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A Városházáról jelentjük
Bűnügyi helyzet
A város bűnügyi helyzetéről számolt be a
dr. Dsupin Róbert r. alezredes kapitányság-
vezető.
A beszámolóból megtudhattuk, hogy a sá-
toraljaújhelyi rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén az ismertté vált bűncselek-
mények száma 1337-ről 1237-re csökkent.
Sátoraljaújhelyen 482-ről 411-re, ami az el-
múlt évben elkezdett fokozott rendőri jelen-
létnek, illetve a közterületi állomány feltöl-
tésének és a bűnügyi állomány szakmai
fejlődésének köszönhető.
A 349 vádemelési javaslattal befejezett
ügyből 322 ügyet a bűnügyi osztály, 27-et
pedig a közlekedési osztály fejezett be.
177 esetben a befejezés bíróság elé állí-
tással történt. Ez a vádemelési javaslattal
befejezett ügyeknek mintegy 51%-a, amely
mutatóval a kapitányság első a megyében,
országos viszonylatban is az élvonalba tar-
tozik.
Személy elleni bűncselekmények száma
az előző évhez viszonyítva 207-ről 181-re
csökkent. 2012-ben a kapitányság illeté-
kességi területén sem emberölés, sem
életveszélyt okozó testi sértés nem történt.
Tavalyi évben 83 testi sértést követtek el,
ebből 36 eset Sátoraljaújhelyen történt.
A házasság, család, ifjúság és a nemi er-
kölcs elleni bűncselekmények kategóriá-
ban a bűncselekmények száma az előző
évhez viszonyítva 30-ról 28-ra csökkent, a
közigazgatás, igazságszolgáltatás és a
közélet tisztasága elleni bűncselekmények
kategóriában a bűncselekmények száma
az előző évhez viszonyítva 7-ről 17-re nőtt.
A közrend elleni bűncselekmények kategó-
riában az előző évhez viszonyítva 266-ról
287-re nőtt. Sátoraljaújhelyen szintén
emelkedett ez az esetszám 48-ról 54-re. A
garázdaságok elkövetésében látható nö-
vekvő tendenciát 129-ről 144-re, Sátoralja-
újhelyen 49-ről 52-re. 2013. évben is folya-
matos közterületi rendőri jelenléttel, gyalo-
gos járőrszolgálattal, az ügyek gyors, bíró-
ság elé állítással történő befejezésével is-
mételten megpróbálják megállítani, vissza-
szorítani.
Jó hír, hogy jelentős csökkenés tapasztal-
ható a "visszaélés kábítószerrel" bűncse-
lekmény vonatkozásában, amely az elmúlt
években is csökkenő tendenciát mutatott,
köszönhetően a korábbi évekhez hasonló-
an ez évben is végrehajtott kábítószeres
akcióknak és az eredményes drogpreven-
ciós kampánynak, amelyet a középiskolá-
kon túl már az általános iskolákra is kiter-
jesztettek.
A gazdasági bűncselekmények kategóriá-
ban a bűncselekmények száma az előző
évhez viszonyítva 38-ról 26-ra csökkent. Itt
a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
való visszaélés bűncselekménye nem
önállóan, hanem szintén a lopásokhoz
kapcsolódóan jelentkezik. A vagyon elleni
bűncselekmények száma az előző évhez
viszonyítva 740-ről 652-re csökkent. A lo-
pások száma Sátoraljaújhelyen 235-ről
168-ra csökkent.
A városban a személyek vagyonát károsító
lopás 206-ról 142-re esett vissza, ezen be-
lül a gépkocsiból történő lopás 8-ról 3-ra, a
besurranásos lopás 12-ről 7-re csökkent a
tavalyi évben. Azonban az öltözői lopások
miatt elrendelt nyomozások száma 2-ről 6-
ra nőtt, és nem változott a betöréses lopá-
sok miatt elrendelt ügyek száma sem, ami
53 eset volt mindkét évben. A lopásokat to-
vábbra is a viszonylagos kis kárértékű,
alapesetes elkövetési mód jellemzi. Az al-
kalmi lopások rendszerint mobiltelefon, ke-
rékpár, pénztárca vagyontárgyakra irányul-
nak, azonban egyre gyakrabban követnek
el lopásokat az áram- és gázszolgáltatók
sérelmére is.
A betöréses lopásokat a Bodrogközben az
elhagyott családi házak feltörése, valamint
a közintézmények sérelmére elkövetett
cselekmények jellemzik. Míg Sátoraljaújhe-
lyen az intenzív városi kmb. jelenléttel sike-
rült visszaszorítani a hétvégi ház feltörése-
ket. A kereskedelmi és vendéglátó üzletek
sérelmére elkövetett betörések elszapo-
rodtak, amit a járőrszolgálat átszervezésé-
vel, új gyalogos járőrkörzetek kialakításá-
val kívánnak megakadályozni.
Az ilyen típusú cselekményeknél általában
élelmiszert, készpénzt vagy azonnal érté-
kesíthető dolgokat (gépi szerszámok, mo-
torfűrész) illetve hulladékvasat tulajdoníta-
nak el, melyek felderítése érdekében ki-
emelten figyelik az orgazdákat, illetve a ha-
táron átnyúló értékesítési útvonalak tuda-
tos ellenőrzésére fektetnek nagy hang-
súlyt.
A zsarolások számát amelyek jellemzően
uzsoracselekményekhez kötődnek, Sátor-
aljaújhelyen 5-ről 1-re esett vissza.

A kábítószerekkel kapcsolatos bűnözésről
elmondható, hogy 2012-ben 18 esetben
folytattak nyomozást, melynek során 1 ká-
bítószer terjesztőt illetve átadót, és 17 fo-
gyasztót sikerült beazonosítaniuk, ami az
előző évi 47-hez képest jelentős csökke-
nést jelent.
A képviselők is elmondták a közbiztonság-
ról észrevételeiket, véleményüket. Egyik
képviselő észrevételezte, hogyha a közbiz-
tonság javul, akkor a közlekedési morál
romlik. Szóvá tette annak szükségességét,
hogy felül kellene vizsgálni a közlekedési
táblák megfelelőségét az adott helyeken.
Általában elfogadhatónak értékelték a köz-
biztonságot a városban. A polgármester a
képviselők részéről felvetett problémákat
érdemesnek tartotta megfontolásra. Felve-
tődött a Rákóczi szobor ellopásának felde-
rítésében való segítsége a sátoraljaújhelyi
rendőrségnek, amit a szlovák hatóságnak
nyújtottak, aminek köszönhetően lehetővé
vált az ügy gyors felderítése.
Sok rendőrt láthatunk gyalog is az utóbbi
időben, ami szintén pozitív a közbiztonság
tekintetében - fejtette ki a polgármester.
Szamosvölgyi Péter felvetette - hogy meg-
élhetésükhöz ne bűncselekményből jussa-
nak javakhoz az emberek-, hogy azt a sok
műveletlen területet, amit a tulajdonosok
parlagon hagytak és nem hasznosítanak,
fel kellene deríteni a tulajdonosok kilétét és
felvásárolni tőlük az önkormányzat számá-
ra, így ezeket a területeket be lehetne von-
ni mezőgazdasági művelésbe. Ez illesz-
kedne az önkormányzat azon koncepciójá-
ba, hogy önállóan termelné meg közmun-
kásokkal az élelmiszer egy részét, amelyet
a városi intézmények konyháján lehetne
felhasználni.
A továbbiakban a rendőrség képviselői a
beszámoló végén felhívták a figyelmet arra
is, hogy a sátoraljaújhelyi rendőrkapitány-
ság országosan a legjobbak közé tartozik,
első második helyen van eredményeit te-
kintve. Ígéretet tettek arra is, hogy a felve-
tült problémákra fogékonyak lesznek és
megtesznek mindent, hogy megoldják azo-
kat.
Vasút villamosítás
A képviselő testület tájékoztatót hallgatott
meg a MÁV illetékeseitől a Szerencs- Sá-
toraljaújhely vasútvonal pályafelújításának
helyzetéről és a vonal villamosításának ter-
veiről
A tájékoztatóból kiderült, hogy országos
törzshálózati vasúti pályák 2. csoportjában
találhatjuk 80(2) jelöléssel a Mezőzombor-
Sátoraljaújhely országhatár vasútvonalat,
mely nem transzeurópai vasúti árufuvaro-
zási hálózat részét képező országos törzs-
hálózati vasúti pálya besorolást nyert. Ez
azt jelenti, hogy nem Szerencs, hanem
Mezőzombor (mint a vonal kiágazási állo-
mása) kezdettel indul és az országhatárig
fut ez a 2. besorolású vasútvonal.
Az is kiderült a tájékoztatóból, amit mi itt
élők már régóta tudunk, hogy a pálya mű-
szaki állapotát tekintve erősen felújításra
szorul, de ezt ebben a dokumentumban
rögzítették is. Azt is rögzítették az anyag-
ban, hogy több évtizede tervben van a vas-
útvonal villamosítása és a hozzá kötődő
pálya felújítás, de anyagi forrás hiányában
a tervezési fázison még nem jutott túl a be-
ruházás. A szakemberek reményei szerint
megvalósuló projekt kivitelezéséig mindent
elkövetnek annak érdekében, hogy a pálya
állapotát szinten tartsák, a minimális anya-
gi lehetőségek mellett megújítsák azt.
2012-ben a MÁV Zrt. pénzügyi forrást biz-
tosított a Mezőzombor- Bodrogkeresztúr
állomások közötti vonalszakasz átépítésé-
re 6200 vágányfolyóméter hosszban. Az
átépítés használt, de jó minőségű vissza-
nyert felépítményi anyagból történt. Várha-
tóan növekszik az engedélyezett sebes-
séghatár a Mezőzombor-Bodrogkeresztúr
vonalrészen (100 km/h).
Információik szerint 2014 évben hasonlóan
a Mezőzombor- Bodrogkeresztúr vonalsza-
kasz átépítéséhez, egyszerűsített korsze-
rűsítéssel átépítésre kerül Bodrogkeresztúr
- Olaszliszka-Tolcsva állomások közötti vá-
gányszakasz is, 100km/h vonali sebesség-
re. A felújítási program várhatóan folytató-
dik 2015. évben, mikor az Olaszliszka-
Tolcsva- Sátoraljaújhely állomások közötti
vonalszakasz kerül átépítésére és Sáros-
patak- Sátoraljaújhely állomások közötti ár-
vizes pályaszakaszon 1 m magasságú pá-
lyaszínt emelésre kerül sor, mintegy 4,6 km
hosszban.
A vonalszakaszon lévő valamennyi állo-
más és megállóhely átépítési tervei elké-
szültek Az átépített és átépítésre kerülő vo-
nalszakaszok geometriai kialakításánál fi-
gyelembe veszik a már elkészült villamosí-
tási tervben foglaltakat is.

Ebből látható -fogalmaznak-, hogy a MÁV
Zrt. megoldást keres arra, hogy a villamosí-
tási projekt részeként szerepeltetett pálya-
felújítást a stagnáló beruházásból kiemelje,
s a lehetőségeihez mérten szerényebb mű-
szaki tartalommal megvalósítsa. A három
éves folyamat végén, a beépített anyagmi-
nőség várhatóan lehetővé teszi a vonalon
a 100 km/h sebességű közlekedést, mely
jelentős időmegtakarítást jelent mind a
személyszállítás, mind a teherforgalom
esetében.
A Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasútvonal
villamosításának kérdése évtizedek óta na-
pirenden van. A vonal utas és árumennyi-
sége, a menetidő elérhető csökkenése, a
mozdonycsere megszüntetése miatt 1983-
tól fokozottan vált aktuálissá a vasútvonal
villamosítása.
A vonalszakaszon közlekedő 15-25 év kö-
zötti életkorú diesel mozdonyok cserére
érettsége szintén szorgalmazza a vonal vil-
lamosításának megvalósítását.
A vonal teherforgalmában jelentős az ex-
port-import és tranzit forgalma. 1998-ban a
beruházás szerepelt a MÁV hosszú távú
tervei között. Az akkori előirányzat szerint
1999. évben megkezdődtek volna az elő-
készítő munkák, 2000-ben a tervezési és
kivitelezési munkák. A MÁV a beruházás
befejezését 2002. évre várta, melynek ter-
vezett költsége akkor: 1.371.000 eFt, volt.
5 év megtérülési idővel számoltak. Forrás-
hiány miatt a beruházás nem valósulhatott
meg.
2004. évben az Fejlesztési és Kutatási In-
tézet teljes körű elemzést készített a beru-
házásról, annak várható költségeiről, meg-
térüléséről. Ekkor már 9 év megtérülési idő
jelentkezett. 2006. szeptemberében a tér-
ség képviselői újra nagy erőkkel szorgal-
mazta a vasútvonal villamosítását, mely
szükségessé tette a két évvel ezelőtti szá-
mítások megismétlését, adatok aktualizálá-
sát. Előzetes megegyezés történt abban,
hogy amennyiben a megtérülési idő a
2006. évi adatok figyelembe vételével újra
legfeljebb 9 év, esélyes a beruházás a
MÁV felső vezetőinek támogatására. Az
elővárosi közlekedés után a villamosítás
az, melyet a MÁV kiemelten preferál, s a
pályázati lehetőségekbe is bevonható.
Mivel Sátoraljaújhely határállomás, ezért a
fejlesztés a szlovák területre is kihatással
van. Előzetes tájékozódás alapján a hatá-
ron túli fejlesztésekkel összhangban volt ez
a tervezett beruházás.
A villamosításra vonatkozó engedély érvé-
nyessége 2013. 06. 30-án lejár, a meg-
hosszabbítását legkésőbb 2013 márciusá-
ban kérelmezniük kell újra.
A programozási időszak alatt megvalósíta-
ni tervezett nagyprojektek listájában IKOP

4.2 prioritással találhatjuk meg a
Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasútvonal
villamosítását, mely 18,415 Mrd Ft bruttó
összköltséggel jelölt.

Ezzel kapcsolatban a MÁV képviselői el-
mondták, hogy a vasúti pálya villamosítás
a 2014-2020-as koncepcióban szerepel. A
MÁV átszervezésével -ami napirenden
szerepel-, egy karakteresebb hatékonyabb
szervezetet szeretnének létrehozni.
A MÁV szakemberei felé az alpolgármester
annak a véleményének adott hangot, hogy
úgy látja, a vasúttal való utazás ár-érték
arány miatt nem éri meg az embereknek,
hogy a vasutat válasszák, hiszen ha két
ember összeáll olcsóbban juthat el pl. Bu-
dapestre, mintha vonaton utazna, tekintet-
be véve azokat a körülményeket, amelye-
ket mint utas kaphat a MÁV vonalakon, ami
jelenleg siralmas.
Egyik képviselő annak is hangot adott,
hogy úgy veszi észre, nemhogy építés len-
ne ebben a térségben a MÁV részéről, in-
kább leépítés.
A vasúti szakasz villamosításával kapcso-
latban arról is szóltak, hogy el kellene gon-
dolkodni azon is, ha nemzetközivé tennék
ezt a szárnyat, akkor hátha hamarabb elin-
dulnának a fejlesztések.
Felrótták, hogy ennek a szárnynak a villa-
mosítása többször is szerepelt már a ter-
vekben, de azóta sem történt benne semmi
változás. Így felmerül a kérdés, hogy a
2014-2020-as fejlesztési koncepcióba való
villamosítás megvalósításra kerül-e?
A polgármester sajnálatosnak látta, hogy
az ország vezetői csak Miskolcig látnak el,
hiszen az utak is rosszak errefelé, és rossz
a vasúti közlekedés is. Ezek ellenére ez a
térség önmagát próbálja folyamatosan
helyzetbe hozni. Ehhez már csak arra vol-
na szükség, hogy megfelelő minőségű utak
és vasúti megközelítés lenne, hogy az ön-
kormányzatok által létrehozott fejlesztések
megfelelően működjenek. Az elkészült tu-
risztikai attrakciókhoz már csak az kell
hogy a turisták normális módon el tudjanak
jutni ebbe a térségbe.
A meghívott vendég válaszában elmondta:
nem elfogultak Miskolccal szemben, de kö-
szöni a felvetéseket és el fogja mondani a
kritikákat a kollégáinak. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a MÁV startot kellene meg-
hívni, mert sok kérdésben ők az illetéke-
sek.

Tehetséges fiatalok
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

"Felfedezettjeink" különdíjban ré-
szesítette Tóth Anita Zsanett, 16
éves - sátoraljaújhelyi tanulót.

Lapunk már beszámolt arról, hogy
Anita tavaly építési hulladékból ké-
szített báli ruhával nyert versenyt. A
badacsonytomaji Szín és Vonal Mű-
vészetoktatási Közhasznú Alapítvány
által meghirdetett "A szemét meta-
morfózisa" című versenyen anyagok
újrahasznosítása révén kellett ruhát
tervezni, hétköznapi felhasználásra.
Az első versenysiker váratlanul érte,
munkáját - építés-felújításból szárma-
zó hulladékokból készülő báli ruha - a
zsűri kiemelkedőnek értékelte, és
meghívta a döntőbe, ahol kiegészítőt
kellett készítenie a báli ruhához.

A siker további versenyzésre, tanu-
lásra inspirálja, ezért fejleszti rajz-
készségét és szabás-varrás tudását. A
munkájához szükséges anyagokat és a
képzések anyagi hátterét előteremteni
nagy nehézséget jelent számára.

A fiatal iparművész a sárospataki
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégi-
um tízedikes tanulója. Inkább a hu-
mán tantárgyakat és a nyelveket ked-
veli. Kisgyerek kora óta tervezéssel

(ruha, ékszerek, szobabelsők) tölti
szabadidejét, bár különösebb képző-
művészeti képzésben nem részesült.

Anita felsőfokú oktatási intézmény-
ben szeretne tanulni divattervezést és
lakberendezést.

Eddigi legjobb eredményei:
Badacsonytomaj - Szín és Vonal

Közhasznú Alapítvány "A szemét me-
tamorfózisa" című környezettudatos-
ságra nevelő verseny országos első
helyezettje kreatív, öko-ruhájával (sa-
ját tervezés, készítés).
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Bemutatkozó megbeszélésre hívta
meg a Tokaj Kereskedőház Zrt. új
vezérigazgatója március 13-án
Tokaj-Hegyalja országgyűlési kép-
viselőit és polgármestereit a társa-
ság központjába Tolcsvára.

Goreczky Gergely, aki február ele-
jétől látja el a borvidék legnagyobb
borászatának vezetését, személyes be-
mutatkozása után beszélt a Tokaj Ke-
reskedőház Zrt.-ben jelenleg folyó át-
alakulásokról és az új menedzsment
által elképzelt jövőbeli tervekről.

Kiemelte mondandójában a Tokaji
borvidék szőlőtermelőivel való kor-
rekt partneri együttműködés fontossá-
gát, amely elv alapján a Tokaj Keres-
kedőház minden vele szerződő terme-
lőtől a jövőben is fel fogja vásárolni a
termést. Hangsúlyozta a cég tudatos
szerepvállalását és felelősségét a to-
kaji borok minőségi javulásában úgy,
hogy az a borvidék minden termelőjé-
nek előnnyel járjon.

A Kereskedőház tervei szerint kor-
szerű technológiai beruházások után
további exportpiacok megnyerésével
fogja a "Tokaji" márka felemelkedé-
sét segíteni, amely azonban csak bor-
vidéki összefogással lehet sikeres.

Új igazgató
a Tokaj Kereskedõház élén

A Tokaj Kereskedõházhoz igazol
az év borásza

A következő hét év alatt, 2014-
2020 között összesen mintegy 3,4
milliárd euro vidékfejlesztési támo-
gatással számolhat Magyarország -
emelte ki V. Németh Zsolt vidékfej-
lesztésért felelős államtitkár a 4.
HUNAGI térinformatikai konfe-
rencián Budapesten.

V. Németh Zsolt elmondta: az uniós
társfinanszírozás aránya a kevésbé
fejlett régiókban 75%, a fejlettebb ré-
giókban 53% lesz. Változás, hogy az
ÁFA támogathatóvá válik, ha a nem-
zeti jogszabályok alapján nem igé-
nyelhető vissza. Főként a beruházások
tervezésénél lesz jelentősége, hogy a
hétéves ciklus után az eddigi plusz

kettő helyett plusz három évig lehet
elszámolni a forrásokkal. Az államtit-
kár ismertette az uniós prioritásokat
is, kiemelve, hogy csak olyan fejlesz-
tés valósítható meg, amely kapcsoló-
dik valamelyik elemhez. Az EU a tu-
dásátadást és az innovációt, a ver-
senyképesség fokozását, az élelmi-
szerlánc kockázatkezelését, az öko-
szisztémák megőrzését, javítását, az
erőforrás-hatékonyságot, a társadalmi
befogadás erősítését és a szegénység
csökkentését támogatja. A térinforma-
tika az ökoszisztémák megőrzésében
nyújthat segítséget.

A következő időszakban több fon-
tos változás is lesz a vidékfejlesztési

program lebonyolításában. Megszű-
nik a tengelyes felosztás, ehelyett egy
intézkedéscsomagból válogathatnak a
tagállamok. Lehetőség lesz tematikus
alprogramok indítására, hazánk bizto-
san indít majd ilyet a fiatal gazdák tá-
mogatására és a rövid élelmiszerlán-
cok ösztönzésére. Hangsúlyosabb
szerepet kapnak a közösségek által
irányított helyi fejlesztések. A forrá-

soknak legalább 25%-át az éghajlat-
változás mérséklésére kell fordítani. A
kedvezőtlen adottságú területek ez-
után Természeti Hátránnyal Érintett
Területek (THÉT) lesznek, amelyeket
8 biofizikai kritérium (pl. szárazság,
túlzott talajnedvesség, meredek lejtő)
alapján jelölnek ki. A térinformatika a
földterületek lehatárolásában kaphat
szerepet.

Áprilistól Áts Károly, az év borá-
sza csatlakozik főborászként a meg-
újuló Tokaj Kereskedőház Zrt. ve-
zetőségéhez - közölte a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.

A közlemény szerint Az év borter-
melője címmel 2012-ben kitüntetett
Áts Károly személye garanciát jelent
arra, hogy a Tokaj Kereskedőház bo-
rainak minősége tovább emelkedjen
és olyan borfogyasztókhoz is eljus-
son, akik az ő eddigi munkája alapján
figyeltek fel a tokaji borokra.

Az egykor a Kertészeti Egyetemen
diplomázott, 48 éves mádi borász ko-
rábban már 6 éven keresztül dolgozott
a Tokaj Kereskedőháznál, most a
Royal Tokaji Borászati Zrt.-ből tér
vissza a kereskedőházhoz.

Áts Károly vezetésével megújul a

borászati terület, aminek köszönhető-
en a társaság a magasabb minőségű
borok előállításával újabb piacokon
jelenhet meg, javítva ezzel profitter-
melő képességét.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a
Tokaj Kereskedőház egyik legfonto-
sabb szerepe továbbra is az integráto-
ri feladatok ellátása, azzal a céllal,
hogy a tokaj-hegyaljai termelőktől a
szőlőtermést felvásárolja.

Márton Péter, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
szerint a nemzeti társaságok megúju-
lásának egyik zászlóshajója a Tokaj
Kereskedőház. Az MNV Zrt. elvárá-
sainak megfelelően a társaság a szak-
értelem cégbe vonzásán és az admi-
nisztratív eszközök fejlesztésén túl a
minőség fokozásában, illetve a Tokaji
márka presztízsének emelésében is je-
lentős lépéseket tesz. Ebbe a sorba il-
leszkedik az is, hogy Áts Károly fő-
borászként csatlakozik a Tokaj Keres-
kedőházhoz - írják a közleményben.

Kiss István korábbi vezérigazgató -
a kereskedőház fennállásának húsz-
éves jubileuma alkalmából tartott bu-
dapesti eseményen - elmondta: a kivi-
tel visszaesése miatt tavaly csökkent a
cég árbevétele az előző évhez képest,
összességében mintegy 16 százalék-
kal. Tájékoztatása szerint a Tokaj Ke-
reskedőház Zrt. 2012-ben 3,2 milliárd
forint nettó árbevételt ért el. Úgy vél-
te, hogy 2013-ban a tradicionális pia-
cokon ismét nő a kereslet a tokaji bo-
rok iránt. Így az árbevétel az év végé-
re elérheti a nettó 3,4 milliárd forintot.

3,4 milliárd euró vidékfejlesztési
támogatás jut Magyarországnak

a következõ idõszakban

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Program

Tisztelt Városlakók! Kedves Polgárok!
A 2012. évi új önkormányzati törvény elsődleges feladatként a terület- és

vidékfejlesztést határozta meg. Elkezdődött ennek kapcsán a 2014-2020 kö-
zötti időszakra történő felkészülés, mely során közös érdekünk, hogy haté-
konyan bekapcsolódjunk a jövő fejlesztéseinek tervezésébe.

E célból kerül kidolgozása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfej-
lesztési Program és a tervezési folyamat első lépéseként a Területfejlesztési
Koncepció, amely célja a megye hosszú távú fejlődéséhez szükséges straté-
giai irányvonalak, illetve célrendszer kialakítása, térségünk felzárkózásának
és fejlődésének elősegítése az elkövetkező években.

A többlépcsős tervezésben kidolgozásra kerülő koncepció első szakasza a
Helyzetelemzés, amelyet a Megyei Közgyűlés 2012. decemberében foga-
dott el. A koncepció második szakasza a Javaslattételi szakasz, melynek ter-
vezetét a Megyei Közgyűlés 2013. február 14-i ülésén fogadta el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzet-
elemzés része és Javaslattételi szakasza a megyei önkormányzat honlapján
a www.baz.hu oldalon a Tervezési dokumentumok menüpont alatt megte-
kinthető. Javaslatait, észrevételeit, írásbeli állásfoglalását a

teruletfejlesztes@baz.hu e-mail címre küldheti meg.

Nívódíj a "Mezõnek"
A Tempus Közalapítvány 2008-

ban létrehozta a "Nemzetközi
Együttműködési Kultúráért" elne-
vezésű nívódíjat, melynek célja az
"Egész életen át tartó tanulás"-
program keretében kiemelkedő
színvonalú nemzetközi projekttevé-
kenységet végző pályázók munká-
jának elismerése, a jó példák felmu-
tatása, a minőségi megközelítés erő-
sítése, illetve annak biztosítása,
hogy a díjjal jutalmazott intézmé-
nyek szakmai közönség előtt is be-
mutathassák megszerzett ismeretei-
ket, valamint megoszthassák ta-
pasztalataikat a program más
résztvevőivel.

A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazda-
sági Szakképző Iskola és Kollégium
"Szakmai alapképzésben és szakirá-
nyú képzésben résztvevő diákok kül-
földi gyakorlata" című, projektjét a
záróbeszámoló bírálatát követően je-
lölték a Nemzetközi Együttműködési
Kultúráért Nívódíjra, és a felkért
szakértők értékelése alapján az idei év
díjazottjai között szerepel.

A díj átadására a 2013. május 23-i,
"Oktatás a fenntartható fejlődés szol-
gálatában" című, Budapesten tartandó
valorizációs konferencián kerül sor.

A díjak átadása közben röviden be-
mutatásra kerülnek a nyertes projek-

tek, ezen kívül min-
den nívódíjban része-
sült intézménynek
biztosítanak egy stan-
dot, ahol bemutathatja
projektjét.

A Nemzetközi
Együttműködési Kul-
túráért Nívódíjat el-
nyert projektek össze-
foglalóiból egy kiad-
ványt állítanak össze,
amit valorizációs kon-
ferencián jelentetnek
meg.
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Zsaroló diákot fogott el a
rendőrség
- Hónapokig élt rettegés-
ben az a sátoraljaújhelyi
diák, akit egyik iskolatársa
zsarolt és fenyegetett
rendszeresen. A tiszakará-
di elkövető folyamatosan
pénzt követelt áldozatától,
értékeit, papírjait elvette,
azokat csak több ezer fo-
rintért adta vissza. A zsaro-
ló azzal fenyegette diáktá-
rasát, hogy megöli, és fel-
gyújtja a házukat. Az áldo-
zat végül a rendőrök segít-
ségét kérte, akik hamar el-
fogták a tettest. Az elköve-
tő a zsarolássorozat kez-
detén még kiskorú volt, az-
óta betöltötte a 18-at, így
már felnőttként állítják bí-
róság elé.

Változó hatáskörök új
önkormányzati törvény
kapcsán
- Az önkormányzati laká-
sok bérleti szerződéseinek
felmondásáról a jövőben a
főjegyző mondja majd ki a
végső szót Sátoraljaújhe-
lyen. Többek között ez az
egyik olyan hatáskör, ami
a jegyzőhöz került. Az új
önkormányzati törvényt
több lépcsőben vezetik be.
A rendelkezések egy része
már tavaly januárban ha-
tályba lépett, vannak,
amelyek ez év januárjától
érvényesek, de a törvény a
2014-es önkormányzati
választásokkal teljesedik
majd ki.

A letelepítettek kitelepí-
tése - a magyarországi
németek kálváriája
- A letelepítettek kitelepíté-
se - a magyarországi né-
metek kálváriája címmel
tartott előadást a sátoralja-
újhelyi Városházán Dr.
Zinner Tibor jogtörténész.
Az előadás szervezője a
Sátoraljaújhelyi Diákok Ba-
ráti Köre volt. A program
kapcsolódott az európai
nemzetek összetartozásá-
nak évéhez.

Csaló duguláselhárítók
élnek vissza a Zempléni
Vízmű Kft. nevével
- A Zempléni Vízmű Kft.-re
hivatkozva keresi meg a
lakosságot, és a vállalko-
zásokat egy csatornatisztí-
tó csapat. A Vízmű ügyve-
zetője arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy az önkor-
mányzati tulajdonú cég
csatornatisztítást csak
megrendelésre vállal, és
mindig utólag kéri a szám-
la kiegyenlítését, soha
nem a helyszínen. Lakatos
István igazgató azt kéri a
lakosságtól, hogy ha olyan
vállalkozással találkoznak,
amelyik a Vízműre hivat-
kozva ajánlja a szolgálta-
tást, jelezzék a rendőrség-
nek.

Állománygyűlés a Sátor-
aljaújhelyi Hivatásos
Tűzoltóságnál
- Állománygyűlésen érté-
kelte az elmúlt évet a Sá-
toraljaújhelyi Hivatásos
Tűzoltóság. 2012 az átala-
kulás éve volt, hiszen lét-
rejött az egységes kataszt-
rófavédelmi szervezet. A
tűzoltóságok állami fenn-
tartásba kerültek és fel-
adat ellátási körök is kibő-
vült. Az Újhelyi parancs-
nokság közvetlenül az En-
csi katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség irányítása alá
került. Az elmúlt évben
rengeteg új jogszabály lé-
pett életbe. Ezen szabá-
lyozások megismerése és
alkalmazásának elsajátítá-
sa is sok feladatot rótt a
vezetésre és az állomány-
ra.

20 millió forint bevétele
volt a Zemplén Kaland-
parknak a téli szezonban
- Csaknem 20 millió forint
bevétele volt a téli szezon-
ban a Zemplén Kaland-
parknak. Ez volt az első
év, amikor a sportcentrum
a téli sportok teljes körét

kínálta az idelátogatóknak.
A novemberben indított
korcsolyapálya gyorsan
népszerű lett, így a de-
cember és január hónapok
ennek köszönhetően az el-
múlt két évnél nagyobb be-
vételeket hoztak.

Budapesten restaurálják
a Borsiban megrongált
Rákóczi-szobrot
- Budapestre szállították a
Borsiban megrongált Rá-
kóczi-szobrot. Gere László
szobrászművész - restau-
rátor vállalta a három rész-
re fűrészelt bronz alkotás
teljes helyreállítását. A II.
Rákóczi Ferenc Polgári
Társulást több szakember
is megkereste, hogy hely-
reállítaná a szobrot. A res-
taurálás költségeinek kö-
zel fele már öszszegyűlt a
sátoraljaújhelyi önkor-
mányzat számlájára, így
az első költségeket már
ebből fedezik. A gyűjtés
azonban nem fejeződik be.
A társulás és az önkor-
mányzat is szívesen fo-
gadja a további felajánlá-
sokat, hogy a műalkotás
tökéletesen helyreállított
állapotába kerüljön vissza
a II. Rákóczi Ferenc szülő-
háza elé.

Közgyűlést tartott a me-
gyei Művészeti Óvodák
Munkaközössége
- A közoktatás átszervezé-
se érintette az óvodákat is,
hiszen hiába önkormány-
zati fenntartásban marad-
tak, sok helyen, főleg a fal-
vakban együtt működtek a
települési általános isko-
lákkal. Az iskolák tankerü-
letekhez kerülésével új fel-
adatok keletkeznek az
óvodákban. A Megyei Mű-
vészeti Óvodák Munkakö-
zösségének Sátoraljaújhe-
lyen megtartott közgyűlé-
sén a köznevelési törvény
és a hozzá kapcsolódó
jogszabályokból adódó fel-
adatok megvitatása állt a
középpontban. Itt segítsé-
get kaphattak a dokumen-
tumok, a házirend, a szer-
vezeti és működési sza-
bályzat, és a pedagógiai
program átdolgozásával
kapcsolatban. A közgyű-
lésre a Hegyköztől, Bod-
rogközön át egészen
Edelényig érkeztek óvoda-
pedagógusok a tanácsko-
zásra.

Idén is kiírja az iparűzési
adókedvezményt biztosí-
tó pályázatát a sátoralja-
újhelyi önkormányzat
- Továbbra is biztosítja a
sátoraljaújhelyi önkor-
mányzat a vállalkozások
számára azt a pályázati le-
hetőséget, amellyel jelen-
tős iparűzési adókedvez-
ményt érhetnek el a cégek.
Annak ellenére, hogy ez
évtől ebből a helyi adóból
kevesebb marad a város-
nál, a városfejlesztési bi-
zottság a kedvezményle-
hetőség fenntartását java-
solta. Továbbra is fontos
feltététel a fejlesztés és a
munkaerő bővítés.

Suli Moped program a
Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában
- Országos Rendőr-főkapi-
tányság Országos Bal-
esetmegelőzési Bizottság -
a Pest Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság ko-
ordinálása mellett - 8. osz-
tályosok részére indított
Suli Moped elnevezésű
programot. A program so-
rán 5 megyében összesen
150 végzős tanuló szerez-
het ingyenesen jogosít-
ványt segédmotorra. Bor-
sod megyében Sátoraljaúj-
helyre esett a választás,
így a Kazinczy Ferenc Ál-
talános Iskola tanulói vág-
hatnak bele a képzésbe.

Tanulmányi versenysike-
rek a Katolikus Keriben
- Sikeresen szerepelt a
Zrínyi Ilona Megyei Mate-
matikai Versenyen a sátor-

aljaújhelyi V. István Katolikus Közgaz-
dasági Szakközépiskola és Gimnázi-
um két tanulója, az informatika tantár-
gyi versenyen pedig országos döntő-
be jutott az intézmény egyik tanulója.
Az igazgató szerint a versenyeredmé-
nyek nem csak a diákoknak, hanem
az iskolának is fontosak, hiszen a ran-
gos országos vetélkedőkön a legerő-
sebb oktatási intézmények mellett tű-
nik fel ilyenkor a sátoraljaújhelyi Keri
neve.

Elhunyt Dr. Rihmer Antal főorvos
- Elhunyt Rihmer Antal a sátoraljaújhe-
lyi Erzsébet Kórház egykori főorvosa,
az ideggyógyászati osztály alapítója.
A széles körben nagy tiszteletnek ör-
vendő doktort 67 éves korában, várat-
lanul érte a halál.
Családja és sok tisztelője, egykori be-
tegei, kollégái búcsúztatták a főorvost.
Rihmer Antal 1981-ben költözött Sá-
toraljaújhelyre, évtizedekig meghatá-
rozó személyisége volt az Erzsébet
kórháznak. 1983-ban ő alapította az
akkor 40 ágyas ideggyógyászati osz-
tályt, ahol a térség beteginek ezreit ke-
zelték azóta. A nyugdíjas főorvost ott-
honában, váratlanul érte a halál, 67
éves volt.

Börtönkitörés áldozataira emlékez-
tek Sátoraljaújhelyen
- A sátoraljaújhelyi börtönkitörés 69
évvel ezelőtti eseményeire emlékez-
tek a Fegyház és Börtön munkatársai,
a felkelés túlélőit képviselő egyesüle-
tek és azoknak az országoknak a kö-
vetségei, amelyek állampolgárai részt

vettek az eseményekben. 1944. már-
cius 22-én a különböző nemzetiségű
politikai foglyok az őrséget lefegyve-
rezve kitörtek és a környező hegyekbe
menekültek. A német katonai segít-
séggel levert sátoraljaújhelyi börtönlá-
zadásnak 60 halálos áldozata volt.

Közgyűlést tartott a Kazinczy Tár-
saság
- llés László legújabb verseskötetét és
a Magyar Nyelv Múzeumáért Alapít-
vány két kiadványát mutatták be a Ka-
zinczy Társaság márciusi közgyűlé-
sén. A rendezvényen értékelték az el-
múlt évet, elfogadták a gazdasági be-
számolót, s megtervezték az idei fel-
adatokat. A társaság elnöke sikeres-
nek értékelte az elmúlt esztendőt, úgy
véli, sikerült gyarapítani Kazinczy
szellemi örökségét.

Pozitívan értékelte az elmúlt évet a
Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmu-
sáért Egyesület az elmúlt évet a
Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmu-
sáért Egyesület
- Az utazási kedv csökkenésének elle-
nére a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turiz-
musáért Egyesület pozitívan értékelte
az elmúlt esztendőt. Az egyesület a
térség turisztikai vállalkozásait és ön-
kormányzatait segíti, hogy idegenfor-
galmi szolgáltatásaikat, szálláshelyei-
ket országhatáron belül és kívül minél
hatékonyabban tudják értékesíteni. Az
egyesület beszámolójából kiderül, a
tavalyi évben a 28 ezret is meghalad-
ta a Sátoraljaújhelyen eltöltött vendég-
éjszakák száma.

Jó gyakorlatok két sátoraljaújhelyi
általános iskolában

- Az úgynevezett Jó gyakorlatok refe-
renciaintézménye a sátoraljaújhelyi
Jókai Mór, és az Esze Tamás Általá-
nos Iskola is. Az itt kifejlesztett és al-
kalmazott új tanítási módszereket be-
mutató órákon ismerhetik meg más ál-
talános iskolák pedagógusai. Ameny-
nyiben ez az új módszer elnyeri a pe-
dagógusok tetszését, azt akár saját is-
kolájukban is alkalmazhatják.

János vitéz drámaverseny
- Különleges drámaversenyt rendezett
a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Német
Nemzetiségű Általános Iskola a felső
tagozatos diákoknak. A gyerekek fel-
adata az volt, hogy a János Vitéz egy-
egy jelenetét adják elő színpadi feldol-
gozásban. Mindezt úgy, hogy a fellé-
pés előtt néhány perccel tudták meg,
melyik részletről is van szó.

Országos matematikaverseny dön-
tőjében az Árpád-házi Szent Margit
Általános Iskola diákja
- Országos és térségi matematikai
versenyeken szerepeltek sikeresen a
sátoraljaújhelyi katolikus általános is-
kola diákjai. A Curie Matematikai ver-
senyt 8 és 16 év közötti diákoknak
szervezik meg. A katolikus általános
iskolából többen is neveztek a meg-
mérettetésre, amelynek különlegessé-
ge, hogy a megyei döntőre csak azo-
kat a tanulókat hívják be, akik az év
közben kiküldött feladatlapokat is he-
lyesen oldják meg. Az iskola egyik ta-
nulója az országos döntőn a legjobbak
közt képviseli majd az intézményt és a
várost.

Hírek röviden



ÚJHELYI KÖRKÉP4 2013. XXII. évf. 3. sz.

Pályázatok Sátoraljaújhelyen
A március 21-i képviselő-testületi

ülésen előterjesztés hangzott el a
2012. évben elnyert pályázatokról,
az Európai Unió 2007-2013. évi
költségvetési időszakára tervezett
pályázatok állásáról és a 2012. évi
pályázati lehetőségekről, amelyeket
itt is közlünk.

Sátoraljaújhely Város Önkormány-
zata a 2012. évben jóváhagyott költ-
ségvetési koncepciója, valamint 2013.
évi költségvetése alapján a korábbi
évekhez hasonlóan a pénzügyi lehető-
ségek figyelembe vételével szinte tel-
jes körűen élt az Európai Uniós és a
hazai pályázatok benyújtásával, igye-
kezett kihasználni a pályázati lehető-
ségeket, minél nagyobb arányban le-
hívni a rendelkezésre álló forrásokat.

2012-ben lezárult pályázatok:
- Károlyi lakótelep árvízvédelmi

fejlesztése
- Ronyva árapasztó 2010 évi árvíz-

zel érintett szakaszának rekonstrukci-
ója

- Határ Ronyva árvízvédelmi fej-
lesztése

- Alapszolgáltatási központ felújítá-
sa, bővítése Sátoraljaújhelyen

- Bor és pálinka turizmus fejleszté-
se a Tokaj-Hegyalján

- "Biztos kezdet" Sátoraljaújhelyen
- Esélyegyenlőségi program megva-

lósítása Sátoraljaújhelyen

2013. évben záruló jelenleg folya-
matban lévő pályázatok:

- Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrast-
rukturális fejlesztése

- Épületenergetikai korszerűsítés
Sátoraljaújhely Város Idősek Ottho-
nában

- Település rekonstrukció árvíz súj-
totta településeken

- Egészségre nevelő és szemlélet-
formáló életmód programok Sátoral-
jaújhely Város Önkormányzatánál

- Egészség fejlesztés a Sátoraljaúj-
helyi óvodákban

- Óvodafejlesztés a Sátoraljaújhelyi
Hétszínvirág Óvodában és tagóvodái-
ban

Előkészítés és benyújtás alatti pá-
lyázataink:

- Sátoraljaújhely Város Polgármes-
teri Hivatalának tetőfelületeire telepí-
tendő napelemes háztartási kiserőmű
létesítése

- Hétszínvirág Óvoda energetikai
korszerűsítse

- Sátoraljaújhelyi Jókai Mór Általá-
nos Iskola energetikai korszerűsítése

- V. István Katolikus Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskola
energetikai korszerűsítése

Összességében a 2012. évben elbí-
rált és elnyert pályázatok összege az
önkormányzat által benyújtott pályá-
zatok esetében 444.884.- eFt, az ön-
kormányzati intézmények esetében
452.518 eFt.

A 2013. évben tervezett további pá-
lyázatok segítségével a korábbi évek-
hez hasonlóan a fejlesztések
szemelőtt tartásával kívánják a város
abszorpciós képességét tovább növel-
ni.

2006. évben a képviselő-testület
176/2006/11275/VII.18./ határozatá-
val elfogadta az Európai Unió 2007-
2013. évi költségvetési időszakára vo-

natkozó városi és kistérségi feladatok
prioritására vonatkozó a pontokat.

Az eltelt időszakban a végrehajtott
fejlesztésekre vonatkozóan ezek a kö-
vetkezők:

I. Infrastrukturális fejlesztések
A./útépítés, út és tér rekonstrukció
1. Esze, Mártírok utcák út és közmű

rekonstrukció
Az Esze Mártírok utcák egy szaka-

sza kivételével a teljes felújítás re-
konstrukció megvalósult. A hiányzó
szakaszra egyelőre nincs pályázat ki-
írva.

2. Városközpont rekonstrukció, sé-
táló utcához kapcsolódó épület re-
konstrukciókkal.

A városközpont rekonstrukció beru-
házás teljes egészében megvalósult a
tervek szerint.

3. Dózsa György út, Színház köz,
Hajnal utca, Árpád utca, Vasvári utca
rekonstrukció

A Dózsa György, Árpád és Vasvári
utcák rekonstrukciója megtörtént.

B./épület, intézményfejlesztés, re-
konstrukció

1. Főtér épületrekonstrukció, Vá-
rosháza, Római Katolikus templom

Valamennyi beruházás megvalósult.
2. Egyesített Szociális Intézmény

Idősek Otthonának rekonstrukciója
alapellátás fejlesztéssel.

A pályázat benyújtásra került re-
konstrukcióra valamint férőhelybőví-
tésre, nyílászárók cseréjére, fűtéskor-
szerűsítésre. Az elnyert pályázattal
rendelkező szociális alapellátás fej-
lesztése folyamatban van. A Hősök te-
rei Alapszolgáltatási Központ eseté-
ben pályáztunk, a beruházás kereté-
ben megvalósul: nyílászáró csere, fű-
téskorszerűsítés, egészépület körbe-
kerítése.

3. V. István Katolikus Közgazdasá-
gi és Informatikai Szakközép iskola
rekonstrukciója.

Két esetben nyújtottunk be KEOP
pályázatot egy elutasításra került egy
bírálat alatt van.

4. Gimnázium rekonstrukció épü-
letbővítés.

Nem volt olyan pályázat melyre pá-
lyázhattunk volna.

C./ A város környezeti állapotát
szolgáló fejlesztés javítása.

1. A város egészére vonatkozó csa-
padék rendszer kiépítése városrészek-
kel együtt.

A Bem, Diana, Bihari, Meder, Köz-
táraság, Járóka és Esze Tamás utcák
csapadék víz elvezetése épült ki. Ta-
nulmányterv készült a városrészek va-
lamint az északi városrészekre vonat-
kozóan.

2. Kommunális hulladékkezelési és
gyűjtési program fejlesztése, a meglé-
vő gyűjtőtelepek /Torzsás, Kőbánya/
rekultivációja

A közbeszerzés kiírása megtörtént,
2013-ban mind a Torzsás, mind a Kő-
bánya hulladéklerakó rekultivációja
megvalósul.

3. Árvízvédelmi gát és vésztározó
kiépítése /Ronyvazug/. Árvízvédelmi
fejlesztések a 2010. évi árvízzel érin-
tett területek nagy részén megvalósul-
tak azonban a város teljes csapadék
vízzel vezető rendszerén további fej-
lesztések szükségesek.

II. Gazdaságfejlesztés, befektetői
infrastruktúrafejlesztés

1. Sátoraljaújhelyi Ipari Parkfej-
lesztés / zöldmezős terülte bevonás,

infrastruktúrafejlesztés, logisztikai
központ kialakítása/

16 hektár zöldmezős terület került
az Ipari parkba bevonásra. Az infrast-
ruktúra kiépítésére pályázati lehetősé-
gek hiányában, illetve pénzügyi okok
miatt nem került sor.

2. Vasútfejlesztés, pályarekonstruk-
ció, villamosítás rola rakodó kialakí-
tás / regionális interregionális /

A márciusi testületi ülésen a képvi-
selő testület részletes tájékoztatást ad.

3. 37-es út négysávos gyorsforgal-
mi út fejlesztése Sátoraljaújhelyig

Jelenleg nincs információnk ilyen
jellegű fejlesztésekre vonatkozóan.

III. Idegenforgalmi fejlesztések
1. Zemplén - Magas-hegyi idegen-

forgalmi és sportcentrum fejlesztési
program

A Magas-hegyi sportcentrumban
évről-évre egyre több attrakcióval bő-
vült az idegenforgalmi kínálatunk.
Bobpálya, hófánk, több nehézségi fo-
kozatú kalandpark, sípályák, sífelvo-
nók kiépítése történt meg. Beszerzés-
re került 8 db hóágyú mely folyama-
tosan hosszú időn keresztül biztosítja
a síelésre alkalmas havazott pályákat
a sportolók és az idelátogatók részére.
A legfrissebb beruházás a műjégpá-
lya, illetve nyári- tavaszi időszakban
működő görkorcsolyapálya. A fej-
lesztések egy része saját erőből való-
sult meg, az eredeti elképzeléseken
felül is bővült az intézmény repertoár-
ja.

2. Borturizmus, az Ungvári pince
világörökség fejlesztése

A pályázati pénzeszközök igénybe-
vételével valósult meg az ungvári pin-
cékben útfelújítás, világításkorszerű-
sítés, csapadék vízelvezetés, szenny-
vízelvezetés, portaépület és vizes-
blokk kialakítása.

IV. Interregionális, határon át-
nyúló programok

1. Sátoraljaújhely - Slovenske Nove
Mesto elkerülő út tervezése (kivitele-
zése)

Ilyen jellegű fejlesztés az elmúlt
időszakban nem valósult meg.

2. Vasútfejlesztés, nemzetközi háló-
zatba kapcsolása

Ilyen jellegű fejlesztés az elmúlt
időszakban nem valósult meg.

3. Sátoraljaújhely- Kassa kerékpár-
út fejlesztése

A Hegyközi kerékpárút teljes mér-
tékben kiépült, Kassáig bezárólag.

4. Rákóczi út kishatár személygép-
kocsi forgalomra történő megnyitása

2011-ben hosszas nemzetközi
egyeztetések eredményeképpen meg-
nyílt a kishatár a személygépkocsi
forgalom számára.

5. Trianon Múzeum létrehozása
Keressük A Múzeum létrehozására,

elhelyezésére az alkalmas helyet.

V. Egyéb fejlesztési programok
1. Építési telekkialakítás - Rudabá-

nyácska
Tekintettel arra, hogy jelenleg épí-

tési telek iránt igény nem jelentkezik
így nem került kialakításra.

2. Pázsit úti sportpálya felújítása és
Dohány úti sportpálya fejlesztése

A műfüves pálya kiépítése megtör-
tént, jelenleg folyamatban van, pályá-
zati pénzeszközökből, sportöltöző épí-
tése. Pályázatott nyújtottunk be lelá-
tóépítésére és kerítés felújítására. A
pályázat részét képezi a teljes terület
térfigyelő hálózatának kiépítése.

3. Alternatív energia felhasználását

biztosító program kialakítása (terve-
zés)

Az önkormányzat pályázatot nyúj-
tott be a polgármesteri hivatal épüle-
te valamint a Magas-hegyi sportcent-
rum helyi hő, és villamos energia
igény kielégítésére megújuló energia-
forrásokkal című pályázatra. A KEOP
- 2012-4.10./A pályázat keretében
napelemes rendszer kerül kiépítésre
mind két intézmény esetében.

Dózsa György utcai Bölcsőde épü-
let geotermikus fűtési rendszerének ki-
építése az új épület megépítése kap-
csán megvalósult.

4. Az Erzsébet Kórház energetikai
rendszerének korszerűsítése

Forrás hiányában a teljes energeti-
ka rendszer korszerűsítése nem való-
sult meg, az infrastruktúra átalakítási
pályázat keretében megújuló energia-
források (napelem) lehetőségét is ki-
építették.

A Képviselő-testület ezen felül a
176/2006.(VII. 18.) határozatában
nem szereplő fejlesztések, beruházá-
sok, felújítások tervezetéről is határo-
zott. Ezen fejlesztések az egyéb ön-
kormányzati beruházásokat, fejleszté-
seket és felújításokat tartalmazták öt-
let szinten.

A felmerült ötletek közül több
megvalósult:

- Közvilágítási hálózat rekonstruk-
ciója,

- a vízhálózat rekonstrukciója rész-
ben,

- a város parkolási helyzetének ren-
dezése, a Kossuth tömbbelsőben, il-
letve a Polgármesteri Hivatal épülete
mögött új parkírozó helyek kialakítá-
sával,

- a Református Egyház által a Pető-
fi Sándor Általános Iskola utcai hom-
lokzatának felújítása,

- az Erzsébet Kórház infrastruktúra
átalakítási pályázata, illetve jelentős
gépműszer fejlesztés,

- a városi zöldségpiac teljes felújítá-
sa, korszerűsítése új pavilonrendszer
és díszburkolat kiépítésével,

- több főtéri épület homlokzatainak,
kapuinak felújításai,

- a főépítész tervei alapján két he-
lyen megvalósult fedett autóbuszmeg-
állók építése,

- Görög Katolikus Templom díszvi-
lágításának kiépítése,

- A Zemplén Turisztika és Idegen-
forgalmi Centrum beruházás része-
ként tanösvény kiépítése megvalósult
a Torzsástól a Magyar Kálvárián és a
Várhegyen át.

- A meglévő térfigyelő rendszerünk
folyamatosan bővül javítva ezzel a te-
lepülés közbiztonságát.

Sikeresen pályázni csak felkészül-
ten, átgondolt fejlesztési elképzelések
mentén lehet, ezért a 2013. év egyik
legfontosabb feladata kell, hogy le-
gyen - felkészülés 2014-2020. EU
költségvetési időszak pályázati lehe-
tőségeire.

Sátoraljaújhely, 2013. március 13.

FEDORNÉ DR. FRÁTER ZSÓFIA
CÍMZETES FÕJEGYZÕ
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Az új földforgalmi törvény (föld-
törvény) a termőfölddel kapcsola-
tos átfogó szabályozásnak csak az
első eleme lesz, ha az Országgyűlés
elfogadja és életbe lép - mondta Si-
mon Attila, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium helyettes államtitkára.

A már megalkotott földfogalmi tör-
vény mellett két másik törvény is sza-
bályozza majd a földdel kapcsolatos
kérdéseket Magyarországon. Az
egyik készülő jogszabály az úgyneve-
zett üzemszabályozási törvény lesz, a
másik pedig a termelésszervezést fog-
ja szabályozni. A három törvényt -
amelyek sarkalatos jogszabályok
lesznek - várhatóan még kiegészíti
egy negyedik is, amely végrehajtási
jellegű törvény lesz, és az előbbi há-
rom jogszabály végrehajtásának rész-
leteit tartalmazza. Ebben a törvény-
ben kívánják a jogalkotók mindazokat
az eljárási szabályokat rögzíteni, ame-
lyek nem kívánják meg a kétharma-
dos jóváhagyást, mivel azokat az évek
folyamán esetleg változtatni kell
majd.

A már elkészült és napirenden lévő
földforgalmi törvény alapjaiban vál-
toztatja meg a földforgalomra vonat-
kozó szabályozást Magyarországon.
Az egyik ilyen a földműves fogalmá-
nak bevezetését. Az új földtörvény
hatályba lépését követően ugyanis
csak azok vásárolhatnak, illetve bérel-
hetnek földet az országban, akik élet-
hivatásszerűen mezőgazdasággal fog-
lalkoznak. Most még alanyi jogon
mind a 10 millió magyar állampolgár-
nak joga van a földszerzéshez.

Az új szabályozással a törvény
megalkotói azt szerették volna elérni,
hogy azoké legyen a föld - és annak
haszna - akik azt megművelik, azaz
fő- vagy mellékfoglalkozásként ebből
kívánnak megélni. Szeretnék tehát
mind a bel-, mind pedig a külföldi
spekulánsokat kiszorítani erről a terü-
letről, ugyanis jelenlétük árt azoknak
a családoknak, akik a földművelésből
szeretnének megélni.

A jogalkotók a magyar föld védel-
me érdekében beépítették, illetve be
kívánják építeni a jogszabályba mind-
azokat a földvédelmi elemeket, ame-
lyeket egyes uniós tagállamokban

már alkalmaznak és kiállták a próbát
az Európai Unió bírósága előtt. A ter-
mőföld ugyanis minden tagállamban
különleges módon - akár nemzetbiz-
tonsági ügyként is kezelt kérdés. Töb-
bek között ezért lesz Magyarországon
a termőföld megszerzése hatósági en-
gedélyhez kötve.

Ez azt jelenti, hogy minden termő-
föld adás-vételi szerződést a helyi
földbizottság véleményezését követő-
en egy állami hatóságnak kell jóvá-
hagynia. Így a hatóság jelöli ki, hogy
az adott termőföldet ki veheti meg. A
törvényalkotók szándéka ebben az
volt, hogy a magyar termőföld védel-
mét minden lehetséges eszközzel biz-
tosítsák. Ezért védik a jövőben a ma-
gyar termőföldet erős jogi szabályok.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy
Magyarországon különbséget tenné-
nek a magyar és a nem Magyaror-
szágról származó, más uniós tagor-
szágok polgárai között. Ez utóbbiak
ugyanis belföldi magánszemélynek
számítanak, de tulajdonjogot a termő-
föld esetében Magyarországon to-

vábbra is csak természetes személy
szerezhet, a jogi személyek e lehető-
séggel továbbra sem élhetnek. Ez
utóbbiak ezen túl is csak használati
jogot szerezhetnek, ezt gyakorolhat-
ják. A haszonbérleti idő maximuma
pedig 20 év lehet.

Az elfogadás előtt álló új földtör-
vény a már megszerzett jogokat nem
csorbítja. Ezért az új földtörvénynek
úgynevezett csúsztatott hatályba lépé-
se lesz. Ez azt jelenti, hogy mindazok,
akik érvényes haszonbérleti szerző-
déssel rendelkeznek az új törvény ha-
tályba lépésekor, csak a bérleti szer-
ződésük lejártát követően esnek az új
törvény hatálya alá. Mindez pedig azt
hozza magával, hogy a most használt
területeket a szerződések érvényessé-
gi idejének végéig használhatják a ha-
szonbérlők.

A másik két, termőföldügyekben
irányadó sarkalatos törvény tervezetét
még a tavaszi ülésszakon be lehet
nyújtani, és várhatóan az üzemszabá-
lyozási és a termelésszervezési tör-
vény mellett az eljárásrendet szabá-
lyozó törvény is a képviselők elé ke-
rül.

A földforgalmi törvény a földügyek
rendezésének az elsõ eleme

Helyesbítés
A 2012. 11-es lapszámban az első oldalon “Előkelő helyen szerepel a Prec-

Cast Öntödei Kft. a TOP 100-as listán” című írásunkban felcserélődött két
szám az évszámban a megalakulását illetően. Helyesen: “Az 1989-ben alakult
német tulajdonú vállalkozás...”

Az időjárás és a forgalom alapo-
san megviselte a 37-es főút burkola-
tát. A balesetek és az autókban be-
következhető károk megelőzése ér-
dekében szükséges javításokról há-
rom oldalú tárgyalás keretében
egyeztetett dr. Mengyi Roland, a
megyei közgyűlés elnöke, Szilvai
József Attila, a Magyar Közút me-
gyei igazgatója és Sokorai István, a
Colas Hungaria vezérigazgatója. Az
időjárási előrejelzések szerint ápri-
lis 1. után kezdhetik a munkálato-
kat.

A közútkezelő tájékoztatása szerint
annak idején a kopóréteg jellemzően
drén (vízáteresztő, zajcsökkentő) asz-
faltból készült, amely egyes helyeken
már 30 évnél is öregebb. Ennek az
aszfalt típusnak igen magas a hézag-
tartalma, ami elősegíti a leromlási fo-
lyamatot. Gyakran vízzel, sárral telí-
tődnek a hézagok, és a fagy hatására a
felső réteg elporlad, tönkremegy. Ter-
vezési élettartamát régen meghaladta
a burkolat, ezért egyre sűrűbben for-
dulnak elő ezek a meghibásodások.

Ugyancsak gyorsítja a leromlási fo-
lyamatot az út régi, teherbírását vesz-
tett soványbeton alapja, melynek
együttdolgozását az aszfalt burkolat-
tal nem oldották meg. A meg-
növekedett nehézgépjármű forgalom
hatására egyre sűrűbben fordulnak elő
helyi teherbírási problémák, ami az
aszfalt kopóréteg mozaikos repedése-
inek megjelenésében, kigyűrődésé-
ben, kátyúk kialakulásában nyilvánul
meg. A főút 25-30 évvel ezelőtti szé-
lesítése során a kétoldali, kőből ké-
szült optikai vezetősávot nem távolí-
tották el, ami szintén elősegíti a hibák
kialakulását. Az évek folyamán egyre
újabb és újabb útburkolati rétegek ke-
rültek megépítésre. Helyenként az
aszfaltos rétegek vastagsága megkö-

zelíti a 20-25 centimétert.
Jelentős probléma, hogy az útsza-

kasz jelenleg nem felel meg az EU
11,5 tonnás tengelyterhelési feltételei-
nek, miközben az út nehéz tehergép-
jármű forgalma az utóbbi időszakban
növekedett. A cigándi Tisza-híd át-
adása óta Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéből is jelentős nehézgépjármű
forgalom érkezik, illetve tart oda.
Ezek az esetenként 40 tonnás jármű-
vek igen felgyorsítják az út burkolatá-
nak romlását.

Utoljára 2011 évben alakult ki ha-
sonlóan kritikus helyzet a 37. sz. fő-
úton, akkor a saját- és vállalkozásban
végzett tavaszi javításokkal sikerült
úrrá lenni a helyzeten.

A tavalyi, kedvező időjárás elodáz-
ta az újabb, tömeges mérvű meghibá-
sodásokat, sajnos csak ideiglenes jel-
leggel. Saját kivitelezésben végzett
kátyúzási munkával biztosították a fő-
út megfelelő szintű járhatóságát, a
biztonságos közlekedés feltételeit.

Fentiekből kitűnik, hogy az Igazga-
tóság - fejti ki a közútkezelő - minden
tőle telhető illetve elvárható intézke-
dést megtesz az út járhatóságának fo-
lyamatos biztosítására. Végleges
megoldást azonban csak a teljes, ter-
vezésen és pályaszerkezet méretezé-
sen alapuló felújítás jelenthet.

A Magyar Közút a Szerencs - mádi
körforgó - Bodrogkeresztúr közötti
szakaszon kezdi meg húsvét után a
burkolat javítását. A Colas Hungária
Bodrogkeresztúr és Sárospatak között
fog kátyúzási munkálatokat végezni.

"Amennyiben az időjárás nem szól
közbe várhatóan egy hónapon belül
elvégzik a legszükségesebb javításo-
kat és balesetmentesen járható lesz a
37-es főút"- mondta dr. Mengyi Ro-
land.

Megoldás a 37-es fõútra

A 37-ES UTAT VIRÁGÜLTETÉSRE IS FÖL LEHETETT VOLNA HASZNÁLNI AZ ÁLLAPOTÁT

TEKINTVE (A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ)

Tartsd be a korlátozást és fotózz!

A sebességkorlátozó táblákat kátyús úton most érdemes fokozottan komo-
lyan venni – állítják közlekedési szakértők. Sőt, rosszabb időjárási körülmé-
nyek között, esőben vagy éjszaka pedig célszerű még lassabban haladni,
mert a kátyúkból eredő károk, balesetek csak abban az esetben nem tekint-
hetők az autós hibájából bekövetkező eseménynek, ha a sofőr az út-, és látá-
si viszonyoknak megfelelően közlekedik. A közútkezelő is csak erre hivat-
kozva mentheti ki magát a kárrendezés felelőssége alól; minden más esetben
kikényszeríthető a felelősségéből adódó anyagi helytállása. Ha az autó a ká-
tyús út miatt megsérül, a vezető fotózza le az úthibát, a helyszínt, és a kárt
is, kártérítést ugyanis a biztosító is, a közútkezelő is csak alaposan dokumen-
tált esetek után fizet.
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Zemplén Televízió mûsora: 2013. április 1 - április 28.
2013. április 01. (hétfő)

9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00Képújság
18:00 Közérdekű aktuális:

Sárospatak legnagyobb
foglalkoztatója -
Weinberg 93' Kft.

18:30 Katedra - oktatási magazin:
Bemutatkozik a
Kazinczy Ferenc Ált. Isk.

19:00 Hír 7
19:20 Állatbarát magazin
19:40 Határon túl: "Közös értékeink"
20:40 Közérdekű aktuális
21:10 Katedra - oktatási magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 02. (kedd)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Fogadóóra - Sátoraljaújhely
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális:

Makovecz Imre kiállítás Sp
19:50 Civil szféra
20:10 Határon túl - Ismerjük meg

egymást: Kárpátok
Eurorégió magazin

20:40 Fogadóóra - Sátoraljaújhely
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 03. (szerda)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Képviselők - Sárospatak
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül: Beszélgetés

Balogh Zoltán miniszterrel
19:50 Régiónk és az EU
20:10 Műsorcsere
20:40 Képviselők - Sárospatak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 04. (csütörtök)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Parlamentben történt
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai magazin
19:50 Közérdekű aktuális
21:10 A hónap témája: A Makovecz

épületek közösségszervező
ereje

20:40 Parlamentben történt
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013 április 05. (péntek)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Sportról Sportra
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Horgászpercek

- Haltelepítések
19:50 Közérdekű aktuális: "Így volt,

hogy volt" - 30 éves
A Művelődés Háza Spatak

20:40 Sportról Sportra
21:10 Mecénás kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)

22:00 Képújság

2013 április 06. (szombat)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális: 30 éves

A Művelődés Háza
Sárospatak - Gálaműsor

19:00 Hír 7
19:20 Ismeretterjesztő kisfilmek
20:40 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 07. (vasárnap)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Egyházi közvetítés
19:00 A héten történt
20:20 Közérdekű aktuális
21:00 Hangverseny Crescendo

Nyári Akadémia -
Szalonkoncert II. rész

22:00 Képújság

2013. április 08. (hétfő)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00Képújság
18:00 Közérdekű aktuális: Kosztyu

Ádám Emlékére Zemplén
Daganatos és Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány
munkája

18:30 Egyházi idő
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális
19:40 Határon túl: Közös értékeink
20:40 Közérdekű aktuális
21:10 Egyházi idő
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 09. (kedd)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Fogadóóra - Sárospatak
19:00 Hír 7
19:20 Értékek nyomában: Irány

Tokaj-hegyalja Szegi
19:40 Műsorcsere
20:10 Határon túl - Ismerjük meg

egymást
20:40 Fogadóóra - Sárospatak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 10. (szerda)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Vágás nélkül:

Erzsébet Kórház
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Szolgálatban - rendvédelmi

magazin: Füzér
Hadtörténeti Kör

19:50 Műsorcsere
20:40 Vágás nélkül
21:10 Sportmagazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 11. (csütörtök)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Régiónk és az EU

- Pályázatok
18:30 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Gombázzunk együtt
19:40 Hírháttér
20:10 Műsorcsere
20:40 Hír 7 (ism.)
21:00 Régiónk és az EU
21:30 Közérdekű aktuális
22:00 Képújság

2013. április 12. (péntek)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Sportról Sportra
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Zemplén Természeti Értékei
19:40 Közérdekű aktuális:

A Költészet Napja
20:10 Műsorcsere
20:40 Sportról Sportra
21:10 Mecénás - kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 13. (szombat)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális: József A.

Szavalóverseny Sújhely
19:00 Hír 7
19:20 Kisfilmek
20:40 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 14. (vasárnap)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Barangolás: Irány

Tokaj-hegyalja - Szegilong
18:20 Zempléni életképek
19:00 A héten történt
20:20 Hangverseny: A saújhelyi

Kossuth Gimn. Gálaműsora
22:00 Képújság

2013. április 15. (hétfő)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Unser Bildschrim - német
nemzetiségi magazin:Elhurcoltak
Sárospatak
18:15 Zemplinske Zvesti - szlovák
nemzetiségi magazin: Szlovák Iskola
18:30 Katedra - oktatási magazin:
Comenius Főiskola Sárospatak
19:00 Hír 7
19:20 Zenélő percek: Sikeres
Zenekar - Marczi Mariann
Sárospatak
19:40 Határon túl: "Közös értékeink"
20:40 Unser Bildschrim - német
nemzetiségi magazin
20:55 Zemplinske Zvesti - szlovák
nemzetiségi magazin
21:10 Katedra - oktatási magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 16. (kedd)

9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Képviselők - Sátoraljaújhely
19:00 Hír 7
19:20 Zempléni életképek
19:40 Civil szféra
20:10 Határon túl - Ismerjük meg

egymást
20:40 Képviselők - Sátoraljaújhely
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 17. (szerda)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Városháza hírei - Sárospatak
18:30 Sorstársak
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül
19:40 Kisfilmek
20:40 Városháza hírei
21:10 Sorstársak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 18. (csütörtök)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális
18:30 Dumáljuk meg-ifjúsági magazin
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai magazin
19:50 Közérdekű aktuális
20:40 Közérdekű aktuális
21:10 Dumáljuk meg-ifjúsági magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 19. (péntek)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Vadászati magazin
19:50 Kisfilmek
20:40 Sporthírek Zemplénből
21:10 Mecénás - kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 20. (szombat)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Zempléni portré:

dr. Hörcsik Richárd
18:30 Határon túl - Közérdekű

aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális
19:40 Kisfilmek
20:40 Zempléni portré
21:10 Határon túl - Közérdekű

aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 21. (vasárnap)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Hangverseny közvetítés:

30 éves A Művelődés Háza
-Gálaműsor Sárospatak

19:00 A héten történt

20:20 Hangverseny (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 22. (hétfő)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Egyházi idő
19:40 Határon túl
20:40 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 23. (kedd)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Képviselők - Sátoraljaújhely
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés
22:00 Képújság

2013. április 24. (szerda)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Városháza hírei
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés
22:00 Képújság

2013. április 25. (csütörtök)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Egészségvédelem
18:30 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés
22:00 Képújság

2013. április 26. (péntek)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés
22:00 Képújság

2013. április 27. (szombat)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Kalendárium
18:30 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Kisfilmek
20:40 Kalendárium
21:10 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. április 28. (vasárnap)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Egyházi közvetítés:

Megemlékezés Mindszenthy
József Hercegprímás életéről

19:00 A héten történt
20:20 Hangverseny: Kazinczy

Művészeti Gálaműsor Saújhely
22:00 Képújság

Sérvek 1.

1853-ban Balassa így írja: " A sebé-
szi gyakorlat körébe vágó bajoknak
egyik legszaporábbikát a sérvek ké-
pezik, valamint a sérvek az emberi
fajt megkereső bajnemeknek azon

legállnokabbjai, melyek a csak imént
ép és egészséges egyéneket rögtön
halálveszélybe dönthetik."

E szép megfogalmazás mellé kerül-
jön azért a tudományosabb leírás is.
Sérvnek nevezzük azt az elváltozást
mely során egy zsigeri szerv és töm-

lője abnormálisan
előtüremkedik azon
testüreg falán, mely-
ben egyébként elhe-
lyezkedik.

Nemcsak a has-
üreg területén lehet-
nek sérvek, bár ezek
a leggyakoribbak,
hanem érinthetik a
mellkast, a kopo-
nyát. A hasüregnél a
sérv tömlője maga a
hashártya. Ha e nél-
kül van tapintható
elváltozás, pl. a vég-
bélen keresztül a

nyálkahártya előcsúszik, vagy a hü-
velyen keresztül a méh előesik, eze-
ket előtüremkedéseknek nevezzük.

A sérvek felosztása több szempon-
tot vesz figyelembe. Lehetnek vele-
születettek, vagy szerzettek. Az ok
szerint lehet baleseti jellegű, vagy ko-
rábbi műtét hegében kialakult sérv.
Elhelyezkedésük szerint külső, belső,
belek közötti, míg tartalmuk alapján
annak megfelelő latin nevet kellene
ideírnom, ami a sérv tömlőjében van.
Ez lehet vékonybél, vastagbél, húgy-
hólyag részlete, belső nőgyógyászati
szervek, valamint igen gyakran a ha-
ránt vastagbélről függönyszerűen le-
lógó, mozgékony zsírlebeny részlete.
A sérveket még jellemezzük az alap-
ján is, hogy fizikális manipulációval
vissza tudjuk-e helyezni, óvatosan
nyomni a sérvtartalmat a hasüreg fe-
lé.

A leggyakoribb sérvek a hasüreget
érintik. Itt lehet lágyéksérv, comb-
sérv, köldöksérv, hasüregen belüli,
belek közötti sérvek /valamely fejlő-

dési rendellenesség kapcsán/, és ko-
rábbi műtétet követően a hegben ki-
alakult sérvek, valamint köldök és
köldök körüli középvonali sérvek.

Mit is kérdez ezek alapján az or-
vos? Mióta érez csomót, vissza tudja
e helyezni pl. fekvő helyzetben, puf-
fad-e, járják-e a szelek a székletet?
Hányinger, hányás, a sérvtartalom
megkeményedése, fájdalma jelentke-
zett-e? Ezek után, mennyi idő telt el?

A Balassai sorok után, melyek egy-
értelműen felhívják az elváltozásokra
a figyelmet, a következő részben
ecsetelném a tünetek, a szövődmé-
nyek, a megoldások fajtáit.

/DR.ARTNER /

Mit kérdez a doktor ? 4.

Eladó:
Hercegkúton a Kőporos dűlőben

hagyományos, bak-művelésű 800
négyszögöl szőlő régi fajtákkal
(góhér, balafánt, bolyhos, stb.).
Ár, megegyezés alapján. Érdek-
lődni: 36 - 20 - 344 - 3575
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Rákóczi is "persona non grata" lett Szlovákiában
Újabb kitelepítési kísérlet Szlovákiában

Edvard Beneš, a csehszlovák állam
politikusa a háború alatt diplomáciai
erőfeszítéseket tett annak érdekében,
hogy lehetőleg egyoldalúan kitelepít-
hessék a későbbiekben újjáalakítandó
Csehszlovákiából a nem kívánatos né-
met és magyar lakosságot.

Majd a második világháború utáni
években született az, az államközi
egyezmény, amelynek értelmében fel-
vidéki magyarok tízezreit telepítették
át Magyarországra.

A csehszlovák kormány 1947. ápri-
lis 27-én ennek szellemében meg-
kezdte a nem "reszlovakizálódott"
magyar nemzetiségűek deportálását.
Elsősorban a nagyobb falvakból és
városokból telepítették ki a magyaro-
kat, azok közül is leginkább a módo-
sabb embereket, de a szegényebb sorú
parasztok közül is sokat vonatra tet-
tek. A telepítések legfőbb célja a dél-
felvidéki magyar tömb megbontása
volt.

Az újabb kori történelmünkben -
ami nemrég zajlott Szlovákiában-, a
szlovák nyelvtörvény kapcsán azok a
személyek, akik felvették a szlovák
mellé a magyar állampolgárságot,
nem kívánatos személyekké váltak az
országban, azaz elvették szlovák ál-
lampolgárságukat.

A magyarok üldöztetésének úgy tű-
nik a mai napig nincs vége, hiszen
most II. Rákóczi Ferencen a sor, aki-

nek a hamvait 1906. október 29-én
Kassán, a Szent Erzsébet-székesegy-
házban helyezték végső nyugalomra.
Legalább is akkor úgy gondolták,
hogy végső nyugalomra helyezik a
nagyságos fejedelem hamvait, de a
Slovenské národné noviny című lap
cikket közöl "Az egyház arra szólít
fel: Vigyétek Rákócit Magyarország-
ra" címmel. Nem kevésbé beszédes a
szóban forgó írás felcíme is: "Ki kell
űzni az elvakult nacionalizmussal és
irredentizmussal kereskedőket a kas-
sai Isten házából".

A cikk írója, Dušan D. Kerný arról
tájékoztat, Kelet-Szlovákia metropo-
lisában tovább már nem tűrik, hogy a
szlovák történelmet a jelenlegi nacio-
nalista magyar politika uralja. Semmi-
lyen intézmény sem lépett fel a kelet-
szlovákiai Szent Erzsébet székesegy-
ház mindenféle magyar zászlókkal
való letámadásával szemben - ezért e
szent helyet magának az egyháznak
kellett megvédenie. A Szent Erzsébet
ünnepségen elhangzott II. Rákóczi
Ferenc földi maradványainak elszállí-
tására való felszólítás is a kassai szé-
kesegyházból Magyarországra - ol-
vasható a cikkben.

"Felkérem az egyházi és polgári in-
tézményeket, hogy kezdjék meg a tár-
gyalásokat II. Rákóci Ferenc és hoz-
zátartozói földi maradványainak át-
szállításáról Magyarországra. Mi, hí-

vő szlovákok szívesen adjuk őket
Önöknek, magyaroknak, és Önök, ma-
gyarok kitárt karokkal fogadják őket -
vége lesz a nyugtalanító helyzeteknek,
és mi jobb barátok és szomszédok le-
szünk. Ámen." Ezekkel a szavakkal ért
véget Alojz Tkáč érsek beszéde - áll
az újságban. A cikk írója szerint a szé-
kesegyházat olyan célokra használják
fel, amelyek a hívők számára elfogad-
hatatlanok, a dóm ugyanis nem az a
hely, ahol nacionalista és irredenta
hangulatot kellene kelteni, mintha egy
másik országhoz - azaz Magyaror-
szághoz - tartozna, miáltal meg van
szentségtelenítve.

Az egyház így az utolsó bástya lett:
hiszen a kassai egyházmegyét a
Szentszék alapította, az egyházmegye
területe megegyezik az országhatár-

okkal, és a székesegyház területe két-
ségbevonhatatlanul szlovák terület.
Nemcsak a magyar hívőkről van szó -
magyarázza a továbbiakban a szerző -
nemcsak arról van szó, hogy ez ellen-
kezik a római katolikus egyház és a
kassai egyházmegye elveivel. A lé-
nyeg egy olyam mitológia létrehozá-
sa, amely ellentmond a történelem-
nek, ellentmond a jószomszédi
együttélésnek egy valótlan nagymag-
yar mitológia felélesztése céljából -
összegzi Dušan D. Kerný a szóban
forgó írásában.

Végül ne felejtsük el, egy hónapja
megrendelésre ellopták és feldarabol-
ták a Borsiban felállított II. Rákóczi
Ferenc nagyfejedelem bronzból ké-
szült mellszobrát!

FELHÍVÁS
Kedves Honfitársaink!

Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szobrának helyreállítására
pénzadományt gyűjtést hirdet Sátoraljaújhely Város

Önkormányzata nevében
Szamosvölgyi Péter, polgármester.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a felajánlásokat
az OTP és Kereskedelmi Banknál vezetett

11734138-15350105-11000004 sz. számlára,
a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás (Borsi) a

14030147/5200 sz. számlára fogadja,
melyet hálásan köszönünk.

A magyar sajtó napját ünnepelték
a térségi média képviselői Sátoral-
jaújhelyen. Már hagyományosan
ezen a napon díjjal ad át a város ön-
kormányzata egy újságírónak. Az
Aranytollat idén Koncz Viktor vá-
gó, operatőr kapta, aki számos mű-
sor, köztük a Mecénás, és a Hír7 ál-
landó munkatársa, a város és a tele-
vízió honlapjának szerkesztője.

A magyar sajtó napja 1990-ben ala-
pított, minden év március 15-én meg-
tartott ünnepnap. 1848-ban ezen a na-
pon nyomtatták ki a magyar sajtó első
szabad termékeit, a 12 pontot és a
Nemzeti dalt. 1848. március 15-én
hirdették ki a polgári sajtószabadsá-

got, majd április 11-én törvénybe is
foglalták, mely fordulatot jelentett a
korábbi szigorú cenzúra időszakához
képest.

Amikor a szabad magyar sajtó első
termékét a 12 pontot kinyomtatták, ta-
lán még nem is sejtették, milyen fon-
tos helye lesz később ennek a napnak
a hazai újságírás történetében, hiszen
március 15-én a forradalom és sza-
badságharc mellett a szabad sajtót is
ünnepeljük.

Sátoraljaújhelyen a helyi elektroni-
kus és nyomtatott sajtó képviselőit
köszöntötték már hagyományosan
ezen a napon. Szamosvölgyi Péter
polgármester köszöntőjében azt fogal-
mazta meg, hogy nagy felelőssége

van a helyi médiában dolgozóknak,
mert ők azok, akik közvetlen közelről
ismerik a térség problémáit, sikereit,
és nem mindegy, hogy ezeket milyen
megközelítésben tálalják a nagykö-
zönségnek. És mint mondta, a zemp-
léni térségben dolgozó újságírók igye-
keznek ennek a felelősségnek eleget
tenni.

Sátoraljaújhelyen már az is hagyo-
mány, hogy ezen a napon egy újság-
írót Aranytoll díjban részesítenek,
munkája, megbecsültsége okán. Ezen
az éven a Zemplén Televízió munka-
társa, Koncz Viktor kapta ezt a díjat,
aki ritkán van a rivaldafényben, mivel
a háttérben végzi fontos televíziós
munkáit. Több műsor köszönheti neki
arculatát, vágói tevékenysége mellett
ő készítette pl. a Mecénás és a Hír7

főcímét is. Ezek mellett a város és a
televízió honlapjának felelős munka-
társa is.

Március 15
Az északi sarki hideg és hófúvás

sem tántorította el a sátoraljaújhe-
lyieket, hogy megemlékezzenek
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharcról. A Latabár Színházban
szép számban gyűltek össze az ün-
neplők. A sátoraljaújhelyi születésű
Csomós Miklós, Budapest oktatási
és kulturális ügyekért felelős főpol-
gármester-helyettese ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta, 1848 nélkül
Magyarország nem biztos, hogy
szabad, önálló államként létezne.

A rendkívüli időjárás miatt nem a
szokásos helyen, a Kossuth téren ren-
dezte meg az önkormányzat az 1848.
március 15-ei forradalom és szabad-
ságharcról szóló megemlékezést, ha-
nem a Latabár Színházban. A hideg, a
szél, és havazás ellenére is szép szám-
ban érkeztek az ünnepségre a város
lakói. Az ünneplőket Szamosvölgyi
Péter polgármester köszöntötte. A
polgármester beszédében hangsúlyoz-
ta: 1848-ban és azt követően is szük-
ség volt az alkotó értelmiségre. Mint

mondta, egy nemzet erejét nem a lé-
lekszáma, vagy területi nagysága ad-
ja, hanem az a szürkeállomány, az a
tudás, az, az elvonatkoztató képesség,
amit az értelmisége meg tud teremte-
ni.

A rendezvény szónoka Csomós
Miklós volt, Budapest oktatási és kul-
turális ügyekért felelős főpolgármes-
ter-helyettese. Sátoraljaújhely szülött-
jeként arról is szólt, hogy menynyire
meghatározó életében az a szellemi-
ség, amelyet gyermekként szülőföld-
jétől kapott, de beszélt arról is, hogy
túl a történelmi eseményeken mit
üzen március 15-e, miért fontos még
ma is. Mint mondta, 1848-ban az a
nagyszerű, hogy a nemzet csak önma-
gára hallgatott, megpróbálta egy törté-
nelmi helyzetben kivívni a nemzet
függetlenségét és polgári fejlődését.
Ha folyamatosan a külfölddel és saját
problémáikkal foglalkoztak volna, ta-
lán a nemzet sohasem vette volna ke-
zébe saját sorsát. Olyan városban és
olyan vidéken vagyunk a Zemplénben
és a Bodrogközben, ahol a történelem

úgy hozta, hogy midig az élen járt a
szabadságküzdelmekben, a fejlődés
előmozdításában. Szülőföldünknek
mindig nagy szerepe volt a változá-
sokban, hiszen gondoljunk csak a re-
formációra, a magyar nyelvű vizsolyi
Bibliára, a Thököly-felkelésre, a Rá-
kóczi szabadságharcra, a reformkorra,
Kazinczy nyelvújító mozgalmára.
Mindezek, és más események, a ma-
gyar nemzet, és benne az itt élők sza-
badságvágyát fejezték ki. És ne felejt-
sük el, a szabadságküzdelmek mellett
mindig jelen volt a magyar nyelv és a

magyar kultúráért folytatott küzde-
lem.

Az ünnepségen a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola Esze Tamás Tagin-
tézményének tanulói és a Hegyköz
Táncegyüttes tagjainak előadásában a
Csillagok örökké égnek című irodal-
mi műsorukkal elevenítették fel az
1848/49-es forradalmi eseményeket.
Idén a koszorúzás ezen a napon elma-
radt. A tisztelet és hála koszorúit és vi-
rágait minden szervezet egyénileg he-
lyezte el egy későbbi időpontban Kos-
suth Lajos szobrának talapzatánál.

Sajtónap
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Lomtalanítás!
Tisztelt sátoraljaújhelyi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a
Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. tavaszi lomtalanítás idő-
pontja:

2013. április 27. (szombat)

A lomtalanítás kiterjed Sátoraljaújhely területére, beleértve Károlyfalva,
Rudabányácska és Széphalom településrészeket is.

A gyűjtőjárművek reggel 600 órakor kezdik a lomtalanítást.
Az akció kereteiben elszállításra kerülnek emberi tartózkodásra szolgáló

más helyiségben felhalmozott szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezé-
si tárgyak, bútorok, ágybetétek, háztartási berendezések és készülékek, ren-
deltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb használati tárgyak, me-
lyek feleslegessé váltak.

Amennyiben az adott napon az érintett területen kimaradnak területré-
szek, azt a következő járatnapon teljesítik.

Kérem, hogy lehetőség szerint, a közterület rendben tartása érdekében a
lomtalanítás reggelén, a korai órákban, helyezzék ki a kidobni szándékozott
dolgokat!
Felhívom figyelmüket, hogy a lomtalanítás során nem kerül elszállításra:

- kerti zöldhulladék,
- építési törmelék,
- veszélyes hulladék

(pl. akkumulátor, elem, festékek, autógumi)
Az ömlesztett anyagokat zsákolva készítsék elő a szállításra, a lomtalaní-

tás alkalmával nem kötelező a ZHK-s zsákok használata.
Kérem, éljenek az alkalommal és szabaduljanak meg feleslegessé vált

lomjaiktól.
FEDORNÉ DR. FRÁTER ZSÓFIA, CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Sátoraljaújhely
2013. április 20. (szombat)

Rendező:
Sátoraljaújhelyi
Testedzők Köre - Sakkszakosztály
A verseny célja:
- a sakk népszerűsítése, erőfelmérés
- lehetőséget biztosítani gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt a sakktu-
dásuk fejlesztésére

Ideje: 2013. április 20. Kezdés: 930 óra

Helye: Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos Művelődési Központ (Táncsics tér 3.)

Résztvevők: a térség sakkozói, a sakkot szeretők, tanulók, gyakorlók és
művelők egyaránt, határon innen és túl. Versenyengedély NEM szükséges!

Nevezési díj: 500 Ft, 14 év alattiaknak 250 Ft

Verseny menete: - 14 év alattiak külön csoportban versenyeznek
- 9 fordulós svájci rendszerben, 2x15 perces játékidővel
- nevezés a helyszínen: 0830-tól 0915-ig
- eredményhirdetés: kb. 1500 óra

Főbíró: Kovács Tamás országos versenybíró, mesterjelölt

Díjazás: 1-3 helyezett értékes tárgyjutalom (mindkét csoportban)

Különdíjak: - legjobb sátoraljaújhelyi
- legjobb senior (55 év felett)
- legjobb női játékos
- legjobb 18 év alatti
- legjobb amatőr (nem igazolt versenyző)
- legjobb határon túli

A különdíjak kategóriánként legalább 3 fő indulása esetén kerülnek kiosz-
tásra!

Étkezés: egyénileg (pizza és szendvics rendelhető!)
Egyéb: A változtatás jogát a rendezők fenntartják!

Érdeklődés, előnevezés: Dr. Kardos János 47/655-660; 30/2635-106;
jkardos30@gmail.com

ZEMPLÉN EGYÜTT TÉRSÉGI
SAKKVERSENY

Újra Petõfi-hét

Március 15-e megünneplésével és
koszorúzással indult a Petőfi-hét a
Petőfi Intézményegységben, melyet
a diákok és tanárok egyformán fon-
tosnak éreznek. Az iskolához tarto-
zás tudata, az, hogy jó petőfisnek
lenni, hogy a tanulás mellett sokat
jelent az iskola, a Petőfi-héten is be-
bizonyosodott.

Nagy múltú iskolánk a rendszervál-
toztatás óta szervezi a Petőfi-hetet,
igaz először más néven futott a prog-
ram, (Szépen magyarul, szépen embe-
rül) hétként. Hagyományosan e hét
csúcspontja a Petőfi-szavalóverseny,
hiszen minden tanulónk megtanul egy
verset erre az alkalomra. De ugyan-
ilyen fontosnak érezzük a német sza-
valóversenyt is, hiszen német nemze-

tiségi nyelvű általános iskola
vagyunk már sok esztendeje.
Ezért kislétszámú osztálya-
inkban németül tanulnak a
diákok heti öt órában, és a
német szavalóverseny győz-
tesei mennek tovább a terüle-
ti, megyei fordulóra.

A gyerekek rajzversenyen,
szépírási versenyen, nyelvi
játékokon, János vitéz drá-
majáték versenyen, Kossuth-

nóta ének versenyen vehettek részt a
szavalóversenyeken kívül. A fiatalok
számítógépes prezentáció készítésére
is vállalkoztak két témában (Március
15 és Petőfi tavasza). Nagyon sok ér-
tékes pályamű készült el ezekből az
iskolánkban és érkezett be mindkét té-
mában a város iskoláiból is. Persze,
voltak könnyedebb programok a Pe-
tőfi-héten. Ki, mit tud? - különböző
kategóriákban, szendvicskészítő- és
díszítő verseny, játszóház, bolhapiac,
táncmulatság színesítette még a hetet.
Tanulóifjúságunk és mi is feltöltődve,
gazdagodva, lélekben nemesedve zár-
tuk a hetet, és az eredményhirdetésen
a gyermekeink büszkén vették át az
okleveleket és az ajándékokat.

UJJNÉ SCHNEIDER HEDVIG, TANÁR

Befejezéséhez közeledik az, az egy éves
projekt, mely során érdemi, partneri együtt-
működés alakult ki a három televízió között.
A projekt célja az volt, hogy segítése az em-
berek közötti együttműködést a magyar,
szlovák, ukrán határ mentén a három televí-
zió közös tevékenységével.
Ennek során az elmúlt egy évben 6 db közös
információs magazin készült el "A Kárpátok
Eurorégió" címmel. A műsorok a határmenti
régió legfontosabb társadalmi, gazdasági,
kulturális eseményeivel foglalkoztak. Ilyenek
voltak pl. "A hónap témája" mindhárom régi-
óból a legfontosabb esemény összefoglaló-
ja, az - "Innen, onnan" válogatás a legfonto-
sabb hírekből, - "Érdemes odafigyelni" mini-
portré példaértékű alkotókkal, - "Természe-
tes" a legszebb természeti értékek bemuta-
tásával, - "Ajánló" a régió legfontosabb ren-
dezvényeinek előzetesével.
"Határon túl - műsorcsere" is történt 26 alka-
lommal a televíziók között, heti megjelenés-
sel mindhárom médiában, a határmenti ré-
gió legnagyobb érdeklődésre számottartó
történéseivel, eseményeivel.
Megrendezték a "Közösen" - televíziós kép-
zést 50 órában, az egri Eszterházy Károly
Főiskola tanárainak vezetésével a Zemplén
TV 8 fő, a Tisza 1 TV 8 fő, és a TV Zemplín
6 fő munkatársai beiskolázásával.
Megtartották az "ÉRDEMES ODAFIGYEL-
NI" - filmszemlét tavaly a 3 televízió legérté-
kesebb aktuális anyagaival, illetve a televízi-
ós képzés során elkészült alkotásokkal.
Dokumentumfilm kategóriában 9, híradónál
5, tematikus és egyéb kategóriában további

12 produkció érkezett, melyet magyar-
szlovák-ukrán közös zsűri értékelt és díja-
zott. A filmszemlén olyan alkotások kerültek
bemutatásra, amelyek megalapozták a há-
rom országból résztvevő munkatársak köl-
csönös elismerését és barátságát. Vala-
mennyi film bemutatásra került a három tele-
vízióban.
Projektzáró médiakonferencia is zajlott Uk-
rajnában, Ungváron, március 20-án "HÁT-
TÉR" címmel - a helyi és regionális televízi-
ózás jövőjéről a további együttműködés je-
gyében, különös tekintettel a digitális átál-
lásra.
Március 27-én rendeztek meg Sátoraljaújhe-
lyen egy közös szakmai eszmecserét,
(work-shop) mely során értékelték a lezajlott
műsorokat, s egyeztettek a további együtt-
működés irányairól.
Valamennyi elkészített és bemutatott műsor
a három televízió honlapján megtekinthető.
Zemplén TV: www.zemplentv.hu, Tisza-1
TV: www.tysa1.tv, TV Zemplín: www.tvzem-
plín.sk

Befejezéséhez közeledik az
“Ismerjük meg egymást!” projekt


