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A kormány konszolidálja az
önkormányzatokat

Átvállalja az önkormányzatok
adósságállományának jelentős részét a kormány - jelentette be a napokban Orbán Viktor miniszterelnök. Az 5 ezer fő alatti települések
esetében a teljes adósságot, az 5
ezer fő feletti települések esetében
az adósság átlagosan 40 %-át. Sárospatak és Sátoraljaújhely esetében az előzetes számítások szerint
50 és 60 % között lesz a konszolidáció mértéke.

2010-től folyamatos államadósság
csökkentést hajt végre a kormány, mivel az előző kabinet hatalmas hiteleket vett fel a pénzpiacokon, a visszafizetés pedig a második Orbán-kormányra hárul. Az adósságcsapdából
más módon is próbál kimenekülni a
kormány. Tavaly a megyei önkormányzatokat konszolidálta, idén a devizahitelesek megsegítésére dolgozott
ki programot, most pedig az 1200
milliárd adósságot felhalmozott önkormányzatok adósságának egy részének adósságátvállalásáról döntött.
2013 januárjától 1956 önkormányzat kap állami segítséget. Az 5000 fő
alatti települések teljes adósságát vállalja át a kormány, az 5000 fő feletti
település adósságának sávos, arányos
átvállalása történik meg. Összesen
612 milliárd forintos segítséget nyújt
az önkormányzatoknak az Orbán kabinet.
Az 5000 fő alatti településeken ami
1673 önkormányzatot jelent, összesen
97,8 milliárd forint összegben nyújt
segítséget a kormány, amiből 23,2
milliárd működési, 74,1 milliárd forint fejlesztési célú adósság. Ebből
35,1 milliárd kötvényállomány, 62,2
milliárd hitelállomány.
Az 5000 fő feletti településeken,
amely 283 települést érint, 514,8 milliárd forintos segítséget nyújt négy településkategóriába sorolva az önkormányzatokat. Itt egyenként számolják
ki az átvállalás mértékét az egy főre
jutó helyi adóbevételek alapján (mutatószám), ami átlagosan az adósság
40%-át jelenti.
Az adósságállomány általában az
önkormányzatoknál a túlélésért, a
megmaradásért folyt. Legtöbb esetben iskola, óvoda, orvosi rendelő, étkeztetés, idősek gondozása volt a cél,
amikor a hiteleket felvették, hiszen
alulfinanszírozottak voltak az önkormányzatok.
Az adósságátvállalás a zempléni
térségre vetítve azt jelenti, hogy Sátoraljaújhelyt és Sárospatakot nem
számítva minden település 5000 fő
alatti. Ezeknek az önkormányzatoknak az Orbán-kormány teljes mértékben átvállalja az adósságát. Ez 43
zempléni települést érint.

Sátoraljaújhely és Sárospatak tekintetében a kormány intézkedése azt jelenti, hogy a két település 50-60%-os
adósságát vállalja át.
Sárospatak polgármestere úgy nyilatkozott, hogy nem volt elegendő az
állami normatíva a kötelező feladatok
ellátására, így azt, az adóbevételekből
kellett kiegészítenie az önkormányzatnak. Emiatt azonban nem maradt
pénz a fejlesztésekhez megnyert pályázatok önerejére. Sárospatak 2 milliárd értékben bocsátott ki kötvényt,
amelyből megvalósította a fürdő fejlesztését, iskolák és óvodák korszerűsítését, és az egészségügyi központ
bővítését. Ezeknek, valamint a munkabér-hitelnek, és a rendelkezésre állási hitelnek köszönhetően több mint
3 milliárd forint adósság halmozódott
fel a sárospataki önkormányzatnak.
Ha ennek az 50-60%-át átvállalja a
kormány, akkor 1,5 milliárd forint tartozása marad, amely lélegzetvételi lehetőséget jelent a városnak és azt,
hogy a megkezdett fejlesztéseket tovább tudja folytatni és az önerőt tudja
majd biztosítani ehhez.
Sátoraljaújhelyen az adósságállomány kötvénykibocsátásból, valamint
működési célú hitelek felvételéből tevődik össze kb. 3,3 milliárdos nagyságrendben. A különbség azonban a
két város között az, hogy Sátoraljaújhely olyan fejlesztéseket finanszírozott amely (Magas-hegyi Sportcentrum) pénzt termel a város költségvetése számára. Szamosvölgyi Péter
polgármester abban reménykedik,
hogy Sátoraljaújhely tekintetében
60%-os nagyságrendű lesz a konszolidáció mértéke, amely véleménye
szerint egy hatalmas összeg a város
költségvetése szempontjából. A megmaradó adósság ütemezése és annak
az elhúzódó hatása pedig kezelhető.
Egy kérdés marad nyitva - fogalmazott -, hogy a normatív támogatások
mértéke lehetővé teszi-e azt, hogy valóban nullszaldós, esetleg pluszszaldós költségvetéssel tudjanak majd a
későbbiekben működni az önkormányzatok.
Az adósságátvállalás nem csak kizárólag az adott településeket érinti,
hogy megszabadítsa az önkormányzatokat a mindennapi fenyegetettségtől
- fogalmazott dr. Hörcsik Richárd a
térség országgyűlési képviselője -, hanem az adott települések polgárainak
mindennapi életét is, hiszen így működőképessé válhatnak az önkormányzatok.
Az adósságrendezésnek azonban
feltételei is vannak. Az önkormányzatok nem termelhetik újra az adósságaikat, a hitelfelvételt a kormány szabályozza, és a pályázatokat is felülvizsgálja.

Feljelentés

Október 10-én postára került az első 5 bejelentést tartalmazó vagyonosodási vizsgálat megindításáról szóló kérelem. Ezt azóta újabb 5 bejelentés követte. Mint megtudtuk, addig folytatódik a bejelentések sorozata, amíg az összes
látható jövedelemmel nem, de nagyértékű autókkal és ingatlanokkal rendelkező személy ellen meg nem indul a vizsgálat.
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Meghalt Laczkó Károly a város
egykori polgármestere

Hosszan tartó súlyos betegség
után október 18-án, csütörtökön
délelőtt, 80 éves korában elhunyt
Laczkó Károly, Sátoraljaújhely
rendszerváltás utáni második polgármestere.
Laczkó Károly, hivatásos katonatiszt édesapa és háztartásbeli édesanya harmadik fiúgyermekeként
1932. május 28-án született Gyöngyösön. Középiskolai tanulmányait
a sátoraljaújhelyi kereskedelmi középiskolában végezte. Aktívan futballozott, az akkor még jegyzett
másodosztályig jutott, többször volt
Észak-Magyarország válogatottja,
de szép eredményeket ért el atlétikában is. Hivatásos katonatiszt
édesapja múltja miatt nem vették fel az egyetemre, előbb sportolóként kapott
ideiglenes munkát, majd levelezőn tanulhatott, földmérő képesítést szerzett.
Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal dolgozójaként a települések
felmérésével foglalkozott az ország különböző részein egészen 1967-ig.
Majd a Sátoraljaújhelyi Városi-járási Földhivatal vezetője volt. Az 1990-es
választások idején önkormányzati képviselő és alpolgármester lett. 1992-ben
a város polgármesterévé választották, ezt a posztot 1998-ig töltötte be.
(folytatás a következő oldalon)

Munkapályázat

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata hat pályázatot kíván benyújtani a jövő évi közmunka program keretében. A foglalkoztatások
8 óra munkaidőben valósulnának
meg, legalább egy évi időtartamra
és olyan szakmákban, amelyek
hasznosak a város számára is.

A város vezetése jövő évre olyan
közmunkaprogramokra
pályázik,
amellyel nagyban segítenének a munkanélküliek helyzetén. Ha a pályázatokat sikerül elnyerni, sok munkanélkülit nyolc órában legalább egy évig
tudnak majd foglalkoztatni.
Szamosvölgyi Péter, polgármester
ezzel kapcsolatban kifejtette: A hat terület közül a legfontosabbnak tartom,
hogy indítanánk mezőgazdasági közmunkát, ami a konyhakerti növények
termelését, krumplit, zöldségeket, karalábét, karfiolt, és más zöldségek termesztését irányozza elő, amellyel saját konyháinkat tudjuk majd ellátni,
illetve többlet esetén akár az önkor-

mányzat tulajdonában lévő büfék, éttermek ellátásához is hozzá tudunk járulni.
De nem csak zöldségtermesztésre
gondoltak az ötletgazdák, hanem állattenyésztésre is. A sípályákat hasznosítanák például legeltetésre juhok
tartásával, amellyel a kaszálás gondját
is megoldanák, és a sertés, vagy bárány húsát az étkezésben tudnák hasznosítani.
Ez egy teljesen újszerű kezdeményezés Újhely szempontjából, hiszen
az önkormányzatnak még van földje,
amit ilyen módon ki is tud használni.
Arra is gondoltak, hogy a virágoknak
egy részét - amelyek ki vannak ültetve a közterületeken - az önkormányzat a program keretén belül állítaná
elő szintén közmunkások bevonásával.
Még nincs kész a teljes program a
foglalkoztatásra, de nem tartják kizártnak a közel száz fő foglalkoztatását. Ehhez természetesen még el kell
nyerni a közfoglalkoztatásra kiírt pályázatot, amely elnyeréséért több önkormányzat is indulni fog.
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Elődje, Katona Rezső által elindított gázprogramot Laczkó Károly
folytatta. Polgármestersége idején
több mint egymilliárd Ft-os ráfordítással a város gesztorságával kiépült
a Bodrogköz-Hegyköz ellátását biztosító gázvezeték, fejlesztették a kórházat, traumatológiai osztályt hoztak
létre. Korszerűsítették a tűzoltóságot,
átépítették a vasúti személypályaudvar peronját. Rudabányácskán kiépült az ivóvízvezeték, Megépült a
Deák úti iskola. 2002 és 2006 közötti
választási ciklusban alpolgármesterként tevékenykedett. A nehéz, pártpolitikától sem mentes csatározások
között biztosította az önkormányzat
működőképességét és járult hozzá a
település fejlődéséhez. Minden nap
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már reggel 7 óra előtt találkozhatott
vele az utca embere munkába menet.
Udvarias, jó kedélyű, jó humorú ember volt, mindenkihez volt egy kedves szava. Ő mondta ki először a kimondhatatlant: nem kívánatos személyeknek nyilvánította a bűnözésből élőket, ezzel országos vitát kiváltva. Tette ezt azért, hogy az Újhelyben
becsületes, jövedelmüket munkával
kereső emberek éljenek. Munkásságát nem csak szakmai területen, a
Földhivatalnál töltött évtizedek alatt
ismerték el, hanem 1990 után is,
megkapta a Magyar Köztársaság Civil tagozatának Arany Érdemkeresztjét, Ezüst Érdemkeresztjét és Lovagkeresztjét. Alapításától kezdve tagja
volt a Zempléni Településszövetség-
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nek, több évig elnökségi tag volt,
munkája elismeréséül a Szövetség
Zemplénért elismerő címmel és arany
gyűrűvel ismerte el érdemeit. 1998tól a Zempléni Településszövetség
színeiben került be a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzatba,
ahol képviselőként, majd annak alelnökeként tevékenykedett. E tisztségében megszervezte a helyi önkormányzatok nem kötelező feladatai
közé tartozó intézmények, pl.: középiskolák, szociális intézmények átvételét. Feladata volt az oktatás és művelődés szervezése, valamint a gazdasági kapcsolatok képviselete a különböző európai országokban. , Munkáját odaadással és lelkesedéssel végezte.

***
Laczkó Károlyt az önkormányzat
saját halottjának tekintette, részére a
piarista templomban október 20-án
megemlékezési szertartást szervezett,
ahol Ujj Péter szavalata után
Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely
város polgármestere búcsúztatta,
majd dr. Ódor Ferenc a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nevében köszönt el Laczkó Károlytól, végül Varga László a Zemplén
Településszövetség részéről vett búcsút a néhai elnökségi tagtól. Az orgonajáték után Etele György atya temetési szertartásával ért véget
Laczkó Károly búcsúztatása. A volt
polgármester földi maradványait a
sárospataki temetőben helyezték
másnap örök nyugalomra.

pád Színházban Fehér József múzeumigazgató idézte fel a forradalom
sátoraljaújhelyi vonatkozásait. Beszélt az igazságról, az áldozatokról, és
az évtizedekig mondott hazugságokról. Megemlékezett a sátoraljaújhelyi
nemzetőrség
parancsnokáról,
Kummer Károlyról, tetteiről. A Jókai
Tagintézmény diákjai irodalmi műsorral emlékeztek a forradalmi hősökre. Az emlékünnepség alkalmával hagyományosan átadták a városi kitün-

tetéseket. Idén Díszpolgári címet kapott Dr. Nagy-Bozsoky József, az Erzsébet Kórház patológus főorvosa és
Szatmári György, a Dohánygyári fúvószenekar karnagya. Itt adták át a
Pro Urbe Díjat is, amelyet idén Lakatos István, a Zemplén Vízmű Kft.
ügyvezető igazgatója kapta, valamint
a Közszolgálati Díjat amelyet Bodnár
Ferenc, nyugalmazott BV őrnagy, a
Csepellény György Cserkészcsapat
tisztje vehette át.

Az 1956-os forradalomra emlékeztek Sátoraljaújhelyen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenhatodik, és a Magyar
Köztársaság kikiáltásának huszonharmadik évfordulójának tiszteletére ünnepi megemlékezést szervezett Sátoraljaújhely Önkormányzata. Az '56-os
emlékjelnél Szamosvölgyi Péter polgármester tartott emlékbeszédet. A város első ember az 1956-os hősök hazaszeretetéről és hitéről beszélt az ünnepségen résztvevő polgároknak.
Mint mondta: "Az 1956-os forradal-

munk és szabadságharcunk - amelynek mára már többször is átíródott a
történelme - újra és újra bebizonyította, hogy életképes nép vagyunk. Hiszen a hazánkért, a nemzetünkért,
gyermekeinkért bármikor és bármire
képesek vagyunk." Az emlékjelnél
koszorúzással folytatódott a program,
ahol a város önkormányzata, intézményei, a pártok és civil szervezetek koszorúkat helyeztek el az '56-os hősök
emlékére. Ezt követően a Latabár Ár-

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Díszpolgári Címet adományozott Dr. Nagy-Bozsoky József, az Erzsébet Kórház patológus
osztályvezető-főorvosa részére.

résztvevője, annak összes következményével. 1961-ben házasságot kötött dr. Kérdy Máriával, aki hű társa és
nagyszerű szövetségese a mai napig.
"Minden út Rómába vezet." Óhatatlanul ez a klasszikus szólás jut az
ember eszébe, ha végiggondolja, milyen funkciók is kötődnek dr. NagyBozsoky József nevéhez, melyekhez
mindig mélységes keresztényi alázattal viszonyult. 1963- és '68 között a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórbonctani - és Kórszövettani Osztályán
segéd-, majd szakorvos. 1968 óta ő a
sátoraljaújhelyi városi kórház - mai
nevén Erzsébet Kórház- patológus
osztályvezető főorvosa. Több mint
három évtizede elismert igazságügyi
orvos-szakértőként is dolgozik. 1987től a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Zempléni Csoportjának vezetője. 1989-től a sátoraljaújhelyi
Csepellény György cserkészcsapat
parancsnoka, ugyanettől az évtől a
Zempléni Orvosi Kamara elnöki tisztét is ellátja. 1990-től a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetének vezetője, majd országos főorvosa. 1990től négy évig országgyűlési képviselő
volt, ugyanekkor tagja lett a Páneurópai Unió Magyar Egyesület választmányának, '93-tól pedig az Ország-

Dr. Nagy-Bozsoky József 1938-ban
született Aszófőn egy nyolcgyermekes család elsőszülött fiaként. Édesapja erdészetvezető, édesanyja tanítónő
volt. Gimnazista koráig leginkább ő
látta el hét kisebb testvérét. Pályaválasztása is családi körben szerzett élmények hatására történt, hiszen a vadászatok során, már kisgyermek korában találkozott a halállal, az elmúlással. Érettségi után felvételt nyert a
debreceni Orvostudományi egyetemre, ahol 1963-ban szerzett diplomát
közben az 1956-os forradalom aktív

Kitüntetések

gyűlés honvédelmi bizottságának is.
A Magyar Cserkész Szövetség II. kerületének elnöke, a Magyar Vitézi Lovagrend hadnagya.
Életét és munkáját meghatározza
mások megbecsülése, az őszinte hit és
a hazaszeretet. A szakmai kutatómunka, a tudományos publikációk készítése mellett mindig is aktív közéleti személyiségként igyekezett tenni a város,
a megye, az ország hírnevének öregbítéséért. S nagyon sokszor ott találhattuk azok között, akik a távoli tájakon is segítettek az embereken. A
Máltai Szeretetszolgálat szinte valamennyi rendezvényén találkozhattunk
vele az elmúlt évtizedekben. A különféle kitüntetések mellett az élet nagy
ajándékának tartja azt, hogy 1990ben, amikor országgyűlési képviselőként a Német Parlamentben ajándékként egy hiteles Adenauer-kép másolatát kérte, búcsúzáskor Helmuth
Kohl akkori kancellár emlékkönyvét
is megkapta. Büszke arra, hogy a Magyar katolikus lexikon egész szócikket szentelt munkássága méltatásának.
Tévedés volna azt hinni, hogy ennyi
elfoglaltság mellett egy agyonhajszolt
elcsigázott személlyel állunk szemben. Sőt, az embernek határozottan az

az érzése, hogy dr. Nagy-Bozsoky József erőt, nyugalmat sugárzó személyisége pontosan ezekből, a külön-külön is egész embert kívánó, véget nem
érő feladatokból merít erőt a további
munkához, melynek elismeréséül
adományozta Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata a Díszpolgári Címet.
***
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Díszpolgári Címet adományozott Szatmári György, a Dohánygyári Fúvószenekar karnagya
részére.

Szatmári György Salgótarjánban
született. Iskoláit a gimnázium 2. osztályáig is ott végezte, de már ekkor részese volt a város zenei életének, hiszen tagja lett a volt a városi szimfo-
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nikus és bányász fúvózenekarnak.
1960-ban került Miskolcra a zenei
Gimnázium 3. és a Zeneművészeti
Szakiskola első évfolyamára. Itt érettségizett és végzett a Tanárképző Főiskola oboa-szolfézs szakán. A diploma
megszerzését követően fiatal pályakezdőként az ózdi Zeneiskolában kezdett tanítani. 1966. novemberében mint sorkatona- Nagykanizsára került
és a helyőrség fúvózenekarának nagydobosaként szolgált ott 1 évig.
1968-ban került a sátoraljaújhelyi
zeneiskolához ahol fúvóstanárt kerestek. Korán bekapcsolódott a Dohánygyári Fúvószenekar munkájába, ahol
Ujj Viktor Géza távozása után 1972ben átvette a zenekar vezetését, és a
Zeneiskola igazgatójának is kinevezték. A zene iránti sokrétű tevékenységét mutatja, hogy tagja volt a Művelődési Központ kamarakórusának is,
melynek a vezetésére a későbbiek folyamán felkérték.
A zeneiskola igazgatójaként létrehozta az úttörő és ifjúsági fúvószenekart, nem titkoltan a Dohánygyári zenekar utánpótlásaként, akikkel több
éven keresztül a nyarakat Zánkán és
Csillebércen töltötte. Életének értelme a mai napig is a zenekar, mellyel
sikerült elérnie az "Arany Lant" minősítést.
Munkája mellett folyamatosan képezte magát, hiszen 1975-ben megszerezte a fúvószenekar vezetői, majd
a kórusvezetői működési engedélyt, s
amire nagyon büszke, hogy 1995-ben,
51 évesen szerzett diplomát a Zeneakadémia iskolai ének-zene tagozatán.
20 évet töltött a Comenius Tanítóképző Főiskolán, ahol a hallgatók
"Gyuri bácsija" volt, de több éven keresztül tanított Kassán is, a Főiskola
kihelyezett tagozatán. Munkahelyéről
docensként ment nyugdíjba és azóta
minden idejét a zenekarnak és az
énekkarnak szenteli. A zene-oktatástól sem szakadt el, hiszen Hollóházán
és Kassán, a Művészeti Iskolákban a
mai napig is foglalkozik a jövő nemzedékével. Az eltelt 40 év alatt igen

kevés városi ünnepség volt, ahol nem
lett volna ott a zenekar élén.
Négy évtizedes önzetlen és eredményes munkálkodását ismerte el a város önkormányzata, hogy díszpolgárává választotta Szatmári György karnagyot és tanárt.
***
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Pro Urbe Díjat adományozott Lakatos István, a Zemplén
Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója részére.

Lakatos István a Gyula város melletti Kevermesen született. Általános és középfokú tanulmányait követően
1974-ben a Miskolci Egyetemen gépészmérnöki diplomát, 1980-ban pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen
építőmérnöki diplomát szerzett.
Óvónő feleségével Sátoraljaújhelyen 1974-ben telepedtek le és lett a
város első tervezőirodájának alapítója, ahol tervezőként dolgozott. Pályafutása az akkori Városi Tanács Műszaki Osztályán folytatódott, majd főmérnökként és igazgatóként a város
építőipari vállalatánál dolgozott 1988ig. Ezt követően a Sütőipari vállalat
főmérnöke lett úgy, hogy 1998 és
2002 között Sátoraljaújhely Város alpolgármesteri tisztjét is ellátta. 2003tól napjainkig a Zempléni Vízmű Kft.
ügyvezető igazgatójaként dolgozik,
ahol immár 56 település vízközműves
szolgáltatásában vesz részt. Elkötelezett munkájának köszönhető, hogy az
elmúlt években a tulajdonosokkal
együtt sikerült 10 milliárd forint felet-
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ti beruházást végrehajtani mind ivóvíz, mint pedig szennyvíz-szolgáltatás
területén, ami biztonságossá és megbízhatóvá teszi a szolgáltatási területet.
A városban és a térségben különleges tisztelet övezi, hiszen emberséges,
segítőkész és kiváló szakember. A
munkájában és az életben is maximalista, hiszen mindig a szívén viseli, segíti és magáénak érezi a város, illetve
a térség fejlődését.
Városunk fejlődéséért való munkálkodás, az önzetlen tevékenység elismeréseként adományozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Lakatos
István részére a Pro Urbe Díjat.
***
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Közszolgálati Díjat adományozott Bodnár Ferenc, nyugalmazott BV őrnagy részére.

Bodnár Ferenc Sátoraljaújhelyi születésű. Általános iskolai tanulmányit
követően 1968-ban szerszámkészítői
szakmunkás bizonyítványt szerzett.
1968-tól 1977-ig az ELZETT Fémlemezipari Művek sátoraljaújhelyi
Gyáregységében helyezkedett el
szerszámkészítőként, majd diszpécseri beosztásban. Ezt követően a miskolci Közúti Építő Vállalatnál dolgozott művezetői munkakörben. 1983.
október 01-től a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön alkalmazottja lett,
ahol TMK művezetőként, majd a
Büntetés-végrehajtási állományhoz
átkerülve először nevelőként, azt követően pedig vezető nevelőként dol-
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gozott. 1999-ben mint büntetés - végrehajtási őrnagy vonult nyugdíjba.
Munkája mellett folyamatosan képezte magát, hiszen a '70-es években
érettségi bizonyítványt, majd gépszerelő technikusi oklevelet, 1991-ben
pedig pedagógus népművelő és
könyvtárosi diplomát szerzett.
Több szakmai cikket publikált a
Börtönügyi szemlében, kutató munkát
folytatott a magyarországi büntetésvégrehajtás történeti feldolgozásában,
továbbá a sátoraljaújhelyi börtön
fennállásának 100 éves évfordulójával kapcsolatban is.
2000-2004 között a Városellátó
Szervezetnél középvezetői beosztásban a város akkor épült új létesítményeinek - mint a Libegő, a Városi
Uszoda és a Városi Sportcsarnok - beindításában és működtetésében is jelentős mértékben kivette részét.
A civil életben is megtalálta helyét
érdeklődési körének megfelelően, hiszen 1991-ben - fia indíttatására - a
Magyar Cserkészmozgalom elkötelezett tagja lett feleségével együtt. A sátoraljaújhelyi 768. számú Csepellény
György Cserkészcsapatban folyamatosan neveli a fiatalokat, ad át tudásából, természet szeretetéből, tapasztalatából a gyereknek. A táborok szervezésén és lebonyolításán túl minden
cserkészeket érintő rendezvényen
részt vesz. Az eltelt két évtized alatt a
csapat egyik meghatározó személyisége lett, mellyel tiszteletet, megbecsülést és szeretetet kap a közösségtől.
Természet iránti elkötelezettségét
mutatja, hogy a 7 éve működő Zempléni Gombász Egyesület alapító tagja,
illetve annak elnökhelyetteseként
részt vesz a gombákkal kapcsolatos
kutatómunkában, ismeretterjesztésben, a gombászat iránt érdeklődők
összefogásában
Munkáját mindvégig teljes odaadással, maximális szakmai felkészültséggel végezte és végzi a mai napig is, melynek elismeréseként adományozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Közszolgálati Díjat.

Megemlékezés nemzeti gyásznapunkon

(Elhangzott a széphalmi Kazinczy-kertben 2012. október 6-án; szerkesztett szöveg)

A Kazinczy-kertben itt áll előttünk egyik oldalon az anya, Török
Sophie, a másik oldalon legkisebb
fia, Kazinczy Lajos, az aradi vértanú szobra.

Emlékezzünk egy régi újhelyi szüretre: 1826 októberében a hatéves fiúcska innen, Széphalomból ír verses
levelet az édesanyjának:
Édes Mamám, jőjön el már,
A kis Laló csókokat vár,
Ha nem jön-e écakára,
Szolgálni megyen Kassára,
Talál ő ott ollyan anyát,
Ki nem hagyja Lalót magát.

A rajongva szeretett mama a viókai
szőlőből már aznap küldi a választ,
ígéri, hogy siet haza, addig is szőlőt
küld.
1831-ben az anya önfeláldozó ápolása megmentette Lalót, aki megkapta
a kolerát. A 72 éves apa, Kazinczy Ferenc azonban nem éli túl a járványt.
Kazinczy Lajos 15 évesen kerül a tullni katonaiskolába, ahol megismerkedik többek között Görgey Artúrral és
Klapka Györggyel, akik később szeretettel és megbecsüléssel emlékeznek
rá.
1846-ban főhadnagy, amikor otthagyja a hadsereget. Hazatér Zemplénbe. Anyja akkor már négy éve halott, a szülői házba nem mehet, legfiatalabb nővéréhez költözik, Sza-

bolcsba.
1848/49-ben előbb kapitány, majd
ezredes, a dicsőséges tavaszi hadjárat
egyik kitüntetett hőse. Végül egy
önálló hadtest vezetőjeként tette le a
fegyvert. Aradon 1849-ben előbb egy
ezredest, majd október 6-án 13 főtisztet (12 tábornokot és egy ezredest) végeztek ki. Október 25-én lövik főbe a
29 esztendős Kazinczy Lajost. Egyetlen nappal később függesztik föl
Bécsben a halálos ítéleteket, - a cár és
a nemzetközi közvélemény erőteljes
tiltakozására való tekintettel.
A hadbíróság a honvédseregnek a
korábban cs. és kir. hadban szolgált
vezetőit felségsértés bűnében marasztalta el. Való igaz, esküt tettek, de akivel kényszerűen szembefordultak, Ferenc József nem volt megkoronázott
magyar király. 1848-ban az ország békés reformokat akart, nem háborút. A
háborúba a dinasztia kényszerítette
bele az országot. Sok tiszt a súlyos dilemma (az uralkodó vagy az ország,
nemzeti szolgálata) kérdésében úgy
döntött, a dinasztia mellé áll, vagy félrevonul. Kazinczy és a tisztek többsége azonban a haza szolgálatát választották, s harcoltak, amíg lehetett. Nem
véletlen, hogy az orosz fővezér, és
maga a cár is a harc lezárulta után
mindenáron a megbékélést szorgalmazta. Nem rajtuk múlt, hogy csak
Görgey életét tudták megmenteni.
Még a két utolsóként ellenálló vár,
Komárom és Pétervárad védői része-

sülhettek amnesztiában.
Több mint fél évszázaddal korábban Kazinczy Lajos apját, a jakobinus
összeesküvés tagjaként szintén halálra
ítélték ("példa kellett, hogy rettegjen
az ország"), de ő szerencsésebb volt,
hétévi várbörtönnel megválthatta életét. 1849-ben azonban jóval kegyetlenebb volt a Habsburg-hatalom.
Kazinczy Lajos teste még most is
valahol az aradi vár árkában porlad,
eddig nem sikerült megtalálni. Az
egyetlen, Felvidéken eltemetett vértanú tábornok, gr. Dessewffy Arisztid
testét viszont már 1850 tavaszán sikerült családjának egy ládában (igaz, darabokra vágva), hazacsempészni, a
Sáros vármegyei Margonyára, ahol
kassai magyarok jelenlétében szintén
előadással tisztelgett előtte a mai napon, a jelen megemlékezés írója. Szomorú, hogy 48/49 hőseiről csak a magyarok emlékeznek meg, noha a honvédseregben 25 ezer szlovák, 20 ezer
román és sok más nemzetiségű honvéd is harcolt!
Október 6-án azonban nem csupán
a kivégzettekre kell emlékeznünk, hanem azokra a törzstisztekre (őrnagyokra, alezredesekre, ezredesekre) is,
akiket szintén halálra ítéltek (lehettek
csaknem háromszázan!). Bár ők kegyelmet kaptak, de ez sokéves várfogságot jelentett. Az 1850-es években
nemzetközi nyomásra amnesztiát kaptak, de jelentős részük legalább fél évtizedet töltöttek a szörnyű cellákban
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(az utolsók 1858/59-ben szabadultak).
Még nem telt el két évtized sem a
véres csaták után, s a kiegyezést követően az egykori honvédek nyugdíjat,
kegydíjat kaptak. Igaz, abból csak
nyomorogni lehetett, ha valakinek
nem volt más jövedelme, vagyona.
Így bizony sokan, akik szégyelltek
koldulni, öngyilkosok lettek.
A kiegyezés utáni "boldog békeidők" iránti nosztalgia azonban mélységesen félrevezető naivitás. Hiszen
az azt megelőző több mint másfél évtized alatt a birodalmi hadseregbe besorozott magyar katonák ezrei haltak
meg, - dinasztikus érdekekért. Mint
ahogy korábban a napóleoni háborúkban, másfélszázezer magyar katona
áldozta életét a dinasztia szolgálatában. A 18. század háborúi is tízezrek
életét követelték. De minden addiginál szörnyűbb volt az első világháború sokszázezres embervesztesége,
amit aztán az ország végzetes megcsonkulása tetőzött be. Az ismételten
a német szövetségben bízó elhibázott
politika eredményezte aztán a második világháború milliónyi magyar halottját.
Október 6-án tehát ne csak az aradi
kivégzettekre, meg a máshol halált
szenvedőkre emlékezzünk, hanem arra is, hogy a Habsburg-hatalom végzetessé vált a magyarság számára. Ezt
sohasem feledhetjük el!
CSORBA CSABA
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

"A" Típusú pályázati kiírás

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első
félévére vonatkozóan

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési
és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)

"B" Típusú pályázati kiírás

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják
el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hall-

Kormányrendelet szolgál.

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Jövedelmi feltételek
Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt pályázót, akinél az
egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050,-Ft).
Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a háztartás egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 140 %-át (39.900,Ft).

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
gatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet szolgál.

2. Pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;

és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben vesz részt
- A Magyar Honvédség és a fegyveres
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és

Tájékoztatás - tüdõszûrésrõl

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetője a gümőkóros betegek
felkutatása, illetőleg a elhárítása céljából BorsodAbaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területén huzamos jelleggel tartózkodó éves és ennél idősebb lakosa részére 2012. május 16. napjával kezdődően kötelező évenkénti egyszeri tüdőszűrő vizsgálatot rendelt el.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 59.§ (1) bekezdése szerint a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat célja a fertőző megbetegedések korai felismerése, azok forrásainak felkutatása, valamint a fertőzés veszélyének elhárítása.
A szűrővizsgálaton részt kell venni megye teljes közigazgatási területén huzamos jelleggel tartózkodó valamennyi 30 éves és ennél idősebb lakosnak, kivéve azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg tüdőgondozó intézetben gyógykezelés
alatt állnak.
A rendelkezés végrehajtásának elmulasztása esetén természetes személy
esetén 500.000,- terjedő eljárási bírság szabható ki.

ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013
őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni.

3. A pályázat benyújtása
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben
ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév.

Jövedelmi feltételek
Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt pályázót, akinél az
egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050,-Ft).

Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a háztartás egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 140 %-át (39.900,Ft).

3. A pályázat benyújtása
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pá-

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje:
2012. november 23.
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékleteiről és a
pályázat teljes szövegéről az interneten:
www.satoraljaujhely.hu, vagy a Polgármesteri Hivatalban tájékozódhat.

A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel.: (1) 882-6876
E-mail: bursa@emet.gov.hu
www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2012. november 23.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékleteiről és a
pályázat teljes szövegéről az interneten:
www.satoraljaujhely.hu, vagy a Polgármesteri Hivatalban tájékozódhat.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel.: (1) 882-6876
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet:
www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Felhívás

Kedves Kutyatulajdonosok!

A Kormány 115/2012.(VI.11.) kormányrendeletével több állatvédelmi tárgyú kormányrendeletet módosított.
A módosított kormányrendeletek között szerepel a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) kormányrendeletet is.

A módosított kormányrendelet megtiltja,
- kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél
kisebb területen tartósan,
- kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve,
- gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,
- gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben tartani.

Módosult továbbá a 41/2012.(II.26.) kormányrendelet, mely szerint négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható.
Négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.

A transzponderrel megjelölt eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31éig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztrálni.

Az eb transzponderrel történő ellátásának elmulasztása súlyos következményeket
von maga után, ezért kérem a tulajdonosokat, hogy a határidőket saját érdekükben tartsák be.

FEDORNÉ DR. FRÁTER ZSÓFIA, CÍMZETES FÕJEGYZÕ
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a súlyos mozgáskorlátozottakat megilletõ gépjármûadó-mentesség feltételeinek módosulásáról

A gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény 5. § f) pontja a 100
kW teljesítményt el nem érő személygépkocsik esetében 13 000 Ft erejéig
adómentességet biztosít a súlyos mozgáskorlátozott személyek, továbbá a
súlyos mozgáskorlátozott kiskorút
vagy a cselekvőképességet korlátozó
(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos
mozgáskorlátozott nagykorú személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő részére - ide értve
a nevelő -, mostoha vagy örökbefogadó szülőt is. A mentesség több gépjármű esetén kizárólag egy, a legkisebb
teljesítményű személygépkocsi esetén
jár.
A fenti törvény 18. § 12. pontjának
meghatározása szerint súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos
mozgáskorlátozottak
közlekedési
kedvezményeinek rendszeréről szóló
jogszabályban meghatározott állapota
miatt súlyos mozgáskorlátozottnak
minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményéről
szóló 102/2011. (VI. 29) Kormány
rendelet 2. § a) pontja határozza meg
a súlyos mozgáskorlátozott személy
fogalmát.
E szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:
- az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja
alapján mozgásszervi fogyatékosnak
minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és
halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
- az a személy, aki a 18. életévét

nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (H. 19.) ESZCSM rendelet 1.
számú mellékletének L) pontjában
meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a P) pontjában meghatározott többszörös és öszszetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül
legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,
- a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott
szakvélemény szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott
személy, amennyiben ez az állapota
várhatóan legalább 3 éven át fennáll.
A kormányrendelet alapján 2011.
július 1-ig kiadott "hétpontos" I. fokú
orvosi szakvéleményen alapuló gépjárműadó fizetés alóli mentesség az
igazolás érvényességi idejéig, de legkésőbb 2012. december 31. napjáig
használható fel. A 2011. július 1. és
2012. március 30. napja között a szakértő szerv által az egészségkárosodás
minősítése során kiadott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás a hatályossági idején belül, de legkésőbb
2012. szeptember 15-ig használható
fel.
Ezt követő határnaptól - azaz 2013.
január 1. napjától a mentesség csak
abban az esetben állapítható meg, ha a
kérelmező igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott
állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek:
- mozgásszervi fogyatékosságot
igazoló, a fogyatékossági támogatás
megállapításáról szóló (Magyar Államkincstár) határozat másolata,
- 18 életév alatti gyermek esetén az
5/2003. (11.19) ESZCSM rendelet 3.

számú melléklete szerinti IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermekről,
- a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. (A szakértői szerv a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal,
jogelődje az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértői Intézet.)
A kormányrendelet változásából
következően 2013. évtől az un. "7
pontos igazolással", illetőleg a kormányrendelet 2012. március 30-án
hatályos 7.§ ac) alpontja szerinti szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem
tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre
sem jogosultak.
Ahhoz, hogy ezek a személyek függetlenül attól, hogy egészségügyi
állapotuk évek, esetleg évtizedek óta
véglegesnek tekintendő- továbbra is
jogosultak legyenek az adómentességre, a közlekedőképességük minősítése céljából, szakvélemény kiadására irányuló kérelem benyújtásával
eljárást kell kezdeményezniük a Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alatt
található Okmányirodánál. A kérelemhez csatolnia kell a mozgáskorlátozottságát bizonyító orvosi dokumentációt. (Pl. kórházi zárójelentés,
szakorvosi igazolás, stb.)
Az Okmányiroda az ügyfél kérelmével és az ahhoz csatolt orvosi dokumentáció
megküldésével megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.
A szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak
minősíti azt a személyt, akinek a
komplex minősítésre vonatkozó rész-

Tájékoztatás - a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról

Az országgyűlés megalkotta a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV törvényt.

2012. október 9-én lép hatályba a törvény, mely naptól kezdve a dohánytermékek kiskereskedelme az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége.

Az állam a dohánytermékek kiskereskedelmi jogosultság átengedésére nyilvános pályázatot ír ki. A pályázatok
úgy kerülnek elbírálásra, hogy minden magyarországi településen folytatható legyen a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység akként, hogy ahol az állandó lakosok
száma a 2000 főt nem haladja meg, legfeljebb egy, ahol a
2000 főt meghaladja a lakosok száma, ott legalább egy és
minden 2000 fő lakos után további egy jogosult végezheti a dohánytermékek kiskereskedelmi árusítását.
Fenti szabály, hogy dohánytermék-kiskereskedelem kizárólag dohányboltban folytatható, ez alól ott van kivétel,
ha magát a tevékenységet az állam gyakorolja, vagy azon
településeken, ahol az állandó lakosok száma a 2000 főt
nem haladja meg és az üzlet egyébként megfelel a dohánytermék értékesítésére vonatkozó előírásoknak.

A dohányboltok ezentúl "Nemzeti Dohánybolt" felirattal lesznek ellátva, ezen kívül piktogram utal majd az üzlet jellegére. A dohánybolt külső felületén kell megjeleníteni a nyitva tartásra és az üzemeltetésre vonatkozó adatokat is.
Tilos viszont a dohánybolt külső területén olyan képet,
látványt megjeleníteni, ami dohánytermékre, vagy dohányzásra utalna.

A Nemzeti Dohányboltban kiskereskedelmi tevékenységet 18 éven aluli személy nem folytathat, s nem adható
engedély annak a személynek sem, aki a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 1 millió forintot meghaladó
vagyon, vagy adóbírságot, vagy 200.000 magánszemély
esetén 100.000 - forintot meghaladó mértékű mulasztási
bírságot szabtak ki, vagy 30 napon túli lejárt állami adóhatóság által behajtandó köztartozása van, vagy egy éven
belül ilyen jellegű tartozása volt.
A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére
köteles a dohányzás ártalmairól felvilágosítást adni.
A dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékekhez ne juthasson.
Ha annak gyanúja merül fel, hogy fiatalkorú kíván dohányterméket vásárolni, úgy a kereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni. Természetesen a fiatalkorú részére dohánytermék nem értékesíthető, sőt azonnal fel kell szólítani a helyiség elhagyására is. Amennyiben a helyiséget a fiatalkorú nem
hagyja el, úgy a jogosult fogyasztót sem lehet kiszolgálni
és a kereskedő kérheti a rendőrhatóság intézkedését.
Azon kiskereskedővel szemben aki ezen szabályokat
megszegi a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Ezen törvény 2012. október 9-én lép hatályba, azonban
a dohányboltokban értékesítésre vonatkozó rendelkezések csak 2013. július elsején lépnek hatályba.
FEDORNÉ DR. FRÁTER ZSÓFIA
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

letes szabályokról szóló 7/2012. (II.
14.) NEFMI rendelet 1. melléklete
szerinti
a) mozgásszervi részkárosodása, b)
idegrendszeri károsodás okozta felső
végtagi részkárosodása, c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
d) alsó, illetve felső végtagi perifériás
keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy e) az egészségi állapot
vonatkozó szabályok alapján az a)-d)
pont szerinti két részkárosodása
együttesen eléri vagy meghaladja a 40
%-ot, és közlekedési képessége a
d4452, d4500, d4501 vagy d4702
FNO kódok szerint legalább súlyosan
nehezített.
A szakértői szerv a szakvéleményét
60 napon belül adja ki.
A szakvélemény a jogszabályban
meghatározottakon túl tartalmazza a
közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn
nem állását, valamint a következő felülvizsgálat időpontját.
Az ismertetett jogszabályváltozások miatt az adózó a fenti igazolások
valamelyikének benyújtása mellett
kérheti a gépjárműadó fizetési kötelezettség alóli mentességet önkormányzati adóhatóságomnál. (az adómentesség értényesítéséhez elégséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata.)
Kérem azon adózókat, akik ilyen típusú gépjárműadó mentességet kapnak, hogy a mentesség folyamatosságának biztosítása érdekében a szükséges dokumentumokat 2012. december
31-ig szerezzék be.
Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban személyesen vagy
telefonon /47/ 525-171, 525-172/ szívesen állunk rendelkezésére.
FEDORNÉ DR. FRÁTER ZSÓFIA
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Felhívás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. Sátoraljaújhelyi Fiókirodájának heti nyitva tartása
2012. október 1. napjától
az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: Kedd: 800 - 1600
Szerda: Csütörtök: 1000 - 1800
Péntek: -

FEDORNÉ DR. FRÁTER ZSÓFIA
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Folynak az előkészületek a Magas-hegy lábánál a műjégpálya
jégfelületének kialakítására, a jövő héten elkezdődik a munka látványos része és a hónap végére el is
készül a legújabb attrakció. Ha az
időjárás engedi, vagyis elég hideg
lesz, akkor november végén nyitás! A téli síszezon előkészítő feladatait is végzik, beillesztik többek
között a nyáron vásárolt ún. „zsiráf”
hóágyút is, amellyel a kánikulában
már találkozhattak az újhelyiek a sétáló utcán.
A 2-es sípálya világítása is rövidesen működőképes lesz!

6

2012. XXI. évf. 9. sz.

Minden nap:

2012. november 05. (hétfő)
18:00 Katedra - oktatási magazin:
Vay Miklós Szakképző
Iskola Sárospatak
18:30 Közérdekű aktuális: A füzéri
vár az Árpád-korban
18:35 Közérdekű aktuális: Késői
szüret Tokaj-hegyalján
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális: Fényes
Újhely - Zemplén gyöngyszeme
19:25 Állatbarát magazin
- Rigó Való Világ
19:35 Határon túl - "Közös értékeink"
20:40 Katedra - oktatási magazin
21:10 Közérdekű aktuális: A füzéri
vár az Áprád-korban,
Fizikabecslési Verseny S.patak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

20:00

20:40
21:40
22:00

2012.
18:00
19:00
19:20
20:00

20:05
20:40
21:40
22:00

2012.
18:00
19:00
19:20
19:50

KÖRKÉP

Zemplén Televízió mûsora: 2012. november 5 - 25.

9:00 Előző napi
délutáni adás ismétlése
13:00 Képújság

2012.
18:00
19:00
19:20

ÚJHELYI

november 06. (kedd)
Fogadóóra - Sátoraljaújhely
Hír 7
Civil szféra: 8-kor Színház
Sárospatak - Alkotói díj
Határon túl - Ismerjük meg
egymást műsorcsere
(15.rész ism.)
Fogadóóra - Sátoraljaújhely
Hír 7 (ism.)
Képújság

november 07. (szerda)
Képviselők - Sárospatak
Hír 7
Közérdekű aktuális:
Perlit 92 Kft. lengyel beruházás
Vágás nélkül:
A füzéri vár 1676-ban
Régiónk és az EU: "Európa
a polgárokért" testvérvárosi
találkozó Tolcsva
Képviselők - Sárospatak
Hír 7 (ism.)
Képújság

november 08. (csütörtök)
Parlamentben történt
Hír 7
Kipufogó - technikai magazin
Közérdekű aktuális: Az "Édes
Anyanyelvünk" országos
döntője (2.rész)

20:20 A hónap témája: A füzéri vár
kápolna, Öt Ország - Egy Nemzet
20:40 Parlamentben történt
21:40 HÍR 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012.
18:00
18:30
19:00
19:20

19:50

20:40
21:10
21:40
22:00

november 09. (péntek)
Sporthírek Zemplénből
Mecénás - kulturális magazin
Hír 7
Horgászpercek: Pergető
verseny Sárospatak
Közérdekű aktuális: Zempléni
Gondolatok Hercegkút
Sporthírek Zemplénből
Mecénás - kulturális magazin
Hír 7 (ism.)
Képújság

2012. november 10. (szombat)
18:00 Közérdekű aktuális: Zempléni
Gondolatok Komlóska
19:00 Hír 7
19:20 Ismeretterjesztő kisfilmek:
Bodrogközi értékeink: Karcsa
19:50 Bükki Nemzeti Park
20:40 Közérdekű aktuális: Zempléni
Gondolatok Komlóska
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
2012. november 11. (vasárnap)
18:00 Egyházi közvetítés: Bazilika
Minor Sárospatak (ism.)
19:00 A héten történt .
20:30 Hangverseny: Flamenco Est
Sátoraljaújhely
22:00 Képújság

2012. november 12. (hétfő)
18:00 Közérdekű aktuális:
Kováts Judit: Megtagadva
című könyvének bemutatója
18:30 Egyházi idő
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális:
"Bodrogközi értékeink
"Szabolcsveresmart
19:40 Határon túl - "Közös értékeink"
20:40 Közérdekű aktuális:
Kováts Judit: Megtagadva
című könyvének bemutatója
21:20 Egyházi idő
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
2012.
18:00
19:00
19:20

november 13. (kedd)
Fogadóóra - Sárospatak
Hír 7
Értékek nyomában: Író olvasó

találkozó Gál-Halász Annával
19:40 Műsorcsere: "Bodrogközi
értékek" - Révleányvár
20:10 Határon túl - Ismerjük meg
egymást - műsorcsere (16. )
20:40 Fogadóóra - Sárospatak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
2012. november 14. (szerda)
18:00 Vágás nélkül:
Weinberg 93 Kft. Sárospatak
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Szolgálatban Rendvédelmi magazin:
S.újhelyi Rendőrkapitányság
19:40 Műsorcsere: "Bodrogközi
értékek" - Kisrozvágy,
Nagyrozvágy
20:40 Vágás nélkül:
Weinberg 93 Kft. Sárospatak
21:10 Sportmagazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012. november 15. (csütörtök)
18:00 Régiónk és az EU: Kerékpárút
átadás Pálháza
18:30 Közérdekű aktuális:"Bodrogközi
értékeink" - Kékcse
19:00 Hír 7
19:20 Gombázzunk együtt
19:50 Hírháttér: Aszútörténet
20:00 Műsorcsere: "Bodrogközi
értékeink" - Dámóc
20:40 Régiónk és az EU: Kerékpárút
átadás Pálháza
21:10 Közérdekű aktuális:"Bodrogközi
értékeink" - Kékcse
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
2012.
18:00
18:30
19:00
19:20

19:50
20:10

20:40
21:10
21:40
22:00

november 16. (péntek)
Sporthírek Zemplénből
Mecénás - kulturális magazin
Hír 7
Zemplén Természeti Értékei:
Sárospatak Tengerszem
Közérdekű aktuális: Zsindely
Táncház Sárospatak
Műsorcsere: "Bodrogközi
értékeink" - Zemplénagárd
Sporthírek Zemplénből
Mecénás - kulturális magazin
Hír 7 (ism.)
Képújság

2012. november 17. (szombat)
18:00 Közérdekű aktuális: "Bodrogközi

Új benzinkút nyílt a régi helyén

Az országban negyedikként Sátoraljaújhelyen nyitott új benzinkutat egy magyar vállalat. Az új
üzemanyagtöltő-állomás munkahelyeket is ad, hiszen 8 alkalmazottat
foglalkoztatnak. A cég terjeszkedni
akar, a következő két évben 30 új
benzinkút nyitását tervezik.

Néhány nappal korábban az újhelyi
benzinkút megnyitása előtt Vaján,
Cegléden, Salgótarjánban nyitottak
benzinkutat. A következő Békéscsabán lesz. A 100%-osan magyar tulajdonú cég már másfél éve van a piacon, és szeretnének egy országos hálózatot kiépíteni 3-4 éven belül kb.
30-40 benzinkúttal.

Szamosvölgyi Péter polgármester
az átadási ünnepségen üdvözölte az új
cég megjelenését a városban. Kiemelte, hogy minden új munkahelyteremtő
cég kis és nagyvállalat fontos a településnek. Minél több benzinkút van,
annál nagyobb a választási lehetőség,
ami árkülönbözetet okoz. Az itt élőknek akár néhány forintnyi különbség
is megtakarítást jelenthet egy-egy tankoláskor.
Az üzemanyagkút-hálózat tulajdonosai számítanak a határ másik oldalán élő autósokra is. Hiszen a határ
közeli benzinkutak jelentős forgalmához eddig is hozzájárultak a szlovák
autósok.

Új, energia megtakarítást célzó pályázatokat nyújt be a sátoraljaújhelyi
önkormányzat. A Környezet és Energia Operatív Program novemberben
megjelenő pályázatainak egyik kiírása a megújuló energia felhasználás támogatását ösztönzi. A város a Magashegyen és a Polgármesteri Hivatal
épületén szeretne napelemeket elhelyezni. Az fejlesztések másik formája
az épületek energetikai korszerűsítése. A város három oktatási intézmény
felújítását, hőszigetelését is tervezi.
A Magas-hegyi Sportcentrum villamos áram igénye nagyon magas. Öszszesen 7 millió forint az éves áramdíj,

amit a város a szolgáltatónak nagyfogyasztóként kifizet. Az önkormányzat
most egy új uniós pályázati lehetőséggel szeretne élni. Áramtermelő napelemeket telepítenének a Magas-hegyi Sportcentrum kiszolgáló épületének és a Városháza B épületének tetejére. Ezzel jelentősen csökkenne
mindkét létesítmény rezsiköltsége. 60
millió forint összköltségű beruházás
aminek a 85%-át a pályázati forrásból
lehet majd biztosítani. A pályázatok
másik csoportjába a már meglévő
épületek utólagos hőszigetelésére,
épület felújítására nyújt támogatást az
Európai Unió.

Napelemekre pályázik a város

értékeink" - Lácacséke
18:30 Közérdekű aktuális: Neves
Újhelyiek - Dombóvári János
19:00 Hír 7
19:20 Kisfilmek: "Bodrogközi értékeink"
- Ricse
19:45 Prédikáljatok és tanítsatok
- Pannonhalmi Főapátság
20:40 Közérdekű aktuális: "Bodrogközi
értékeink" - Lácacséke
21:10 Közérdekű aktuális : "Neves
Újhelyiek" - Dombóvári János
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012. november 18. (vasárnap)
18:00 Barangolás: "Bodrogközi
értékeink" - Semjén
18:30 Zempléni életképek
19:00 A héten történt .
20:30 Hangverseny (ism.) Crescendo
Nyári Akadémia - Szalonkoncert 2.
22:00 Képújság
2012. november 19. (hétfő)
18:00 Katedra - oktatási magazin:
Kossuth L.Gimn. és Szakközép
iskola idegenforgalmi képzés
18:30 Unser Bildschrim - német
nemzetiségi magazin:
Szüreti felvonulás Hercegkút
18:45 Zemplinske Zvesti - szlovák
nemzetiségi magazin:
Együttműködés Napja
19:00 Hír 7
19:20 Zenélő percek Csík Zenekar
koncertje Füzér
19:40 Határon túl - "Közös értékeink"
20:40 Katedra - oktatási magazin:
Kossuth L.Gimn. és Szakközép
iskola idegenforgalmi képzés
21:10 Unser Bildschrim német nemzetiségi magazin
21:25 Zemplinske Zvesti szlovák nemzetiségi magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
november 20. (kedd)
Képviselők - Sátoraljaújhely
Hír 7
Zempléni életképek
Civil szféra: Zempléni
Civilek Egyesülete
20:10 Határon túl - "Ismerjük meg
egymást" - A Kárpátok
Eurorégió közös információs
magazin (4.rész)
20:40 Képviselők - Sátoraljaújhely
21:40 HÍR 7 (ism.)

2012.
18:00
19:00
19:20
19:40

22:00 Képújság
2012.
18:00
18:30
19:00
19:20
19:40
20:10
20:40
21:10
21:40
22:00

november 21. (szerda)
Városháza hírei S.újhely
Sorstársak
Hír 7
Vágás nélkül: Prec Cast
Öntödei Kft. Sátoraljaújhely
Kisfilmek: "Bodrogközi
értékeink" - Pácin
Tájgazdálkodás a Bodrogközben
Városháza hírei S.újhely
Sorstársak
HÍR 7 (ism.)
Képújság

2012. november 22. (csütörtök)
18:00 Közérdekű aktuális Kitüntetettek okt. 23. S.újhely
18:30 Dumáljuk meg - ifjúsági műsor
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai magazin
19:40 Közérdekű aktuális - S.patak
főtér és pinceberuházás
20:40 Közérdekű aktuális: Tokajhegyalja természeti értékei
21:10 Dumáljuk meg - ifjúsági műsor
21:40 HÍR 7 (ism.)
22:00 Képújság

19:50
20:40
21:10
21:40
22:00

november 23. (péntek)
Sporthírek Zemplénből
Mecénás - kulturális magazin
Hír 7
Vadászati magazin: Zempléni
Vadászlovaglás Sárospatak
Kisfilmek
Sporthírek Zemplénből
Mecénás - kulturális magazin
HÍR 7 (ism.)
Képújság

2012.
18:00
19:00
20:30
22:00

november 25. (vasárnap)
Hangverseny közvetítés
A héten történt .
Hangverseny közvetítés (ism.)
Képújság

2012.
18:00
18:30
19:00
19:20

2012. november 24. (szombat)
18:00 Zempléni portré dr. NagyBozsoky József Sátoraljaújhely
18:30 Határon túl - Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális
19:40 Kisfilmek
20:40 Zempléni portré dr. NagyBozsoky József Sátoraljaújhely
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

Tisztelt Álláskereső!

A B.A.Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Sátoraljaújhelyi Kirendeltsége
2012. november 30-i kezdéssel

az alábbi tanfolyam indítását tervezi:
Kisgyermekgondozó-nevelő

A képzés helyszíne: Sátoraljaújhely, a tanfolyam ideje 13 hónap.

Várjuk a jelentkezését, amennyiben Ön rendelkezik érettségivel,
és megfelel az alábbi feltételeknek:
 pályakezdő, illetve 25 év alatti álláskereső, vagy
 50. életévét betöltötte, vagy
 a megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben (vagy
gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, ápolási díjban) részesült, vagy
 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskereső, vagy
 tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, mert:
 legalább 6 hónapja álláskereső, vagy
 családjában több munkanélküli is van, vagy
 gyermekét egyedül neveli, vagy
 elavult szakképesítéssel rendelkezik.

Jelentkezési lapok a Munkaügyi Kirendeltség információs pultjánál
megtalálhatóak. Érdeklődni lehet személyesen, vagy a 47/323-164-es
telefonszámon.
SASI RÓBERTNÉ
SZAMOSVÖLGYI PÉTERNÉ

ÚJHELYI

2012. XXI. évf. 9. sz.

KÖRKÉP

Podmaniczky-Díj Fehér Józsefnek Nyert Márton Józsefné pályázata

Podmaniczky-díjjal jutalmazták
Fehér József, a Kazinczy Ferenc
Múzeum igazgatójának a "hazánk
épített öröksége megóvásában végzett kimagasló munkáját". A Város
és Faluvédők Szövetsége díjára
Radványi György DLA terjesztette
fel a következő ajánlással:

7

Sátoraljaújhelyi díjazottja is van
a "Hogyan őriztük meg…" címmű
pályázatnak, amelyet az idősek világnapja alkalmából írt ki az Emberi Források Minisztériuma, olyan
házaspároknak, akik már legalább
40 éve együtt vannak. A hosszú házasság titkát mesélhették el, példát
mutatva ezzel a fiatalabb generációnak. A minisztérium a legjobb tíz
között ismerte el Márton Józsefné,
sátoraljaújhelyi nyugdíjas pedagógus beküldött munkáját.

A fölérző, megjelölő ember
Vannak pálcás emberek, akik vízér-, érckeresésben, sugárzások észlelésében jeleskednek. Vannak antennás emberek, akik fantasztikus érzékkel veszik környezetük legfinomabb jelzéseit, Latinovics szavaival "az égi
antennás ember, a legérzékenyebb ember a
társadalomban, aki mindent fölérez", és közöttük is kiváltságosak, akiknek az észlelésen, a "fölérzésen" túli tehetségük, erős akaratuk, erejük van megjelölni egy helyet, konkrét és elvont értelemben egyaránt.
Tehetségük van megjelölni egy helyet a választott hivatásnak szentelt élettel, gondját,
baját viselve a rájuk bízott kultúrkincsnek, a
szülőfölddel kapott örökség jó gazdájaként.
Különösen fontos ez korszakok szirénkórusaitól hangos, sokszínű, sok nemzetiség
lakta tájban,- legyen az Zemplén legszebbnek
keresztelt halmán, essen a tág Bodrogköz
halmainak határában a honfoglalás korától
rejtve, vagy legyen épp egy rajongásig szeretett szülőfalu határán.
Ilyen kiváltságos, fölérző, megjelölő ember
Fehér József irodalomtörténész, a Kazinczy
Ferenc Társaság elnöke, a Kazinczy Ferenc
Múzeum, és a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója.
A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző
Főiskola elvégzése után, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett irodalomtörténészi diplomával 1985-től a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója. A XIX.
századi magyar irodalom jeles ismerője, kutatója. Munkásságának központjában Kazinczy
Ferenc örökségének ápolása, feltárása, szellemi kisugárzásának, korosztálytól független
közvetítése áll.
Közéleti tevékenységét is meghatározza irodalomtörténész végzettsége: a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke, a "Széphalom" főszerkesztője. Irodalomtörténeti társaságok, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület tagja, Ka-

nak. Példája mai szóhasználattal: brutális!
Személyes felütés: a Magyar Nyelv Múzeuma
ötletének felvállalásával és életre hívásával a
Kazinczy örökség leghívebb ápolójaként
megjelölte a Kazinczy kertet a magyar és az
egyetemes kultúra számára. Szerencsés vagyok, hogy ehhez a feladathoz segítőül szólított!

"Gyönyörű tavasz"- magyarra fordítva ezt jelenti a Wing
Tsun, a kung fu azon ága,
amelynek eredete mintegy
háromszáz évre vezethető
vissza. A kínai kung fu
egyetlen ága, amelyet egy apácanő alapított. Az ő testi adottságaihoz mérten, minimális
energia befektetéssel, maximális hatékonyságot elérő
technikákat dolgozott ki,
melyben a test egy-egy
izomcsoportja helyett, az összes izmot egyszerre,
egy pillanat alatt, robbanásszerűen alkalmazza. A
Wing Tsun harcos támadása egy elsöprő erejű rövid, pontos, célratörő és
ezért hatékony mozdulat vagy mozdulatsor. Nem mindegy, hogy valaki egy
3-4 kg-os kar erejével támadja meg az
ellenfelet, vagy az egész teste harca
kész, a bokájától a térdén, combján,
csípőjén, majd felsőtestén és karjain
keresztül a saját testsúlyával, akár 5060 kg-mal érkezik be az ellenfél feledzhetetlen testrészeire. Feledzhetetlen testrészek, melyeket nem izomszövet véd, ezért nem lehet a támadások ellen felkészíteni, ezek a fej könynyen törő csontjai, a szemek, a torok,
a gyomorszáj, a lengőbordák, az
ágyék. A felsorolt pontok támadása,
komoly sérüléseket okoz, ami hatékony utcai védelmet jelent a gyakorló
számára, de pont ezért a Wing Tsun
kung fuban nincsenek versenyek.
A Wing Tsun kortól és nemtől függetlenül gyakorolható, 6-tól 60 éves

korig bárki nyugodtan elkezdheti. Az országban több gyermekcsoport is működik, azért,
hogy a fiatalság körében a
mozgást és az egészséges testi
és szellemi fejlődést segítsék az
instruktorok. Sosem késő elkezdeni, mindig vannak kezdő
tanulók a csoportban, a rendszer összetettsége miatt nem
tanfolyamon vesznek részt a
gyakorlók, hanem egy hosszú
alapos, tapasztalati úton elsajátított tudásra tesznek szert a
klubban eltöltött éveik alatt. Így egy
tanuló, bár ha később is kezdte el tanulni a technikákat, szorgalmas gyakorlással a magas fokozatúakkal kerülhet egy szintre.
A sárospataki klubban, ami 2012 januárja óta működik, 11 éves a legfiatalabb és 33 éves a legidősebb tanítvány, jelenleg 13 fővel gyakorol a
csapat. A tanítványok évente kétszer
adnak számot a tudásukról a területi
szemináriumon, melynek helyszíne a
Miskolci Leung Ting
Wing Tsun Kung Fu központi edzőterem. A Leung Ting Gimnáziumban
12 tanuló fokozat van, ahol minden
fokozat vizsgája után, nemzetközi
diplomát kapnak a tanulók, amelyet a
világszövetség hitelesít. A következő
vizsgájuk jövő februárban lesz, ahol
az eddig tanultakat a kelet-európai és
egyben a magyarországi főinstruktor
Si Fu Máday Norbert előtt kell bemutatniuk.
A Wing Tsun Kung Fu klub a középiskolás diákok számára, az iskola-

zinczy nyomában
túrák, irodalmi és
irodalomtudományi fórumok szervezője, fiatal generációk megszólítója, könyvek és kiadványok sorának írója,
szerkesztője, kiállítások szervezője.
Mindezeken túl, múzeumai körüli társasági
élet megteremtője, hagyományápoló, és őrző
vállalások kezdeményezője, fáradhatatlan
munkása. Ilyen például a magyar nyelvészet
és irodalom szakembereivel közös kezdeményezés: Magyar tájnyelvi vetélkedő a Kárpátmedencei diákok számára, Konferencia a magyar tájnyelvek helyzetéről, szerepéről a Kazinczy emlékév keretében, a Magyar Nyelv
Múzeumában, Széphalomban, és ide sorolódik bodroghalmi Halom Dalkör-i működése, a
Iukai betlehemes felélesztése, művelése, legjelesebb íróink anekdotakincsének ápolása.
Fehér József különös talentuma: otthont tud

adni a teremtő képzeletnek, értéket, megbe-

csülést szerezni a kiművelt lét mindennapjai-

Márton Józsefné, az Idősek Világnapján Budapesten a Művészetek Palotájában megrendezett ünnepségen
vehette át azt az elismerő emléklapot,
amelyet a legjobb tíz pályamű-írónak
adtak át. A minisztérium több, mint
ezer írást bírált el. A pályázat célja
volt, példát adni a felnövekvő generációnak, hogyan lehet átjutni a házasságban keletkező válságokon, mi az,
ami megerősíti a házastársak közötti
kapcsolatot. 40 évet azonban nem
egyszerű pár oldalban összesűríteni.
Márton Józsefné Emőkét a férje is
inspirálta támogatásával a pályamű
megalkotásában.
Márton Józsefné lapunknak elmondta: "Nagyon érdekes dolog 40
évet összegezni, úgy hogy a mondatok
mögött mindig vannak történetek,
amit az ember nem biztos, hogy le
akar írni, vagy le tud írni. Meg volt
adva a kötött keret is, ami 15 kézzel
írott oldal, vagy 10 gépelt oldal lehetett. Az volt az érzésem, hogy ezt képtelen vagyok megírni, 40 évet dióhéjba összefoglalni, azután mégis csak
neki estem, és megírtam egy éjszaka
alatt".
A mindennapokban sokan küzdenek
azzal, hogy egyben tartsák a családjukat.

Mártonné Emőke azonban már
tudja a választ,
hogyan lehet több
évtizeden keresztül különösebb zökkenők nélkül összetartani, tartalmassá
tenni a házasságot, a családi életet, és
az összetartozás-érzést magával értetődővé tenni. Ezt így foglalta össze:
"Nehéz volt, és időnként könnyű. Voltak benne hullámvölgyek, hegyek,
mint minden házasságban, én azt hiszem, a legfontosabb, hogy az ember
tisztelje a másikat, és tudjon neki
megbocsátani, akár a férj a feleségnek, akár a feleség a férjnek, és nagyon fontos, hogy vannak gyerekek,
unokák, akik összetartják ezt az egész
nagy családot."
A beérkezett 1001 elbírált pályázatból 50 nyertes pályamű került ki
győztesen. A 10 fődíjas 100 ezer, míg
a 40 különdíjas alkotók 40 ezer forint
jutalomban részesültek. A díjátadáson
jelen volt az Emberi Erőforrások minisztere Balogh Zoltán, a humántárca
szociálpolitikai államtitkára Soltész
Miklós, és Jókai Anna írónő.

Wing Tsun Kung Fu a modern idõkbe való tradicionális harci rendszer

vezetőség hozzájárulásával, a testnevelés órák alatt nyújt lehetőséget,
hogy kipróbálhassák ezt a harcművészetet. A program a régió négy gimnáziumában sikeresen működik, ahová a
diákok meghívására újra és újra viszszatérnek az instruktorok, hogy az ér-

deklődő tanulók minél több ismeretre tegyenek szert.
Tréningezni heti 4 alkalommal
van lehetőség, azok számára, akik
elkötelezik magukat a Wing Tsun
mellett. Két alkalommal a Református Gimnázium tornatermében
és két alkalommal a V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tornatermében vehetnek
részt az érdeklődők tréningen.
Ha szeretné fejleszteni a fizikumát és szellemét, pontosabbá és
kontrolláltabbá tenni a mozgását,
ha megismerkedne a kung fuval és
azokkal, akik ezt már régebb óta gyakorolják, jöjjön el egy tréningre és
próbálja ki, az első alkalom ingyenes.
KISS TAMÁS SI HING,
SÁROSPATAKI ISKOLAVEZETÕ

Ezüstérmes birkózó

Óriási siker az, amiről beszámolunk.
Csatlós István, aki az újhelyi birkózósport
"motorja”, irányítója, szervezője, akinek
munkája nélkül már régen nem edzenének
a szőnyegen a gyerekek, a Budaörsön
nemrég megrendezett Veterán Birkózó
Világbajnokságon a 66-70 évesek korcsoportjában ezüstérmet szerzett. A sikeréhez
gratulálunk és örömmel mondhatjuk: ez az
eredménye az egész városé!
Abban bízunk, hogy sok követőre talál,
mert ha sikerül egy 68 éves sportolónak ez a teljesítmény, akkor HAJRÁ
tizenévesek, és nem csak a birkózásban hanem minden másban.
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Nyitott pincék a Zsólyomkán

A NÉGY BORKIRÁLYNÕ ASPIRÁNS - A GYÕZTES PIROS ESTÉLYI RUHÁBAN, BOTOND KATA

Finom borok, disznótoros ételek,
kiállítások, kulturális műsorok várták
a vendégeket a már hagyományokkal
rendelkező Zsólyomkai Nyitott Pincék napján. Sátoraljaújhely egyik legszebb pincesorán minden éven megrendezik ezt a boros eseményt. Az önkormányzat és a pincetulajdonosokat
tömörítő egyesület közös célja, hogy
a hazai és a külföldi vendégek minél
szélesebb köre ismerje meg a helyi
borászokat, a helyi borokat és a borivás kulturált formáját. Mindezt páratlan természeti környezetben tehetik
meg az idelátogatók. Az önkormányzat is felkarolta ezt a kezdeményezést,
hiszen minden sátoraljaújhelyi számára fontos az, hogy a "tokaji" név
hallatán tudják az emberek, hogy az
aszú bor szülővárosában járnak.
Sátoraljaújhely a tokaji borvidék
legnagyobb települése, sőt, a borvidéknek a központja, hiszen a bor kereskedelmi központja száz éveken keresztül Sátoraljaújhelyen volt. Ez nem
csak tradíció, vagy csak emlék, mert a
szőlőterületek méretét figyelembe véve, vagy a pincék számát és hosszúsá-

gát tekintve még mindig joggal mondhatjuk el magunkról, hogy Sátoraljaújhely méltó képviselete TokajHegyaljának - fogalmazott Szamosvölgyi Péter polgármester kilátogatva
a Zsólyomkai Nyitott Pincék napjára.
A rendezvényt még az előző napi II.
Bacchus Bor bál indította, ahol másodszor választották meg Sátoraljaújhely Borkirálynőjét. Botond Kata borkirálynő ezen a rendezvényen mutatkozott be először. Céljaként azt fogalmazta meg, hogy elsősorban a fiatalok körében népszerűsíti a minőségi
borfogyasztást, akik meglátása szerint
inkább a mennyiségre mennek, mint
inkább a minőséget részesítenék
előnyben.
A nap folyamán nem csak a jó borok, de a színes kulturális műsorok
között is válogathattak a pincesorra
látogatók, ahol voltak a kulturált borfogyasztáshoz illő műsorok, illetve a
különböző korosztályok is megtalálhattak maguknak a programokat. A
Nyitott Pincék napjához borverseny is
kapcsolódott, melynek eredményhirdetése is itt történt meg.

JÓ HANGULAT VOLT A ZSÓLYOMKAI PINCESORON

+21 címmel Down-szindrómás fiatalok fotóiból nyílt kiállítás a sátoraljaújhelyi Rendezvénytéren. Az
óriás fotókkal az Angyalszív Alapítványnak az a célja, hogy a megismertessék az emberekkel a Downszindrómásokat. A kiállításon gyerekek, fiatalok láthatók, egy-egy elgondolkodtató jelmondattal. A kiállítás november 9-ig lesz látható Sátoraljaújhelyen.
A Down-szindróma, másik nevén a
21-es triszómia a leggyakrabban előforduló kromoszóma rendellenesség.
700 szülésből kb. 1-nél fordul elő.
Magyarországon évente körülbelül
80-100 újszülött jön a világra Downszindrómával, és körülbelül 10-11
ezerre tehető a Magyarországon élő
Down-szindrómások száma. A mai
napig nem tudjuk, hogy mi okozza a
Down-szindróma kialakulását. Azt
tudjuk, hogy nem környezeti tényezők
okozzák. Nem attól alakul ki, amit az

KÖRKÉP

Az újhelyi boszorka
könybemutató

Bakos-Tóth Ildikó egy újabb
könyvvel bővítette az sátoraljaújhelyi történetek sorát. Az újhelyi boszorka című regénye egy középkorban élt boszorkány kalandos életét
meséli el. A főhőst egy valóban élt
személy, Parnoka Jánosné ihlette,
akit 1629-ben halálraítéltek és megégettek az újhelyi Bodnár völgyben.

Bakos-Tóth Ildikó a Polgármesteri
Hivatalban dolgozik. Előterjesztéseket gépel, rendeleteket készít elő, szabad idejében pedig verseket és novellákat ír. Első regénye Az újhelyi boszorka, egy asszonyról szól, akit a 17.
században máglyán égettek meg. A
főhős valóságos, a történet azonban
kitalált. A szerző könyvének cselekménye levéltári és könyvtári kutatások, valamint a saját elképzeléséből
állt össze. Egy fiatal lány tragikus története bontakozik ki az olvasó előtt.
A könyvbemutatóra sokan érkeztek
a Városi Könyvtárba. Sebes Péter, az
V. István Katolikus Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola igazgatója, egykori kollégája méltatta a művet és a szerzőt. Mint mondta, az
egész könyvet és cselekményt átszövi

a szeretet.
A regényből megismerhetjük a korabeli Újhelyt és a környékét, a népszokásokat, vásárokat, népi mesterségeket, sőt a gyógyfüveket és azok boszorkányos hatását is. Hitelességét
pedig fokozzák a valós történelmi
személyek, akik a meseszövés részei.
A szerző minden korosztályhoz szeretne szólni művével. A szerző első
könyve már az olvasókhoz került, és
mire megismerik belőle a főhős, Re-

Down szindróma - kiállítás

anya a terhesség előtt vagy alatt tett.
Mindenekelőtt fontos tudnunk,
hogy a Down-szindrómások elsősorban és legfőképpen éppúgy teljes értékű emberek, mint bármelyikünk. Erre
és általában "az elfogadás fontosságára hívja fel a figyelmet" a +21 Down
kiállítás.
A +21 nevet viselő Down-szindróma kiállítást azzal a célzattal hozta
létre társadalmi összefogással Az Angyalszív Alapítvány, hogy megismertesse az emberekkel a Down-szindrómásokat, eloszlassa a róluk alkotott tévhiteket. A kiállítás címe szimbolikus, azért kapta a "+21" nevet,
mert a Down-szindrómásoknak a 21es kromoszómájukból van eggyel
több. A képeken Down-szindrómás
gyermekek és fiatalok láthatóak. A kiállításon megjelenő képek és a kapcsolt elgondolkodtató jelmondatok a
Down-szindrómás emberek el- és befogadását szeretné segíteni.

beka történetét, már kézbe is vehetik a
folytatást, amin a Bakos Tóth Ildikó
máris dolgozik.
***
A szerző így vall a könyv születéséről: Sátoraljaújhelyen születtem, s ez
a város nekem gyönyörűséges bölcsőm. Kicsi gyermekkorom óta mindig
vágytam a szabadba, ahol az a fajta
lelki nyugalom szállja meg az embert,
amire máshol nem lelhet. Az újhelyi
hegyvidék lebilincselő látványa és a titkos kis ösvények varázslatos birodalma tárul az itt kiránduló
elé. Iskolás koromban a
természettel kapcsolatos
tárgyak voltak a kedvenceim, de nagy lelkesedéssel merültem el a történelemben is. Ehhez segítségemre voltak tanáraim,
akik olyan órákat tartottak, ahol a diák elvarázsolódott, ahol átélte, szinte
látta az eseményeket. Ez a
két érdeklődési kör kapcsolódott össze, mikor úgy gondoltam, tollat ragadok és papírra vetem Parnoka
Jánosné, az újhelyi boszorka történetét. Minél többet kutattam, annál többet tudtam meg az itt élő emberek életéről, mindennapjairól és persze a városunk múltjáról.
Remélem Rebeka története elnyeri
az olvasó tetszését és szívébe zárja a
kicsi Tündét is!
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