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Már ci us 15. - A Kos suth té ren em lé kez tek Sá tor al ja új he lyen
AA hhaa ggyyoo mmáá nnyyookk nnaakk mmeegg ffee llee --

llõõ eenn mmáárr ccii uuss 1155--éénn vváá rroo ssii üünn --
nneepp sséégg zzaajj llootttt SSáá ttoorr aall jjaa úújj hhee llyyeenn,,
mmee llyyeenn SSzzaammoossvvööll ggyyii PPéé tteerr ppooll --
ggáárr mmeess tteerr mmoonn ddootttt üünn nnee ppii bbee --
sszzéé ddeett.. AA mmeegg eemm lléé kkee zzéé sseenn aa KKaa --
zziinn cczzyy FFee rreenncc ÁÁll ttaa lláá nnooss IIss kkoo llaa
ttaa nnuu llóó ii nnaakk,, vvaa llaa mmiinntt aa HHeeggyy aall jjaa
AAllaapp ffoo kkúú MMûû vvéé sszzeett ookk ttaa ttáá ssii IInn --
ttéézz mméénnyy eeggyy sséégg ddii áákk jjaa ii nnaakk iirroo --
ddaall mmii mmûû ssoo rráátt lláátt hhaatt ttáákk ""ÜÜdd vveezz
llééggyy sszzüü llee ttéé sseedd nnaapp jjáánn,, mmaa ggyyaarr
sszzaa bbaadd ssáágg"" ccíímm mmeell..
Az ün nep sé gen Szamosvöl gyi

Pé ter ün ne pi be szé dé ben fel -
idéz te az 1848-49-es for ra da lom
és sza bad ság harc küz del me it,

eré nye it, a má ig ha tó ér té ke it.
Mint mon dot ta: "Egyes tör té -
nel mi ese mé nyek rõl sok szor úgy
em lé ke zünk meg, mint ha az ön -
ma gá tól va ló len ne, vagy elõz -
mé nyek nél kü li. En nek kö vet -
kez té ben sok szor fel szí nes sé,
össze füg gés nél kü li vé vá lik az
ün nep."
Be szé de vé gén vá laszt ke re sett

ar ra is, hogy mi az örök sé ge a
for ra da lom nak, és mi a ma gyar
sors? Majd ki fej tet te: a bá tor ság,
a be csü let, a büsz ke ség, meg ha -
tá roz ta ezen tör té nel mi kort. Le -
het, hogy ide a lis ta a gon do lat,
de er re van szük ség ma is. A

gon do lat, hogy egy nem zet nél
sem va gyunk alább va lób bak, és
hogy min dig tu dunk, és min dig
aka runk talp ra áll ni, ma is ben -
nünk él. 
A meg em lé ke zés foly ta tá sa -

ként Vára di Vi o la, Kiss né
Ke rék gyár tó Haj nal ka és
Schweitzer Ta más ös  sze ál -
lí tá sá ban "Üd vez légy szü -
le té sed nap ján, ma gyar
sza bad ság" cím mel ün ne -
pi iro dal mi mû sort ad tak
elõ a Ka zin czy Fe renc Ál -
ta lá nos Is ko la ta nu lói és a
Hegy al ja Alap fo kú Mû vé -
szet ok ta tás In téz mény -

egy ség di ák jai. A ren dez vény vé -
gén az ön kor mány zat, in téz mé -
nyek, pár tok és ci vil szer ve ze tek
kép vi se lõi he lyez ték el ko szo rú i -
kat, vi rá ga i kat Kos suth La jos
szob rá nak ta lap za tá nál. 

Magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapta Wilhelm Rambold
AA MMaa ggyyaarr ÉÉrr ddeemm rreenndd ttiisszzttiikk --

eerreesszzttjjéénneekk aaddoo mmáá nnyyoo zzáá ssáá vvaall iiss --
mmeerr ttee eell aa WWoollff CCéégg ccssoo ppoorrtt
üüggyy vvee zzee ttõõ ttuu llaajj ddoo nnoo ssáá nnaakk WWiill --
hheellmm RRaamm bboolldd nnaakk aa mmuunn kkáá jjáátt aa
MMaa ggyyaarr ÁÁll llaamm.. AA ccéégg ccssoo ppoorrtt hhoozz
ttaarr ttoo zziikk aa ssáá ttoorr aall jjaa úújj hhee llyyii PPrreecc --
CCaasstt ÖÖnn ttöö ddeeii KKfftt.. AAzz eell iiss mmee rrééss
aaddoo mmáá nnyyoo zzáá ssáá vvaall kkaapp ccssoo llaatt bbaann
ttaarr ttootttt ssaajj ttóó ttáá jjéé kkoozz ttaa ttóótt SSáá ttoorr aall --
jjaa úújj hheellyy ppooll ggáárr mmeess ttee rree,, aa ccéégg ttuu --
llaajj ddoo nnoo ssaa,, ééss aa ttéérr sséégg oorr sszzáágg ggyyûû --
lléé ssii kkéépp vvii ssee llõõ jjee..
A ma gyar-né met gaz da sá gi

kap cso la tok fej lesz té se ér de ké -
ben vég zett mun ká ja, be ru há zó,
fej lesz tõ és mun ka hely te rem tõ
te vé keny sé ge el is me ré se ként ál -
la mi el is me rés ben ré sze sült Wil -
helm Ram bold, a Prec-Cast Kft.
tu laj do no sa, aki már ci us 14-én
meg kap ta a Ma gyar Ér dem rend
tisztik eresztjét. 
Wil helm Ram bold el mond ta:

- Na gyon nagy meg tisz tel te tés ez
a ki tün te tés, egy ben nagy meg -
le pe té si is volt szá má ra. Nem is
gon dol ta vol na, hogy kül föl di -
ként ilyen nagy ál la mi ki tün te -
tés ben fog ré sze sül ni. Hang sú -
lyoz ta: az it te ni tér ség és a Prec-
Cast Kft.-nél dol go zók kép vi se -
le té ben, he lyet tük, il let ve ne -
vük ben ve het tem át a ki tün te -
tést, hi szen az õ mun ká juk nél -
kül az én mun kám nak sem lett
vol na ilyen ered mé nye, ami van. 
Wil helm Ram bold a cég ala -

ÚÚjj hhee llyyii KKöörr kkéépp � SÁ TOR AL JA ÚJ HELY VÁ ROS KÖZ ÉLE TI LAP JA
�Főszerkesztő: Ujj Pé ter �Kiadja: Zemp lén Te le ví zió Köz hasz nú Non prof it Kft.

�Felelős ki adó: Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta
�Szerkesztőség: 3980 Sá tor al ja új hely, Szín ház köz 4.
�Telefon: 30/9987-015 �E-mail: ujhe lyiko rkep@g mail. com

�Készült: a START RE HA BI LI TÁ CI ÓS Fog lal koz ta tó és In téz mé nyei Köz hasz nú Non prof it Kft.
Nyír sé gi Nyom da Üze mé ben, Nyír egy há za, Árok u. 15., Te le fon: 42/437-007

�Felelős ve ze tő: Ba logh Zol tán, ve zér igaz ga tó
�Megjelenik ha von ta 4500 pél dány ban

HU ISSN 0238-6712



� 32012.  3. � ÚJHELYI KÖRKÉP

Megjelent Sátoraljaújhely Városkönyve
ÜÜnn nnee ppéé llyyeess kkee rree tteekk kköö zzöötttt aa

VVáá rrooss hháá zzaa DDíísszz tteerr mméé bbeenn mmuu ttaatt --
ttáákk bbee aa SSáá ttoorr aall jjaa úújj hheellyy VVáá rrooss --
kköönnyy vvee ccíí mmûû ttöörr ttéé nnee ttii mmoo nnoogg --
rráá ffii áátt.. EEzzeenn aall kkoo ttááss bbee mmuu ttaa ttóó jjáá --
vvaall zzáá rruulltt aa vváá rrooss ssáá nnyyiill vváá nníí ttááss
775500.. éévv ffoorr dduu llóó jjáá hhoozz kköö tteenn ddõõ
eessee mméénnyy ssoo rroo zzaatt..
Mind ez idá ig szá mos ki sebb

na gyobb könyv és ki ad vány fog -
lal ko zott Sá tor al ja új hely tör té -
ne té vel, de olyan mû még nem
volt amely egy ben mu tat ta vol -
na be ere de tét, éle tét, tör té ne tét.
A már ci us ban meg je lent Sá tor -

al ja új hely Vá ros könyv cí mû tör -
té ne ti mo no grá fia meg szü le té sé -
vel egy olyan al ko tás ke rült az
ol va sók ke zé be, amely a kez de -
tek tõl nap ja in kig ma gá ban fog -
lal ja a te le pü lés tör té ne tét, tör té -
nel mét. Ez egy hi ány pót ló mû,

ame lyet öröm mel fog nak la poz -
gat ni, és mél tó hely re ke rül a
köny ves polc ok ra, az ed dig meg -
je lent ki ad vány ok kö zé,  - fo gal -
ma zott Dankó Dé nes Sá tor al ja -
új hely al pol gár mes te re, aki a
könyv be mu ta tón mél tat ta a
meg je lent mû vet. 
A tör té ne ti mo no grá fia elõ -

nye, hogy az em be rek a pol gá -
rok ol da lá ról lát tat ja a vá rost, és
nem azt, hogy mi volt a hi va ta -
los sá gok tör té ne te, hogy mi lyen
jog sza bály ok szü let tek, ame lyek
meg ha tá roz ták a vá ros éle tét,

ha nem hogy mi ként él tek an nak
ide jén a vá ros ban la kó em be rek
- fo gal ma zott dr. Kováts Dá ni el
ny. fõ is ko lai ta nár aki a meg nyi -
tón be mu tat ta a köny vet. Mint
mond ta, eb bõl a mû bõl meg -
tud juk mi lyen küz del mes élet

volt min den kor ban, és még is a
vá ros pol gá rai a ma guk kö rül -
mé nyei kö zött gya ra pí ta ni tud -
ták a vá rost. Igye kez tek olyan
élet fel té te le ket te rem te ni, amely

meg ala poz za a jö võ jü ket. 
Dr. Csor ba Csa ba a könyv

szer zõ je több év ku ta tó mun ká ját
fek tet te be le a könyv meg írá sá -
ba. Mint fo gal ma zott, egész ki -
csi gye rek ko ra óta büsz ke volt
ar ra, hogy új he lyi és zemp lé ni.
Nagy meg tisz tel te tés nek érez te,
és so ha nem gon dol ta, hogy ép -
pen õ lesz, aki meg ír hat ja a vá -
ros tör té ne tét.
Sze ren csé je is volt, hogy meg -

bíz ták ez zel a mun ká val, és azért
is, mert olyan vég zett sé get szer -
zett, amely ké pes sé tet te a könyv
meg írá sá ra. Hang sú lyoz ta, hogy
a könyv meg je le né sé vel nem ért
vé get Sá tor al ja új hely tör té ne té -

nek fel tá rá sa, hi szen csak most
le het fel mér ni mi lyen ha tal mas
mun ka van még hát ra, és ar ra
szá mít, hogy az em be rek ezt a
mû vet lát va és ol vas va el kez de -

nek gon dol kod ni, hogy õk mi -
vel tud ják még ki egé szí te ni bár -
mi lyen te kin tet ben. Biz tos ab -
ban, hogy ész re fog ják ven ni
azo kat a hi á nyos sá go kat, pon tat -
lan sá go kat ame lyek eb ben a
könyv ben van nak, és özön le ni
fog nak az ada tok, ame lyet ké -
sõbb egy újab b, tö ké le te sebb
mû ben, jobb mun ká val fel dol -
goz hat nak. 
A könyv mel lék le te ként meg -

je le nik egy leg alább 20 ezer élet -
raj zot, és több száz fo tót tar tal -
ma zó DVD is. Az ün ne pi
könyv be mu ta tó zá rá sa ként a
szer zõ de di kál ta al ko tá sát.

pí tá sá tól kezd ve te vé ke nyen
részt vett cég éle té ben, 1999 óta
pe dig egye dül irá nyít ja a má ra
már cég cso port tá nõtt vál lal ko -
zást. A csa lá di vál lal ko zás ere de -
ti szék he lyé rõl Régens burg ból az

el múlt év ti zed alatt a ter me lést
fo ko za to san át tet te Sá tor al ja új -
hely re, ez zel is biz to sít va ma -
gyar or szá gi cé gé nek hos  szú tá vú
jö võ jét. A Prec-Cast Kft. nap ja -
ink ban ezer em bert fog lal koz tat.

A Prec-Cast tu laj do no sa az el -
múlt évek ben több mint 43 mil -
lió eurót for dí tott be ru há zás ra,
ez zel meg õriz ve a cég ver seny ké -
pes sé gét, meg erõ sít ve hely ze tét a
nem zet kö zi pi a co kon. Ez zel elõ -
se gí tet te Sá tor al ja új he lyen és
von zás kör ze té ben a mun ka he -
lyek meg tar tá sát, a mun ka nél -
kü li ség mi nél na gyobb ará nyú
vis  sza szo rí tá sát. 
Wil helm Ram bold az el múlt

évek fej lesz té se i hez ha son ló an
újabb fej lesz té se ket ter vez sá tor -
al ja új he lyi vál la la tá nál a jö võ ben
is.
Szamosvöl gyi Pé ter pol gár -

mes ter sze rint egy jó kö zös ség -
ben, egy jó csa lád ban min den ki

örül an nak, ha va la ki el is me rést,
vagy ju tal mat kap. Ugyan ak kor
Ram bold úr nem vé let le nül és
ér dem te le nül kap ta ezt az el is -
me rést, hi szen egy olyan cég fej -
lõ dött és nõtt ki a ve ze té se alat t,
amely ma gyar or szá gi szin ten is
meg ha tá ro zó vál la lat tá vált. 
Dr. Hörc sik Ri chárd or szág -

gyû lé si kép vi se lõ ki fej tet te: a
Prec-Cast tör té ne te egy si ker tör -
té net, és Ram bold úr mun ká já -
val a ma gyar és né met gaz da sá gi
kap cso la tok egyik fon tos lánc -
szem évé vált. Er re mi zem -
pléniek büsz kék va gyunk, és
meg kö szön jük ne ki, hogy Ma -
gyar or szág és Zemp lén jó hí rét
kel ti Eu ró pa-szer te. 
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He lyi Kó ru sok XVI. Ta lál ko zó ja Sá -
tor al ja új he lyen

Ti zen ha to dik al ka lom mal ren dez ték meg
a sá tor al ja új he lyi Latabár Szín ház ban a
He lyi kó ru sok ta lál ko zó ját, ame lyen 13
kó rus mu tat ko zott be a kö zön ség nek. A
már nagy ha gyo mán  nyal ren del ke zõ ta -
lál ko zón fel lép tek óvo dá sok, ál ta lá nos
is ko lá sok, kö zép is ko lás ok, és fel nõt tek
ének ka rai.

Kerisek a Zemp lén Te le ví zi ó ban

Az V. Ist ván Ka to li kus Köz gaz da sá gi és
In for ma ti kai Szak kö zép is ko la di ák jai tet -
tek lá to ga tást a Zemp lén Te le ví zi ó ban. A
lá to ga tás cél ja az volt, hogy az ok ta tá si
in téz mény di ák jai meg is mer jék a mû sor -
gyár tás me ne tét, a mé di á ban hasz nált
in for ma ti kai esz kö zö ket, prog ra mo kat.

Curie Ma te ma ti ka Em lék ver seny

A Curie Te het ség gon do zó és Ok ta tás fej -
lesz té si Ala pít vány, va la mint a Ma gyar
Te het ség gon do zó Tár sa ság a Curie Ma -
te ma ti ka Em lék ver senyt hir det te meg. A
ver seny re az Ár pád-há zi Szent Mar git
Ál ta lá nos Is ko la 8 di ák jai is je lent ke zett,
akik kö zül 6-an a te rü le ti dön tõ be is be -
ju tot tak, ott pe dig az egyik ta nu ló 3. he -
lye zést ért el.

Rend ha gyó osz tály fõ nö ki óra a
KERI-ben

Rend ha gyó osz tály fõ nö ki órát tar tott Sá -
tor al ja új hely pol gár mes te re az V. Ist ván
Ka to li kus Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai
Szak kö zép is ko lá ban, va la mint a Kos -
suth La jos Gim ná zi um ban.
Szamosvölgyi Pé ter a vég zõs di á kok nak
töb bek kö zött ar ról be szélt, hogy mi lyen
le he tõ sé gek vár ják õket a vá ros ban ta -
nul má nya ik be fe je zé se után.

Be mu tat ko zott a Tokaj-Hegyalja-
Zemplén-Abaúj Tér sé gi TDM az Uta -
zás 2012 ki ál lí tá son

Már ci us 1-je és 4-e kö zött zaj lott Bu da -
pes ten az Uta zás 2012 Tu risz ti kai Ki ál lí -
tás és Vá sár. A ren dez vé nyen az idén ki -
emelt fi gyel met ka pott az észak-ma gyar -
or szá gi ré gió. A tér sé gi saj tó tá jé koz ta tót
a Ma gyar Tu riz mus Zrt. Észak-Ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga szer -
vez te. Ezen Dankó Dé nes a Tokaj-
Hegyalja-Zemplén-Abaúj Tér sé gi TDM
Nonprofit Kft. ügy ve ze tõ je mu tat ta be
tér sé günk tu risz ti kai kí ná la tát.

Va dász bált ren de zett a Spar ta cus
2007 Va dász tár sa ság

Nagy sza bá sú va dász va cso rá val zár ta
az évet Sá tor al ja új hely egyik ci vil szer -
ve ze te, a Spar ta cus 2007 Va dász tár sa -
ság. Az ese mé nyen a va dá szok az
együtt mû kö dõ szer ve ze tek ve ze tõi, is -
me rõ sök, ba rá tok vet tek részt. szín vo na -
las mû sort adott itt a sá tor al ja új he lyi
Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Köz pont ka -
ma ra néptáncegyüttese, va la mint sza -
lon tán co sai. A ren dez vény al kal mat
adott a va dá sza ti év ér té ke lé sé re is.

Tiszt újí tás az MSZP he lyi és te rü le ti
szer ve ze te i nél

Be fe je zõ dött a tiszt újí tás a Ma gyar Szo -
ci a lis ta Párt he lyi és te rü le ti szer ve ze te i -
nél. A he lyi, a vá lasz tó ke rü le ti és me gyei
szin ten le zaj lott ve ze tõ ség vá lasz tást az
or szá gos tiszt újí tás kö ve ti. A ve ze tõ ség
vá lasz tás ered mé nye i rõl kö zös saj tó tá jé -
koz ta tón szá molt be az új ra vá lasz tott sá -
ros pa ta ki és sá tor al ja új he lyi el nök. Mind -
két szer ve zet nél ese té ben ma rad tak a
ré gi ve ze tõk. A sá ros pa ta ki el nök
Hutkainé Novák Már ta ma radt, a sá tor al -
ja új he lyi mszp szer ve zet el nö ke to vább -
ra is Sza bó Já nos ma radt.

Át me net az ok ta tás ból a mun ka erõ -
pi ac ra

"Át me net az ok ta tás ból a mun ka erõ pi ac -
ra" cím mel tar tott elõ adást a di á kok nak
Sá tor al ja új he lyen a szlo vá ki ai Szuperák
Má ria. Az eu ró pai par la men ti as  szisz -

tens szólt a fi a ta lok
mun  k a  v á l  l a  l á  s i
hely ze té rõl, azon
le  he  tõ  sé  gek  rõ l ,
me lyek az eu ró pai uni ó ban vár ják õket
kül föl di mun ka vál la lás ese tén.

Vi rág gal kö szön töt ték a höl gye ket
Sá tor al ja új he lyen

Nõ nap al kal má ból vi rág gal kö szön töt te
Sá tor al ja új hely vá ros pol gár mes te re és
al pol gár mes te re a höl gye ket. A ha gyo -
má nyok nak meg fe le lõ en a ren dez vény -
té ren üd vö zöl ték a nõi já ró ke lõ ket.

A nõk di csé re te Sá tor al ja új he lyen

A nõk di csé re te cím mel ren de zett ün -
nep sé get Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor -
mány za ta és a Mû ve lõ dé si Köz pont. Az
ese ményt a vá ros höl gye i nek a Nem zet -
kö zi Nõ nap al kal má ból szer vez ték. A nõ -
na pon a vá ros pol gár mes te re mon dott
kö szön tõt, majd szín vo na las kul tu rá lis
mû so ro kat lát hat tak a je len lé võk.

Ered mé nye sen sze re pel tek a
Zrínyi/Gordiusz Ma te ma ti ka ver se -
nyen a kerisek

Ered mé nye sen sze re pel tek a sá tor al ja -
új he lyi V. Ist ván Ka to li kus Köz gaz da sá gi
és In for ma ti kai Szak kö zép is ko la di ák jai
a Zrínyi/Gordiusz Ma te ma ti ka ver se nyen.
Me gyei szin ten az ok ta tá si in téz mény
négy ta nu ló ja vég zett az el sõ hat he lye -
zett kö zött. Emel lett a fel ké szí tõ ta nár is
el is me rés ben ré sze sült. A he lye zé se kért
já ró dí ja kat Mis kol con vet ték át a sá tor al -
ja új he lyi di á kok.

Is ko la-elõ ké szí tõ fog lal ko zás a Pe tõ -
fi Sán dor Tag in téz mény ben

Az in te rak tív di gi tá lis táb la hasz ná la tá -
nak a be mu ta tá sa állt a sá tor al ja új he lyi
Pe tõ fi Sán dor Tag in téz mény is ko la-elõ -
ké szí tõ fog lal ko zá sá nak kö zép pont já -
ban. A ta nul má nya ik meg kez dé se elõtt
ál ló gye re ke já té ko san is mer ked tek ezen
új ok ta tá si se géd esz köz zel, s ter mé sze -
te sen ezen túl az is ko la pe da gó gu sa i val
is.

Az egész sé ges táp lál ko zás sal is mer -
ked tek a Kerisek

"Egész ség ne ve lés az V. Ist ván Ka to li kus
Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak kö -
zép is ko lá ban" cí mû eu ró pai uni ós pro -
jekt so rán már ed dig is szá mos te rü le ten
kap tak hasz nos in for má ci ó kat a sá tor al -
ja új he lyi ok ta tá si in téz mény di ák jai. Az
egyik ilyen te rü let volt az egész sé ges
táp lál ko zás. A ta nu lók di a be ti kus tól sa já -
tí tot ták el en nek alap ja it, majd egész sé -
ges éte le ket is ké szí tet tek.

Rend ha gyó osz tály fõ nö ki óra Vá ros -
há za Dísz ter mé ben

A sá tor al ja új he lyi gimis és keris di á ko kat
kö ve tõ en a Trefort Ágos ton és a Szepsi
Laczkó Má té Me zõ gaz da sá gi Szak kép -
zõ Is ko la di ák jai szá má ra is rend ha gyó
osz tály fõ nö ki órát tar tott Sá tor al ja új hely
pol gár mes te re. A ren dez vény kö zép -
pont já ban a vá ros tör té nel me mel lett a fi -
a ta lok ra vá ró vá ro si fog lal koz ta tá si le he -
tõ sé gek rõl is szólt a vá ros pol gár mes te -
re.

Ze nei mû velt sé gi ver seny Ko dály
Zol tán ze nei mun kás sá gá ról

Ze nei mû velt sé gi ver senyt ren dez tek a
sá tor al ja új he lyi Lavot ta Já nos Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko lá ban a Lavot ta Na pok
ke re té ben. A több na pos ese mény egyik
prog ram ja a ze nei mû velt sé gi ver seny
volt. En nek köz pon ti té má ja pe dig Ko -
dály Zol tán mun kás sá ga volt, aki re eb -
ben az év ben szü le té se 130. év for du ló -
já ra em lé ke zünk.

Kos suth Gá la 2012

Ha to dik al ka lom mal ren de zett in téz mé -
nyi gá lát a sá tor al ja új he lyi Kos suth La jos
Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la. A ren -

dez vény cél ja idén
is az volt, hogy az
in téz mény di ák jai
be mu tat koz za nak a

mû sor szám ok ke re té ben, ba rá ta ik nak,
is me rõ se ik nek.

Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság mun -
ká já ról tar tot tak elõ adást Sá tor al ja -
új he lyen

Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság mun ká -
já ról tar tot tak elõ adást a sá tor al ja új he lyi
Trefort Ágos ton Szak kép zõ Tag is ko lá -
ban a ta nu lók nak. Az elõ adá son a di á -
kok ké pet kap hat tak ar ról, hogy mit je lent
a hát rá nyos meg kü lön böz te tés, vagy a
diszk ri mi ná ció, és ha ilyet ta pasz tal nak
ho vá és ki hez le het for dul ni.

Arany toll-dí jat ka pott a Zemp lén TV

Már ci us idu sán az 1848-49-es for ra da -
lom és sza bad ság har cot és a ma gyar
saj tó nap ját ün ne pel jük. Eb bõl az al ka -
lom ból a sá tor al ja új he lyi ön kor mány zat
az idén is ün ne pé lyes ke re tek kö zött kö -
szön töt te a he lyi írott és elekt ro ni kus saj -
tó mun ka tár sa it. A ha gyo má nyok hoz hí -
ven ilyen kor ad ják át az Arany toll-dí jat is.
Ezt az idén a Zemp lén Te le ví zió kol lek tí -
vá ja ve het te át. Az ön kor mány zat ez zel
el is mer te azt a sok ré tû és szín vo na las
közéleti,- kulturális,- szel le mi mun kát,
ame lyet a te le ví zió im má ron 24 éve vé -
gez.

Ün ne pi hang ver senyt adott a Han -
gász né gyes

A sá tor al ja új he lyi Lavotta Na pok ese -
mény so ro za tá nak ré sze ként ün ne pi
hang ver senyt adott a Han gász né gyes a
Vá ros há za Dísz ter mé ben. A ka ma ra ze -
ne kar 5 éve ala kult az zal a szán dék kal,
hogy a ko moly ze ne-mû vek mel lett a
kön  nyebb mû faj jal is örö met sze rez zen a
hall ga tó ság nak. Ezt a vál la lást tel je sí tet -
te az együt tes az óta a ré gió szá mos kul -
tu rá lis ese mé nyét szí ne sí tet ték já té kuk -
kal.

Be ju tott a dön tõ be az Oroszi Xé nia
Nyug dí jas Klub

Kisvárdán tar tot ták a nyug dí jas Klu bok
szá má ra meg hir de tett Ki mit tud? se lej -
te zõ jét. Ezen a sá tor al ja új he lyi Oroszi
Xé nia Nyug dí jas Klub is részt vett. A
nyug dí jas klub tag jai igen ered mé nye -
sen sze re pel tek Kisvárdán, így be ju tot -
tak a ver seny elõ dön tõ jé be amit Hé ví zen
szer vez nek meg.

Lukin Lász ló nép dal ének lé si ver seny

Lukin Lász ló ze ne pe da gó gus ról el ne ve -
zett nép dal ének lé si ver seny zaj lott Sá -
tor al ja új hely ben a X. Lavotta Na pok
prog ram já nak ke re té ben. Az ese ményt a
Lavotta Já nos Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá -
si Tag in téz mény szer vez te. Ezen a meg -
mé ret te té sen Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye több ré szé bõl ér kez tek gye re kek,
hogy szá mot ad ja nak ének tu dá suk ról.

Pe tõ fi-hét zaj lott Sá tor al ja új he lyen
A sá tor al ja új he lyi Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la Tag in téz mény név adó ja tisz -
te le té re, két év ti ze de szer vez prog ra mot
az is ko lá ban. Elõ ször Szé pen ma gya rul,
szé pen em be rül cím mel, majd Pe tõ fi-hét
el ne ve zés sel. En nek ke re té ben ke rült
sor az 1848/49-es már ci us 15-i ese mé -
nyek fel idé zé sé re az is ko lai ün nep sé -
gen.

Me se ta lál ko zó A Ma gyar Nyelv Mú -
ze u má ban

A sá tor al ja új he lyi Hétszínvirág Óvo da
Szép hal mi Ki he lye zett Cso port ren de zé -
sé ben tar tot ták meg im már nyol cad szor
a "Me se -mese mát ka" cí mû Ovi sok Me -
se ta lál ko zó ját a Ma gyar Nyelv Mú ze u -
má ban. Ezen a Hétszínvirág Óvo da min -
den tag in téz mé nyé bõl ne vez tek be óvo -
dá sok, óvo dás cso por tok.

Be mu ta tó fog lal ko zás a Jó ka i ban

Be mu ta tó fog lal ko zást szer vez tek a sá -
tor al ja új he lyi Jó kai Mór Ál ta lá nos Is ko la
Tag in téz mény ben a jö ven dõ be li el sõ sök -
nek. A be mu ta tó órá ra ér ke zõ ovi sok
nagy ér dek lõ dés sel fi gyel ték a fog lal ko -
zást, ame lyen töb bek kö zött báb elõ adás
és in te rak tív-táb la be mu ta tót is ren dez -
tek szá muk ra.

Keris di ák nyer te a Szép Ma gyar Be -
széd ver seny me gyei for du ló ját

A sá tor al ja új he lyi V. Ist ván Ka to li kus
Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak kö -
zép is ko la két di ák ja vett részt a Szép
Ma gyar Be széd Ver seny Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gyei for du ló ján. A ta nu lók jól
tel je sí tet tek a meg mé ret te té sen: így az
egyi kük 5., míg a má sik di ák el sõ he lye -
zést ért el.

55 szá raz fû tûz eset tör tént a hos  szú
hét vé gén

55 eset ben szá raz fû és avar tûz höz, egy
eset ben égõ sze mét kon té ner hez, és egy
gép jár mû-tûz höz kel lett ki vo nul nia a Sá -
tor al ja új he lyi Hi va tá sos Tûz ol tó ság nak a
hos  szú hét vé gén. A megnövekedett
eset szám mi att meg erõ sí tett szol gá la tot
tel je sí tett a Tûzoltóparancsnokság. Ezen
túl más pa rancs nok sá gok is se gí tet ték
az új he lyi ek mun ká ját, per sze a sá tor al -
ja új he lyi tûz ol tók is több al ka lom mal vo -
nul tak se gí te ni a szom szé dos pa rancs -
nok sá gok mû kö dé séi te rü le tén a Hús vé -
ti ün ne pek alatt.

100 ezer fo rint nyom ra ve ze tõi díj

Száz ezer fo rin tos nyom ra ve ze tõi dí jat
aján lott fel Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor -
mány za ta an nak a sze mély nek, aki pon -
tos in for má ci ót szol gál tat a csa tor na fe -
de lek so ro za tos el lo pá sá val kap cso lat -
ban. A vá ros ut cá i ból ugyan is az utób bi
idõ ben több csa tor na fedlapot lop tak el,
ami akár élet ve szélyt is okoz hat a gép -
jár mû ve ze tõk nek és a gya lo go sok nak is.

Mé dia tré ning az Er zsé bet Kór ház -
ban

A pro jekt me nedzs ment, a cég ve ze tõk
nyi lat ko za tai, nagy ban meg ha tá roz zák
az ál ta luk ve ze tett gaz da sá gi tár sa ság ról
ki ala kult ké pet. Ez ki hat a cég imázsára,
meg íté lé sé re is és be fo lyá sol ja a be vé te -
li for rá so kat. Ép pen ezért fon tos, hogy a
le en dõ in ter jú ala nyok cse lek vé se it a mé -
dia el vá rá sa i hoz tud ják iga zí ta ni. A Sá -
tor al ja új he lyi Er zsé bet Kór ház "Struk tú -
ra vál tást tá mo ga tó inf rast ruk tú ra fej lesz -
tés a fek võ be teg szak el lá tás ban" cí mû
pro jekt hez kap cso ló dó mé dia tré nin gen,
el mé le ti elõ adá so kon és szi mu lált in ter -
jú szi tu á ci ó kon ke resz tül kap tak be te kin -
tést a le en dõ in ter jú ala nyok.

Bör tön lá za dás em lék nap ja Sá tor al -
ja új he lyen

A Sá tor al ja új he lyi Fegy ház és Bör tön
2012-ben is mét meg tar tot ta az An ti fa -
sisz ta bör tön lá za dás em lék nap ja al kal -
má ból szer ve zett ün nep sé get a Hõ sök
té ri em lék kert ben. Az ün nep sé gen Far -
kas Gá bor bün te tés-vég re haj tá si fõ had -
nagy és a Szer bi ai Har co sok Szö vet sé -
ge Má so dik Ge ne rá ci ó já nak kép vi se lõ je
em lé ke zett meg be szé dé ben az 1944.
már ci us 22-én tör tén tek rõl.
Sá tor al ja új he lyen járt Szanyi Ti bor az
MSZP el nök je lölt je
Kö ze leg a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt tiszt -
újí tá sa. Az el nö ki posz tért ket ten száll -
nak ver seny be: a párt je len le gi el nö ke
Mester házy At ti la és Szanyi Ti bor. Or -
szá gos kör út ja so rán Szanyi Ti bor
Zemp lén be is lá to ga tást tett. Sá tor al ja új -
he lyen fo gad ta a párt he lyi el nö ke, va la -
mint a sá ros pa ta ki és a vá lasz tó ke rü le ti
el nök. Ter mé sze te sen az MSZP szim pa -
ti zán sai is részt vet tek a ren dez vé nyen.

Tel jes kö rû vé vált az új me zõ gaz da -
sá gi koc ká zat ke ze lé si rend szer

2012. már ci us 10-év el lé pett ha tály ba a
kár eny hí té si hoz zá já ru lás meg fi ze té sé -
vel, va la mint a kár eny hí tõ jut ta tás igény -

Hírek röviden
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Tavaszi borvásár és pincemustra Sátoraljaújhelyen
ÓÓrrii áá ssii éérr ddeekk llõõ ddééss mmeell lleetttt ttaarr --

ttoott ttáákk mmeegg aa mmáárr ccii uuss kköö zzee ppéénn aa
ttoo kkaa jjii aasszzúú sszzüü llõõ vváá rroo ssáá bbaann,, SSáá --
ttoorr aall jjaa úújj hhee llyyeenn aazz UUnngg vváárr vvii lláágg --
öörröökk sséé ggii ppiinn ccéékk nnééll aazz eell ssõõ TTaa vvaa --
sszzii BBoorr vváá ssáárr ééss PPiinn ccee mmuusstt rráátt.. AA
ggaazz ddaagg pprroogg rraa mmookk kkaall sszzíí nnee ssíí tteetttt
rreenn ddeezz vvéé nnyyeenn aa hhee llyyii ggaazz ddáákk kkíí --
nnááll ttáákk aa hheeggyy ppaa llaacckk bbaa zzáárrtt nnaapp
éérr lleell ttee llee vvéétt,, aa vvii lláágg hhíí rrûû ttoo kkaa jjii
bboo rrookk mmiinn ddeenn ffaajj ttáá jjáátt..

El sõ al ka lom mal ke rült meg -
ren de zés re Sá tor al ja új he lyen a
Ta va szi bor vá sár és pin ce must ra
az Ung vár pin cék nél. A Sá tor al -
ja új hely - Hegy köz Tu riz mu sá -
ért Egye sü let ren de zé sé ben lét re -
jö võ bor must ra ki vá ló le he tõ sé -
get biz to sí tott a he lyi pin cék tu -
laj do no sa i nak bo ra ik be mu ta tá -
sá ra, és az ide lá to ga tók nak egy
kel le mes és tar tal mas ki kap cso -
ló dás ra.
Tu ris ta csa lo ga tó nak, és a he -

lyi ek szá má ra egy faj ta prog ram -
nak szán ták az új kez de mé nye -
zést, amely re már ci us 17-én ke -
rült sor. A ren dez vé nyen be mu -
tat koz hat tak az egye sü let bo rász
tag jai.
Nem csak a bort sze re tõ és

kós tol ni vá gyók ra gon dol tak a
szer ve zõk, de a gye re kek nek is
vol tak prog ra mok, mint pl. arc -
fes tés, lu fi haj to ga tás, de vol tak
nye re mény já té kok is a prog ra -

be vé te lé vel kap cso la tos kér dé sek rõl
szó ló ren de let. Ez az ag rár kár-eny hí té si
rend szer rész le tes sza bá lya it ha tá roz za
meg.

La kos sá gi fó rum Sá tor al ja új he lyen

La kos sá gi fó ru mot tar tott Sá tor al ja új hely
pol gár mes te re és ön kor mány za ti kép vi -
se lõi a Szep si Laczkó Má té Me zõ gaz da -
sá gi Szak kö zép is ko lá ban. A vá ros ve ze -
tõi el sõ ként tá jé koz ta tást ad tak a pol gá -
rok nak a te le pü lést érin tõ kér dé sek kel
kap cso lat ban, majd a vá ros la kói for dul -
hat tak kér dé sek kel, vé le mé nyek kel a ve -
ze tõk höz.

Né met nyel vû sza va ló ver seny a Pe -
tõ fi ben

A Pe tõ fi-hét ren dez vény so ro zat ke re té -
ben ren de zett né met nyel vû sza va ló ver -
senyt a Ka zin czy Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
la Pe tõ fi Sán dor Tag in téz mé nye. A ver -
se nyen az ok ta tá si in téz mény va la meny  -
nyi osz tá lyá ból részt vet tek a ta nu lók. A
prog ram ré sze ként meg em lé kez tek
Niko laus Lenau ról.

Di va to sak vol tak-e a nyelv újí tók?

A Ma gyar Nyelv Mú ze u má ban már ci us -
tól in dult út nak a "Test vér mú zsák Ka zin -
czy ko rá ban" cí mû ese mény so ro zat,
ame lyet azért szer vez tek a mú ze um pe -
da gó gu sok, hogy fel kelt sék az ér dek lõ -
dést azon fi a ta lok szá má ra, akik az iro -
da lom, tör té ne lem, mû vé szet tör té net
iránt ér dek lõd nek. A so ro zat el sõ elõ adá -
sa ar ról szólt, hogy di va to sak vol tak-e a
nyelv újí tók.

Kö röz zük le Archimedest!

A 2011/2012-es tan év ben is meg ren dez -
te a sá tor al ja új he lyi Ár pád-há zi Szent
Mar git Ál ta lá nos Is ko la a "Kö röz zük le
Archimedest!" cí mû ter mé szet tu do má nyi
ver senyt. A ver seny re az észak-ma gyar -
or szá gi ré gi ó ból ér ke ze tek di á kok, akik
lát vá nyos kí sér le te ket haj tot tak vég re.

Jó ütem ben ha lad a kór ház be ru há -
zás Sá tor al ja új he lyen

Jól ha lad a sá tor al ja új he lyi Er zsé bet Kór -
ház "Struk tú ra vál toz ta tá sát tá mo ga tó inf -
rast ruk tú ra fej lesz tés a fek võ be teg szak -
el lá tás ban" cí mû eu ró pai uni ós pro jekt
ki vi te le zé se. A kö zel 1,7 mil li árd fo rin tos
be ru há zás az egész ség ügyi in téz mény
költ ség ha té ko nyabb mû kö dé sét ered -
mé nye zi majd.

Óvo dá sok a Szlo vák Is ko lá ban

A sá tor al ja új he lyi Hét szín virág Köz pon ti
Óvo da és a sá tor al ja új he lyi Magyar-
Szlovák Két Ta ní tá si Nyel vû Nem ze ti sé -
gi Ál ta lá nos Is ko la és Kol lé gi um kö zös
prog ra mot szer ve zett óvo dá sok nak. Az
ok ta tá si in téz ményt a sá tor al ja új he lyi
nagy cso por to sok lá to gat ták meg, hogy a
ki csik meg is mer jék az is ko lát, s az ott fo -
lyó mun kát.

Hús vét hímesto jás ki ál lí tás a Lavot ta
Ház ban

A hús vét kö ze led té vel so kan ter vez ték,
hogy mi ke rül jön az ün ne pi asz tal ra, mi
lesz a de ko rá ció és mit ad nak a lo csol -
ko dók nak. A to jás fes tés hez kap hat tak jó
öt le tet azok, akik meg te kin tet ték Fe hér
Zsu zsa to jás fes tõ mû vész ki ál lí tá sát. A
kü lön le ges ese mény re a Lavot ta Ház
ga lé ri á já ban ke rült sor. Kar colt, írot t,
berzselt, rá té tes és át tört to jás cso dák,
ma gyar táj egy sé gek és más né pek jel -
lem zõ mo tí vu mai lát ha tók áp ri lis vé gé ig
a ki ál lí tó-te rem ben.

Keris di ák az In for ma ti kai Ver seny
or szá gos dön tõ jé ben

A sá tor al ja új he lyi V. Ist ván Ka to li kus
Köz gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak kö -
zép is ko la ta nu ló ja be ju tott a Ne mes Ti -
ha mér In for ma ti kai Al kal ma zó Ver seny
or szá gos dön tõ jé be. Ná do ri Sán dor 10.
osz tá lyos ta nu ló a Bor sod-Aba új-Zemp -
lén me gyei ver se nyen 3. he lye zést ért el.
Ez zel ér de mel te ki az or szá gos dön tõn
va ló rész vé telt. Ezen a meg mé ret te té -
sen is do bo gós he lyet vár a sá tor al ja új -
he lyi di ák és fel ké szí tõ ta ná ra.

A tár sas tán co sok el sõ he lye zést ér -

tek el 

El sõ és má so dik he lye zést ér tek el a sá -
tor al ja új he lyi Ka zin czy Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mé nyé nek sza lon tán co sai a Nyír egy há -
zán meg ren de zett IX. Sza bolcs Mû vé -
sze ti Fesz ti vá lon. Az is ko la 4 cso port tal
kép vi sel tet te ma gát a Sza bolcs Ku pán.
La kos sá gi fó rum: cél ke reszt ben a Rony -
va-ára pasztó gát já nak épí té se
A Rony va ha tár pa tak és a Rony va-ára -
pasztó gát já nak épí té se állt an nak a sá -
tor al ja új he lyi la kos sá gi fó rum nak a kö -
zép pont já ban, me lyet a Ka zin czy Fe renc
Ál ta lá nos Is ko lá ban tar tott Sá tor al ja új -
hely pol gár mes te re és az érin tett vá lasz -
tó ke rü le tek ön kor mány za ti kép vi se lõi.
Emel lett a kép vi se lõk be szá mol tak min -
den olyan fej lesz tés rõl, mely az idén zaj -
lik Sá tor al ja új hely ben.

Gom bák az egész ség meg õr zés és a
gyó gyí tás szol gá la tá ban

A Sá tor al ja új he lyen mû kö dõ Zemp lé ni
Gom bász klub is me ret ter jesz tõ ös  sze jö -
ve telt tar tott "Gom bák az egész ség meg -
õr zés és a gyó gyí tás szol gá la tá ban"
cím mel. A fog lal koz ta tás részt ve või 8
gom ba faj fel té te le zett gyógy ha tá sa it, ha -
tó anya ga it, hét köz na pi fel dol go zá sa it,
al kal ma zá si mód ja it, eset le ges mel lék -
ha tá sa it is mer het ték meg.

Ta nács ko zott a Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat

A sá tor al ja új he lyi Egye sí tett Szo ci á lis In -
téz mény Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá la ta, va la mint a szol gá lat ész le lõ
és jel zõ rend sze ri tag jai tar tot tak kö zös
ta nács ko zást. Az ér te kez le ten a 2011-es
évet ér té kel ték, kü lö nös te kin tet tel a vá -
ro si jel zõ rend szer mû kö dé sé re, ha té -
kony sá gá ra.

Szenny víz csa tor na fel újí tás 15 mil -
lió fo rint ér ték ben

A Zemp lé ni Víz mû Kft. 15 mil lió fo rint
össz ér té kû be ru há zás sal újí tot ta fel a
Sá tor al ja új he lyi fõ ut ca szenny víz csa tor -
na-ve ze té ké nek egy sza ka szát. A be ru -

há zást a kény szer szül te ugyan is az ala -
po san el hasz ná ló dott vá ros ból ki ve ze tõ
szenny víz-el ve ze tõ csa tor na sza kasz
he lyett új nyom vo na lat épí te nek a vá ros
fõ ut cá ján.

Me se mon dó ver seny a Vá ro si
Könyv tár ban

20 éves ha gyo má nya van a sá tor al ja új -
he lyi Vá ro si Könyv tár Me se mon dó Ver -
se nyé nek. Az idén több mint fél száz kis -
di ák je lent ke zett er re a meg mé ret te tés -
re. A ta nu lók két kor cso port ban ver se -
nyez tek, nagy lel ke se dés sel.

Vé get ért a Pe tõ fi-hét

A ha gyo má nyok hoz hû en eb ben a tan -
év ben is meg tar tot ták a sá tor al ja új he lyi
Pe tõ fi Hét ren dez vény so ro za tot. Az ese -
ményt a Pe tõ fi Sán dor Tag in téz mény
szer vez te. En nek egyik ál lo má sa a vá ro -
si sza va ló ver seny volt. A Pe tõ fi-hét zá rá -
sán pe dig a tag in téz mény ve ze tõ je ér té -
kel te a ren dez vényt és ki hir det ték a kü -
lön bö zõ ver se nyek ered mé nye it.

Ta vasz vá ró a sá tor al ja új he lyi Esze
Ta más Tag in téz mény ben

A sá tor al ja új he lyi Esze Ta más Ál ta lá nos
Is ko la ta vasz vá ró na pot tar tott. A ren dez -
vény ke re té ben az ok ta tá si in téz mény di -
ák jai töb bek mel lett sport fog lal ko zá so -
kon ve het tek részt. A sá tor al ja új he lyi
Rend õr ka pi tány ság pe dig fegy ver és vé -
dõ fel sze re lés-be mu ta tót tar tott az in téz -
mény ben.

Ta va szi nagy ta ka rí tás a Ka zin czy
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban

A Ka zin czy Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ba is
el ér ke zett a ta va szi lom ta la ní tás ide je. A
nagy sza bá sú mun ká ba pe da gó gu sok,
és di á kok egy aránt be kap cso lód tak. A
cél juk az idén is az volt, hogy szebb és
ren de zet tebb kör nye ze tet ala kít sa nak ki
az ok ta tá si in téz mény tel jes te rü le tén, és
köz vet len kör nye ze té ben.
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Ön és a Tesco: együtt a környezetért
A Tescónak, mint cégnek és dolgozóinknak egyaránt fontos,

hogy élhetõ Földet hagyjunk az utánunk következõ generációnak.
Ezért is törekszünk arra, hogy minél több környezetbarát megoldást
alkalmazzunk mind áruházaink építése során, mind szolgáltatásainkban.

Sátoraljaújhelyi áruházunkban is ezért tettük elérhetõvé az újrahasznosítható hulladékok
visszavételét; ezek közül is kiemelkedik a PET-palackok és ALU-dobozok „visszaváltása”,

amiért most már pénzt is kínálunk Önnek!

Ha üdítõs PET-palackajait visszajuttatja hozzánk, akkor 5 darabonkét 5 Ft-ot,
míg az ALU-dobozokért 5 darabonként 10 Ft-ot adunk.

áápp rrii lliiss 2233 ((hhéétt ffőő))
18:00  Kul tu rá lis tal ló zó  
18:30  Kí sér le ti ál la tok vi lág nap -
ja  
19:00  Hír 7 
19:20  Egy há zi idõ
19:40  Ha tá ron túl: Kö zös ér té ke -
ink - EU ma ga zin 
20:40  Kul tu rá lis tal ló zó  
21:10  Sport mix
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
áápp rrii lliiss 2244.. ((kkeedd dd))
18:00  Kép vi se lõk - Sa új hely 
19:00  Hír 7 
19:20  Ön kor mány za ti ülés 
22:00  Kép új ság 
áápp rrii lliiss 2255.. ((sszzeerr ddaa))
18:00  Vá ros há za hí rei
18:30  Sport ma ga zin 
19:00  Hír 7 
19:20  Köz ér de kû ak tu á lis
22:00  Kép új ság 
áápp rrii lliiss 2266.. ((ccssüü ttöörr ttöökk))
18:00  Egész ség vé de lem 
18:30  Köz ér de kû ak tu á lis 
19:00  Hír 7 
19:20  Ön kor mány za ti ülés - Sá -
tor al ja új hely
22:00  Kép új ság 
áápp rrii lliiss 2277.. ((ppéénn tteekk))
18:00  Sport hí rek Zemp lén bõl 
18:30  Me cé nás- kul tu rá lis ma -
ga zin 
19:00  Hír 7 
19:20  Ön kor mány za ti ülés - Sá -
ros pa tak
22:00  Kép új ság 
áápp rrii lliiss 2288.. ((sszzoomm bbaatt))
18:00  Ka len dá ri um 
18:30  Köz ér de kû ak tu á lis  - Szü -
ret tõl az aszú ig
19:00  Hír 7 
19:20  Kis fil mek
20:40  Ka len dá ri um 
21:10  Köz ér de kû ak tu á lis 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
áápp rrii lliiss 2299.. ((vvaa ssáárr nnaapp))
18:00  Egy há zi köz ve tí tés 
19:00  A hé ten tör tént. 
20:20  Zemp lé ni Fesz ti vál
22:00  Kép új ság 
áp ri lis 30. (hét fő)
18:00  Köz ér de kû ak tu á lis 
18:30  Ka ted ra - ok ta tá si ma ga -
zin: Ki te kin tõ - ol va sá si sza bá -
lyok  
19:00  Hír 7 
19:20  Ál lat ba rát ma ga zin 
19:40  Ha tá ron túl: Kö zös ér té ke -
ink - EU ma ga zin 
20:40  Köz ér de kû ak tu á lis: Egy -
há zi idõ (is m.) 
21:10  Ka ted ra - ok ta tá si ma ga -
zin 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 

mmáá jjuuss 0011.. ((kkeedd dd))
18:00  Fo ga dó óra - Sa új hely
19:00  Hír 7 
19:20  Ha tá ron túl - Is mer jük
meg egy mást
20:10  Ci vil szfé ra: Fa ir play díj -
Belicza Já nos Sp.  
20:40  Fo ga dó óra - Sa új hely 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 0022.. ((sszzeerr ddaa))
18:00  Kép vi se lõk Sa új hely  
19:00  Hír 7 
19:20  Vá gás nél kül Kép vi se lõk
Sá tor al ja új hely  
19:50  Ré gi ónk és az EU - Irány
To kaj-hegy al ja: Sze gi 
20:20  Mû sor cse re Épi-tech 
20:40  Kép vi se lõk Sá ros pa tak 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 0033.. ((ccssüü ttöörr ttöökk))
18:00  Par la ment ben tör tént
19:00  Hír 7 
19:20  Sport ma ga zin - Or szá gos
Ököl ví vó Di ák olim pia Sp. 
19:50  Köz ér de kû ak tu á lis: Ma já -
lis - Su. - Károly fal va  
21:20  A hó nap té má ja- Olasz
Nap az ÁVG-ben 
20:40  Par la ment ben tör tént 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 0044.. ((ppéénn tteekk))
18:00  Sport ról Sport ra 
18:30  Me cé nás- kul tu rá lis ma -
ga zin 
19:00  Hír 7 
19:20  Hor gász per cek: Nagy
Lász ló Em lék ver seny Su.
19:50  Köz ér de kû ak tu á lis
20:40  Sport ról Sport ra
21:10  Me cé nás- kul tu rá lis ma -
ga zin 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 0055.. ((sszzoomm bbaatt))
18:00  Köz ér de kû ak tu á lis: Ma já -
lis Sá ros pa ta kon  
19:00  Hír 7 
19:20  Is me ret ter jesz tõ kis fil mek:
Ba la to ni Ba ran go lá sok 1. -3. 
20:40  Köz ér de kû ak tu á lis: Ma já -
lis - Su. - Károly fal va  (is m.)
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 0066.. ((vvaa ssáárr nnaapp))
18:00  Egy há zi köz ve tí tés
19:00  A hé ten tör tént. 
20:20  Anyák Na pi Meg em lé ke -
zés 
20:40  Hang ver seny - Pár hu za -
mok
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 0077.. ((hhéétt ffőő))
18:00  Köz ér de kû ak tu á lis
18:30  Egy há zi idõ. Mind szen ty
meg em lé ke zés Su. 

19:00  Hír 7 
19:20  Köz ér de kû ak tu á lis 
19:40  Ha tá ron túl: Kö zös ér té -

ke ink - EU ma ga zin 
20:40  Köz ér de kû ak tu á lis
21:10  Egy há zi idõ  
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 0088.. ((kkeedd dd))
18:00  Fo ga dó óra - Sá ros pa tak 
19:00  Hír 7 
19:20  Ha tá ron túl - Is mer jük
meg egy mást (ism)
20:00  Ér té kek nyo má ban: Csa -
lád és egy ház  
20:20  Mû sor cse re 
20:40  Fo ga dó óra - Sá ros pa tak 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 0099.. ((sszzeerr ddaa))
18:00  Kép vi se lõk Sá ros pa tak 
19:00  Hír 7 
19:20  Szol gá lat ban - rend vé del -
mi ma ga zin: Sá ros pa tak Rend õr -
ség 
19:40  Sport ma ga zin: Or szá gos
Ököl ví vó Di ák olim pia Sp. 2. rész 
20:40  Kép vi se lõk 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1100.. ((ccssüü ttöörr ttöökk))
18:00  Ré gi ónk és az EU -
Leader pá lyá za tok 
18:30  Ki pu fo gó - tech ni kai ma -
ga zin  
19:00  Hír 7 
19:20  Gom báz zunk együtt
19:40  Hír hát tér
20:10  Mû sor cse re - Deb re cen
kör nyé ki ba ran go lá sok 1.
20:40  Ré gi ónk és az EU 
21:10  Ki pu fo gó.
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1111.. ((ppéénn tteekk))
18:00  Sport ról Sport ra 
18:30  Me cé nás- kul tu rá lis ma -
ga zin 
19:00  Hír 7 
19:20  Zemp lén Ter mé sze ti Ér té -
kei 
19:40  Köz ér de kû ak tu á lis: Men -
tõ öv be teg em be rek szá má ra  
20:10  Mû sor cse re - Deb re cen
kör nyé ki ba ran go lá sok 2.
20:40  Sport ról Sport ra
21:10  Me cé nás- kul tu rá lis ma -
ga zin 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1122 ((sszzoomm bbaatt))
18:00  Köz ér de kû ak tu á lis -

Té li Bükk 
19:00  Hír 7 
19:20  Kisfilmek…- Ba la to ni ba -
ran go lá sok 4-6. rész 
20:40  Köz ér de kû ak tu á lis:
Zemp lé ni ci vi lek Er dély ben  

21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1133.. ((vvaa ssáárr nnaapp))
18:00  Ba ran go lás - Ka lan do zá -
sok a To ka ji bor vi dé ken 
18:20  Zemp lé ni élet ké pek 
19:00  A hé ten tör tént. 
20:20  Hang ver seny - Ka zin czy
is ko la mû vé sze ti gá lá ja Su. 
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1144.. ((hhéétt ffőő))
18:00  Unser Bild schrim - né met
nem ze ti sé gi ma ga zin: Sváb bál
Sp. 
18:15  Zem plinske Zvesti - szlo -
vák nem ze ti sé gi ma ga zin 
18:30  Ka ted ra - ok ta tá si ma ga -
zin: Sá tor al ja új he lyi gim ná zi um  
19:00  Hír 7 
19:20  Ze né lõ per cek 
19:40  Ha tá ron túl: Kö zös ér té ke -
ink - EU ma ga zin 
20:40  Unser Bild schrim - né met
nem ze ti sé gi ma ga zin 
20:55  Zem plinske Zvesti - szlo -
vák nem ze ti sé gi ma ga zin 
21:10  Ka ted ra - ok ta tá si ma ga -
zin 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1155.. ((kkeedd dd))
18:00  Fo ga dó óra- Zá hony -
Kisvár da  
19:00  Hír 7 
19:20  Ha tá ron túl - Is mer jük
meg egy mást 
20:00  Zemp lé ni élet ké pek
20:20  Ci vil szfé ra - Tán colj ve -
lem 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1166.. ((sszzeerr ddaa))
18:00  Vá ros há za hí rei- Ka taszt -
ró fa vé del mi gya kor lat
- Fel sõberec ki 
18:30  Sors tár sak Saújhely 
19:00  Hír 7 
19:20  Vá gás nél kül
19:40  Kisfilmek-Szemétfilm,
A koszt ura mû vé szei
20:40  Vá ros há za hí rei
21:10  Sors tár sak
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1177.. ((ccssüü ttöörr ttöökk))
18:00  Köz ér de kû ak tu á lis 
18:30  Du mál juk meg - if jú sá gi
ma ga zin 
19:00  Hír 7 
19:20  Ki pu fo gó - tech ni kai ma -
ga zin 
19:50  Köz ér de kû ak tu á lis 
20:40  Köz ér de kû ak tu á lis 
21:10  Du mál juk meg - if jú sá gi
ma ga zin 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1188.. ((ppéénn tteekk))

18:00  Sport hí rek Zemp lén bõl 
18:30  Me cé nás- kul tu rá lis ma -
ga zin 
19:00  Hír 7 
19:20  Hor gász per cek: Nagy
Lász ló Em lék ver seny Saújhely
19:50  Kis fil mek- Élés kam ra 
20:40  Sport hí rek Zemp lén bõl 
21:10  Me cé nás - kul tu rá lis ma -
ga zin  
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 1199.. ((sszzoomm bbaatt))
18:00  Zemp lé ni port ré- A dél-ko -
re ai mis  szi o ná ri us Sá ros pa ta kon 
18:30  Ha tá ron túl / Köz ér de kû
ak tu á lis 
19:00  Hír 7 
19:20  Köz ér de kû ak tu á lis 
19:40  Kis fil mek- Ma já lis után 
20:40  Zemp lé ni port ré
21:10  Ha tá ron túl / Köz ér de kû
ak tu á lis 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 2200.. ((vvaa ssáárr nnaapp))
18:00  Hang ver seny köz ve tí tés -
SAMI Tánc gá la Sp. 1. rész 
19:00  A hé ten tör tént. 
20:30  Köz ér de kû ak tu á lis 
21:00  Hang ver seny köz ve tí tés -
SAMI Tánc gá la Sp. 1. rész (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 2211 ((hhéétt ffőő))
18:00  Köz ér de kû ak tu á lis
18:30  Sport mix  
19:00  Hír 7 
19:20  Egy há zi idõ
19:40  Ha tá ron túl: Kö zös ér té ke -
ink - EU ma ga zin 
20:40  Köz ér de kû ak tu á lis   
21:10  Sport mix
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 2222.. ((kkeedd dd))
18:00  Kép vi se lõk - Sá tor al ja új -
hely 
19:00  Hír 7 
19:20  Ha tá ron túl - Is mer jük
meg egy mást - Kár pá tok
Eurorégió 
20:10  Bok ré ta - Or szá gos Ta -
nul má nyi Nép tánc ver seny Su. 
20:40  Kis fil mek 
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
mmáá jjuuss 2233.. ((sszzeerr ddaa))
18:00  Vá ros há za hí rei
18:30  Ki pu fo gó - tech ni kai ma -
ga zin  
19:00  Hír 7 
19:20  Köz ér de kû ak tu á lis
21:40  Hír 7 (is m.)
22:00  Kép új ság 
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Zemp lén Tér sé gi Sakk ver seny: ös  sze sen 30 fõ rész vé te lé vel
zaj lott az alap ve tõ en jó han gu la tú sakk ver seny.
A ren de zõk több sak kot sze re tõ já té kos ra szá mí tot tak, hisz

a lé nyeg min den ren dez vé nyen a meg fe le lõ lét szám.
Ez nem mél tó nagy ja ink em lé ké hez, de sze ren csé re a gye re -

kek meg men tet ték a tor na be csü le tét.

VVéégg eerreedd mméé nnyyeekk -- FFeell nnõõtttt ccssoo ppoorrtt
11.. Ko vács Ta más 6 pont
22.. ifj. Buj do só Bar na bás 5 pont (Szendrõ)
33.. Kris tóf Pé ter 5 pont (Edelény)
44.. Du dás Pé ter 5 pont (Edelény)

LLeegg jjoobbbb sseenniioorr:: Tóth Fe renc 4 pont
LLeegg jjoobbbb iiff jjúú ssáá ggii:: Csat lós Kor nél 3 pont

1144 éévveenn aalluu llii aakk:: ((ddoo bboo ggóó ssookk))
11.. Szuet ta Mihály 6 pont
22.. Po gá csás Pan na 6 pont
33.. Sza lánczi Fló ra 5 pont

va la mint az ös  szes in du ló gye rek aján dé kot ka pott!

Zemplén Térségi Sakkverseny

Rá kó czi ve tél ke dõn a Ka zin czy Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

A Vá ros vé dõ és Szé pí tõ
Egye sü let hos  szú évek óta ren -
de zi meg Zemp lén tér sé gé ben
már ci us 27-én (II. Rá kó czi Fe -
renc szü le tés nap ján) a Rá kó czi
ve tél ke dõt, me lyen 12-14 éves
ta nu lók mé rik ös  sze tu dá su kat
Rá kó czi Fe renc éle té bõl és ko -
rá ból. 
A Ka zin czy Fe renc Ál ta lá -

nos Is ko la a ver seny in du lá sá -
tól vál lal ja min den év ben a
meg mé ret te tést- több nyi re si -
ker rel. Ezen az éven 3 csa pat tal
je lent kez tünk, s raj tunk kí vül
még 20 csa pat vett részt a küz -
de lem ben Sá ros pa tak tól a

Bod rog kö zi is ko lá kon ke resz -
tül a Fel vi dé kig, szin te min -
den hon nan.
A csa pa tok részt ve või ha to -

dik, he te dik és nyol ca dik osz -
tá lyos ta nu lók vol tak. A ha to -
di kos ta nu lók fel ké szü lé se lé -
nye ge sen ne he zebb, mert õk
még a ver seny ide jén az is ko lá -
ban nem ta nul ják ezt az
anyag részt, így ne kik a kor szak
meg ér té se sok kal több ener gi -
át kí ván. Még is öröm mel, lel -
ke se dés sel és hi he tet len szor -
ga lom mal lát tak ne ki a ta nul -
ni va ló nak. Kü lön örö met szer -
zett, hogy nem csak be ma gol -

ni akar ták, ha nem gon dol kod -
va ta nul tak, rend sze re sen vol -
tak kér dé se ik. 
A csa pat mun ka, s a sok fel -

ké szü lés meg hoz ta ered mé -
nyét, mert a ver se nyen az el sõ
és a har ma dik he lye zést a mi
is ko lánk ér te el. A gyõ ze lem -
hez ke vés lett vol na csak a ta -
nu lás, ugyan is több olyan fel -
adat is volt, amely gyors gon -
dol ko dá si ké pes sé get, vi zu á lis
ké pes sé get is igé nyelt.
Egy pe da gó gus örö mét nem

csak az el ért he lye zés, ha nem,
a gye re kek sze mé ben fel lel he tõ
lel ke se dés is fo koz za, és õk már
most ké szül nek a jö võ évi ver -
seny re: "Ta nár nõ! Jö võ re
ugyan itt, ugyan így!"
Az el ért ered ményt - a ver -

seny név adó já nak ne vé hez il -
lõ en- egy Rá kó czi tú rós el fo -
gyasz tá sá val ün ne pel tük meg.

Részt ve võ ta nu ló ink:
II.. hhee llyyee zzeett tteekk::
6. osz tály:

Dusza Ve ro ni ka
Gecse Gló ria
Kecs ke mé ti Fan ni

IIIIII.. hhee llyyee zzeett tteekk::
8. osz tály:

Ba log Cintia Deborah
Ta kács Ad ri enn
Tarr Eme se

A har ma dik csa pat ve gyes ösz  -
sze té te lû volt, õk ugyan he lye -
zést nem ér tek el, de a me zõny
el sõ har ma dá ban vé gez tek.
Ta más Do mi ni ka 6. o.
Bana Ni ko let ta 8. o.
Koncsol Raj mund 7. o.
Ered mé nye ink bõl ar ra kö -

vet kez te tünk, hogy mun kánk -
ban jó úton ha la dunk, ezt kell
foly tat nunk to vább ra is!

TARRNÉ VAR GA ER ZSÉ BET
FEL KÉ SZÍ TÕ TA NÁR

A projekt célja:
A szociálisan és társadalmilag hátrányos helyzetben elõ gyermekek és fiatal
felnõttek tehetséggondozása, képességfejlesztése illetve az iskolai
lemorzsolódás megakadályozása, hátránykompenzáció kialakítása komplex
beavatkozások útján.
A Roma közösségek érdekképviseletének hatékonyabb megjelenése roma
civil szervezõdések kialakításán keresztül.
A gyermekek oktatása-nevelése mellett figyelmet fordítunk a szülõkkel való
kapcsolattartásra, együttmûködésre, illetve a projektben résztvevõ gyerekek
és szüleik együttes bevonására, mint ügyintézési segítségnyújtás, oktatás,
munkaerõ-piaci információk, romákat érintõ pályázati források, szolgáltatások
és programok.
Célok a projekt megvalósítása során:
• Tanulók tanórán kívüli foglalkozása, mint fejlesztõ és felzárkóztató
programok, hagyományõrzõ foglalkozások illetve gyógypedagógusok és
pszichológus biztosítása.
• Sport és tanulmányi versenyek, kirándulások, táborok szervezése.
• Családi kulturális és egészség-megõrzési napok rendezése.
• Életvezetési, mentálhigiénés tréningek megtartása a projektben résztvevõ
gyermekek szüleinek.
• Civil szervezetek és ckö-k képzése
• Megvalósítók, pedagógusok felkészítése
• Bûnmegelõzési és közbiztonsági programok biztosítása.
Programok a projekt ideje alatt:
Nyári tábor a Balatonnál és Dombrádon, sportnapok a négy településen,
tanodalátogatás Tiszadobon, pécsi tanulmányi kirándulás, tanulmányi
versenyek, szelektív hulladékgyûjtés, családi és kulturális napok, életvezetési
és mentálhigiénés tréningek.

A Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete az LHH-
TÁMOP-5.1.1-09/5 konstrukció keretein belül az Európai Szociális Alap
támogatásával helyi közösségépítõ programot valósított meg 24
hónapon keresztül a Sárospataki kistérségben elsõsorban a kistérség négy
településén: Sárospatak, Makkoshotyka, Olaszliszka, Kenézlõ.


