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Hírek röviden

Új szelektív hulladékgyűjtő járművet kapott a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.

Új, a szelektív hulladékok begyűjtésére alkalmas járművel bővült a Zempléni Z.H.K.
Nonprofit Kft. gépparkja. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt pályázaton szerepelt sikeresen a társaság, melynek köszönhetően növelni tudják a szelektív
hulladékgyűjtés hatékonyságát. A gépbeszerzés értéke 38 millió forint, a támogatási intenzitás 100 százalékos volt.

Fogadj örökbe egy stációt!

A sátoraljaújhelyi önkormányzat felhívásban
hirdette meg azt a kezdeményezését, amelyben a Szár-hegyre épült Magyar Kálvária gondozására, ápolására várja a civil szervezetek,
iskolák, egyesületek jelentkezését. Az ötlet lényege, hogy minden nemzeti kegyeleti emlékhelyhez köthető épületet egy szervezet örökbe fogad, és vállalja annak rendben tartását.
A vállalás önkéntes, és a nagyobb karbantartási munkálatokat, valamint a sétány rendben
tartását továbbra is a város látja el.

Közösségi munka a Zemplén Kalandparkban

A Zemplén Kalandparkban is vállalhatnak közösségi munkát, azok a sátoraljaújhelyi középiskolások, akiknek már kötelező az 50
órás közcélú munka bizonyítása az érettségihez. A Kossuth Lajos Gimnázium és a Katolikus Keri az elmúlt évben kötött szerződést az
intézménnyel, és azóta már több alkalommal
dolgoztak ott fiatalok. Legutóbb a középállomáson festettek, parkosítottak az újhelyi gimnazisták.

Ácskapoccsal támadt egy asszonyra az
ál-vízóraleolvasó

Vízóra-leolvasónak adta ki magát, majd rátámadt egy asszonyra egy sátoraljaújhelyi fiatalember. A 19 éves elkövető sorjázóval és ácskapoccsal ütötte meg az asszonyt, akit a dulakodásra megjelenő férje mentett meg. A fiatalember önként megadta magát, miután a rendőrök az udvaron hagyott táskájában megtalálták iratait. Emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.
Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár tartott fórumot a Keriben

Lakossági fórum Soltész Miklóssal

Az elmúlt tíz évben 900 milliárd forint, magyarországi fejlesztési pénzek 95%-a érkezett az
európai unióból, ezért ahhoz, hogy hazánk
gazdasága működni, fejlődni tudjon, az európai parlamenti választást is komolyan kell
venni - hangzott el a Fidesz sátoraljaújhelyi
szervezetének lakossági fórumán. A találkozón Soltész Miklós szociális és családügyért
felelős államtitkár, valamint Kósa Ádám, európai parlamenti képviselő szóltak azokról az
eredményekről, amelyeket Magyarországnak
az elmúlt négy évben a folyamatos brüsszeli
támadások ellenére sikerült elérnie.

Madarak és fák napja Kazinczy Ferenc
Múzeumban

Zemplén madárvilágáról tartott diavetítéses
előadást Szegedi Zsolt az Aggteleki Nemzeti
Park természetvédelmi őre a sátoraljaújhelyi
Kazinczy Ferenc Múzeumban. Az előadás annak a háromnapos rendezvénysorozatnak
volt a része, melyet a Madarak és Fák napja
alkalmából szervezett az intézmény. A múzeum a rendezvény lebonyolításával csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez melyet
Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett a Természettudományi Múzeum.

Rendezvénytéri programok Sátoraljaújhelyen

Májustól késő őszig Sátoraljaújhely közepén
felállított színpadra szervezi programjait a
Kossuth Lajos Művelődési Központ. A rendezvénytéri pódium azokon a hétvégéken sem
lesz üres idén nyáron, amikor nincs kiemelt
rendezvény a városban. Májusban a táncosoké a fő szerep, júniusban és júliusban viszont
amatőr zenekarok mutathatják meg magukat
a városban élőknek.

Már elérhető Sátoraljaújhely következő
5 éves fejlesztési terve

Vállalkozás és cégvezetőknek, civil szervezetek képviselőinek, egészségügyi dolgozóknak
küldték el a városfejlesztési programot. A
"Csak így tovább Sátoraljaújhely!" programot
szakemberek segítségével állította össze a
városvezetés. A dokumentum hamarosan
megjelenik Sátoraljaújhely és Szamosvölgyi
Péter honlapján is.

A csodák városa címmel rendeztek mesevetélkedőt a Városi Könyvtárban

ÚJHELYI

A sátoraljaújhelyi városi könyvtár mesevetélkedőt hirdetett Szathmáry-Király Ágnes A csodák városa című mesekönyve alapján. A versenyt általános iskolák negyedik osztályosai
számára hirdette meg az intézmény. A gyerekeknek játékos formában kellett számot adniuk megszerzett ismereteikről. A cél pedig az
volt, hogy a lehető legtöbb fiatal megismerje
Sátoraljaújhely történetét a mesekönyvön keresztül.

Szent Flóriánra emlékeztek a tűzoltók
Sátoraljaújhelyen

Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére és
egyben a tűzoltó hivatásra emlékeztek a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársai. Az ünnepségen Kovács
Sándor az Encsi katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője köszöntötte az állományt, átadták az önkormányzat által alapított év tűzoltója díjat, az Esze Tamás Általános Iskola tanulói pedig műsorukkal köszöntötték a tűzoltókat.

Anyák napi hangverseny a sátoraljaújhelyi görög katolikus templomban

Ismét megrendezte a Lavotta János Alapfokú
Művészeti Iskola hagyományos anyák napi
hangversenyét a sátoraljaújhelyi görög katolikus templomban. 23. évvel ezelőtt indult el e
kezdeményezés, Muzsikál a család címmel,
majd az évek során folyamatosan alakult, változott. Szülők, gyermekek, testvérek, tanárok
és tanítványok muzsikáltak a majd negyed
század alatt, hálát adva az édesanyákért.

Városvédők a gyermekekért

A Városvédő Szépítő Egyesület elnöksége
gyermeknap alkalmából csekély ajándékkal
(mesekönyvek) meglátogatta a sátoraljaújhelyi Központi Óvodát és tagintézményeinek
összes csoportját. A gyermekek arcán boldogság és öröm volt az ajándékok láttán.

Gazdasági ismeretek általános iskolásoknak

A diákok pénzügyi tudásának bővítésére önálló szakkört szerveztek a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskolában. A
tanulók egy országos pénzintézet által meghirdetett versenyen is részt vettek. A szakkörön megszerzett tudást területi versenyen
hasznosították. A gazdasági ismeretek alapszintű oktatására nincs külön tananyag, a
gyerekek tantárgyanként külön-külön találkoznak pénzügyi fogalmakkal. A katolikus iskola
diákjai ezen a szakkörön megalakították első,
képzeletbeli vállalkozásukat és az ehhez
szükséges fogalmakkal is így ismerkedtek
meg.

Egészségkártyát kap minden sátoraljaújhelyi lakos

Sátoraljaújhelyen mindenki rendelkezni fog
egészségkártyával - erről döntött a város képviselő-testülete rendkívüli ülésen. A város
ugyanis csatlakozik a Dr. Card egészségügyi
információs szolgáltatáshoz, melynek értelmében a településen élő mintegy 16 ezer polgár kap egy olyan kártyát melyen szerepeltetni lehet az egészségügyi állapotra, az értesítendő személyekre vonatkozó információkat.
Az önkormányzat 5 millió forintot fordít az
egészségkártyák beszerzésére, így a város
valamennyi lakosa ingyen kapja majd meg.

Magyar nyelvi verseny Rotary-s cserediákoknak

A világ különböző tájairól - de többnyire a tengerentúlról - származó 45 cserediák érkezett
a hétvégén Széphalomra, a Magyar Nyelv
Múzeumába, hogy részt vegyenek a Rotary
Club hagyományos magyar nyelvi versenyén.
A diákok egy éve tartózkodnak hazánkban,
nyelvet tanulnak, iskolába járnak. A megmérettetésen a fiataloknak magyarul kellett bemutatni, mit tanultak az elmúlt egy év alatt hazánkról, és mennyire sikerült elsajátítaniuk a
könnyűnek egyáltalán nem mondható magyar
nyelvet.

Zempléni vonós- és gitártalálkozó a
Lavotta Házban

Zempléni vonós- és gitártalálkozót rendezett a
Lavotta János alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A zeneiskolai növendékek számára
meghirdetett hangszeres versenyek több mint
2 évtizedes múltra tekintenek vissza. Céljuk
pedig, hogy a zenésznövendékeknek lehetőséget biztosítson a pódiumszereplésre, emellett persze tapasztalatokat is szereznek a gyerekek.

Pályázati program indult a tehetséges
zempléni fiatalokért

"Tehetséges zempléni fiatalokért - Tehetségútlevél" címmel indította útjára az Eszterházy

KÖRKÉP
Károly Főiskola Comenius Karán pályázati
programját. Ennek köszönhetően a régióból,
így Szerencsről, Sárospatakról és Sátoraljaújhelyből érkező középiskolás diákok több
szakterületen együtt végeznek kutatómunkát
vagy művészeti alkotótevékenységet főiskolai
hallgatókkal és az oktatók mentori segítségével. A szervezők így szeretnének segíteni a fiataloknak abban, hogy időben megtalálják azt
az utat, amelyet a felsőoktatásban végig szeretnének járni.

Európa-nap középiskolásoknak

Hazánk 10 éve az Európai Unió tagja. A most
14 éves diákoknak már természetes a határok
nélküli Európa, a munka vállalás, tanulás szabadsága unión belül. A sátoraljaújhelyi Európa-napon ennek a korosztálynak tartottak
rendhagyó órán az unió történetéről, mai céljairól tartottak rendhagyó órát. Az itt szerzett
információkat a diákok egy szellemi vetélkedőn kamatoztatták.

Gálaműsor a Petőfi Sándor Református
Általános Iskolában

Hagyományteremtő szándékkal szervezte
meg első gálaműsorát a Petőfi Sándor Református Általános Iskola. A diákok olyan produkciókat mutattak be, amelyekkel egész évben tanórán kívüli foglalkozásokon tanultak.

Játszóház a Kazinczy Ferenc Múzeumban

Alkotódélutánra várták a gyerekek a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A játszóházat annak a háromnapos programsorozatnak a részeként szervezte meg az intézmény, mellyel Madarak Fák napjáról illetve
Herman Ottó halálának 100. évfordulójára
emlékeztek. A programokkal minden korosztályt igyekezett megszólítani a múzeum. Az alkotódélután a kicsiknek jelentett szórakozást.

Hegedűduó verseny a Lavotta Házban

Hegedűduó versenyt hirdetett a sátoraljaújhelyi alapfokú művészetoktatási intézmény. A
zenei tanulmányi verseny különlegessége,
hogy a magyar verbunkos zene atyának,
Lavotta Jánosnak műveiből választották ki a
kötelező műveket. A magyar zeneszerző szü-

letésének 250. évfordulójára számos versenyt
hirdetett az iskola és a nevét viselő alapítvány.
A hegedűduó találkozóval hagyományt szeretnének teremteni az országban.

Katolikus iskolák gálaműsora Sátoraljaújhelyen

Az V. István Katolikus Szakközépiskola és
Gimnázium illetve az Árpád-házi Szent Margit
Általános Iskola elmúlt két évben folytatott közös munkája testesült meg abban a gálaműsorban melyen az oktatási intézmény diákjai
mutatták be művészeti képességeiket. A több
mint két órás rendezvényen az iskola szinte
valamennyi diákja bemutatkozott. A műsorszámok között volt tánc, ének, zene és színdarab is.

Rendhagyó irodalomóra a népi írók
mozgalmáról

A népi írók meghatározó szellemi, művészeti
mozgalmáról tartott előadást Gáll József nyugalmazott középiskolai tanár a Zempléni Magyar Házban. A Magyarok Világszövetségének Zemplén Tagozata rendszeresen szervez előadásokat azzal a céllal, hogy az érdeklődők, főként a fiatalok jobban megismerjék a
magyarság történelmét, irodalmát, kulturális
és szellemi értékeit. A rendhagyó irodalom
órán Gáll József arról beszélt, hogy a népi
írók hogyan akarták a két világháború között
újjáépíteni a magyar társadalmat.

Ovisok a rendőrségen

Óvodás gyerekek jártak a sátoraljaújhelyi
rendőrségen. A kiskorú látogatókat most vendégségbe hívták a rendőrök, hogy megismertessék őket munkájukkal. Volt rögtönzött közlekedéstan oktatás, eszközbemutató, ujjlenyomat vétel, de még a korábbi rendőrségi
fogdába is látogatást tettek a gyerekek. A
rendőrségi kirándulás célja, hogy már a legkisebbek is tudják, kik azok, akik baj esetén segítenek nekik, és ne félelemmel, hanem bizalommal forduljanak a rendőrök felé.

A helyi értékek megőrzéséről tartottak
fórumot Sátoraljaújhelyen

Oktatási és közművelődési szakembereket,

