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Korszerűsítettékazóvodákat
Befejeződött a sátoraljaújhelyi

óvodákenergetikaikorszerűsítése.
150 millió forintos támogatásban
részesült és készült el a Hétszín
virágÓvodaközponti épületének,
aDianaMűvészetiÓvoda,illetvea
Károlyfalvai Tagóvoda hőszigete
lése, nyílászárók cseréje illetve,
födémszigetelése. A beruházást
rövid idő alatt hajtották végre,
hiszennyár végénderült ki, hogy
nyertapályázat,ígyakivitelezők
nek néhány hónap alatt kellett
elvégeznieaberuházást.

Nyár vé gén kez dő dött és már le zá
rult a sá tor al ja új he lyi óvo dák ener
ge ti kai kor sze rű sí té se. A be ru há zást 
az ön kor mány zat a Kör nye zet és 
Ener gia Ope ra tív Prog ram 150 mil
lió fo rin tos tá mo ga tá sá val va ló sí tot ta 
meg. A rö vid ha tár idő el le né re, 

ki sebb hosszab bí tás sal, de be fe je ző
dött a be ru há zás. En nek volt az ün ne
pé lyes hi va ta los át adá sa saj tó tá jé
koz ta tó val egy be köt ve a Hétszínvirág 
Óvo dá ban, ame lyet az óvo dás gye re
kek mű so ra nyi tott meg.  Az ener ge
ti kai be ru há zá si prog ram ke re té ben 
új kül sőt és hő szi ge te lést ka pott a 
Hétszínvirág Óvo da, a Par ti zán úti 
(most már Miklósy Ist ván út) Di a na 
Mű vé sze ti Tag óvo da és a Károlyfalvi 
Mű vé sze ti Tag óvo da. Az épü le tek 
fa la i ra 20 cm vas tag hő szi ge te lést 
rak tak fel. A Di a na Mű vé sze ti Óvo
dá nak a te tő szer ke ze te is vas tag 
hő szi ge te lő ré teg gel lett be bo rít va. 
Mint mond ták, a ko ráb bi idők höz 
ké pest lé nye ge sen me le gebb van az 
épü let ben, míg ez előtt 14 fok ra is 
le hűlt a bel ső hő mér sék let, most 
2324 fo kot mér nek. Te hát nyu godt 
szív vel vi he tik az óvo dák ba a ki csi

ket a szü lők, hi szen biz to sak le het
nek ab ban, hogy me leg ben van nak 
egész nap a cse me ték. Nyá ron épp 
for dít va üze mel az épü let, mert a 
nyá ri me leg ben hű vö sen tart ja a be lő 
hő mér sék le tet az újon nan ké szült 
szi ge te lés.

 Az óvodák épü le teinek fű té sé re a 
hő szi ge te lés nek, a nyí lás zá rók cse ré
jé nek és a te tő hő szi ge te lés ének 
kö szön he tő en lé nye ge sen ke ve sebb 
fű té si ener gi át kell fel hasz nál ni a 
jö vő ben.

VárosiszilveszterSátoraljaújhelyen
Többszázanbúcsúztattákegyütt

azóévetSátoraljaújhelyen.Ahagyo
mányostűzijátékmellettidénsztár
fellépővel is várták a szabadtéri
szilveszterezőket. Takács Nikolas
koncertjéreanagyhidegellenéreis
sokanvoltakkíváncsiak, ésaz iga
zán kitartóak még vállalták, hogy
tánccal, retrodiszkóvalköszöntsék
azújesztendőt.

Sá tor al ja új he lyen már szo kás sá vált, 
hogy a szil vesz te re zők ös  sze gyűl nek 
a vá ros köz pont já ban és itt vár ják meg 
az éj félt. Így tör tént ez most is. De 
idén a szil vesz te ri mu la to zás alap han
gu la tát, a nép sze rű te het ség ku ta tó ból 
is mert Ta kács Nikolas ad ta meg. 
Rö vid kon cer tet adott Sá tor al ja új he
lyen. A mí nusz 13 fo kos hi deg el le né
re na gyon so kan gyűl tek össze a vá ros 
fő te rén, ahol a pezs gő mel lett a leg ke
len dőbb a for ralt bor és a me leg tea 
volt. A fa gyos idő já rás el le né re éj fél 
előtt már több szá zan jöt tek ös  sze 
kö szön te ni a 2016os új esz ten dőt. Az 
új he lyi ek hez Dankó Dé nes al pol gár
mes ter szólt:  "A vá ros éle te pon to san 
olyan, mint egy csa lá dé, csak egy 
pi ci két na gyob ban. Ne künk is van nak 

ki csit ne he zeb ben si ke rült nap ja ink, 
ne künk is van nak olyan pil la na ta ink, 
ami kor jól jön ki a lé pés, és azt gon
do lom, hogy ha egy vá ros épül, szé
pül, az nyil ván va ló an a vá ros ve ze tés 
fel ada ta, ami ön ma gá ban ke vés. 

Ah hoz, hogy egy vá ros iga zán si ke res 
és bol dog le gyen, ah hoz kel le nek 
Önök, Ti, a vá ros pol gá rai, akik itt 
van nak kint a vá ros fő te rén, és azok, 
akik a vá ros kü lön bö ző pont ja in 
bú csúz tat ják most az óévet és kö szön

tik majd az új esz ten dőt."
Az ez után kö vet ke ző éj fé li tű zi já ték 

után az iga zán ki tar tók retro disz kó ra 
tán col tak, és kezd ték meg az új esz
ten dőt.
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Bejárás a sátoraljaújhelyi Certa
Kft.-nél
Megközelítőleg 3 milliárd forintos
bevételt könyvelhet el a2015-ösév
végén a sátoraljaújhelyi Certa Kft. -
ezt Farkas János tulajdonos-ügyve-
zető mondta el azon az évértékelő
értekezleten,amelyreavárospolgár-
mesterét és képviselő-testületének
tagjait hívták meg. Itt az is elhang-
zott, hogy az árbevétel és a fogla-
lkoztatottilétszámban2018-ignagyot
szeretne előre lépni a cég.Ezzel is
biztosítva hosszabb távon annak
működését.

Átadtákazújsárospatakimentőál-
lomást
Ünnepélyes keretek között átadták
Sárospatakon az új mentőállomást.
Azeurópaiuniósforrásoknakköszön-
hetőenországosan,közel11milliárd
forint összértékben 60 mentőállo-
mást újítottak fel, 22 településen
pedig új mentőállomást építettek.
Ezek között található a zempléni
város is, ahol mintegy 115 millió
forintból valósultmega többévtize-
desálom.Azújállomásontizenöten
dolgoznak,kétújmentőautó isszol-
gáljaatérségellátását.

Iskolabetekintő a Petőfi Sándor
ReformátusÁltalánosIskolában
Továbbiöt tantermetalakítanakkia
Református Általános Iskolában a
következő tanévben, és az iskola
megkaptaazengedélyt,hogyaKos-
suth tömb belsőben az intézmény
mellé építsenek egy új tornatermet,
amely akár kosárlabda mérkőzések
lebonyolítására is alkalmas lesz.
Erről is beszéltek a leendő elsősök
szüleinek aPetőfi Sándor Általános
Iskolaiskolabetekintőfoglalkozásán.

Napelemmel csökkentik a rezsi-
költségetaSátoraljaújhelyiErzsé-
betKórházban
Közel125millió forintosberuházás-
ból a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kór-
házésagöncijáró-betegszakrende-
lő tetejére telepítettek napelemeket.
A vissza nem térítendő támogatás-
nakköszönhetőenakórházbanéves
szinten öt millió forintot takarítanak
megavillamosenergiadíjból.Anap-
elemeknemcsaknyáron termelnek
energiát, az új eszközök már szűrt
fénynél is rásegítenekaz intézmény
energia-ellátórendszerére.

Akormányhozfordultaduplasze-
métdíj miatt a sátoraljaújhelyi
önkormányzat
A szellemi tevékenységet végző
egyénivállalkozónak,könyvelőknek,
óraadó tanároknak isduplaszemét-
díjat kell fizetni Zemplénben. A tér-
ségszolgáltatójalevélbenértesítette
a vállalkozókat, melyben a 2013-as
hulladéktörvény több pontjára hivat-
kozik.Aproblémátjelezteazállamtit-
kárságnakaZempléniVárosokSzö-
vetsége, a sátoraljaújhelyi önkor-
mányzat pedig külön levelet írt a
kormánynakebbenazügyben.

Véget ért az Esélyegyenlőség
növelése a Széptan Művészeti
Iskolábancíműprojekt
LezárultacigándiszékhelyűSzéptan
AlapfokúMűvészetiIskola,az"Esély-
egyenlőség növelése a Széptan
MűvészetiIskolában"címűprojektje.
A programba gyermekek, szülők és
gyermekek lettek bevonva, Hegyal-
jai, Bodrogközi, Hegyközi ésAbaúji

helyszínekkel. A projekt során a
művészetoktatási intézmény képzé-
seket, rendezvényeket valósított
meg. A pályázat megvalósítására
közel 25 millió forintos támogatást
kapottazEurópaiUniótólésaMagyar
államtól a művészetoktatási intéz-
mény.

Utazó gyógypedagógiai program
Sátoraljaújhelyen
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
az Egységes Gyógypedagógiai és
Módszertaniintézménynekkellellát-
nia az utazó gyógypedagógiai háló-
zatot.Aszolgálatkeretébenaspeci-
ális általános iskolák pedagógusai
végzikazonáltalánosiskolaitanulók
fejlesztését,melyekvalamely terüle-
ten speciális nevelést igényelnek.A
Sátoraljaújhelyi és a környező tele-
pülésekenműködőalapfokúoktatási
intézményekben az EGYMI Újhelyi
és aSárospataki tagintézményében
dolgozógyógypedagógusoklátjákel
ezt a feladatot. A sátoraljaújhelyi
gyógypedagógiaiintézményvezetője
azáltalánosiskolákvezetőiszámára
rendezett tanácskozást, melynek
keretébenazutazógyógypedagógiai
hálózatműködésével kapcsolatosan
felmerültkérdéseketbeszéltékmeg.

ÖsszefogásSzilviagyógyulásáért
Szilvia kétgyermekes édesanya.
2011 óta nyolc gerincműtéten esett
át. Dolgozni nem tud, állapota nem
javul, olyannyira, hogy már csak
kerekesszék segítésével tud hos-
szabb utat megtenni. A család az
elmúlthónapokbanmáranyagilagis
nehéz helyzetbe került, az egyik
közösségi oldalon kért segítséget.
AkadtakistámogatóiSátoraljaújhely
ésSárospatakkörnyékén.Mostsaját
kerekesszékre és egy rehabilitációs
kezelésregyűjtenekneki.

71 év után ismét híd köti össze
AbaújvártésKenyhecet
ÁtadtákazAbaújváratésKenyhecet
összekötő hidat. A két település
között 1944-ig volt híd aHernádon.
Ezenkeresztüljutottelazabaújiélel-
miszer Kassára. A két település a
határmentiegyüttműködésiprogram
2007-14 közötti szakaszának záró
szakaszában kapott támogatást. A
hídépítés mellett útfejlesztésre is
jutott a forrásból, a szlovák oldalon
közelegykilométerAbaújvárontöbb
mint250méterújútépült.

Közmeghallgatás Sátoraljaújhe-
lyen
AzÁchimAndrásutcalett2015leg-
tisztábbutcája, és idén is többmint
hatvan család kertjét, ablakát, erké-
lyétdíjaztákavirágosvárosértakció-
ban.Mindezeketazévi rendesköz-
meghallgatásonhirdették kiSátoral-
jaújhelyen, ahol a város elmúlt egy
évi fejlesztései, és tervei is szóba
kerültek.Ahogyanazis,milyenintéz-
kedéseket tett az önkormányzat a
közösségiegyüttélésszabályaitmeg-
szegőkkelszemben.

Konzorciumot hoztak létre az
abaújiészemplénitelepülések
Azötösszámúegyéniválasztókerü-
letben, azaz a zempléni és abaúji
régióban 7 kistérségi fejlesztési tár-
sulásközreműködésévelalakultmeg
azakonzorcium,amelynekfeladata
azlesz,hogyhatékonyabbansegítse
pályázatiforrásokhozazérintetttele-
püléseket.A korábbi évek tapaszta-
lataaztmutatja,hogyméganagyobb
városok rendelkeznek az ehhez

szükségesszakmaiéstechnikaihát-
térrel,addigakisebbtelepüléseknek
ez sokszor komoly gondot jelent. A
konzorciumezeknekazegyenlőtlen-
ségeknek a kiküszöbölésében sze-
retneszerepetjátszaniésezzelered-
ményesebbétenniatérségtelepülé-
seit.

Véradókat díjazták Sátoraljaújhe-
lyen
Sátoraljaújhelyen is köszöntötte a
sokszoros véradókat a Magyar
VöröskeresztKistérségiSzervezete.
Avárosbanilletveavonzáskörzeté-
ben élő a 20-tól-60-szoros véradók
kaptakelismerést.20 illetve30szo-
ros véradásért 15-en, negyvensze-
resvéradásértnyolcan,ötvenszeres
véradásérthármankaptakelismerést
a szervezettől, négy donort pedig
hatvanszoros véradásuk alkalmából
tüntették ki.Az eseményennyugdíj-
bavonulásaalkalmábólköszöntötték
VáciÉvátaCertaKftönkéntesvér-
adásszervezőjét.A jövőévtől a vér-
adóknapjána25,50ésa75-szörös
véradókatvárjákünnepségre.

Óvodásokdíszítettékavároskará-
csonyfájátSátoraljaújhelyen
Asátoraljaújhelyióvodásokishozzá-
járultak a város karácsonyfájának
szebbétételéhez.Agyerekekazóvo-
dában készített díszeket vitték el a
Kossuth téren álló fenyőfához. Az
intézményekben hagyomány, hogy
minden évben készítenek olyan
díszeket, melyek a városi fenyőfán
kapnak helyet. Az óvodák azonban
idén először közösen öltöztették a
fát.

AsárospatakiFoltosPilleKörkiál-
lításaSátoraljaújhelyen
A sárospataki Foltos Pillekör tagjai-
nakkiállításátnyitottákmegasátor-
aljaújhelyiZemplénGalériában.Folt-
varró klub 11 éve működik már a
sárospataki Művelődési Házban, a
tagokmunkáitnemcsakott,deszá-
moshelyenláthattamáraközönség.
Agalériábanjanuár11-énlehetmeg-
csodálniakézzelkészítettalkotáso-
kat.

Énekkel és apró ajándékokkal
köszöntöttékSátoraljaújhelyváros
vezetőit
Sajátmagukáltal készített kis aján-
dékokkal örvendeztették meg a
sátoraljaújhelyióvodásokatelepülés
vezetőit karácsony közeledtével. A
gyerekekaVárosházánénekekkelis
hirdettékaszeretünnepénekeljöve-
telét,majdatelepüléspolgármester-
ének,alpolgármesterénekésjegyző-
jénekisátadtákajándékaikat.

Ingyenesleszazerkölcsibizonyít-
ványésazelsőjogosítványis
Azerkölcsibizonyítványkiállításaés
több esetben a személyazonosító
okmányok pótlásának eljárása is
ingyenesleszjanuárelsejétőlazille-
téktörvénymódosításarévén.
Megszűnikaszemélyiigazolványés
lakcímkártya kiállításának illetéke,
valamint annak az eljárásnak a díja
is,amelyacsaládiállapotmegválto-
zása miatti névváltozás okán indul,
az ellopott okmányokat is ingyene-
senállítjákkiújra,ahogyamozgás-
korlátozottak parkolási igazolványát
is.
Ugyancsakilletékmentesenállítjákki
a jövőben a cégkivonatokat, a cég-
nyilvántartásban szereplő elektroni-
kusokiratokat,detérítésmenteslesz
avállalkozóiigazolványkiadásavagy

azüzletműködésiengedélyévelkap-
csolatoseljárás.
Első alkalommal a jogosítványt is
illetékmentesenkaphatjamindenki.
A változtatás emellett csökkenti az
öröklésselösszefüggőtulajdonjogés
haszonélvezetijogköltségeitis.
Az adóhatósági igazolásokat is
ingyenesenadjákmajdki.Avállalko-
zásoknak a számviteli beszámolók
közzétételéért nem kell a jövőben
igazgatási szolgáltatási díjat fizetni-
ük.
AbeterjesztőLázárJánosMiniszter-
elnökséget vezető miniszter koráb-
ban azt mondta: a változtatásokkal
összesen10milliárd forintnyiügyin-
tézésidíjatspórolnakazemberekés
avállalkozásokegyévalatt.

100km/h-valközlekedővonatok -
tavasszal folytatódik az
Olaszliszka-Sárospatak közötti
vasútvonalfelújítása
Úgynevezett sebességfelemelő
beutazást tartottak a MÁV szakem-
bereivalamintatérségpolgármeste-
rei és országgyűlési képviselője az
Olaszliszka - Mezőzombor vasútvo-
nalon. A pályafelújítást követően
ugyanis a korábbi sebességkorláto-
zást feloldva, ma már 100 km/h-s
sebességgel haladhatnak ezen a
szakaszonavonatok.Aztisbejelen-
tették, hogy tavasszal ismét vágány
zár lesz, hiszen elkezdődik az
Olaszliszka-Sárospatak közötti vas-
útvonalteljesfelújítása.

Elindult a síszezon a Zemplén
Kalandparkban
Azújévelsőnapjaitólmársíelhetőa
magas-hegyi sípálya. Két ünnep
közöttmégcsakaműanyagpályán
tanulhattakasíoktatásonrésztvevők,
ámahétvégénmárahavasterepet
iskipróbálhattákazújoncok.Mamár
akettespályahóágyúzásátiselindí-
tották, ott is 50-55 centiméteres
hó-vastagságra törekednek, hogy
minél többen tudjanak egyszerre,
egyidőbensíelni.

Télen is látogatható a füzérrad-
ványiKárolyi-kastély
AfüzérradványiKárolyi-kastélypark-
jánakfelújításautánszámosérdeklő-
dő kereste fel a Hegyköz gyöngy-
szemének isnevezettműemléket.A
parkbansétálókegyrészeakastély
állandó kiállítását is megtekintette.
Az épületet körülölelő szép termé-
szetikörnyezet,sétányok,atókiala-
kítása után az épület felújítására is
vanígéret.Még2014-benjelentették
be,hogyafüzérradványiműemlékis
bekerültaNemzetiKastélyProgram-
ba.Addig isminél több turistát sze-
retnénekavidékrevonzani,ígyidén
először télen is látogatható a kas-
tély.

Telt ház előtt tartotta meg újévi
koncertjét a Dohánygyári Fúvós-
zenekar
ADohánygyáriFúvószenekarműkö-
dését, utánpótlás nevelését és a
Sátoraljaújhelyi Rotary Klub jóté-
konysági tevékenységét támogatták
azok,akikrésztvettekaDohánygyá-
ri Fúvószenekar újévi koncertjén.
Sátoraljaújhelyen 1994-től rendez-
nek újévi koncertet. Idén 22. alka-
lommal várták hangversenyre a
zeneszeretőket. Az eseményen a
fúvószenekarmellettavárosamatőr
művészetiegyütteseiisközreműköd-
tek.

Hírekröviden
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Avasútijáratokritkításaellentiltakozikdr.HörcsikRichárd
Levélben fordult a Nemzeti Fej

lesztésiMinisztériumközlekedéspo
litikáértfelelősállamtitkáráhozDr.
HörcsikRichárd amegváltoztatott
MÁV menetrend miatt. Zemplén
Abaúj országgyűlési képviselője
híradónknakelmondta:többészre
vételtiskapottazállampolgároktól
arra vonatkozóan, hogy kedvezőt
lenváltoztatásokattartalmazavas
útimenetrend,amifőkéntaBuda
pestrevalóutazástteszinehézkessé.
Aképviselő arrakérte azállamtit
kárt,hogynenehezítsékaközleke
dést,azamúgyishátrányoshelyze
tű térség számára.A szakminiszté
riumtóleddignemérkezettválasz.

A kö zel múlt ban je len tet te be dr. 
Hörcsik Ri chárd or szág gyű lé si kép vi
se lő, hogy zöld utat ka pott a már év ti
ze dek óta zaj ló egyez te té sek ered mé
nye ként a Sá tor al ja új he lyig tar tó vas
útvil la mo sí tás. Ez, a ter vek sze rint 
2016ban el is kez dő dik. Ép pen ezért 
állt ér tet le nül az új me net ren di vál toz
ta tá sok előtt a kép vi se lő. Amint 

el mond ta, szá mos ál lam pol gá ri jel zés 
és fel há bo ro dás ér ke zett hoz zá azért, 
mert az uta zók sze rint ne héz kes sé vált 
a vas úti köz le ke dés, amel  lyel fő ként a 
fő vá rost sze ret nék el ér ni az itt élők. A 
kép vi se lő nek a mun ka tár sai je lez ték, 
hogy mi lyen já rat csök ken tés re ké szül 
a MÁV Start, de nem csak a Sá tor al
ja új helyMis kolc Bu da pest vo na lon, 
ha nem or szá go san is. Ezt azon nal 
je lez te is a kép vi se lő a MÁV fel ső 
ve ze té sé nek, hogy ez a já rat csök ken
tés a tér ség szá má ra el fo gad ha tat lan. 
Ez zel kap cso lat ban Tasó ál lam tit kár
ral is meg be szé lést foly ta tott. A vas úti 
já ra tok csök ken té se nem új ke le tű 
kez de mé nye zés, hi szen ez zel kap cso
lat ban már a ko ráb bi év ben is foly tat
tak tár gya lá so kat. Hörcsik Ri chárd 
kép vi se lő ma gya rá za tot kért az in téz
ke dé sek re, ugyan is vé le mé nye sze rint 
egy fo rin tot sem tud nak ez zel meg
spó rol ni. Csak egy ap ró ered ményt 
tu dott ed dig el ér ni a kép vi se lő, azt, 
hogy a já rat csök ken tés nem olyan 
nagy mér ték ben érin ti ezt a ré gi ót. 
To vább tár gyal, hogy ez a tér sé get ne 

zá ród jon ki még job ban az or szág vér
ke rin gé sé ből, ak cep tál va azt a tényt 
is, hogy a MÁVnak min den egyes 
fo rint ra szük sé ge van, de ha le het, ne 
raj tunk, ezen a ré gi ón spó rol ja nak. 
Ta vas  szal kez dő dik a vil la mo sí tás nak 
az utol só fá zi sa, ami kor is fel újít ják 
tel je sen a vas úti pá lya sza kaszt és 
el kez dik a vil la mo sí tást is. Jó len ne, 
ha nem ez zel a rossz száj íz zel in dul na 
ez a pro jekt, és re mél he tő leg 2018
ban há rom óra alá csök ken a Bu da
pestSá tor al ja új hely kö zöt ti uta zá si 

idő. 
A je len le gi me net rend ben alig van 

olyan vo nat, amel  lyel köz vet le nül, 
át szál lás nél kül el le het ne jut ni Bu da
pest re. Sze ren csen, vagy Mis kol con, 
ros  szabb eset ben több ször is át kell 
száll ni a fő vá ro sig. Kö zel négy óra 
alatt csak ak kor ér he tő el Bu da pest, ha 
át száll az uta zó az InterCity já rat ra. 
Je len leg au tó val, ha öten utaz nak 
Bu da pest re, két és fél óra alatt és jó val 
ke ve sebb költ ség gel jut nak el az 
em be rek cél juk hoz.

Január1jétőlnemszabadkiköt
ve tartani az ebeket, akimegteszi,
150 ezer forintos állatvédelmi bír
ságra számíthat. Az állatvédelmi
szakjogászperekgarmadájáraszá
mít.

Ja nu ár tól nem le het lán con tar ta ni a 
ku tyá kat. Még szil vesz ter al kal má ból 
sem, ami kor vi szont épp a la za fel té
te lek kö zött tar tott ked ven cek szök
het nek meg a pe tár dá zás ro ba já tól 
meg ré mül ve.

Egy ál lat vé del mi szak jo gász azt 
hang sú lyoz ta az egyik köz szol gá la ti 
te le ví zi ó ban, ha egy ál lat a pe tár dák
tól meg ijed ve el sza lad, a gaz dák nem 
há rít hat ják más ra a fe le lős sé get. Kor
mány ren de let ír ja elő, hogy az ilyen 
hely ze te ket az ál lat tar tó nak meg kell 
előz nie, meg kell aka dá lyoz nia 
a szö kést. Pél dá ul be kell zár ni 
az ál la to kat vagy  amint azt 
ál lat or vos ok is ja va sol ják  
eny he nyug ta tó kat le het ad ni 
az ebek nek. Leg vég ső eset ben 
azon ban a több ség saj nos a 
lán cot ve szi elő  tet te hoz zá. 
Az a gaz da azon ban, aki így 
dönt, va gyis nem en ge di el az 
ebét a lánc ról, 150 ezer fo rin
tos ál lat vé del mi bír ság ra szá

mít hat. Az pe dig, aki nem elő zi meg a 
ku tyá ja szö ké sét 90100 ezer fo rin tos 
ki adás sal kal ku lál hat.

A jo gász em lé kez te tett rá, hogy a 
kor mány ren de let be 2012 nya rán 
ke rült be, hogy 2016. ja nu ár 1jé től 
nem le het lán con tar ta ni a ku tyá kat, 
va gyis volt két és fél év fel ké szü lé si 
idő, és az ál lat vé dők is fo lya ma to san 
szaj kóz ták, hogy jön a vál to zás. Még
is ke ve sen tud nak ró la, ami ben a kor
mány za ti kom mu ni ká ció hi ány is sze
re pet ját szik  tet te hoz zá.

Ar ról azon ban nem szól a fá ma, ha 
ve ze tő pó rá zon, vagy ve ze tő lán con 
van az eb, ak kor is kelle bír sá got 
fi zet ni? Ha nem, ak kor fel me rül a kér
dés, mi kü lönb ség van a kéz ben tar tott 
lánc vagy a más mó don rög zí tett lánc 
kö zött?

Já rat rit kí tás a zemp lé ni vo na lon - (fó rum)
Az új me net rend ben csök ken a Bu da pestSá tor al ja új hely kö zöt ti se bes vo

nat ok szá ma.
"A MÁV a de cem ber ben élet be lé pő me net rend jé ben meg szün te ti Bu da pest-

Sá tor al ja új hely és a Sá tor al ja új hely-Bu da pest se bes vo nat ok egy ré szét. A 
Bu da pest-Mis kolc vas út vo nal Nagyút-Mezőkeresztes kö zöt ti sza ka szát ha tal-
mas pén zért fel újí tot ták, a meg szün te ten dő vo na tok ban az oszt rák vas út tól 
vá sá rolt ko csik köz le ked nek, te hát hos  szú év ti ze dek után vég re el in dult a szín-
vo nal-emel ke dés ezen a vo na lon, ezek után mi más le het ne a kö vet ke ző lé pés, 
mint a vo na tok egy ré szé nek meg szün te té se."  ír ja le ve lé ben Besenyei Kár oly 
ol va só.

Nem al ter na tí va
- Én a Ke le ti ből 10 óra kor in du ló, il let ve 18 óra kor vis  sza ér ke ző vo nat tal 

utaz tam he ti 2-3 al ka lom mal - foly tat ja ol va sónk. - Mind két vo nat rend kí vül 
jó ki hasz nált ság gal köz le ke dett, tel je sen ért he tet len szá mom ra, mi ért mond ja 
a MÁV ezek re a vo na tok ra, hogy mi ni má lis utas for gal mat bo nyo lí ta nak. Sza-
bad idő met fel ál doz va a MÁV kép vi se lő jé vel na gyon szí ve sen ki me gyek a 
Ke le ti be és néz zük meg a va ló di utas-szá mo kat ezen vo na tok ese té ben! A meg-
szű nő vo na tok a nap min den sza ká ban köz le ked nek, ezért az sem igaz, hogy a 
mi ni má lis utas for gal mat bo nyo lí tó idő sá vok ban szűn nek meg a vo na tok. A 
meg szű nő vo na tok he lyett az IC-vo na tok hasz ná la ta Hat van, Vámosgyörk, 
Kál-Kápolna, Me ző kö vesd, Nyékládháza te le pü lé sek re és ezen te le pü lé sek 
von zás kör zet be tar to zó te le pü lé sek re uta zók nak nem al ter na tí va, hi szen az IC 
vo na tok a fel so rolt ál lo má so kon nem áll nak meg.

Kér dé sek
Besenyei Kár oly konk rét kér dé se ket is meg fo gal ma zott.
A vo na tok meg szün te té se ese té ben mit je lent, hogy ezek re a dön té sek re "ala-

pos elem zés" után ke rült sor? A meg szün te tés előtt vé gez tek-e bár mi lyen 
ha tás vizs gá la tot, ha igen, ak kor ezek be be le het-e te kin te ni? A MÁV a Bu da-
pest-Mis kolc fő vo na lát va ló ban mi ni má lis utas for gal mat bo nyo lí tó vo nal nak 
tart ja?

A MÁV a Bu da pest re 18 óra kor ér ke ző vo na tot "mi ni má lis utas for gal mat 
bo nyo lí tó idő sáv ban" köz le ke dő vo na tot tart ja? Van-e esély ar ra, hogy a MÁV 
meg vizs gál ja a va ló di utas-szá mo kat és egyes vo na tok ese té ben s en nek függ-
vé nyé ben meg vál toz tas sa a meg szün te tő dön té sét? Meg ke re sé sünk re a MÁV 
Zrt. Kom mu ni ká ci ós Igaz ga tó sá gá tól az aláb bi vá laszt kap tuk:

"A me net rend mó do sí tá sa és az azt elő ké szí tő te vé keny ség egy jól át gon dolt, 
min den rész let re ki ter je dő ös  sze han golt fo lya mat. Hát te ré ben költ ség ha té-
kony sá gi elem zé sek, az uta zá si ke res let, az ér té ke sí té si ada tok, a me net ren di 
kí ná lat, a csat la ko zá si rend sze rek, va la mint a kí ná lat he lyet te sít he tő sé gé nek 
ös  sze ve té sén ala pu ló vizs gá la tok áll nak.

Az utas szám lá lá si ada ta ink azt mu tat ják, hogy a na pi 28 InterCity-vonatunk 
mel lett a fő vá rost és a bor so di me gye szék he lyet át szál lás nél kül ös  sze kö tő, 
két órán ként köz le ke dő se bes vo nat ok kö zül a Hat van és Mis kolc kö zöt ti sza ka-
szon egy re több sze rel vény mér sé kelt ki hasz nált ság gal köz le ke dik.

Sze ret nénk hang sú lyoz ni, hogy fo lya ma to san fi gye lem mel kí sér jük az utas-
szám és az uta zá si igé nyek ala ku lá sát, és a vas út tár sa ság fel ké szült ar ra, hogy 
év köz ben is gyak rab ban han gol ja a me net ren det az igé nyek hez és a be fe je zett 
fej lesz té sek hez, és to vább bő vít se szol gál ta tá si kí ná la tát."

Nem ért egyet ez zel
- Nem tar tom sze ren csés nek, hogy a já rat rit kí tá sok ba a tér sé günk va la hogy 

min dig be le esik - mond ta dr. Hörcsik Ri chárd, Abaúj-Zemplén or szág gyű lé si 
kép vi se lő je ezen a fó ru mon. - Pont most, ami kor fo lya mat ban van a 
Mezőzombor és Sá tor al ja új hely sza kasz tel jes fel újí tá sa, amely jö vő re be fe je-
ző dik és azt kö ve tő en meg kez dőd het a vo nal vil la mo sí tá sa. Az új he lyi pol gá-

rok ez zel el es nek at tól a le he tő ség től, hogy négy órán be lül el jut has sa nak 
vas úton a fő vá ros ba és on nan vis  sza. Min den já rat meg szün te té sé vel mes -
szebb ke rü lünk a fő vá ros tól. Ezt je lez tem is a szak ál lam tit kár nak, hogy nem 
ér tek egyet a já ra tok rit kí tá sá val a mi vo na lun kon. Bí zom ab ban, hogy ké ré-
sem meg hall ga tás ra ta lál.

Szlo vá ki á ban más ként van
Érin tett utas ként kö szö nöm a cik ket és a kér dé se ket, kép vi se lő úr nak az 

ér dek kép vi se le tet!
A köz vet len új he lyi gyors- il let ve se bes vo nat ok rit kí tá sá val rég óta be vált 

rend szert boly gat tak meg. Ezt a rend szert a kor sze rű sí tés el ma ra dá sa gyen gí-
tet te az olyan jel le gű "újí tá sok" mel lett, mint a gyors pót jegy ne vű sarc. Nem 
az igény csök kent, ha nem a szol gál ta tás egy re ke vés bé von zó. Ilyen kor le épí-
tés he lyett fej lesz te ni kel le ne!

Aki már uta zott Szlo vá ki á ban, tud ja: a gyors vo nat ok ott kor sze rűb bek és 
kom for to sab bak, mint ná lunk az InterCity, és fel ár he lyett 50 km alatt re gi o-
ná lis ked vez ményt ad nak! A még kom for to sabb ma gán vas úti sze rel vé nyek ről 
nem is be szél ve.

Nincs gaz da sá go sabb és ru gal ma sabb meg ol dás a rend sze res, üte mes köz-
le ke dés nél, ös  sze han gol va a busz já ra tok kal!  ír ja Neu mann Ist ván.

Tilosebetláncontartanielsejétől



Sárospatakvolt aházigazdája a
TokajHegyalja fejlesztési projekt
záró eseményének. A "Kiemelt
turisztikai attrakciók és szolgálta
tásokfejlesztése"címmelközelegy
év leforgása alatt megvalósuló
pályázatnakköszönhetően27tele
pülésenvalósultakmegolyanberu
házások, amelyek többekközött a
vallási, ökoturisztikai, kerékpáros
turizmus fejlesztését szolgálták.
Ezekeredményeit isbemutattáka
záróesemény keretében. Ennek
kapcsánaziselhangzottavendég
előadóktól,hogyatelepülésekösz
szefogásaésközösmunkájaelőse
gítetteazt,hogyazideérkezőturis
ták egy útvonalra felfűzve, több
érdekességet is megtekinthesse
nek.

TokajHegyalja 27 te le pü lé sén 
va ló sult meg olyan tu risz ti kai be ru
há zás, amely nek ered mé nye ként az 
ide lá to ga tó, szí nes kí ná lat ból vá lo
gat hat an nak ér de ké ben, hogy hos 
szabb időt tölt sön el a ré gi ó ban. Ami
lyen szí ne sek a te le pü lé sek, olyan 
szí ne sek, és vál to za to sak let tek a 
be ru há zá sok is, ame lyek a val lá si, 
ke rék pá ros, vagy ép pen az ökoturisz
tikához kap cso ló dó fej lesz té se ket 
ered mé nyez tek. Eze ket is be mu tat ták 
a zá ró kon fe ren cia ke re té ben, va la
mint az elő adók be szá mol tak a pá lyá
za ti idő szak ta pasz ta la ta i ról is. Mint 

meg fo gal maz ták, a leg na gyobb 
ne héz sé get az okoz ta és a leg na
gyobb ki hí vást is, hogy mind a 27 
te le pü lés nek kel lett együtt mű köd nie, 
ami ben re mél he tő leg min den ki meg
ta lál ta a ma ga meg fe le lő pro jekt jét, a 
meg fe le lő tu risz ti kai ki lé pé si le he tő
sé gét. A lé nyeg az volt, hogy meg
pró bál ják egy sé ge sen fej lesz te ni ezt 
a tér sé get, hogy a pro jek tek ne kü lön
kü lön, ha nem egy más ra épül ve va ló
sul ja nak meg, mert így sok kal 
na gyobb ha tást fej te nek ki. 

A ren dez vé nyen el hang zott, hogy a 
be ru há zá sok meg va ló sí tá sa sok 
ta pasz ta lat tal szol gál tak mind a te le
pü lé sek, mind a pá lyá za ti ki írók szá
má ra. A leg fon to sabb azon ban az 
volt, hogy min den te le pü lé sen ér ték
te rem tő fej lesz tés va ló sult meg. A cél 
mind ezek kel a be ru há zá sok kal az 
volt, hogy az ide lá to ga tó ven dé gek 
 a bor tu riz mu sá ról hí res tér ség  az 
új att rak ci ók nak kö szön he tő en több 
na pot tölt se nek el, mint ed dig tet ték. 

A zá ró ren dez vé nyen va la men  nyi 
te le pü lé sen meg va ló sult be ru há zást 
meg is mer het ték a je len lé vők. Be mu
tat ták a pro jekt ke re té ben ki adott 
TokajHegyalja cí mű köny vet, il let ve 
bor be mu ta tó is vár ta az ér dek lő dő
ket.
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Csakatartozássalrendelkezőknekkellkommunálisadótfizetni
A hulladékszállító vállalat vala

mint a víz és szennyvíz szolgáltató
szórólapját kapta meg minden
sátoraljaújhelyi lakos a napokban.
Ebben arról tájékoztatják a lakos
ságot, hogy csak a díjhátralékkal
rendelkezőkre veti ki az önkor
mányzat az új helyi adóját.Az évi
24 ezer forintos kommunális adót
azoknakkellmegfizetni,akiktarto
zásthalmoztakfelakétközszolgál
tatóvalszemben.

Ja nu ár el se jé vel lép élet be Sá tor al
ja új hely Ön kor mány zat kom mu ná lis 
adó ról szó ló he lyi ren de le te. Er ről az 
adó for má ról no vem ber ben dön tött a 
kép vi se lő tes tü let, mi u tán ki de rült, 
hogy több ezer új he lyi nek van le járt 
ide jű tar to zá sa hul la dék szál lí tá si, il let
ve víz, és szenny víz köz üze mi dí jak 
te kin te té ben. A prob lé ma ezek kel a 
la ko sok kal az, hogy bár nem fi ze tik a 

dí jat, a sze me tet el he lye zik a vá ros ba, 
víz szol gál ta tás ból pe dig nem le het 
tel je sen ki zár ni sen kit. A hát ra lék 
be haj tá sá ban ne he zen bol do gul tak a 
cé gek, az ön kor mány zat nak vi szont 
sok hát rány szár ma zott eb ből.

A kom mu ná lis adó nak a ne vé ben 
ép pen ben ne is van az "adó", ami egy 
adó nem. Ezt le le het til ta ni a fi ze tés
ből, a szo ci á lis se gély ből, és rá le het 
ter hel tet ni az in gat lan ra. Ez, egy tel je
sen más tí pu sú fi ze té si kö te le zett ség, 
mint a szol gál ta tá si díj. Ez zel az 
ön kor mány zat ar ra pró bál ja ösz tö nöz
ni az em be re ket, hogy elő ször fi zes
sék meg a szol gál ta tá sok dí ját, amit 
hasz nál, és csak utá na költ se nek már
kás mo bil te le fo nok ra, ci ga ret tá ra, ital
ra stb. 

En nek az in téz ke dés nek, a kom mu
ná lis adó nak az lesz a vég ered mé nye, 
hogy aki nek van ku ká ja, azt el vi szi a 
szol gál ta tó és a sze mét nem a köz te rü

le te ken fog ki köt ni. Az új adó mér té ke 
24 ezer fo rint éves szin ten. Az el ső 
fél év re 12 ezer fo rin tot kell meg fi zet
ni azok nak, akik nek tar to zá sa van a 
szol gál ta tók fe lé. Az el len őr zést az 
ön kor mány zat mun ka tár sai a szol gál
ta tók ál tal meg adott lis ta alap ján vég
zik el. Fo lya ma tos lesz a kon zul tá ció 
a szol gál ta tók kal, és min dig fris sít ve 

lesz a lis ta, hogy ép pen ki az, aki nek 
el ma ra dá sa van, és ki az, aki ren de sen 
fi ze ti a szol gál ta tá si dí ja kat. 

Te hát kom mu ná lis adót csak an nak 
kell fi zet nie Sá tor al ja új he lyen 2016. 
ja nu ár el se jé től, aki nek víz, szenny
víz, il let ve sze mét szál lí tá si díj tar to zá
sa van. 

JanuárelseJéndélutánfélháromkorszületettmegazelsőkisgyerekasátoral
JaúJhelyierzsébetkórházban.barnanikolasróbertacsaládharmadikgyerme
ke.nemsokkalkésőbbúJabbkisfiúnakadtakéletetazúJhelyiegészségügyi
intézményben.

Nikolasazújévelsőbabája

VégetértTokaj-Hegyalja
27településénekturisztikai

fejlesztése

Versmondóverseny
ullmannmónikaszínművészvoltazsűrielnökeannakaczigány
lóránttiszteletéremeghirdetettkarinthyfrigyesversmondó
versenynek,amelyetakossuthlaJosgimnáziumésszakképző
iskolábanrendeztekmegdecember2ánaziskolakönyvtárában.
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Olcsótelkekkelissegítenéacsaládokletelepedésétazönkormányzat
A háromgyermekes családok

nak vagy a három gyermeket
vállalópároknakakormányáltal
nyújtott maximum 10 millió
forintos családi otthonteremtési
támogatásésafelvehető10millió
forintoskedvezményeshitelmel
lett Sátoraljaújhelyen további
támogatást szeretnének adni a
városban élő vagy dolgozó épít
kezni vagy új lakást vásárolni
szándékozó fiatalokat. A tervek
szerintazönkormányzatatulaj
donábanlévőcsaládiházépítésé
re alkalmas telkeket hirdetné
megkedvezményesáronaprog
ramban résztvevőknek, de tár
sasházak kialakításával is új
lakáshoz juthatnának az érdek
lődők.

Ol csó tel kek kel is se gí te né a csa
lá dok le te le pe dé sét a sá tor al ja új he
lyi ön kor mány zat

A há rom gyer me kes csa lá dok nak 
vagy a há rom gyer me ket vál la ló 
pá rok nak a kor mány ál tal nyúj tott 
ma xi mum 10 mil lió fo rin tos csa lá
di ott hon te rem té si tá mo ga tás és a 
fel ve he tő 10 mil lió fo rin tos ked
vez mé nyes hi tel mel lett Sá tor al ja
új he lyen to váb bi tá mo ga tást sze

ret né nek ad ni a vá ros ban élő vagy 
dol go zó épít kez ni vagy új la kást 
vá sá rol ni szán dé ko zó fi a ta lo kat. A 
ter vek sze rint az ön kor mány zat a 
tu laj do ná ban lé vő csa lá di ház épí
té sé re al kal mas tel ke ket hir det né 
meg ked vez mé nyes áron a prog
ram ban részt ve vők nek, de tár sas
há zak ki ala kí tá sá val is új la kás hoz 
jut hat ná nak az ér dek lő dők.

Sá tor al ja új hely ön kor mány za tá
nak több olyan te lek is van a tu laj
do ná ban, mely al kal mas csa lá di 
ház épí té sé re. Az el kép ze lé sek sze
rint eze ket a tel ke ket hir det nék 
meg azok nak az új he lyi, vagy 
Új he lyen dol go zó fi a ta lok nak, akik 
a csa lá di ott hon te rem té si tá mo ga
tást, il let ve a hoz zá kap cso ló dó 
ked vez mé nyes hi tel fel vé te lé vel 
sze ret né nek épít kez ni a te le pü lé
sen. El ső kör ben fel ke rül nek az 
épí tés re al kal mas tel kek a vá ros 
hon lap já ra, va la mint az új ság és 
te le ví zió hir det mé nyé be, ame lyek
re le het ér dek lőd ni. Az adásvé tel
nél, azok, akik eb ben a prog ram ban 
részt vesz nek, ko moly ked vez
ményt kap nak a te lek árá ból. Az 
em lí tett ol da lak ra fel ke rül nek azok 
a hely szí nek is, ahol tár sas há zak 
ala kít ha tók ki. A 1016 la kást tar

tal ma zó épít mé nyek ben a 95 m2es, 
vagy et től na gyobb há rom gyer me
kes csa lá dok nak meg fe le lő la ká sok 
mel lett ki sebb, egy, vagy két szo
bás lak ré szek is ki ala kít ha tó ak len
né nek azok szá má ra, akik nem az 
ott hon te rem té si tá mo ga tá son 
ke resz tül sze ret né nek la kást vá sá
rol ni. De az ön kor mány zat kép vi
se lői meg ke re sik a be épít he tő, 
ma gán tu laj don ban lé vő in gat la nok 
tu laj do no sa it, hogy mi lyen éssze rű 
áron ér té ke sí te nék a tel ket, il let ve a 
vál lal ko zó kat, hogy vál lal jáke az 
új la ká sok épí té sét, il let ve ezt 
mi lyen áron ten nék meg, és részt 

vesz neke a la kók gyűj té sé ben. Az 
ön kor mány zat min den prog ram ban 
in gye ne sen vál lal ja azt, hogy szer
vez ze az ér dek lő dő ket aki ket ösz 
sze hoz az in gat lan tu laj do no sok kal, 
il let ve a le en dő be fek te tő vel, épít
te tő vel, és ahol le het, irány árat is 
meg ad majd. 

A prog ram mal kap cso la tos in for
má ci ók ha ma ro san el ér he tő ek lesz
nek Sá tor al ja új hely vá ros webolda
lán, a www.szamosvolgyipeter.hu 
hon la pon, va la mint a ZTV kép új
sá gá ban és az Új he lyi Kör kép ol da
la in.

KarácsonyigálaaKazinczysoknak
"Kar ácsony jön és be ko pog csen de sen, Va rá zsá tól meg vál to zunk hir

te len" volt a mot tó ja an nak a ka rá cso nyi gá lá nak, ame lyen telt ház előtt 
mu tat koz tak be a Ka zin czy Fe renc Ál ta lá nos Is ko la di ák jai a Latabár 
Szín ház ban. A ka rá cso nyi ün ne pek re vár va a szü lők és ér dek lő dők előtt 
tar tott  pe da gó gu sok hat ha tós se gít sé gé vel  be mu ta tott pro duk ci ók 

nagy si kert arat tak a né zők, fő leg a szü lők és ro ko nok kö ré ben. A gye
re kek meg mu tat hat ták te het sé gü ket tánc ban, vers ben, ének ben, dal ban, 
hang sze ren, vé gül is min den fé le szín pa di pro duk ci ók ban. Ez épü lé sé re 
volt a gye re kek nek, és aján dék volt a szü lők szá má ra kar ácson kö ze
led té vel.



ÚJHELYI KÖRKÉP6 2015. XXIV. évf. 12. sz.

ZemplénTelevízióműsora:2016.január4.-31.
Janár04.Hétfő
18.00:Katedra:Utazó
gyógypedagógiaiszolgálat
OrszágosMatematika
       verseny a EKF Comenius
Karán
18.30:Amagyarnyelvünnepe
Széphalmon
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Sárospatak
19.00:Hír7
19.20:Állatbarátmagazin.
Kiválóállatvédődíja
ZemplénGazdátlan
        Állataiért Alapítvány
vezetőjének
19.40:KovátsJuditElszakítvacímű
könyvénekbemutatója
Sátoraljaújhelyen
20.30:KatedraésaMagyarnyelv
ünnepénekismétlése
21.30:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Sárospatak
21.45:Hír7(ism)

Január05.kedd
18.00:Parlamentbentörtént(ism)
18.45:Családügyifilmek.Érdemes-e
nagycsaládbanélni?
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Sátoraljaújhely
19.00:Hír7
19.20:Zempléniportré:Gombos
Istvánnépifafaragóművész
20.00:Mecénásismétlése
20.30:Huncutkabábszínház.
Júliaszéplány
20.43:Parlamentbentörtént
ismétlése
21.43:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Sátoraljaújhely
21.50:Hír7(ism)

Január06.szerda
18.00:Sportmagazin/
18.30:Mentőállomásátadása
Sárospatakon
18.40:Kis-MilicKilátóátadása
19.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Makkoshogyka
19.00:Hír7
19.20:RégiónkésazEu.2007-2014
Határonátnyúlóprogramok
zárókonferenciája
19.35:Vízkereszt
19.57:Holdviolakoncert
20.30:Sportmagazin,Mentőállomás
ésKis-Milickilátó
átadóismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Makkoshogyka
21.45:Hír7(ism.)

Január07.csütörtök
18.00:Kiemeltturisztikaiattrakciók
ésszolgáltatásokfejlesztése
Tokaj-Hegyaljánkonferencia
18.30:BorfesztiválTolcsván
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Hercegkút
19.00:Hír7
19.20: Erdőjárók Kalauza. Új kiállí-
tás
        a Kazinczy Ferenc
Múzeumban
19.33:Műsorcsere.Látogató.
Hargitamegyetemplomai
20.00:Ágyúöntőműhely
Sárospatakon
21.30:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Hercegkút
21.45:Hír7(ism)

Január08.péntek
18.00:SporthírekZemplénből
18.30:Mecénás
19.00:Hír7

19.20:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Erdőbénye
19.25:FarkasFerencMűvészeti
Iskolanéptánctagozatának
gálaműsora
20.25:HegyköziKlubokTalálkozója.
Füzér
20.40:Sporthírekés
Mecénásismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Erdőbénye
21.45:Hír7(ism)

Január09.szombat
18.00:Népekkarácsonya.
SárospatakiAlapfokú
Művészetoktatási
Intézményműsora1.rész
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Tolcsva
19.00:Hír7hetiösszefoglaló
19.20:Prof.Dr.CsótaiAndrás
előadása
19.50:Voltegyszer
egyTolcsvaring…
20.20:Népekkarácsonya-
SárospatakiAlapfokú
Művészetoktatási
Intézményműsora2.rész
21.20:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Tolcsva
21.30:Hír7hetiösszefoglaló(ism)

Január10.vasárnap
18.00:Karácsonyigálaa
KazinczyFerencÁltalános
Iskolában1.rész
19.00:Hétentörtént
20.20:UngváriSzólisták
KamarazenekarésUngvári
Kántushangversenye
21.20:Műsorcsere.
Látogató-Szentegyháza

Január11.hétfő
18.00:Egyháziidő
18.30:Nemzetiségimagazin.
NemzetiségiÖnkormányzatok
InteretnikusTalálkozója2015.
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Erdőhorváti
19.00:Hír7
19.20:SátoraljaújhelyDohánygyár
Évértékelő
20.10:Közérdekűműsor
20.30:EgyháziidőésaNemzetiségi
magazinismétlése
21.30:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Erőhorváti
21.45:Hír7(ism)

Január12.kedd
18.00:FogadóóraSárospatak
18.40:Határontúl.Múzeumok
      Párbeszéde Cigánd-
Királyhelmec
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Bodrogolaszi
19.00:Hír7
19.20:BeszélgetésKerekes
Barnabássalaz
Anyanyelvápolók
Szövetségénekalelnökével
19.50:Mecénás(ism)
20.20:Fogadóóraésa
Határontúlismétlése
21.20:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Bodrogolaszi
21.45:Hír7(ism)

Január13.szerda
18.00:Sorstársak
18.30:Szolgálatban
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Sárazsadány
19.00:Hír7
19.20:Mártonnapiborbemutatóa

KazinczyFerencMúzeumban
20.00:FarkasFerencMűvészeti
        Iskolakarácsonyihangverse-
ny
20.40:Sorstársakésaz
Elszakítvacíműkönyv
bemutatójánakismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Sárazsadány
21.45:Hír7(ism)

Január14.csütörtök
18.00:Gombázzunkegyütt!
18.30:Kipufogó
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Vámosújfalu
19.00:Hír7
19.20:ZempléniFenntarthatósági
      Központprojektzárókonferen-
cia
19.50:ÍgyépültaFüzériVár
20.00:Közérdekűmagazin
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Vámosújfalu
21.45:Hír7(ism)

Január15.péntek
18.00:SporthírekZemplénből
18.30:Mecénás
19.00:Hír7
19.20:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Olaszliszka
19.25:ÍgyépültaFüzériVár
19.50:35éveszűntmegaHegyközi
KisvasútkiállításPálházán
20.10:MazsorettKarácsony
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Olaszliszka
21.45:Hír7(ism)

Január16.szombat
18.00:Zempléniportré
18.40:Ilyenvolt.Fesztiválok,
programokSárospatakon
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Szegi
19.00:Hír7hetiösszefoglaló
19.20:Adventikórushangverseny
21.00:Zempléniportréismétlése
21.40:Hír7hetiösszefoglaló(ism)

Január17.vasárnap
18.00: Ujhelyi Diákok előadásai.
PásztorSzabolcsközgazdász
19.00:Hétentörtént
20.20:LavottaJános
KamarazenekarKarácsonyi
koncertje

Január18.hétfő
18.00:Katedra:Iskolaérettségi
vizsgálatok
18.30:Közérdekűmagazin
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Szegilong
19.00:Hír7
19.20:Agora.Civilműsor
aNEAtámogatásával
19.50:Újhulladékgazdálkodási
rendszerAbaújbanés
Zemplénben
20.15:HegyköziKluboktalálkozója.
Füzérkomlós
20.25.KatedraésKözérdekű
magazinismétlése
21.25:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Szegilong
21.50:Hír7(ism.)

Január20.kedd
18.00:Civilszféra
18.30:VárosnapPálházán
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Bodrogkisfalud
19.00:Hír7
19.20:Németnemzetiségi
karácsony

19.30:Közérdekűmagazin
20.00:Mecénás(ism)
20.30:Műsorcsere.Épí-Tech
VeszprémTV
21.00:CivilszféraésaVárosnap
Pálházánismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Bodrogkisfalud
21.45:Hír7(ism)

Január20.szerda
18.00:Beszélgetés
UllmannMónikával
18.30:Sportmagazin/Tóth
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Bodrogkeresztúr
19.00:Hír7
19.20:Tanítómasakk.CsomIstván
olimpiaibajnok
sakkozóelőadása
20.20:Közérdekűmagazin
20.40:Beszélgetés
UllmannMónikávalés
aSportmagazinismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Bodrogkeresztúr
21.45:Hír7ismétlése

Január21.csütörtök
18.00:Terápia
18.30:Adventicsengő.AKLMK
művészeticsoportjainakműsora
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Tokaj
19.00:Hír7
19.20:Testületiülésközvetítése
Sátoraljaújhelyből
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Tokaj
21.45:Hír7(ism)

Január22.péntek
18.00:SporthírekZemplénből
18.30:Mecénás
19.00:Hír7
19.20:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Tarcal
19.25:Közérdekűmagazin
19.35:SzalagavatóV.István
KatolikusSzakközépiskola
ésGimnázium
20.00:Vadászatimagazin
20.30:Családügyikisfilmek
20.40:SporthírekZemplénbőlés
aMecénásismétlése
21.45:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Tarcal
21.45:Hír7(ism)

Január23.szombat
18.00:Óévbúcsúztató
koncertFüzérradványból
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Mezőzombor
19.00:Hír7hetiösszefoglaló
19.20:Horgászpercek
19.25:Horgászpercek.
20.00:KávészünetEgyütteskoncert
20.20:Óévbúcsúztató
koncertFüzérradványból
21.30:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Mezőzombor
21.45:Hír7hetiösszefoglaló

Január24.vasárnap
18.00:Közérdekűmagazin
19.00:Hétentörtént
20.20:DohánygyáriFúvószenekar
ÚjéviKoncertje
Január25.hétfő
18.00:Egyháziidő
18.30:Közérdekűmagazin
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Legyesbénye
19.00:Hír7
19.20:MagyarKultúraNapja
Sátoraljaújhelyen

20.40:EgyháziidőésKözérdekű
magazinismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Legyesbénye
21.40:Hír7(ism)

Január26.kedd
18.00:Gazdaságimagazin
18.30:Közérdekűmagazin
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Szerencs
19.00:Hír7
19.20:MagyarKultúraNapja
Sárospatak
20.30.Mecénásismétlése
21.00:GazdaságiésKözérdekű
magazinismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Szerencs
21.45:Hír7(ism)

Január27.szerda
18.00:Képviselők
18.30:Mese,mesemátka.
Óvodásokmesetalálkozója
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Bekecs
19.00:Hír7
19.20:Közérdekűmagazin
19.40:ZempléniRajztanárok
alkotókörénekkiállítása
20.00:Közérdekűmagazin
20.40:Mese,meseés
Képviselőkismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Bekecs
21.45:Hír7(ism.)

Január28.csütörtök
18.00:Képviselők
18.30:Agora.Civilműsor
NEAtámogatásával
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Monok
19.00:Hír7
19.20:Kipufogó
19.50:Közérdekűmagazin
20.40:Képviselőkés
Agoraismétlése
21.40:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Monok
21.45:Hír7(ism)

Január29.péntek
18.00:SporthírekZemplénből
18.30:Mecénás
19.00:Hír7
19.20:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Golop
19.25:Testületiülésközvetítése
Sárospatakról

Január30.szombat
18.00:Visszatekintő.Válogatása
ZemplénTvarchívumából
18.26:Kulturálistallózó.St.Martin
koncertSátoraljaújhelyen
18.55:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Abaújszántó
19.00:Hír7hetiösszefoglaló
19.20:PusztafalutólKarcsáig.
ZemplénTáncegyüttesműsora
20.30:Visszatekintőés
Kulturálistallózóismétlése
21.30:FedezzükfelTokaj-Hegyalját!
Abaújszántó

Január31.vasárnap
18.00:Vince-napiszentmiseés
borszentelésközvetítése
Sátoraljaújhelyből
19.00:Hétentörtént
20.20:Hangversenyközvetítés

ZempléniI.világháborúshőseinkIII.-Zempléni65-ösök
Most pe dig nyer jünk be te kin tést a 

65. csá szá ri és ki rá lyi gya log ez red 
Zemp lén vár me gyei, de nem új he lyi 
ka to ná i nak név so rá ba.

Antalóczy István (Tolcsva), szep
tem ber 12én vo nult be és 1915 má ju
sá ban ment az orosz front ra. Jú li us ban 
ha di fog ság ba esett, ahon nan 1918 
ta va szán szök ve tért ha za, in nen 
Uk raj ná ba ve zé nyel ték. Az ös  sze om
lás után gya lo go san rét ha za Uk raj ná
ból. Ki tün te té sei: bronz vi téz sé gi 

érem, Kár oly csa pat ke reszt, há bo rús 
em lék érem.
BarnaMihály (To kaj), 1914. szep

tem ber 15én vo nult be és de cem ber
ben ment az orosz front ra. 1915. má jus 
13án Harasymownál ha di fog ság ba 
esett és cse re fo goly ként 1918 nya rán 
in dult ha za. A Kár oly csa pat ke reszt 
bir to ko sa.
Bányay(Boronyák)Ferenc (Sá ros-

pa tak), de cem ber ben ve zé nyel ték az 
orosz front ra. 1915. má jus 9én meg
se be sült Obertynél, fel épü lé se után 

ok tó ber ben vis  sza tért az orosz front ra. 
1916. jú ni us 6án ha di fog ság ba esett 
Jaslowietznél, ahon nan 1918 már ci u
sá ban tért ha za. Jú ni us ban pe dig már 
is mét har colt, most az olasz fron ton. A 
pi a vei át ke lés után a ro mán ha tár ra 
ve zé nyel ték, ahol kar ha tal mi szol gá
la tot lá tott el a há bo rú vé gé ig. A Kár
oly csa pat ke reszt bir to ko sa.
Dr.BihértMenyhért (Sá ros pa tak), 

nép fel ke lő ként vo nult be 1914 no vem
be ré ben és 1915 au gusz tu sá ban ke rült 
az orosz had szín tér re.  1916. jú ni us 

6án fog ság ba esett Jaslowiecz nél és 
csu pán 1920ban tért ha za.
Boronyák János (Sá ros pa tak), 

1914 au gusz tu sá ban ke rült az orosz 
front ra, ahol szep tem ber ben meg se be
sült. Fel épü lé se után új ra az orosz 
front ra ment, ahol Jaslowiecznél 
ha di fog ság ba esett 1916. jú ni us 6án. 
1918. má jus 1jén ért ha za szök ve. 
Ki tün te té sei: Kár oly csa pat ke reszt, 
há bo rús em lék érem, se be sü lé si em lék
érem, oszt rák há bo rús em lék érem.
Boross Nándor (Sze rencs), 1915 
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jú ni u sá ban ke rült az orosz front ra, 
ahol 1916 jú li u sá ban le be te ge dett, fel
épü lé se után 1916 de cem be ré ben új ra 
az orosz front ra ke rült egy ro ham
zász ló alj ba osz tot ták be 1917 jú ni u sá
ban ha di fog ság ba esett. 1918 ta va szán 
ha za szö kött és a 11. tü zér ez red hez 
osz tot ták be. Ki tün te té sei: Kár oly csa
pat ke reszt.
Braun Ignác (Olaszliszka), 1916. 

jú ni us 9én a Brussilow of fen zí vá ban 
fej se be sü lést szer zett egy el len sé ges 
kard csa pás ál tal. 1917. jú li us 8án 
ha di fog ság ba esett, ahon nan 1918 
no vem be ré ben tért ha za.
Dr.CsendesViktor (Tarcal), 1914 

au gusz tu sá ban ment az orosz front ra, 
mint szá zad pa rancs nok. Még ezen év 
de cem be ré ben be teg ség dön töt te le a 
lá bá ról. 1915ben tért vis  sza a front ra, 
ahol is mét meg be te ge dett, ez után egy 
va dász zász ló alj hoz ke rült, ahon nan 
1917 őszén tért vis  sza a 65ösök höz. 
Ki tün te té sei: III. osz tá lyú ka to nai 
ér dem ke reszt, bronz és ezüst Signum 
laudis kar dok kal, Kár oly csa pat ke
reszt és di csé rő el is me rés.
Eichler Salamon (Tolcsva), me di

kus ként vo nult be az ez red hez 1915 
ja nu ár já ban és má jus 7én ke rült ki az 
orosz had szín tér re. 1917 jú li u sá ban 
esett ha di fog ság ba és 1918 jú li u sá ban 
egy be teg transz port kí sé rő je ként ér ke
zett ha za. Ki tün te té sei: II. osz tá lyú 
ezüst vi téz sé gi érem, bronz vi téz sé gi 
érem, vö rös ke reszt ezüst ér me a vi téz
sé gi érem sza lag ján.

 FehérJózsef (To kaj), 1916 má ju
sá ban vo nult be és az orosz had szín
tér re ke rült. 1916 jú li u sá ban kor ház ba 
ke rült, ahon nan a ro mán majd uk rán 
front sza kasz ra ve zé nyel ték. Ki tün te-
té sei: Bronz vi téz sé gi érem, Kár oly 
csa pat ke reszt.
GallikGyula (Tarcal), fegy ver ben 

ér te a há bo rú ki tö ré se.  1914 au gusz
tu sá ban ment az orosz front ra, ahol 
au gusz tus 28án 7 go lyó és egy pi ka
szú rás "el szen ve dé se” kö ze pet te ha di
fog ság ba esett. 1918 má ju sá ban szök
ve tért ha za. A há bo rú vé gé ig az olasz 
had szín té ren szol gált ezt kö ve tő en.
Gergely Mihály (Olaszliszka), az 

orosz front ra ke rült 1915 már ci u sá
ban. Harasimownál a bal lá bán, a 
Sereth fo lyó nál pe dig a bal la poc ká ján 
srap nel től sé rült, Popowa Mohylnál 
pe dig a fe jén se be sült meg. Ki tün te té-
sei: II. osz tá lyú ezüst vi téz sé gi érem, 
bronz vi téz sé gi érem, Kár oly csa pat
ke reszt.
GlückJakab (Cigánd), 1917 áp ri

li sá ban vo nult be, elő ször szám ve vő
nek, majd fegy ver nél kü li szol gá lat ra 
al kal mas nak ítél ték. In nen a ka to nai 
rend őr ség hez ve zé nyel ték.
GlückZoltán (Sze rencs), fegy ver

ben ér te a há bo rú ki tö ré se. Az orosz 
had szín té ren kezd te a há bo rút, ahol 
1914. de cem ber 18án meg se be sült a 
du na je ci ro ham nál. 1915 feb ru ár já ban 
új ra az orosz front ra ke rült. 1915. 
má jus 13án ha di fog ság ba esett, ahon
nét 1918 nyár ele jén tért ha za szök ve. 
Még ki küld ték Uk raj ná ba har col ni 
ha za tér te után. Ki tün te té sei: Kár oly 
csa pat ke reszt, se be sü lé si ér dem rend.
Goldberger Sándor (Sze rencs), 

1916. má jus 29én vo nult be. Az 
orosz had szín tér re ke rült.  1917. jú li us 
8án ha di fog ság ba esett, ahon nét 1918 
ok tó be ré ben tért szök ve ha za. A 
Károly csa pat ke reszt tu laj do no sa.
Hegedüs Viktor (Tolcsva), 1914. 

au gusz tus 6án az orosz front ra ke rült, 
ahol ok tó ber 22én, a lá bán meg se be
sült. Ki tün te té sei: II. osz tá lyú ezüst 
vi téz sé gi érem és bronz vi téz sé gi 
érem. 1923. au gusz tus 12én be le halt 
a há bo rú ban szer zett sú lyos be teg sé
gé be. 
Herceg Balázs (Sze rencs), 1914 

őszén ke rült az orosz front ra és a 
Jaslowieczi front át tö rés nél fog ság ba 
esett, ahon nan 1918 jú li u sá ban szök ve 
tért ha za. Ki tün te té sei: II. osz tá lyú 
ezüst vi téz sé gi érem, Kár oly csa pat
ke reszt.
Horovitz Frigyes (Sá ros pa tak), 

1915 feb ru ár já ban ve zé nyel ték az 
orosz front ra, ahol 16 hó nap harc után 
be teg ség mi att kor ház ba ke rült. 1918 
szep tem be ré ben en ged ték el min den 
szol gá lat ra al kal mat lan ként a kor ház
ból 25%os rok kant ként. 
Horovitz Sándor (Tolcsva), 1914 

no vem be ré ben vo nult be és 1915 jú ni
u sá ban küld ték az orosz front ra, ahol 
au gusz tus 27én meg se be sült, fel
gyógy ul va pót zász ló alj nál tel je sí tett 
szol gá la tot. A Kár oly csa pat ke reszt 
tu laj do no sa, 33,5%os rok kant.
KaczurJános (Olaszliszka), 1918. 

már ci us el se jén vo nult be és a tá bo ri 
csend őr ség kö te lé ké ben tel je sí tett 
fegy ve res szol gá la tot.
Kálmánovics Hermann (To kaj), 

1914 jú li u sá ban vo nult be, 1915. jú li
us 8án az orosz had szín té ren sú lyos 
se be sü lést szer zett. 1915 ok tó be ré ben 
ke rült vis  sza a front ra, ahol 1917 jú li
u sá ban tü dő lö vés sel és lég nyo más sal 
ke rült is mét kór ház ba, a kór ház ban 
ér te az ös  sze om lás. Ki tün te té sei: 
Bronz vi téz sé gi érem, Kár oly csa pat
ke reszt, se be sü lé si em lék érem.
Kántor Mihály (Cigánd), a mun

kás osz tag gal ke rült az orosz had szín
tér re ahol 1915 ja nu ár já ban tü dő gyul
la dás dön töt te le a lá bá ról. Au gusz tus
ban ment vis  sza a front ra majd 1916 
áp ri li sá ban új ra be teg lett. 1916 ok tó
be ré ben fegy ve res szol gá lat ra al kal
mat lan ként sza bad sá gol ták.

 KleinLipót (To kaj), 1915 már ci u
sá ban a pót szá zad hoz ke rült és 1916 
jú li u sá ban ve zé nyel ték Orosz or szág
ba, on nan 1917ben ke rült vis  sza a 
pót zász ló alj hoz Ki tün te té sei: Bronz 
vi téz sé gi érem, Kár oly csa pat ke reszt.
Lazarovits József (To kaj), 1914 

de cem be ré ben a homonnai fo goly tá
bor hoz osz tot ták be. 1916tól Kas sán 
tel je sí tett szol gá la tot a ka to nai 
pa rancs nok ság nál.
Lőwy Zoltán (Rakamaz), 1915. 

február 15én vo nult be és jú ni us ban 
ve zé nyel ték az orosz front ra. Delejow
nál se be sü lést szer zett, fel gyógy ulá sa 
után 40%os ha di rok kant tá nyil vá ní
tot ták. Ez után Kas sán tel je sí tett szol
gá la tot a há bo rú vé gé ig. Ki tün te té sei: 
Bronz vi téz sé gi érem, Károly csa pat
ke reszt, se be sü lé si em lék érem. 
MatkovichIstván (Sze rencs), 1917 

ja nu ár ja és 1917 ok tó be re kö zött har
colt az orosz fron ton, in nen a táv iro da 
cso port hoz ve zé nyel ték, ahol a há bo rú 
vé gé ig szol gált, a Kár oly csa pat ke
reszt tu laj do no sa.
Molnár Jenő (Sá ros pa tak), 1914 

szep tem be ré ben vo nult be és 1916 
au gusz tu sá ig a pót zász ló alj nál tel je sí
tett szol gá la tot, ami kor az orosz had
táp vo nal ba ve zé nyel ték Uk raj ná ba. 
In nen Szatmárra tért ha za az ön kén tes 
is ko lá ba, mint egész ség ügyi ki kép ző.
ifj. Müller Ármin (Sá ros pa tak), 

gép pus ka és sí tan fo lya mot vég zett. 
Az orosz had szín té ren 1916. jú ni us 
10én ke zén és lá bán srap nel től meg
se be sült, ke ze lé se köz ben ér te az ösz 
sze om lás. Ki tün te té sei: Bronz vi téz sé
gi érem, Kár oly csa pat ke reszt, se be
sü lé si em lék érem. 

 Muszka Károly (To kaj), 1915. 
má jus 15én vo nult be, jú ni us ban az 
olasz front ra ke rült a 16. gya log ez red
hez be oszt va. Részt vett a do ber dói 
har cok ban, 1916 már ci u sá ban ke rült 
vis  sza a 65ösök höz. Orosz or szág ba 
ve zé nyel ték, ahol 1917 jú ni u sá ban 
ha di fog ság ba esett. 1918 ta va szán 
szök ve ha za tért, majd a te le fon ez red
nél szol gált a há bo rú vé gé ig Ga lí ci á
ban. Ki tün te té sei: Bronz vi téz sé gi 
érem, Kár oly csa pat ke reszt.
Ónody András (Tolcsva), 1914. 

szep tem ber 15én a tü zér ség hez 
he lyez ték át és az orosz front ra küld
ték. 1917 má ju sá ban le be te ge dett, 
fe lül vizs gál ták és a szol gá lat alól fel
men tet ték. 1918. ja nu ár 2án új ra 
be vo nult a 65ösök höz. Az olasz 
front ra ke rült, ahon nan má jus ban 
be te gen jött ha za.
Rácz István (Sá ros pa tak), 1915. 

no vem ber 16án vo nult be és 1916 
áp ri li sá ban ke rült az orosz front ra. 
Ahol 1916. au gusz tus 31én 
Delejownál ha di fog ság ba esett, in nen 
1918 má ju sá ban szök ve ha za tért és 
je lent ke zett a pót zász ló alj nál. Ez után, 
mint tol má csot Uk raj ná ba ve zé nyel
ték, itt szol gált a há bo rú vé gé ig.
Sajgó Gábor (Olaszliszka), 1914. 

jú li us 28án ment az orosz had szín tér
re és 1915. má jus 15én sú lyo san 
meg be te ge dett. Szep tem ber ben ke rült 
vis  sza a front ra és 1916. jú ni us 6án a 
Jaslowieczi har cok nál ha di fog ság ba 
esett, in nen 1918 má ju sá ban szök ve 
tért ha za. Ki tün te té sei: I. osz tá lyú 
ezüst vi téz sé gi érem, II. osz tá lyú ezüst 
vi téz sé gi érem, Kár oly csa pat ke reszt.
SpitzPál (Sá ros pa tak), 1914 szep

tem be ré ben vo nult be és 1915 jú ni u
sá ban ve zé nyel ték az orosz had szín
tér re. 1918 áp ri li sá ig vé gig har col ta az 
ez red min den har cát, ami kor hos  szú 
front szol gá lat ára va ló te kin tet tel pót
zász ló alj hoz ve zé nyel ték Mun kács ra. 
Ki tün te té sei: II. osz tá lyú ezüst vi téz
sé gi érem, bronz vi téz sé gi érem, ko ro
nás vas ér dem ke reszt, Kár oly csa pat
ke reszt.
Szentkuty(Schmidt)Antal (To kaj), 

az orosz front ra ment az ez red del, 
ahol augusztus 15én a 6. had test pa
rancs nok ság hoz ve zé nyel ték át ke rék
pá ros sza kasz pa rancs nok ként. 1915 
ja nu ár já ban sa ját ké re lem mel vis  sza
ke rült a 65ösök höz. Má jus ban 
Kolomeánál ha di fog ság ba esett, ahon
nét ha za szö kött 1918ban. Ki tün te té-
sei: Ezüst és bronz signum laudis a 
kar dok kal, Kár oly csa pat ke reszt, 
há bo rús em lék érem.
Tasnádi Ferenc (To kaj), 1914. 

ok tó ber 1jén volt a be vo nu lá sa, ami 
után az orosz had szín tér re ke rült, 
1915. má jus 13án ha di fog ság ba esett, 
ahon nét négy év után 1919ben szök
ve tért ha za. A Kár oly csa pat ke reszt 
tu laj do no sa.
Tatár Lajos (Sá ros pa tak), 1914. 

au gusz tus 7én ment az orosz front ra, 
ahol szep tem ber ben mell hár tya gyul
la dás sal kór ház ba ke rült. 1915. ja nu ár 
ele jén új ra a front ra ve zé nyel ték, ahol 
már ci us 11én Nyezwiskánál 8 gép
pus ka go lyó tól sú lyo san meg se be sült 

és 75%os ha di rok kant tá nyil vá ní tot
ták. Egy év gyógy ke ze lés után iro dai 
szol gált ra al kal mas nak nyil vá ní tot ták 
és a pót zász ló alj nál he lyez ték el. 
Ez után pe dig a 15ös va dá szok nál 
Ki rály há zán, mint pá lya ud var pa rancs
nok szol gált és vé gül a 32es va dá
szok hoz he lyez ték át Eper jes re, míg 
1917 áp ri li sá ban fel nem men tet ték a 
szol gá lat alól. Ki tün te té sei: Signum 
laudis a kar dok kal, Kár oly csa pat ke
reszt és se be sü lé si em lék érem.

 TóthJános (Tolcsva), fegy ver ben 
volt a há bo rú ki tö ré se kor. Az orosz 
fron ton szol gált, ami kor 1914 de cem
be ré ben vér has sal kór ház ba ke rült.  
Pót zász ló alj hoz tették a fel épü lé se 
után 1915 jú ni u sá ig, ami kor vis  sza ve
zé nyel ték a front ra. Ez év jú li us 26án 
azon ban is mét be te gen ke rült a kór
ház ba. Fel gyógy ul ta után Lieges dorf
ban ak na ve tő tan fo lya mot vég zett és 
ak na ve tős ként küz dött a há bo rú ban 
annak vé gé ig. 39 hó nap front szol gá
lat tal ren del ke zett. A Kár oly csa pat ke
reszt bir to ko sa.
Ujváry Imre (Sá ros pa tak), fegy

ver ben ér te a há bo rú ki tö ré se. 1914. 
au gusz tus 6án ke rült az orosz front ra, 
ahol Kolomeánál meg se be sült. 1916 
már ci u sá ban ment vis  sza a front ra és 
a há bo rú vé gé ig sza kasz pa rancs nok
ként szol gált. 43 hó nap front szol gá lat
tal szol gál ta a ha zát. Ki tün te té sei: II. 
osz tá lyú ezüst vi téz sé gi érem, bronz 
vi téz sé gi érem, Ma gyar ér dem érem a 
zöld sza la gon, se be sü lé si em lék érem, 
Kár oly csa pat ke reszt, né met ezüst 
ér dem rend, ko ro nás ezüst ér dem ke
reszt a vi téz sé gi érem sza lag ján, 
ma gyar és oszt rák há bo rús em lék
érem, 1213as moz gó sí tá si ke reszt és 
XX. éves szol gá la ti jel vény.
VáradiErnő (To kaj), 1914 ok tó be

ré ben ke rült az orosz had szín tér re 
ahol 1915. már ci us 15én sú lyo san 
meg se be sült. 1915 szep tem be ré ben 
küld ték vis  sza a front ra. 1916. jú ni us 
6án a Jaslowieczi front át tö rés nél 
ha di fog ság ba ke rült ahon nan 1918 
ok tó be ré ben szök ve tért ha za. A Kár
oly csa pat ke reszt tu laj do no sa.

 WeiszPinkász (Olaszliszka), 1917
ben vo nult be Mun kács ra he lyi szol
gá la tot vé gez ni. Szem ba ja mi att kór
ház ba ke rült és az ös  sze om lás is ott 
ér te, 25%os rok kant tá nyil vá ní tot ták.

To váb bi zempléniek, akik a 65. gya
log ez red ben gya log ez red nél szol gál
tak: Dr. Adonyi István (Tolcsva), 
Berey András (Sá ros pa tak), 
Brozorád Kornél (Sá ros pa tak), 
Gyulay László (Fü zér kom lós), 
Eichler Sámuel, Dr. Klein Arnold
(Tolcsva), LeskóIstván(Sá ros pa tak), 
Márk József (Tolcsva), Somody
József (Sá ros pa tak), Szloboda Kor
nél (Rakamaz), vitéz Tudja Géza
(Sá ros pa tak), Ki tün te té sei: 1891, III. 
o. kék bronz ka to nai em lék érem az 
ér dem ke reszt sza lag ján, II. osz tá lyú 
ezüst vi téz sé gi érem, Kár oly csa pat
ke reszt, se be sü lé si érem. 

godzsákattila
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BEFEJEZŐDÖTTASZIRMAY-WALDBOTKASTÉLYFELÚJÍTÁSA
TOLCSVÁN "ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI ÉS KULTURÁLISRENDEZ-
VÉNYKÖZPONT A TOLCSVAI SZIRMAY- WALDBOTT KASTÉLY-
BAN"  CÍMŰ PROJEKT VALÓSULT MEG TOLCSVA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATAGONDOZÁSÁBAN.

AzÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0107számúprojektberuházásösszér-
téke 498 millió forint, mely az épület jelenlegi leromlott állagának
helyreállításán túl, magában foglalta a díszterem, a könyvtárterem
korhűfelújítását,egyedikiállítóterekésirodahelyiségeklétrehozását,
valaminttöbbturisztikaivonzerőtjelentőszolgáltatásmegteremtését.
Aműemlékivédettségűépületneoreneszánszstílusban,közelerede-
ti formájában került felújításra. A gazdagon díszített faburkolat és
bútorzat,egyedienteriőrtteremtenekalátogatókszámára.Akorhű
megjelenésmellettmodern21.századiinstallációstechnikaieszkö-
zöksegítségével,akastélymúltjátbemutatóérdekességekés játé-
kokállnakazidelátogatókrendelkezésére.Többközösségitérnyújt
lehetőségetállandó,valamintidőszakikiállításokmegrendezéséreés
integráltlátogatómenedzsmentrendszersegítazinformálásában.Az
épületelőttikastélyparkhelyreállítása,újszínpadlétesítésesegítia
jelenlegisnagysikerűkültérirendezvényeklebonyolítását.
Aprojektmegvalósításasegítafoglalkoztatásihelyzeten,8főmun-
kavállalókerülalkalmazásraalátogatóközpontban.

2015. de cem ber 8 és 10  e kö zött ke rült meg ren de zés re a Mi ku lás ku pa 
te rem lab da rú gó tor na, ame lyen vá ro sunk ál ta lá nos is ko lá i nak al só és fel ső 
ta go za tos di ák jai rúg ták a lab dát, va la mint kö zép is ko lá ink 9 és 10. va la mint a 
11 és 12. év fo lya mos di ák jai mér ték ös  sze tu dá su kat.

De cem ber 8án há rom ál ta lá nos is ko la rész vé te lé vel (Ka zin czy Ált. Isk.,Jókai 
Ált Isk.,Petőfi Refi Ált Isk.) kör mér kő zé sek for má já ban dön töt ték el a Mi ku lás 
ku pa ered mé nye it.
Végeredmény:
Al só ta go zat:
1. he lye zett: Pe tő fi Refi
2. he lye zett: Ka zin czy
3. he lye zett: Jó kai
Felsőtagozat:
1. he lye zett: Ka zin czy
2. he lye zett: Pe tő fi Refi
3. he lye zett: Jó kai

De cem ber 10én a kö zép is ko lás ok mér ték ös  sze ere jü ket a Mi ku lás ku pán
(V. Ist ván Keri, Kos suth Gimi, Trefort Á. V. Ist ván OKJ)
Végeredmény:
9-10 éves kor cso port:
1. he lye zett: Kos suth Gimi II.
2. he lye zett: Trefort Á.
3. he lye zett: Kos suth Gimi I.
4. he lye zett: V. Ist ván Keri
11-12 éves kor cso port:
1. he lye zett: V. Ist ván OKJ
2. he lye zett: Trefort Á.
3. he lye zett: V. Ist ván Keri
4. he lye zett: Kos suth Gimi
A Mi ku lás ku pa ren dez vé nye két dél utá non, kb. 175 di á kot moz ga tott meg, 

ame lyen le he tő sé gük volt a gye re kek nek, hogy ös  sze mér jék tu dá su kat vá ro
sunk is ko lái kö zött. Saj ná la tos, hogy egyikmá sik ál ta lá nos és kö zép is ko la nem 
ne vez te ta nu ló it a ren dez vé nyünk re, ez ál tal nem biz to sít va szá muk ra a spor to
lás és ver seny zés le he tő sé gét. Ren dez vé nyünk nem va ló sult vol na meg, ha a 
spor tot, lab da rú gást sze re tő vál lal ko zók nem se gí tet ték vol na tá mo ga tá suk kal. 
Ez úton kö szön jük ön zet len se gít sé gü ket:

G-Slepp: Kft Gom bos Zsolt, A1 Au tós bolt: Fá bi án Lász ló, Re ál Pont Élel mi-
szer: Séra Ró bert, Barkács Szak üz let: Urbán Lász ló, Zavor-Faktor Kft: Ba logh 
Lász ló, Vá ro si Sport csar nok: Sza bó Lász ló In téz mény ve ze tő.

Mikuláskupalabdarúgásvégeredménye


