Poznámka o autorovi publikácie
Mgr. Štefan VARGA je pôvodným povolaním stredoškolský učiteľ.
Narodil sa v roku 1942 v Podhorodi. Po skončení stredoškolských štúdií absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Ako učiteľ
pôsobil v Poprade, Karvinej a Podhorodi. Od roku 1978 až do odchodu na
dôchodok pracoval ako redaktor - spravodajca a odborný redaktor v Slovenskom rozhlase v Košiciach. V reláciách sa najčastejšie venoval problematike
poľnohospodárstva, životu na vidieku a medziľudským vzťahom. Moderoval
rôzne rozhlasové relácie, napr.: Rádiovýber, Nočné dialógy, Dobré ráno, Regiónrevue a iné. Žije striedavo v Michalovciach a Podhorodi. V súčasnosti vedie
kroniku obce.
Historicko – geografická poloha obce odrážajúca sa v jej názve sa
stala základom obecného erbu. Symbol hradu na kopci je kompozične
dotvorený ďalším symbolom vzťahujúcim sa ku gréckokatolíckemu chrámu, ktorý je zasvätený sv. Bazilovi Veľkému. Jedným z atribútov tohto
svätca je holub. Aj preto je situovaný na zelenú plochu kopca, teda do
„podhradovej“ polohy, aby vystihol vzťah obce, hradu a chrámu.
V Heraldickom registri SR pod signatúrou P-196/2004 je zapísaný
erb Podhoroďa takto:
V modrom štíte na zelenom, striebornou ohliadajúcou sa rozkrídlenou holubicou v zlatej zbroji a so zlatou vavrínovou vetvičkou v zobáku, preložený vysoký zelený vrch so strieborným opevnením so zlatou
mrežou v modrej bráne.
Vlajka obce Podhoroď pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo
farbách zelenej, bielej, modrej a žltej v pomere strán 2:3 a je ukončená
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Emil Osif, starosta obce
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Na základe videného, počutého a prežitého, na podklade prečítaného
a naštudovaného, podľa zápisov v obecnej kronike, ale aj podľa spomienok
rodákov knihu o obci P O D H O R O Ď
pripravil Štefan Varga
Vydal Obecný úrad v Podhorodi v roku 2006
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