 1 bronz 
minősítést nyert a jelenlévő nívós 
zsűritől. A ritmust a lányok felvo-

nulásához a Lavotta Művészeti Is-
kola dobcsoportja és Emőd Város 
fúvószenekara biztosította. A zene-
kar a délután folyamán több alka-
lommal szórakoztatta a közönsé-
get. Az itt szereplő csoportok elé-
gedettek voltak az ellátással, jól 
érezték magukat, és produkcióik-
kal Sátoraljaújhely kulturális életét 
gazdagították.

Ujjné Schneider Hedvig 
Holdfény Magyar-Lengyel 

Kulturális Egyesület

Támogatóink voltak:

Polgármesteri Hivatal Sátoraljaúj-
hely, Continental Dohányipari Zrt.
Fraisa Hungára Kft, Tesco Áru-
ház, Sátoraljaújhely, Kossuth La-
jos Művelődési Központ, Zemplén 
Televízió, Újhelyi Körkép, Sátor-
aljaújhely Hegyköz Turizmusáért 
Egyesület, Dr Götz Miklósné, DM 
Áruház, Óra Ékszer Petőfi utca, 
Szamosvölgyi Péter, Zemplén 
Áruház, Patika Mártírok út, Patika 
Kossuth út, Patika Minor Gyógy-
szertár, Sóbarlang, Dinó pizza, Kö-
vér Cukrászda, Zemplén Compu-
ter, Kiki pékség, Máltai Szeretet-
szolgálat Sátoraljaújhely

Fotó: KLMK

Június 24. hétfő 
18:00: Zempléni mozaik 
18.30: Egyházi idő 
19:00: Hír7 
19:20: Szóvivők. Egy könyv a saj-
tó ismert szóvivőiről 
Június 25. kedd 
18:00: Újhelyi könyvünnep 
18.30: Megújult a Hősök Temetője 
19: 00: Hír7 
19.20: Flóra Film: Madarat tollá-
ról 1. rész  
Június 26. szerda 
18:00: Sportmagazin 
18:30: Természetes 
19:00: Hír7 
19:20: A Sátoraljaújhelyi Egész-
ségfejlesztési Iroda félórája 
Június 27. csütörtök 
18:00: Kipufogó 
18:30: Parlamentben történt 
19:00: Hír7 
19:20: Sátoraljaújhely város kép-
viselőtestületének ülése 
Június 28. péntek 
18:00: Sportról-Sportra 
18.30: Mecénás 
19:00: Hír7 
19:20: Zempléni mozaik 
Június 29. szombat 
18:00: Zempléni mozaik  
18:30: Repeta. Válogatás a hét 
magazin műsoraiból 
19:00: Megyei híradó 
19:30: Flóra film: Gogo és 
Gerorge 
Június 30. vasárnap 
18:00: A héten történt 
18:40: Zempléni zenéi 
Július 1. hétfő 
18:00: Szünidő – koncertek, nyári 
programok a Zemplénben 

ZEMPLÉN MAZSORETT FESZTIVÁL

18:30: Zempléni mozaik 
19:00: Hír7 
19:30: Koncz Gábor Sátoraljaúj-
helyen 
Július 2. kedd 
18:00: Fogadóóra 
18:30: Semmelweis nap Sátoralja-
újhelyen  
19:00: Hír7 
19:20: Műsorcsere: Madarat tollá-
ról 2. rész 
Július 3.Szerda 
18:00: Közügy- Bizottsági elnö-
kök a stúdióban 
18:30: Múzeumok éjszakája Sá-
toraljaújhelyen 
19:00: Hír7 
19:20: Műsorcsere 
Július 4. csütörtök 
18:00: Terápia 
18:30: Zempléni mozaik 
19:00: Hír7 
19:20:  ENCS TV műsora  
Július 5. péntek 
18:00: Sportról-Sportra 
18:30: Mecénás 
19:00: Hír7 
19:20: Zempléni mozaik  
Július 6. szombat 
19:00: Zempléni portré 
19:35: Repeta válogatás a hét ma-
gazin műsoraiból 
19:00: Megyei híradó 
19:30: Sztár Café extra 
Július 7. vasárnap 
18:00: A héten történt 
18:40: Zemplén zenéi

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ MŰSORA
2019. június 24. - július 7.

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.
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Nyári melegben is kell enni. Igaz 
ilyenkor nehezebben megy a sütő, 
tűzhely bekapcsolása, és könnyű 
ételekre is vágyunk, vagy meg-
elégszünk egyféle fogással, de fi-
nom ízekre ekkor is szükségünk 
van! Ha a gazdasszony nem szeret-
né még feljebb tornázni a lakás hő-
mérsékletét több órás sütéssel, fő-
zéssel két lehetősége van. Kitalál-
ja, hogyan lehet nyers zöldségek-
ből, gyümölcsökből könnyű fogá-
sokat készíteni, vagy ha lehetősége 
van rá, a szabadban, egy jó grille-
zéssel, bográcsozással elkészülhet 
a finom étel. Ez utóbbi különösen 
hasznos lehet, hiszen az egyéb mó-
don a konyha közelébe nem csábít-
ható férfiember is rábírható a fogás 
elkészítésére, vagy a segédkezés-
re, és barátokkal együtt a főzés egy 
kiváló közös program is lehet! Így 
a hónap ajánlata tőlünk nem más, 
mint egy vadhús nyárson. Aki sze-
reti a vadételeket, azoknak is jó vá-
lasztás lehet a pörköltök mellé, aki 
pedig nem annyira kedveli a vadál-
latok húsát, nyugodtan elkészítheti 
marha-, vagy sertéshúsból. 
A húst, ami lehet őz, szarvas, vad-
disznó comb, vagy gerinc lehár-
tyázzunk, megtisztítjuk az inas ré-
szektől és kis darabokra vágjuk. 
Egyszerre akár több kiló húst is 
felhasználhatunk, de egy átlagos 
sütögetésre 1-1,5 kg-ot kell számí-
tani. A vadak húsa általában szára-
zabb, mint szelídebb társaiké, hi-

szen sokkal többet futnak, hasz-
nálják izmaikat. Éppen ezért kö-
töttebb is a húsuk, de ha fiatal ál-
lat húsát használjuk, akkor nem 
lesz nagyon kemény. Ezért a páco-
lására sem kell több nap, és a pác-
nak sem kell túl intenzívnek lenni, 
mert akkor az éppen a hús külön-
leges ízét veszi el. Így nyugodtan 
szorítkozzunk a hagyma, fekete 
bors, durva só, babérlevél, szegfű-
szeg, száraz fűszernövények (roz-
maring, kakukkfű) használatára. A 
fűszerek mennyisége kicsit keve-
sebb, mint egy kávéskanál. A puhí-
táshoz pedig használjuk bort, bor-
ecetet, citromlevet, de semmikép-
pen sem szokásos asztali ecetet.
Két három óra pácolás után fel-
tűzhetjük őket a nyársra, és kerül-
het a hús mellé szalonna, zöldség. 
Jól illik hozzá a burgonya, cukkini, 
gomba. 
Ezután nincs más dolgunk, mint 
egy jó grill segítségével megsüs-
sük az ételünket! Jó étvágyat kívá-
nunk hozzá!

VADHÚS NYÁRSON

TÁJÉKOZTATÁS 
a lakossági hulladékgyűjtő 

udvarról

Tisztelt Sátoraljaújhelyi Polgárok! 

Úgy ahogyan korábban is megtettük, de ezúton 
ismét felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a BMH 
Nonprofit Kft. a közterületek tisztaságának 
érdekében a hulladékgyűjtő udvarokat 
üzemeltet. SÁTORALJAÚJHELY-ben a 11021/8 
hrsz. alatt, a volt Néma-hegyi szeméttelep 
szomszédságában a 37.sz. fkl. út mentén, 
melynek GPS koordinátája: 48.3717, 21.62807. 
Nyitvatartási ideje:  
kedd, szerda, csütörtök, péntek: 10:00 – 18:00
szombat: 8.00-16.00

Beszállítható hulladékok köre: 
Háztartásban keletkező

1. Nem veszélyes hulladékok:
- építési, bontási hulladékok 

(tégla, cserép, beton, föld és ezek 
keveréke);

- termékként tovább nem használható 
gumiabroncsok;

- papír és karton, üveg, műanyag 
flakon, fólia;

- zöldhulladék: gallyak, fű, lombok, 
egyéb fahulladékok;

- nagydarabos hulladékok (bútorok, 
felújítás után megmaradó lomok, 
háztartási berendezések pl.: 
kézmosó, elhasznált konyhai 
eszköz);

- elektromos és elektronikai 
hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kis 
méretű   háztartási készülékek);

- fémek és fém csomagolási 
hulladékok (alumínium doboz, réz, 
vas és acél, stb.);

- sütőolaj

2. Veszélyes hulladékok:
szárazelem, akkumulátor, festék- 
és lakkmaradékok, használt 
motorolajok, azok csomagolásai, 
növényvédőszer-maradékok, 
fénycső és izzó.

Beszállítható hulladékok mennyisége:
A hulladékudvarban ingatlanonként: 
- negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék,
- évente 100 kg veszélyes hulladék helyezhető 
el. 
A mennyiségi korlátozás alól kivételt 
képeznek az elkülönítetten gyűjtött (papír, 
karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- 
és fémhulladékok), melyekből korlátlan 
mennyiség adható át a hulladékudvarban.
A hulladékudvar igénybevételének feltételei:
A hulladékudvarba történő beszállításkor 
a lakossági ingatlanhasználó köteles 
lakcímkártyáját és személyi igazolványát, 
valamint az esedékes közszolgáltatási 
díjnak a Koordináló Szerv felé történő 
megfizetését igazoló bizonylat másolatát a 
hulladékátvevőnek bemutatni.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK Önöket, HOGY 
A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ 

HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS 
HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL!

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük 
a szabályos hulladékelhelyezésben való 
közreműködésüket, hiszen ezzel Sátoraljaújhely 
városát tesszük szebbé, az itt élők környezetét 
igényesebbé, mely mindannyiunk közös érdeke.   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

A városban a Zempléni Fiatalok 
Határok Nélküli együttműködésért 
Egyesület tartotta hagyományos 
megemlékezését a kishatárnál. 
Laczkó Lajos a Borsiban működő 
II. Rákóczi Ferenc Polgári Társu-
lás elnöke fejtette ki a békeszerző-
déssel, és a nemzeti összetartozás 
napjával kapcsolatos gondolatait. 
a bodrogszerdahelyi alapiskola di-

ákjai adtak műsort, akik közel egy 
évszázad távlatában is igyeksze-
nek megőrizni magyarságukat. A 
megemlékezés végén a jelenlévők 
megkoszorúzták a Trianon emlék-
művet, a diákok pedig papírcsóna-
kokat tettek a Rongyva patak vizé-
re, amely a legenda szerint folyó-
ként tartottak számot 1920-ban.

KBK

TRIANON 99 
A kishatárnál is emlékeztek
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TÁRSASTÁNCOK VÁROSA
Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy az alapfokú társastánc oktatásban nincs olyan pedagógus, aki ne ismerné Sátoraljaújhely nevét. Köszönhető ez Schweitzer 
Tamásnak, aki 15 éve szervezi meg a Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivált és Koreográfus Versenyt. A szakma elismerte, a táncosok és a nézők pedig 
megszerették a rendezvényt, amely ma már éppúgy Sátoraljaújhelyhez tartozik, mint a néptáncfesztivál. Május 24-26. között újra minősültek a táncosok, és a 
táncpedagógusok, akik idén szívükbe zárták a várost, és a fesztivál szervezőit is.

ÚJHELYI KÖNYVÜNNEP
A Kazinczy Társaság ismét összegyűjtötte a városban és a térségben működő közgyűjteményeket, hogy csatlakozzanak a 90. ÜNNEPI KÖNYVHÉTHEZ, és mu-
tassák be legújabb kiadványaikat a zempléni olvasóknak. A sétáló utcán felállított könyves strandok mellett volt levéltár látogatás Oláh Tamás főlevéltáros vezeté-
sével, zenei flashmob a Lavotta Zeneiskola növendékeivel, könyvszobrászat, és papírszínház. Aki a nagy meleg ellenére részt vett az Újhelyi Könyvünnepen egy 
pillanatig sem unatkozott.


