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ÖnerőbőlfejlesztiktovábbaZemplénKalandparkélményelemeit
Sa ját for rás ból, hos  szú le já ra tú 

hitel igénybevételével bővíti a
Zemp lén Ka land par kot Sá tor al ja
újhely.AvárosaSólyomIIépítésé
rőldöntöttaközelmúltban.Atavaly
pályázati forrásból épített kötélpá
lyás át csú szó ra ak ko ra az igény, 
hogy a vá ros úgy lát ja, ér de mes 
megépíteni ennek párját aMagas
hegyésaSzárhegyközé.Emelletta
jég pá lya le fe dé sét is el kez dik ha ma
rosan,hogyakövetkezőtéliszezont
márnebefolyásoljaazidőjárás.

a zemp lén Ka land park egy éve 
átadottkétújélményelemébőlaDon
góésaSólyomközülazutóbbialég
népszerűbb. Olyan mértékű volt az
érdeklődésésasorbanállásazátcsú
szó pá lya iránt, hogy a vá ros ve ze té se 
úgy döntött, növeli a kapacitást és
még egy átcsúszó kötélpályát építe
nekameglévőmelléaSzárhegyésa
Magashegy között. Ezzel a beruhá
zássalmegduplázódikafogadóképes
ségeazélményelemnek.Ettőlaztvár
ja a vá ros ve ze té se, hogy egy ki sebb 
vá ra ko zás után min den ki sor ra tud 

kerülniazátcsúszópályán.
az ön kor mány zat nem áll meg itt, 

ugyanisakorcsolyapálya lefedését is

célultűzteki,hogyazokonanapokon
ishasználnilehessen,amikorazidőjá
rásiviszonyokvisszatartjákasportol
nivágyókatakorcsolyapályahaszná
latától.Ezzel a beruházással Sátoral
jaújhely egy újabb sportcsarnokkal
bővül.Ennekkövetkeztébenjobbanki
le het hasz nál ni a je get, és bér be le het 
adni a pályát hokicsapatokmérkőzé
sé re. 
Akétberuházástsajátpénzügyifor

rásból,hitelfelvételévelkívánjameg
valósítani az önkormányzat.
SzamosvölgyiPéterpolgármestersaj
tó tá jé koz ta tón be je len tet te, hogy a 
város250millióforintalacsonykama
to zá sú és hos  szú le já ra tú hi telt vesz 

föl, amit egy gondos és precíz költ
ségelemzés és számítás előzött meg,
amiaztjelenti,hogyjóesetben45év
alatt meg té rül mind két pá lya, mind két 
beruházás.Az önkormányzat a hato
dikévtőlmárhaszonnaltudjaműköd
tet ni, ad dig is fi ze tik a rész le te ket és 
azt akismértékűkamatot, ami ehhez
tár sul. 
Atervekszerintamunkálatokmind

kéthelyenmártavasszalelkezdődnek,
acél,hogynyáronmáraSólyomII.t
is hasz nál ni tud ják a ven dé gek, és a 
következőkorcsolyaszezonpedigmár
fedettcsarnokbaninduljonaZemplén
Ka land park ban. 

SzelektívszemétgyűjtéspróbaüzemSátoraljaújhelyenésSárospatakon
Sá tor al ja új he lyen és Sá ros pa ta

kon iselindulaszelektívhulladék
gyűjtés. Nyáronmindkét városban
sár ga ku ká kat osz tot tak ki a csa lá di 
házasövezetek lakóinak,amelyben
gyűjthetikaműanyag,papírésfém
hul la dé kot. Az új rend szer el in dult, 
Sá tor al ja új he lyen min den pá ros 
héten akommunális hulladékgyűj
tésnapjánürítikaszelektívedénye
ket is.

a kör nye ze tünk vé del me ér de ké ben 
vezették be térségünkben a szelektív
hulladékgyűjtés házhoz menő részét
is.Eddig csak a szelektív szigeteken
ta lál ha tó edé nyek be le he tett ki dob ni a 
fémet, a papírt és a műanyagot.
mostmár min den ki sa ját ott ho ná ban 
te he ti meg mind ezt. sá tor al ja új he lyen 
több ezer ház tar tás ba ju tott el a sár ga 
kuka, amelynek köszönhetően ebbe
kell elhelyezni a szelektíven váloga
tott hul la dé kot. min den ku ká hoz a 
la ko sok kéz hez kap tak egy lis tát, hogy 
mit, és hogyan lehet a kukákba sze
lek tál tan el he lyez ni. 
A térségi hulladékkezelő társaság

EurópaUniós pályázatból tudott fej
leszteni,atechnikaiháttérkialakítását
követőenelkezdődöttapróbaüzemis.

Kéthetente,mindenpároshétenterve
ziaszolgáltatóasárgakukákrendsze
res ürítését akkor, amikor a kommu
nálishulladékotiselviszik.Sátoralja
újhelyen február 9én kezdődött a
gyűjtés.A próbaüzemnél még lehet
nek kisebb fennakadások az ürítési
folyamatban,deaszolgáltatóarend

szer tökéletes működtetésére törek
szik. 
Mindenhétenhétfőtőlpéntekigfog

ják gyűjteni a szelektív hulladékot,

ugyanazonanapon,amikoraháztar
tá si hul la dé kot is elvi szik. te hát pá ros 
héten nem csak a kommunális sze
mét tel te li ku ká kat kell ki ten ni, de a 
szelektívengyűjtöttszemetetis.Miu
tánsárgakukákatcsakacsaládiházas
öve zet ben kap tak, a tár sas há zak ban, 
bérházakban élőktől továbbra is azt

ké rik, hasz nál ják a vá ros ban több 
helyen is fellelhető szelektív hulla
dékgyűjtő szigeteket. Sátoraljaújhe
lyensokannemvettékmégátaVáros

ellátó Batsányi utcai telephelyén
fellelhető sárga kukákat, pedig az új
hulladékgyűjtési rendszer alapja az,
hogy a családi házas övezetben is
külön gyűjtik a fém, a papír és a
műanyaghulladékot.
Azok,akikmégnemvettékátasze

lektív gyűjtőedényeket, valójában
jogsértéstkövetnekeltájékoztatotta
város címzetes főjegyzője ,mivel a
kötelezőszelektívhulladékgyűjtésben
ez ál tal nem tud részt ven ni. 
AzAbaújZemplénSzilárdhulladék

Gazdálkodási Önkormányzati Társu
lás bodrogkeresztúri te lep he lyén már 
kialakítottákazújválogatótis,aholaz
egybegyűjtöttfém,papírésműanyag
hul la dé kot szét vá lo gat ják. 
A szelektív szemét gyűjtéséhez új

autókatisvásároltahulladékkezelő.
Fontostehát,hogyasárga,szelektív

hulladékgyűjtő edényekbe kizárólag
az előírásnak megfelelő tiszta, fém,
papír és műanyag hulladékot szabad
el he lyez ni, kom mu ná lis sze me tet 
nem.Azüvegektőltovábbraisahul
ladékgyűjtőszigetekenlehetlegálisan
meg sza ba dul ni.
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DoniHősökEmléktúraZemplénben
Idén 16. al ka lom mal ren dez ték meg a Do ni 
Hősök Emléktúrát, az 1943-ban a Don-ka-
nyarnálharcolómagyarkatonáktiszteletére.
A túra célja, hogy a résztvevők betekintést
kapjanakabba,mitéltekátamásodikmagyar
hadsereg katonái a szovjet áttörés alatt.
Ebbenazévbenelőszörötkülönálló,szakasz
szintűalegységötkülönbözőútvonalattelje-
sít. A Zemplénből, Háromhutáról indultak a
katonaihagyományőrzők.Amásodikmenet-
századbanaszervezőFüzériHadtörténetiés
Helytörténeti Kör mellett a jászfényszarui
SzűcsMihályHuszárbandériumtagjaiteljesí-
tikazemléktúrát.

FarsangibálaKatolikusKeriben
Közelháromszázanvettekrésztasátoraljaúj-
helyikatolikus iskolák,ésazóvoda farsangi
mulatságán.Az intézményeknemcéltalanul
hívtákbálozni a szülőket, pártolókat, a jóté-
konyságiestbevételébőlmindkétiskolaésaz
óvoda is részesülni fog. Mindhárom intéz-
ményben az udvar rendbetételére fordítják
majdabevételt.

Abaúj-Zemplén,Magyarország
ésEurópaszolgálatában
Abaúj-Zemplén, Magyarország és Európa
szolgálatában-ezzelacímmeljelentmegDr.
HörcsikRichárdországgyűlésiképviselőleg-
újabbkönyve,melyközel450oldalonmutatja
beapolitikuselmúlttöbbmintkétévtizedben
végzett tevékenységét. A "Negyedszázad a
magyaréseurópaipolitikában"alcímetviselő
könyvválogatás25évbeszédeibőlésfelszó-
lalásaiból, amelyek betekintést engednek
abbaaháttérmunkába,amelyekatérség,az
ország, és természetesen az Európai Unió
tagállamakéntisfontostémakéntszerepeltek
azelmúlt25évben.

IdéniscsatlakozottaKLMK
aKultúrházakéjjel-nappalprogramhoz
A Magyar Népművelők Egyesülete idén is
meghirdetiaKultúrházakéjjel-nappalprogra-
mot. Az egész országot érintő akcióval a
közművelődési tereknyitottságára, az intéz-
ményeksokszínűségéreszeretnékrávilágíta-
ni a figyelmet. A február 5-e és 7-e között
megvalósuló eseményhez a Kossuth Lajos
MűvelődésiKözpontiscsatlakozott.Azérdek-
lődők ezeken a napokon a sátoraljaújhelyi
művelődésiintézményműködésévelkapcso-
latoskulisszatitkokatismegismerhetik.

Nyárvégénjelenhetnekmeg
avidékfejlesztésipályázatok
Nyár végén novemberi beadási határidővel
jelenhetnek meg a térségünket is érintő
vidékfejlesztésipályázatok.Aprogramoknála
gazdaságfejlesztés,amunkahelyteremtésés
megtartás, a helyi termékfejlesztés és azok
piacra juttatása illetve a térségi rendezvé-
nyek,felzárkóztatóprogramokmegvalósítása
élvezmajdelőnyt.Jelenlegatervezésfolya-
mata zajlik. A stratégia kidolgozásához a
ZempléniTájakVidékfejlesztésiEgyesületaz
önkormányzatok, vállalkozásoktól és civil
szervezetektőlisvárprojektötleteket.

Kiszebábégetésselűztékelatelet
A sátoraljaújhelyi óvodásokon nem múlik,
jöhet a tavasz.A farsangi időszak végén a
régi paraszti szokások egyikét a kiszebáb
égetést ésa télűzést elevenítik felmindiga
gyerekeknek.Mégszámoshelyenrendeznek
farsangibált,amiutánazelcsendesedésidő-
szakajön.

Újmegoldásokatkeresnek
ahajléktalanokellátására
Sátoraljaújhely Önkormányzata új megoldá-
sokat keres a hajléktalanok ellátására. A
januárbantartottképviselő-testületiülésenaz
ajavaslatszületett,hogyazEgyesítettSzoci-
álisIntézménykeretiközöttkellellátniafedél
nélkülmaradtembereket.Olyanhelyszíntkell
keresni,aholzavartalanul folyhatahajlékta-
lanok ellátása és a városban élőket sem
zavarják az érintettek. Palicz István önkor-
mányzatiképviselőtovábbáfontosnaktartja,
hogyvalamennyi településtegyen lépéseket
ahajléktalanokellátására, ígyÚjhelyönkor-
mányzatánakcsakavárosbanhajléktalanná
válókrólkellenegondoskodniuk.

Rendszerszintenátalakula
hulladékgazdálkodás
Országosszintenátalakulahulladékgazdál-
kodás,ápriliselsejétőlmegkezdiműködését
amárbejegyzettNemzetiHulladékgazdálko-
dásiKoordinálóésVagyonkezelőZrt.,amely
aszakmaikoordinálásértfelel-mondtaSza-
bóZsolt fejlesztés-és klímapolitikáért, vala-
mint kiemelt közműszolgáltatásokért felelős
államtitkár.
Milyenleszazújbor?
Tesztenazújborok.Atermésátlagoka2014-

es évinél kicsivel jobban alakultak Tokaj-
Hegyalján, az ebből készült borok pedig
átlagosnáljobbminőségethoztak-mondjáka
borászok.Azaszályosnyármiattamividé-
künköniskoránkezdődöttaszüret,ámhiába
vártakkiagazdák,a2015-ösévsemhozott
kiválóaszúborokat.

Nemzetközikyokushinkarateversenyt
rendeztekSátoraljaújhelyen
Több külföldi sportoló részvételével több,
mintkétszázkaratéstvártakaZemplénKara-
teKupára.Aversenymárszerepelamagyar
éskülföldikarateszövetségekversenynaptá-
rában is.SátoraljaújhelyenésSárospatakon
két klubból több tehetséges fiatal is érem
esélyesvolt.AsátoraljaújhelyiFábrik Istvánt
a Nemzeti Tehetségprogram ösztöndíjjal is
segíti. Az egyetemista fiú a gépészmérnöki
tanulmányaimellettszakítidőtasportra,idén
számosmegmérettetésrekészül.

Kultúrházakéjjel-nappal
Apincétől a padlásig bejárhatták aKossuth
Lajos Művelődési Központot a látogatók.
Nemegykonkrétprogramrahívtákalátoga-
tókat,hanemegyizgalmaskirándulásra,ahol
akulisszákmögétekinthettekbeazérdeklő-
dők.Asátoraljaújhelyiintézményiscsatlako-
zott a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű
kezdeményezéshez,amelybenaművelődési
intézményekbemutatásavoltacél.

Költségvetésiciklushatár-
Dr.HörcsikRichárdtartott
sajtótájékoztatótaválasztókerület
unióseredményeiről
Költségvetésiciklushatárcímmeltartottsajtó-
tájékoztatótDr.HörcsikRichárdaz5.számú
választókerület országgyűlési képviselője.
Ennek kapcsán a politikus kiemelte, hogy a
2007-2013-as költségvetési időszakban
hazánkvoltazegyetlenolyaneurópaiuniós
tagország, amely a kiírt pályázatoknak
köszönhetően teljes mértékben felhasználta
és lehívta a rendelkezésére álló támogatási
összeget.

BalesetistatisztikaaSátoraljaújhelyi
Rendőrkapitányságterületén
A sofőrök nem a látási és útviszonyoknak
megfelelő sebességgel közlekedtek. Ez volt
leginkábbajanuárbantörténtbalesetekokaa
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság beszá-
molójaalapján.Azévelsőhónapjábansze-
mélyi sérülés azonban nem történt a több
mint egy tucat közlekedési baleset alkalmá-
val.

Tavaszikedvezményeka
ZemplénKalandparkban
A Sárospatakon illetve a Sátoraljaújhelyen
tanulódiákok20százalékoskedvezménnyel
használhatjákaZemplénKalandparkélmény-
elemeit a tavaszi szünet alatt - Sátoraljaúj-
hely képviselő-testületénekdöntésealapján.
Atavasziszünetelsőnapján,azazazújhelyi
naponpedig a sátoraljaújhelyi lakcímkártyá-
valrendelkezőkféláronvehetikigénybeazúj
élményelemeket, a kabinos felvonót és az
átcsúszót.

Jótékonyságirockestakutyusokért
A Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány
javáraszervezettrockestetnégysátoraljaúj-
helyi zenekar.A rockerek kezdeményezésé-
hez sokan csatlakoztak, így belépő helyett
kutyaeledeleket gyűjtöttek az elárvult ebek-
nek.Azalapítványtöbb,mintmásfélévtizede
működtetiakutyatelepet,mostalegnagyobb
szükségük egy jól használható kiszolgáló
helyiségre van. Jelenleg több mint 135
kutyustlátnakelnaponta.

Elszaporodtakaz"unokázós"csalások
Az elmúlt időszakban rendkívül elszaporod-
tak az úgynevezett "unokázós" csalások.
Csalók idősemberekethívnak fel telefonon,
azunokájuknakvagymásközelihozzátarto-
zójuknak adják ki magukat, és valamilyen
okra,példáultartozásravagybalesetrehivat-
kozva készpénzt, ékszereket csalnak ki
tőlük.
A sértettek rendszerint 70 év felettiek, őket
estevagyéjjel,avezetékestelefonjukonhív-
ják fel. Rendszerint más telefonál, mint aki
nem sokkal később átveszi a kicsalt össze-
get, ami tudatos előkészületre, szervezett
elkövetésreutal.
Az ilyen jellegűbűncselekményekelkövetői-
nekfelderítéserendkívülnehéz,sokszornem
vezeteredményre. Ilyentelefonhívásokese-
tén azonnal ellenőrizzék azok valóságtartal-
mát, hívják fel azt a hozzátartozót, akire a
telefonálóhivatkozik,bűncselekménygyanú-
jaeseténpedigértesítsékarendőrséget!

FarsangibálazÁrpád-háziSzentMargit
ÁltalánosIskolában
Farsang farka - így nevezik azt a böjt előtti
utolsóháromnapot,amelyhúshagyókeddig

tart.Asátoraljaújhelyi rómaikatolikusáltalá-
nosiskolábanafarsangiidőszakvégétjelme-
zes felvonulással, és egy kis mulatozással
ünnepelték.Ilyenkorhagyomány,hogyavég-
zősnyolcadikosztályosokbáli táncotmutat-
nakbe,idénkeringőttanultakagyerekek.

Szőlész-borászképzésindul
Sárospatakon
Kétéves felsőfokú szakképesítést biztosító
szőlész-borász képzés indul ősztől a
ComeniusKaron.Akimostjelentkezikrá,az
márazEgriEszterházyKárolyEgyetemhall-
gatójakéntpatakiképzésihelyszínnelavilág-
örökségiborvidékenélőminősítettoktatóktól
és több évtizedes gyakorlati tapasztalattal
rendelkezőszakemberektőltanulhat.Afelső-
oktatási intézmény alapképzésen túl doktori
szintig tudja biztosítani a borvidéken tanulni
vágyókszámáraaminőségiképzést.

FarsangibálaKazinczyFerenc
ÁltalánosIskolában
Jótékonysági farsangimulatságotszervezett
asátoraljaújhelyiKazinczyFerencÁltalános
Iskola.Az intézmény évek óta szervez bált,
ahovaaháromáltalánosiskolákbajárógyer-
mekek szüleit, pedagógusait várják. Idén
sporteszközök vásárlására, jutalomkönyvek-
reszeretnékfordítaniamulatságbevételét.

Március4-igkellbenyújtani
amonitoringjelentéseket
Március 4-éig kell eleget tenniükmonitoring
adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok-
nak az önkormányzatoknak, vállalkozások-
nak illetve szervezeteknek,melyek támoga-
tásban részesültek az Európai Mezőgazda-
ságiésVidékfejlesztésiAlapból.Akötelezett-
ségkiterjeda2007és2013közötti időszak-
ban a vidékfejlesztési programból igénybe
vetttámogatásokra.Ahatáridőbenemtartá-
savagyahibásadatszolgáltatásmulasztási
bírságotvonhatmagaután.

FarsangaPetőfiSándorReformátus
ÁltalánosIskolában
APetőfiSándorReformátusÁltalánosIskolá-
banistéltemetőnépszokásokkalegybekötve
farsangoltakagyerekek.Kisebbekésnagyob-
bakvidámmaskarákbaöltözvecsatlakoztak
a mulatsághoz, a legötletesebb jelmezeket
pedigdíjaztákapedagógusok.

KineveztékaZemplénKalandpark
igazgatóját
A folyamatos fejlesztésekbenésadolgozók
megelégedettségében látja a Zemplén
Kalandparksikerétamagas-hegyisportcent-
rum kinevezett igazgatója. Soltész - Vincze
Tündetavasztólirányítjaakalandparkotmeg-
bízottügyvezetőként.SátoraljaújhelyÖnkor-
mányzata most 5 évre szavazott számára
bizalmat.

Újfejlesztéseketterveznekidén
Sátoraljaújhelyen
Akötelezőönkormányzatifeladatokfinanszí-
rozása és fejlesztésekre egyaránt biztosít
forrásokatSátoraljaújhelyönkormányzatának
2016. évi költségvetése. A településnek
ebben az esztendőben is kell működtetési
hozzájárulást fizetnie a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartóKözpontnak,deazolyannem
kötelező feladatokhoz is van keretösszeg
rendelve,mintacivilszervezetek támogatá-
sa.

FarsangazÁrpád-házi
SzentMargitÓvodában
Farsangoltakakatolikusóvodábanis.Agye-
rekeknekahagyományosfarsangimaskarás
felvonulásután,táncházatisszerveztek.Ahol
anépihagyományokkalismegismerkedtek.

Hagyaték:kiállításnyílta
sátoraljaújhelyizsidóságtörténetéről
Egymagángyűjtőéstörténészösszefogásá-
val látható kiállítás a Városi Könyvtárban,
Sátoraljaújhely zsidóságának történetéről. A
tárlatbemutatójánDullGyörgyrégelfeledett,
azsidóvalláshozköthetőtárgyakból,fényké-
pekből idézte vissza a város történelmével
egykorszorosanösszeforrottsátoraljaújhelyi
zsidóságot. Dr. Csorba Csaba történész
pedig arra világított rá,milyen sok érdekes,
eddig fel nem tárt adatés ismeret vanmég
akár a helyi, akár a Zemplénben élt zsidó
emberek múltjával, történetével, építészeti
emlékeivelkapcsolatban.

FarsangaKazinczyFerenc
ÁltalánosIskolában
AsátoraljaújhelyiKazinczyFerencÁltalános
Iskola is megtartotta hagyományos farsangi
rendezvényét.Amulatságonazalsótagoza-
tos gyerekek öltöttek jelmezt, melyeket az
intézménypedagógusaibólállózsűriértékelt
is.

Végetértatéliszezona
ZemplénKalandparkban
BezártaZemplénKalandparkműjégpályája.
Azesősidőjárás,ésazenyheidőmiattnem
tudnak jó minőségű jeget biztosítani a kor-
csolyázóknak.Ajégkorongtornaisvégetért,
ígyazestihokimeccsekszámaiscsökkent.
Atervekszerintjövőremárfedettjégcsarnok-
kalindítjákaszezontSátoraljaújhelyen.Addig
isasportolnivágyókmárcsaknéhánynapig
élvezhetikajeget.

Többmint40klubvettrészta
XI.ZemplénKupakarateversenyen
Sátoraljaújhelyi és sárospataki sikerek is
szép számmal születtek a Zemplén Karate
Kupán. Ebben a sportban az utóbbi időben
többváltozásvolt,ennekellenéresokanvet-
tek részt a versenyen. Gyermek, junior és
felnőtt kategóriában több mint 40 klub ver-
senyzői méretették meg magukat. Vala-
mennyikategóriábanbajnokokattudottavatni
akétzempléniklub.

10milliárdokönkormányzati
fejlesztésekre
A2014-2020közöttipályázatiidőszaklehető-
ségeiről tartott sajtótájékoztatót, Dr. Hörcsik
Richárd. Az országgyűlési képviselő kitért
arra is,hogyamegye5-összámúválasztó-
kerületére vonatkozó, az itt található 98
önkormányzat elképzelései alapján a pályá-
zatikiírásokmilyenfejlesztésekethozhatnak
majdarégiónak.Elhangzott,ebbenatérség-
ben10milliárdokállnakazönkormányzatok
rendelkezéséreaTerületésTelepülésfejlesz-
tésiOperatívProgramonkeresztül.

600millióforintosfejlesztés
aCertaKft.-nél
600 millió forintos gyárfejlesztést valósított
meg saját forrásból a sátoraljaújhelyi Certa
Kft.Acégnekegyretöbbmegrendelésevana
nagy autóipari és egyéb gépgyártó vállaltok
felé, ezért volt szüksége a gépbeszerzésre.
Az új gyártó berendezésekhez az épület
átalakításáraisszükségvolt.Atöbbmint350
főt foglalkoztató vállalat a jövőben szeretné
bővíteni csarnokait,ehheza régi villanygyár
épületének bontását is elkezdték. Itt épül
majdazújgyáregység.

Akommunizmusáldozatairaemlékeztek
Sátoraljaújhelyen
Akommunistadiktatúraáldozatairaemlékez-
tek Sátoraljaújhelyen. A megemlékezés
hagyományosananagytemplombanökume-
nikusimávalkezdődött,majdatanácsköztár-
sasághárom,avárosbankivégzettáldozata-
inak táblájánálKövérLászló,azOrszággyű-
lés elnöke mondott beszédet. A parlament
elnöke arról beszélt, hogy Európának és
Magyarországnak miért fontos megvédeni
kultúráját,identitását.

Liciteljáráskeretébenmegvásárolható
aBorbarlang
A borbarlang épületének rendbetételére
törekszik a sátoraljaújhelyi önkormányzat.A
számos tulajdonosváltástmegélt szórakozó-
hely ismét felszámoló biztos tulajdonába
került, akik meghirdették annak eladását.A
városvezetés több helyi vállalkozót is arra
biztat,induljanakaliciteljáráson.Amennyiben
nem találnak vevőt rá, az önkormányzat
maga iselindulazépületárverésén.Céljuk,
hogyajelenleghajléktalanokáltalishasznált
épületsorsátminélelőbbrendeznitudják.

Elengedtékasúlyosállapotból
felgyógyulturálibaglyot
Sérülései után felépülve, Széphalmon kez-
dettújéletetazazurálibagoly,amelyetmég
januárelsőnapjaibantaláltakmegaMagyar
Nyelv Múzeumának udvarán. Az Aggteleki
Nemzeti Park Munkatársai először a mályi
MadármentőÁllomásravittékamadarat.Sür-
gősségiellátásutánaHortobágyiMadárpark-
bantöltöttnéhányhetetabagoly,akiahárom
szervezet összefogásának köszönhetően
újraszabadonélhet.

AzegérfogóaLatabárSzínházban
Negyedik állomásához érkezett Sátoraljaúj-
helybena2015-2016-osszínháziévad.Ezút-
tal egy krimit láthatott a Latabár Színház
Közönsége. Agatha Christie Az egérfogó
címűdarabjátaVeresegyháziVeres1Szín-
háztársulatamutattabe.

Civilszervezetekpályázhatnak
önkormányzatitámogatásra
Idénisleszcivilpályázatialapjaasátoraljaúj-
helyiönkormányzatnak.Atervekszerintazév
kétidőszakábanhirdetnémeghelyicivilszer-
vezeteknekatámogatásilehetőségetaváros.
Ezaforrásazértisvonzóakisebbszerveze-
teknek,mertegy-egyprogramjukmegszerve-
zéséhez, vagy utazási, szállásköltségek
fedezéséhezadpénztSátoraljaújhelyönkor-
mányzata.

Hírekröviden
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BővültamászófelületasátoraljaújhelyiMászófalKözpontban
Magyarországon,demégKözép

Eu ró pá ban is egye dül ál ló a sá tor al
jaújhelyiMászófalKözpont.Beltéri
ma gas sá ga 18, kül té ri ma gas sá ga 
20 mé ter. A mászóutak ne héz sé gé
nél gyerekek, kezdők és profi fal
mászók is találnakmegfelelő falfe
lületeket. Most a versenyszerűen
má szók nak ked vez tek az zal, hogy 
újabb 250 négy zet mé te ren új fo gá
sokkalbővítettékaközpontot.

a pro fik szin te min den ne héz ség 
nél kül mász nak a sá tor al ja új he lyi 
Mászófal Központ új, negatív, azaz
visszafeléhajlófalain.Alátszatazon
bancsal,hiszenegykezdőmászószá
máralegalábbegyévesintenzívgya
korlásszükségesahhoz,hogy teljesí
te ni tud ja a leg ma ga sabb ne héz sé gi 
fo ko za tú út vo na la kat. az új át haj ló 
fa lat a pro fi má szók a "vi szony lag 
ne héz" ka te gó ri á ba so rol ják, vi szont a 
többi kiegészítő falrészeken jól fel
le het ké szül ni a meg má szá suk ra. a 
magasnehézségi fokozatú falranyil
ván nem teljesen gyakorlatlanul, fel

készületlenül kell elsőre felmászni,
mertkb.3738dőlésfokotmutatóvis
szahajló falakon nem tud felkapasz
kod ni. ezért a töb bi, kis ne héz sé gi 
fo ko za tú pá lyán kell meg sze rez ni a 
gyakorlatot és erőnlétet valamint a
ru tint. 

te hát a mászófal Köz pont ban két 
különböző falstruktúrával bővült a
mászófelület.A18métermagasságú
fal a kö zép ha la dó, ha la dók szá má ra 
biztosít útvonalakat, a tetőáthajlásos
pá lya vi szont a pro fi má szók nak 
ké szült. mind a két pá lyá ra le het 
különbözőnehézségifokúutakatkije
lölni,mindenkinekazedzettségiszint
jé hez ké pest ezek a ne héz sé gi fo kok 
szubjektívek,hiszenvanegynemzet
kö zi ská la, ami meg ha tá roz za eze ket a 
mászóutakat, és ezen belül az aktív
mászókhatározzákmegezeketaská
lá kat, eze ket a szin te ket. te hát ez 
elég gé egyé ni do log.

ahogy a szik la és fal má szás egy re 
népszerűbb sport hazánkban, úgy
örvend egyre nagyobb népszerűség

neka2015nyaránmegnyitottsátoral
ja új he lyi mászófal Köz pont. a vá ros 
vezetése arra számít, hogy az új
mászófelület, az új fogások az aktív
kikapcsolódásravágyókmellettegyre
többprofisportolótvonzanakaZemp
lén Kalandparkba, hiszen az ország
banseholnemtalálhatóehhezfogha

tó, de eu ró pá ban is ta lán egy ha son ló 
létesítmény létezik hasonló kondíci
ókkal.Márciusközepére,végéreelké
szülhet az épület külső részén az a
re kord fal is, amely nek meg lé te után 
nemzetközifalmászóversenyeklebo
nyolításaismegvalósulhatasátoralja
új he lyi mászófal Köz pont ban.

Pályázati dömping várható a
következő időszakban.A kormány
ter vei sze rint a 2020ig tar tó uni ós 
cik lus ra szánt pá lyá za ti for rá sok 
jelentősrészétmárazidénkiírják.
Többmint 2000milliárd forintnyi
összegbenjelennekmegpályázatok
ha ma ro san. Ja nu ár 28án a tu riz
mus fej lesz tést tá mo ga tó for rá sok ra 
jelent meg a kiírás. Térségünk
országgyűlési képviselője a követ
kező napokban több helyen tart
tájékoztatót,segítveezzelapályázó
önkormányzatokat, civilszervezete
ket vál lal ko zó kat.

hi dat ad tak át nem rég abaújvár és 

Kenyhec között. A határon átnyúló
prog ra mok utol só be ru há zá sa volt ez 
a híd. Az előző uniós ciklus elején
2007bennehezenindultakelakifize
té sek ezért 2015 év vé gén még a 
bennmaradtforrásokelosztásávalfog
lal koz tak a fej lesz té si köz pon tok. ezt 
a hi bát sze ret né el ke rül ni a kor mány, 
ésterveikszerint,idéntöbb,mintkét
ezermilliárdforintösszegbenírjákki
az uni ós fej lesz té si for rá so kat. a 
pályázatidömpingmegmáreliskez
dődött.Aterületéstelepülésfejleszté
sioperatívprogramaturizmusfejlesz
tést támogató kiírása január 28án
je lent meg. több, mint 41 mil li árd nyi 

keretösszegből térségenként változó
támogatásjut.Aválasztókerületielnö
kök isegyeztetést tartottakaTOPos
pályázatokkal kapcsolatban, hogy a
17,8milliárdforintnyi5évalattlehív
ha tó ös  sze get ho gyan ko or di nál ják, 
milyen szempontok alapján sorolja
nak előre egyes pályázati kiírásokat,
pl. ipa ri par kok te kin te té ben, és 
hogyan igazítsák egymáshoz a kiírá
so kat. 
AMagyarKözlönybenmármegje

lentaSzéchenyi2020kifizetésiterve.
A kilenc fejlesztési terület közül a
gazdaságfejlesztésre 586 milliárd
forintkifizetéseacél.Éppenezértsok

egyeztetőfórum,tájékoztatóelőadást
terveznekajövőbenaz5.sz.választó
kerületbenis.Acélaz,hogyegyetlen
önkormányzat semaradjonpénznél
kül,viszontanagyonkeményfeltéte
leknek meg kell felelniük. Az első
tájékoztató fórum február 3án volt
Encsen,ésSárospatakonvolt.Aterü
letéstelepülésfejlesztőoperatívprog
ramokpályázati kiírásairól szólnak a
vidékfejlesztési minisztérium állam
titkárai, illetveaziparikamarákkép
viselői.

Közel2000milliárdforintjutidénpályázatokra

Továbbiút-ésjárdafelújításokat
terveznekSátoraljaújhelyen

Útfelújítások, a településrészek
csapadékvíz elvezetésének megol
dása, kerékpárút építés, aDohány
úti sport pá lya re konst ruk ci ó ja. 
Csak né hány be ru há zás me lyet meg 
szeretne valósítani Sátoraljaújhely
önkormányzata.A fejlesztések egy
részét önerőből, az erre a célra
elkülönített pénzügyi alapok segít
ségével szeretnék megvalósítani a
vá ros ban, a má sik ré szét pe dig 
európaiuniós támogatásoksegítsé
gé vel.
Út és járdafelújítások, kátyúzások.

EzekazokaberuházásokSátoraljaúj
he lyen, me lyek re az ön kor mány zat 
minden évben tervez a költségvetés
ben pénz ügyi ke re tet. sa ját pénz ügyi 
forrásbólazönkormányzatelsősorban
azokatafeladatokattudjamegvalósí
tani, melyek évrőlévre szükségessé
válnak. Ezekre a célokra az elmúlt
évtőlpénzügyialapokatiselkülöníta
vá ros. a ta va lyi költ ség ve tés ben is 
szerepeltek az u.n. alapok, az ingat
lan, a kar ban tar tá si, a fel adat lel tár 
alapok, amelyekkel próbál az önkor
mány zat kis lép ték kel olyan sa ját 
munkákatiselvégezni,amelyekjavít
jákazéletminőségetésközérzetet.
Egyik nagyon fontos eleme ezek

nek a mun kák nak pl. a fa sor és a 
Stuller utcák járdáinak rendbetétele,
felújítása.
Sátoraljaújhely város vezetői idén

is terveztek az előttünk álló európai
unióspályázatilehetőségekkel.Jelen

legtizenhatoperatívprogram,azu.n.
TOP felhívása jelentmeg különböző
beadásiidőpontokkal.Azönkormány
zatmindatizenhatlehetségesforrás
saltervez.Vanolyanfelhívás,amely
retöbbpályázatotisszeretnebenyúj
taniaváros.Aszükségesdokumentu
mok már az előkészítési szakaszban
vannak.Ezekközöttelsőhelyensze
repelabelterületicsapadékvízelveze
tés, amellyel a három településrész
nek, Rudabányácska, Károlyfalva,
Széphalom csapadékvíz elvezetését
sze ret nék meg ol da ni, il let ve a he lyi 
közlekedésfejlesztésttámogatóberu
házásokkal (körforgalmak, buszmeg
állók,közútitáblázások,burkolatijel
festések, illetve kerékpárút építés
Károlyfalvánál)indulnaelapályáza
to kon az ön kor mány zat. 
A Kalandpark jobb használhatósá

gátbiztosítófejlesztés,avárfeltárásá
nakfelgyorsítása,azépületekenerge
ti kai fej lesz té se, a köz te rü le tek 
rekonstrukciója, a Dohány úti sport
pálya, illetve a Kossuthtömb belső
helyreállítása is az európai uniós
támogatással megvalósítandó tervek
kö zött sze re pel. az ön kor mány zat 
másfélévvelezelőtthuszonhatterve
zésimegbízássalláttaelahelyi,illet
ve a környékbeli tervezőirodákat,
me lyek el ké szül tek a mun kák kal. Így 
Sátoraljaújhelyönkormányzatafelké
szül ten vár ja a pá lyá za tok be adá sá nak 
lehetőségét.



Sá tor al ja új he lyen van egy pár 
(nem sok) olyan szó ra ko zó hely, aho
vá szívesen mennek a fiatalok. És
vanegypárolyanis,ahollehetősé
get kap nak azok az if jú te het sé gek, 
ze né szek, akik be sze ret né nek 
mutatkozniaközönségnekújdala
ik kal, ze né jük kel. Egy ilyen he lyen 
találkoztamösszekétfiatallal,akik
meglepőmódonsajátvárosukról,a
városszeretetérőlrappeltek,vagyis
ritmikusan mondták a szöveget,
kántáltak zenére. Meglepő volt,
hogy nem szé gyell ték ra gasz ko dá
sukataszülőföldhöz,szülővárosuk
hoz, Sá tor al ja új hely hez. Ve lük 
beszélgettem, Klubert Bencével
(JohnsKrinolin)ésBodnárÁkossal
(Bankin).

- Mi lyen mű faj ez, amit kép vi sel-
tek?
(Ákos)Ezahiphop,rap.Márhat

éve csináljuk Újhely keretein belül.
Öten indultunk, de az idő, az iskola,
szétszedte az eredeti bandát.De ket
ten még érez tünk af fi ni tás, hogy 
továbbvigyük.Ezigazábólegyments
vár ne künk, az ön ki fe je zés nek az 
egyik leg jobb for má ja. más fél éve 
létezünkebbenaműfajbanígyketten.
Február első hetében jön ki az első
albumunkZempléncímmel.Aközös
sé gi ol da la kon meg le het ta lál ni "mai 
zaj" né ven. 
 A rap szö ve get ki ír ja és mi ről 

szól? 
 (Ben ce) Sajátmagunknak írjuk a

szö ve get. ákos ma gá nak és én is 
ma gam nak. 
(Ákos) úgy néz ki egy szám, hogy 

van nak ben ne sa ját verzék, és van nak 
benne refrének. Bence elnyom egy
verzét…

- Mi az a verze?
 (Ákos) a verze az egy ös  sze tett 

vers,általában16sorbóláll,degyak
ranmeghosszabbítjuk.Ebbenazújhe
lyi szám ban is hos  szabb, ta lán 24 
soros.Tehát jön egy verzeBencétől,
majd egy kö zös ref rén, utá na én 
jö vök. 

(Ben ce)Teljesenkülönbözőekúgy
ál ta lá ban a szö ve gek. ez at tól függ, a 
ze nei alap mit ad ne künk, mit ér zünk 
rá. az tán meg az, hogy mit sze ret nénk 
rátolni.Ezekkülönbözőek.Delegin
kább a zeneszeretetről szólnak. Ez
egy út ke re sés, hogy meg ta lál juk 
ma gun kat, egy olyan ön ki fe je zés, amit 
nem so kan hasz nál nak, ugyan ak kor 
búj ta tott tár sa da lom kri ti ka is van a 
szö ve gek ben.
(Ákos)Mosthogyelkerültünkszü

lővárosunkból, Sátoraljaújhelyről
egye tem re, ugyan úgy meg ma radt a 
barátikör,éshaitthontöltjükazidőt,
hogy felpezsdítsük a dolgokat, itt
új hely ben rappelünk. most az a di vat, 
hogy min den ki szid ja a dol go kat; a 
vidék egy nulla, és menjünk Buda
pest re, mert ott min den ki rály. ott is 
jó, de mi itt vagyunk otthon, szere
tünkittlenni,éshahazajövünk,ígya
semmiből összehozunk ilyenbulikat,
mint ez. most is te li van ez a hely. 
Szeretünkittélniéscsakazttudnánk
elmondanierrőlahelyről,Sátoraljaúj
helyről(ígygondoljukmindaketten)
hogy: "A vi lág sze mét domb ja kö ze pén 
a leg fé nye sebb gyémánt…" imád juk 
Újhelyt, és fogjuk is! Sokan elmen
nek, de mi nem va gyunk en nek a 
hívei.Most, hogy egyetemre járunk,
ígyérezzükigazán,hogymitjelenta
vidék, Zemplén és főlegÚjhely szá
munkra.Miittletudnánkélniazéle

tün ket. ha el vé gez zük az is ko lát, és 
találnánk itt munkát  nem akarunk
nagy fizetést , egy teljesen átlagos
éle tet le tud nánk itt él ni. men nénk 
kül föld re is, de nem sze ret nénk ott
maradni. 

- Hal lot tam én is, hogy Új hely ről 
rappeltetek. Mi ről szól ez a szám?
(Ákos)AzÚjhelycíműszámunk

nak a címe,Ezüst eső.AzOmegától
vettem az ötletet, az Ezüst eső című
szám ból, hogy: "Sö té ten néz le ránk 
az éj, a múl tak ár nya itt kí sért". ez 
beleisvanszővearefrénbe,ésazért
kapcsolódott össze, mert a telefon
könyvbena47eskörzetZemplénés
Sátoraljaújhelytérsége.A47esszám

pedigszámunkraabalansz,azegyen
súlyszáma.Haaszámokategysíkra
he lyez ve meg néz zük, ak kor mind két 
szám li beg egy más ra, a né gyes, meg a 
he tes, és ki egyen sú lyoz zák egy mást, 
nemborulnakfel.Tehátez,azegyen
súlyszáma,ésaperiódusosrendszer
ben a 47es szám alatt az ezüst van.
Így áll ös  sze a kép, az, hogy új hely 
egy na gyon jó hely, és az ezüst egy 
nagyonjódolog,csakazabaj,hogy
eső formájában esik ránk. Bele van
ebbe szőve minden: a hazaszerete
tünk, az, ahogy szeretjük a városun
kat, a ré gi em lé ke ink, és az, hogy 
miértvagyunkitt,miértcsináljukezt.

- A szö ve get el tud ná tok mon da ni?
(Ákos) per sze, de akár a verzét is 

el mond hat juk. 
(Ben ce)Idézekszívesenbelőle,az

enyémúgy kezdődik, hogy: "Nem is 
tudom, hogy kezdjem, állok előtted
né mán, a vi lág sze mét domb ja kö ze pén 
te vagy a gyé mánt. Ne kem, te vagy az 
a lát ha tat lan fény, aki vis  sza húz za szí
vem, ha más ta laj ra lép. Te vagy az a 
vá ros, aki meg oszt ja a né pet, akit a 
pénz irá nyít, azt el vit te az élet. Bár 
sok a prob lé ma, nem lé pek le, küsz kö
dök, erőt ad, hogy minden sarkon
em lé kek be üt kö zök."
 Köszönöm a bemutatkozást, sok

sikertaszínpadon!

Szeretikaváros,rappelnekisróla...-a"Szobában"

SátoraljaújhelyenértvégetaDoniHősökEmléktúra

AMagyarTartalékosokSzövetsé
geidénismegrendezteaDoniHősök
Em lék tú rát. Az ese mé nyen az 
ország 5 pontján több mint 250
katonai hagyományőrző vett részt.
A Zemp lén ben, Háromhutáról 
in dult a tú ra, és Komlóska, Her ceg
kút, Sá ros pa tak, Károlyfalva, 
Rudabá nyács  ka érin té sé vel Sá tor
al ja új he lyen zá rult. Az em lék tú ra 

so rán va la men  nyi te le pü lé sen meg
em lé ke zé se ket tar tot tak. Sá tor al ja
újhelyen a köztemetőnél található
második világháborús emlékműnél
emlékeztekaDonkanyarnálharco
ló má so dik ma gyar had se reg hon
véd je i re.

Károlyfalvánmécsesseltisztelegtek
adoniemléktúrarésztvevőiatemető

ben nyugvó, hősi halált halt katonák
előtt. A Háromhutától Sátoraljaújhe
lyig meg tett gya log tú rán ka to nai 
hagyományőrzők,cserkészek,asátor
aljaújhelyibüntetésvégrehajtásiinté
zet és az újhelyi rendőrkapitányság
mun ka tár sai, va la mint a me net hez 
csatlakozottcivilekközösenrótták le
tiszteletüketadonihonvédekelőtt.Az
egyik leg szebb do ni tú ra út vo nal nak 
tartottákamostanitarésztvevők,amin
ed dig vé gig men tek. azon ban a tú ra 
meg szer ve zé sé nél fi gye lem be kel lett 
venni,hogyalovasokisvégigtudja
nak men ni ezen a sza ka szon, ami ben 
két ke mény kap ta tó is volt, ami után 
meg is kel lett áll ni, hogy be vár ják a 
le ma ra do zó kat. 
ADoniHősökEmléktúraZempléni

menetszázadának védnöke Rózsahe
gyiTamás,büntetésvégrehajtásiezre
des, a sá tor al ja új he lyi fegy ház és 
Börtön parancsnoka volt, akitől a
ka to nai ha gyo má nyok ápo lá sa nem áll 
távol. A szervező csapatnak a nagy
része kollégája is a parancsnoknak,
aki nagy do log nak tar tot ta, hogy ezt 
azemléktúrátel tudták idecsábítani.

Jók voltak a tapasztalatok is,minde
nütt örömmel fogadták a csapatokat,
nagyon szép megemlékezéseket tar
tottak.AKárolyfalvántartottmegem
lékezéstkövetőenazemplénimenet
század tagjai Rudabányácskán át
ér kez tek meg sá tor al ja új hely re, ahol a 
köztemetőelőtttalálhatóemlékműnél
emlékeztekmega73évvel ezelőtt a
doniáttöréssoránszintemegsemmisí
tő vereséget szenvedett II. magyar
hadseregről,aholközel100120ezer
magyar katona veszítette életét az
áttörésnél,ésazaztkövetővisszavo
nulásnál.Eznagyonsokcsaládotérin
tett. 

a meg em lé ke zé sen a tör té nel mi 
egyházak képviselői imátmondtak a
honvédekért.Azemlékműmegkoszo
rú zá sát és az em lék láng meg gyúj tá sát 
követően Sátoraljaújhely központjá
banzárulta16.DoniHősökEmléktú
ra. a zá ró ün nep sé gen a zemp lé ni 
me net szá zad véd nö ke ok le ve le ket és 
ki tün te té se ket adott át a tú ra so rán 
érintett települések vezetőinek és a
túrarésztvevőinek.
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HIRDETMÉNY
SátoraljaújhelyVárosÖnkormányzatatámogatnikívánjaazonfiatalokat,akikSátoraljaújhelybenszeretnénekletelepedni,újingatlantépíteniacsaládokott
honteremtésikedvezményének(CSOK)igénybevételével.Ennekkeretébenatudomásunkrajutott,magántulajdonbanlévőingatlanoktulajdonosaivalfelvettük
akapcsolatot,éseladásrameghirdetjüktelkeiket.AtelkekárátnemazÖnkormányzathatározzameg,hanematelektulajdonosok.AzÖnkormányzatcsupán
közvetítőszerepetvállalatelektulajdonosokésavevőkközött.AzérdeklődőknekelőszörazÖnkormányzattalkellfelvenniükakapcsolatot,akitovábbítja
elérhetőségétatelektulajdonosnak.

Sátoraljaújhelyen(Széphalom,KárolyfalvaésRudabányácskais)lehetnekmég
olyanbeépítetleningatlanok,amelyekalkalmasakcsaládiházépítésére,atulaj
do no sa ik is el sze ret nék ad ni, de nem hir de tik se hol. akik sze ret nék, hogy az 
Önkormányzat mintegy közvetítőként segítsen ingatlanjaik meghirdetésében
vegyékfelakapcsolatotmunkatársainkkal.
A listát folyamatosan bővíteni fogjuk a beérkező eladásra szánt beépíthető
in gat la nok kal.

További információért keresse munkatársainkat:
Dr. FodorVarga Mirjam, Hrinkó Beáta 47/525127
Kaibás László    47/525161
Németh Ágnes     47/525130



ÚJHELYI KÖRKÉP6 2016. XXV. évf. 2. sz.

ZemplénTelevízióműsora:2016.február29-március28.
Február29.hétfő
18.00:Katedra
18.30:BeszélgetésSzabóLászló
piaristával
19.00:Hír7
19.20:Állatbarátmagazin
JótékonyságiRockesta
ZemplénGazdátlan
Állataiértjavára
19.40:DoniemléktúraZemplénben
20.20:ÉpítechVeszprémTvműsora
20.30:KatedraésBeszélgetés
SzabóLászlópiaristávalism.
21.45:Hír7(ism)

Március01.kedd
18.00:FogadóóraSátoraljaújhely
18.30:Zempléniportré:Hlinyánszky
Tamás,FülöpFerenc
szólótáncversenytnyert
18.45:Családügyifilmek
19.00:Hír7
19.20:ASZOBA-
kultúrbisztrófelolvasóest
20.00:Mecénásismétlése
20.30:Hagyaték.AZempléni
        zsidóságemlékeinekkiállítá-
sa
20.43:Fogadóóraés
Zempléniportréismétlése
21.50:Hír7(ism)

Március02.szerda
18.00:Sportmagazin/TóthI.
18.30: Régiónk és az Eu. 2014-
2020
azújlehetőségekideje
19.00:Hír7
19.20:Karambolzenekar
19.40:Közérdekűmagazin
20.40:Sportmagazin,és
aRégiónkésEuismétlése
21.40:Hír7

Március03.csütörtök
18.00:Agoracivilműsor.
Településfejlesztés
civilszemmel
18.30:Közérdekűmagazin
19.00:Hír7
19.20:25évapolitikában:
Dr.HörcsikRichárd
könyvbemutatója
19.33:Műsorcsere.Látogató
20.00:Akőmarad.WassAlbert
felolvasóestSaújhelyen
20.45:AgoraésKözérdekű
magazinismétlése
21.45:Hír7(ism)

Március04.péntek
18.00:SporthírekZemplénből
18.30:Mecénás
19.00:Hír7
19.20:Akőmarad.WassAlbert

felolvasóestSárospatakon
19.40:Közérdekűmagazin
20.25:Műsorcsere
20.40:Sporthírekés
Mecénásismétlése
21.45:Hír7(ism)

Március05.szombat
18.00: Zempléni portré: Vajda
László
-felvidékiamatőríró
18.20:Közérdekűmagazin
19.00:Megyeihíradó
19.50:Voltegyszer
egyTolcsvaring
20.20:Zempléniportréismétlése
20.40:Közérdekűmagazin
ésMegyeihíradóismétlése

Március06.vasárnap
18.00:Egyháziközvetítés
Pálházárólarómai
katolikustemplomból
19.00:Hétentörtént
20.20:Színháziesték.Egérfogóés
LiliomfibemutatóSaújhelyen
20.40:BékességÓhajtás.
TalliánMarianneés
LázárBalázsversetje(ism)

Március07.hétfő
18.00:Egyháziidő:Radványi
katolikusságévszázadai
18.30:Nemzetiségimagazin
19.00:Hír7
19.20:Vidékfejlesztési
pályázatilehetőségek
20.10:Közérdekűműsor
20.30: Egyházi idő és a
Nemzetiségi
magazinismétlése
21.45:Hír7(ism)

Március08.kedd
18.00:FogadóóraSárospatak
18.40:Határontúl.
19.00:Hír7
19.20:BeszélgetésVajdaLászlóval
19.50:Mecénás(ism)
20.20:Fogadóóraésa
Határontúlismétlése
21.45:Hír7(ism)

Március09.szerda
18.00:Sorstársak
18.30:Közérdekűmagazin
19.00:Hír7
19.20:Agoracivilműsor.
Civilsegítők
19.50:Nőkdicsérete.Zenés
műsorSátoraljaújhelyből
20.40:Sorstársakés
Közérdekűmagazinism
21.45:Hír7(ism)

Március10.csütörtök
18.00:Gombázzunkegyütt!
18.30:Kipufogó
19.00:Hír7
19.20:ABohémTársaságaKassai
SzínháziÚjsághasábjain.
19.50:Családügyikisfilm
20.00:Közérdekűmagazin
21.45:Hír7(ism)

Március11.péntek
18.00:SporthírekZemplénből
18.30:Mecénás
19.00:Hír7
19.20:Közérdekűmagazin
19.50:Jótékonyságirockest.
BadPennyCompany
20.20:BeszélgetésPálLászló
reformátuslelkésszel.
21.20:Sporthírekés
Mecénásismétlése
21.45:Hír7(ism)

Március12.szombat
18.00: Zempléni portré.  Intervox
Női
Kórus-Sátoraljaújhely
közművelődésdíjasai2016.
18.40:Visszatekintő.Válogatás
aZTVarchívumából
19.00:MegyeiHíradó
19.40:Kárpátaljaizenészekű
koncertje.
20.40:Zempléniportré
ésVisszatekintőismétlése
21.40:Hír7hetiösszefoglaló(ism)

Március13.vasárnap
18.00:Őrjárat.Ifj.HavasiPéter
színművészprodukciója
19.00:Hétentörtént
20.20:Hangverseny

Március14.hétfő
18.00:Katedra
18.30:Közérdekűmagazin
19.00:Hír7
19.20:Agoracivilműsor
20.15:HegyköziKlubok
találkozója(ism)
20.25.KatedraésKözérdekű
magazinismétlése
21.50:Hír7(ism.)

Március15.kedd
18.00:Közérdekűmagazin
18.30:Zempléniportré
-VáradiCsabahuszár,
hagyományőrző
19.00:Hír7
19.20:Makkoshogykai
elszármazottaktalálkozója
20.00:Mecénás(ism)
20.30:Közérdekűmagazin
ésZempléniportréismétlése

21.45:Hír7(ism)

Március16.szerda
18.00:Március15.Sátoraljaújhely
19.00:Hír7
19.20:Március15.Sárospatak
20.20:Megérthetőzene.Hollerung
Gáborzenemagyarázó
sorozataaZemplén
Fesztiválon
21.45:Hír7(ism)

Március17.csütörtök
18.00:Terápia
18.30:Sportmagazin
19.00:Hír7
20.20:Énazidőtnemsajnálom.
BeszélgetésJankaiBélával
20.40:Terápiaés
Sportmagazinismétlése
21.45:Hír7(ism)

Március18.péntek
18.00:SporthírekZemplénből
18.30:Mecénás
19.00:Hír7
19.25:Vadászmagazin
20.00:Közérdekűmagazin
20.30:Családügyikisfilmek
20.40:SporthírekZemplénből
ésaMecénásismétlése
21.45:Hír7(ism)

Március19.szombat
18.00:Jótékonyságirockest
ZemplénGazdátlan
ÁllataiértAlapítványjavára.
RetNewRockEgyüttes
18.30:BeszélgetésKovácsKatival
19.00:Megyeihíradó
19.40:Horgászpercek.
20.00: Volt egyszer egy Tolcsva
Ring
20.30:Beszélgetés
KovácsKatival(ism)
21.00:Megyeihíradó(ism)

Március20.vasárnap
18.00:Egyháziközvetítés
19.00:Hétentörtént
20.20:Egykávémellett
SzentIstvánTvműsora

Március21.hétfő
18.00:Egyháziidő.Doni
emléktúraszentmise
18.30:Közérdekűmagazin
19.00:Hír7
19.20:BöjteCsabaSárospatakon
20.00:Zsólyomkainyitott
pincéknapja
20.40:Egyháziidőés
          Közérdekűmagazin ismé-
tlése
21.40:Hír7(ism)

Március22.kedd
18.00:Gazdaságimagazin
18.30:Közérdekűmagazin
19.00:Hír7
19.20:Közérdekűmagazin
20.10.Mecénásismétlése
20.40:Gazdaságiés
Közérdekűmagazin(ism)
21.45:Hír7(ism)

Március23.szerda
18.00:Sátoraljaújhelykulturális
ésszabadidősprogramjai
18.30:Szlováknagyböjt
Rudabányácskán
19.00:Hír7
19.20:Mitegyünkma?
Receptötleteknagyböjtben
19.40:Közérdekűmagazin
20.40:NyáritervekésSzlovák
nagyböjtismétlése
21.45:Hír7(ism.)

Március24.csütörtök
18.00:Parlamentbentörtént
19.00:Hír7
19.20:Kipufogó
19.50:Sátoraljaújhelyitestültei
ülésközvetítése
21.45:Hír7(ism)

Március25.péntek
18.00:SporthírekZemplénből
18.30:Mecénás
19.00:Hír7
19.25:Testületiülés
közvetítéseSárospatakról

Március26.szombat
18.00:Visszatekintő.Válogatása
ZTVarchívumából
18.26:Mitegyekma?
Receptötleteknagyböjtben
19.00:Megyeihíradó
19.40:Barangolás.Restaurátorok
konferenciájaSárospatakon
20.30:Visszatekintőés
Mitegyekma?ismétlése
21.30:Megyeihíradóismétlése

Március27.vasárnap(húsvét)
18.00:Húsvétiünnepiműsor
19.00:Hétentörtént
20.20:Sárospatakborterasz
koncertek

Március28.hétfő(húsvét)
18.00:Mitegyekma?
Receptötletekhúsvétra
18.20:Húsvétiünnepiműsor
19.00:Kukkantógyermekműsor
VeszprémTVműsora
19.20:Vértanúságraítélve
20.20:Húsvétihangverseny

Március2átólújramenetrendszerintközlekedikaFutrinka.Igényeseténa
temetőnélésaTorzsásútikörforgalomnálismegáll.
Akisvonatimmárponyvávalisrendelkezik,ígyesős,szeles,hűvösidőbenis

megvalósíthatóakveleaprogramok,illetveigényszerintszállíthatjaaturistá
kat a lát ni va lók kö zött. 
Amárcius15eiésahúsvétihosszúhétvégékenisprogramokatvalósítmeg

aFutrinkávalazüzemeltető,aSátoraljaújhelyHegyközTurizmusáértEgyesü
let.

ÚjrafutaFutrinka
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SátoraljaújhelyiI.világháborúshőseinkIV.
A következőekben emlékezzünk

meg néhány Sátoraljaújhelyi 
honvédről,akiknema10.vagy65.
ezrednél szolgáltak, hanem egyéb 
ezredeknél.

Csomós Ferenc 1886, árkász
szakaszvezető. 1907ben vonult be
tényleges katonai szolgálatra a 
komáromi árkász zászlóaljhoz, ahol 
három évet szolgált. 1914 júliusában 
vonultvisszaacsapatáhozésazorosz
frontra ment. Kitüntetései: Bronz 
vitézségi érem, német vaskereszt. 
Neje: pósa zsuzsanna. Gyermekei: 
Géza,Ferenc,László.
Dudás János 1899, 1917ben

vonult be az 51. honvéd tábori tüzér
ezredhez. Pancsován képezték ki és
1917júliusábanazoroszharctérrevit
ték Dornawattra alá. Ott, mint
lövegvezető, vett részt a harcokban.
1918 januárjábanoroszhadifogságba
esett, ahonnan 1918 nyarán került
haza. Kitüntetései: Bronz vitézségi 
éremésKárolycsapatkereszt.
Emri Mihály 1890, 1911ben

vonult be a 6os vártüzérekhez
Komáromba, ahonnan Kassára került. 
a háború kitörésekor az orosz frontra 
vezényelték ravaruszka alá. még 
1915ben átvitték a szerb frontra,
ahonnankésőbbvisszakerültazorosz
harctérre, de részt vett a román had
járatban is és az olasz fronton is har
colt, aholgázmérgezéssel szállították
a hátországba. Kitüntetései: Bronz 
vitézségi érem, vaskereszt és Károly 
csapatkereszt.

Fekete József1896,magyarkirályi
tiszthelyettes. 1914ben vonult be a
10. honvéd gyalog ezredhez. 
Kiképzése után az orosz harctérre
vezényelték. részt vett a limanovai és 
gorliceiütközetekben.1915júniusában
przemysl visszavételénél orosz fog
ságba került, ahonnan 1918 augusz
tusában szabadult. Kitüntetései: Bronz 
vitézségi érem, i. osztályú szolgálati 
kereszt, hadi emlékérem. Neje: 
Winkler irma. Gyermeke: mária.

Gulácsi Sándor 1886, őrvezető,
magyar királyi postaaltiszt. 1914 
augusztusában vonult be a magyar 
királyi 29. honvéd gyalogezredhez. 
még ebben a hónapban a szerb frontra 
vezényelték, ahol 1914. december
14én súlyosan megsebesült, felgyó
gyulása után 1915. január 31én az
oroszharctérreküldték. 1915. április
7énoroszhadifogságbaesett.Onnét
1918.október1énszökvetértvissza
hazájába, ezután leszerelt. Kitüntetése: 
hadi emlékérem. Neje: Konkoly 
Valéria.

Hortobágyi (hedrik) László1894,
1915 júliusában vonult be a korneu
burgi vasútezred 5. századához, amel
lyelarománharctérrekerült(Gyimesi
szoros).Itthídépítésnéléskülönböző
műszaki munkáknál dolgozott 1917
ig, akkor áthelyezést nyert a hadi
vasúthoz. mádéfalván a katonai 
fűtőházban,mintmozdonyjavítódol
gozott az összeomlásig. Kitüntetése: 
KárolycsapatkeresztNeje:Szmarzsik
erzsébet. fia: jános.

Klaba János (tállya), 22 évesen 
halthősihalált.Mintegyrohamjárőr
parancsnokaelőrerohant,ésazellen
séges drótakadályon ellenséges puska 

és géppuska tűzben maga nyitott
"kaput" és betört az ellenséges állás
ba, ahol kézigránátokkal megroham
ozta a géppuskát és az azt kezelő
legénységet. Sikerült 8 ellenséget
megölnie és addig védenie az állást, 
mígjárőrénektöbbitagjaodanemért.
ezért megkapta az adható legmagas
abb kitüntetést, az arany vitézségi 
érmet, azonban már átvennie nem 
tudta, posztumusz kapta meg, ugyanis 
ezutánkéthéttelegyönkéntesakcióra
jelentkezett, amelyben életét vesztette 
egy orosz puskagolyó által.

Knopfler Albert 1888, 1915 dec.
5énvonultbea10.honvédgyalogez
redhez, innen áthelyeztetett a 29. hon
véd gyalogezredhez. a román fronton 
harcolt, mikor a Tarhavas patak és
Gyimesbükkkörüliharcokbangránát
nyomást kapott. Kitüntetései: Bronz 
vitézségi érem és Károly csapatk
ereszt. Neje: Weisz julia. leánya: 
irén. sógorai: Weisz jakab és rudolf 
avilágháborúbanhősihalálthaltak.
Lengyel Ernő árkász őrvezető,

1891.1915benvonultbea6.árkász
zászlóaljhoz. Kiképzés után az olasz 
frontra (Doberdo) került, ahonnan
légnyomással kórházba vitték 
(Laibach, Zágráb). Felgyógyulása
után a kiegészítő zászlóaljhoz ment,
ahol1917ben,mint85%os rokkan
tat felmentették. Kitüntetései: Károly 
csapatkereszt, sebesülési érem.Neje:
CsűriAnna.

adorjánházi Molnár Adorján, a 
ludovikáról hadnagyi rangban került 
az5.ezredhez1908ban.1912bena
császáriéskirályi14.utászzászlóaljhoz
vezényelték. 1914ben az 5. honvéd
gyalogezred utászosztag parancsnok
ságával bízták meg. Ezen beosz
tásábanmentazészakiharctérre,ahol
résztvettaklodzienkói,kulikowiésa
janowi harcokban továbbá Przemysl
kirohanásaiban is. a vár átadásakor 

orosz hadifogságba esett, ahonnan 
1920 januárjában tért haza. 
Kitüntetései: Legfelsőbb elismerés a
kardokkal, kormányzói elismerés, 
Károlycsapatkereszt.
NackKároly ezredes, a 29. gyalog 

ezredhez vonult be. 1892ben, mint
hadnagy a hadgyakorlat alkalmával 
rokkant lett, így 1900 végéig
hadkiegészítő kerületi tisztként szol
gált. 1901. januártól 1916. április 
végéig raktártiszt volt a 46. gyalogez
rednél. ekkor jelentkezett önként a 
harctérre.A 46. gyalogezredhez osz

tották be, ahol, mint századparancs
nok,majd,mintaIV.zászlóaljparanc
snoka részt vett a harcokban 1916.
augusztus 18ig. További harctéri
szolgálatra al kal mat lan lévén, a bel
grádifőkormányzósághozvoltbeosz
tva az összeomlásig. részt vett az 
olaszharctérena6.isonzóicsatában,
1916. június végén SanMartinónál,
júliusbanpedig aSanMichele elleni
támadásnál, majd augusztus elején a 

WipachvölgyébenSaGradodiMerna
alatt vett részt. Egy ízben sebesült
SanMartinónál kézigránáttól.
Kitüntetései: Ferenc József rend, 3.
osztályú katonai érdemkereszt had
iékítménnyel és kardokkal. Bronz
signum laudis kardokkal, Károly 
csapatkereszt, Sebesülési emlékérem
1 sávval, iii. osztályú szolgálati 
kereszt, 1898 jubileumi emlékérem,
1908. jubileumi emlékérem kardok
kal, 191213 emlékkereszt, II. osztá
lyú német vaskereszt. 1921. szeptem
ber1énvonultnyugállományba.

Nemcsák József 1893, 1913
októberébenvonultbea65ösökhöz,
és 1914 augusztusában került ki az 
orosz harctérre, ott részt vett a
Tarnopol,HalicsésHorozánkakörüli
harcokban.Azösszeomlásigafronton
volt. Egy ízben megsebesült.
Kitüntetései: Bronz vitézségi érem és 
Károlycsapatkereszt.

Horváthy Lajos (szinna) 1916 
decemberébenhősihalálthalt,Jakab 
Pál 9. gyalogezredben szolgált (szül.: 
1889, meghalt: 1916 június 15),
Jankovich  Tivadar (királyi elis
merésben részesült), Kisházi Albert 
(királyi elismerésben részesült), 
Moskovitz Iván (szül.: 1875)
huszárkapitány, 1916. november 
13ánvesztetteéletétarománharcté
ren, NagyGyörgy (posztumusz kirá
lyi elismerésben részesült), 
Oszrovszky János zászlós jászkun 
13. huszárezred (meghalt: 1915. febr. 
2.), Rohály Alexander, (szül.:1893)
66. ezred, Schwager Andor,acsászári
és királyi 21. vadászzászlóaljnál telje
sített szolgálatot, 1916 októberében
vesztette életét, Szentgyörgyi Béla 
(megkaptaahadidíszítményes3.osz
tályú katonai érdemkeresztet), Szigeti 
Márton a 17eseknél szolgált,
Szipiades Iván (királyi elismerésben 
részesült), Vágó Gyula, 3. honvéd 
tábori ágyúsezrednél szolgált. 
Kitüntetései: i. osztályú ezüst vitéz
ségi érem, ii. osztályú ezüst vitézségi 
érem, Werner lászló 30. honvédgy
alogezred, Zombory Albert, 16. hon
véd gyalogezred (a király legfelsőbb
elismerésében részesült).
Említésre méltó tragédia, hogy a

Gergelycsaládháromtestvértisfelál
dozott a haza oltárán. Gergely József, 
1916 októberében az olasz fronton, 

Gergely János 1915 novemberében 
az orosz fronton, Gergely András 
pedig a háborúban szerzett betegsége 
miatt1935benhalthősihalált.
Néhányeddigiemlítésbőlkimaradt

Sátoraljaújhelyi 10eshonvéd:Éhler 
Andor, Éhlert Lajos, Gábori József 
(szül.: 1896, meghalt: 1917 február
9.), NagyJános(szül.:1895,megha
lt: 1915 július 24.), Nyemcsik
Gyula.

Godzsák aTTila
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FülöpFerenc-díjaslett
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Különleges jogsegélyszolgálatot
működtet egy alapítvány Magyarorszá-
gon:azoknaknyújtingyenesjogisegít-
séget, akiket pszichiátriai osztályon
vagy intézetben ért sérelem vagy vis-
szaélés.

AzÁllampolgáriBizottságazEmberiJogo-
kért Alapítvány, amely 1994 óta működik
Magyarországon,apszichiátriákontörténő
visszaélések széles skálájával találkozik:
sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a
túlgyógyszerezések,azindokolatlanfizikai
kényszerítések,ésbizonymégmaiselek-
trosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz
évbenpanaszosokezreifordultakajogvé-
dőalapítványhoz,ésnagyonsokesetben
sikerült nekik hatékony segítséget vagy
jogikompenzációtnyújtani.

EgyalkalommalegynőkerestefelazAla-
pítványt,akitférjeegypszichiátersegítsé-
gével,akarataellenére,jogtalanulszállítta-
tott pszichiátriára. A jogvédő szervezet
segítségével jogi eljárás indult, melynek
következtében a bíróság a panaszosnak
700000forintkártérítéstítéltmeg.
EgymásikesetbenegynőazAlapítványt
azzal kereste meg, hogy édesanyja kis
híján belehalt a pszichiátriai "gyógyszere-
zésbe"egyvidékikórházban;életétcsaka
családtagok közbeavatkozása és a gyors
orvosi segítség mentette meg. Az Alapít-
ványmunkájának köszönhetően előbb az
OrvosiKamaramarasztaltael,majdabün-
tetőbíróságisbűnösnektaláltaéselítéltea
visszaéléstelkövetőpszichiátert.
Afeltártproblémákrólatörvényhozókatés
anyilvánosságotrendszeresentájékoztatja
kiadványokkal, újságcikkekkel, tévéműso-
rokban és kiállítások szervezésével az
emberijogvédőalapítvány.
Ahogyanapszichiátriai visszaéléseknem
korlátozódnak csupán Magyarországra,
úgya jogvédőszervezet isnemzetközileg

működik, Los Angeles-i székhellyel. Az
ÁllampolgáriBizottságazEmberiJogokért
(CCHR) nemzetközi nonprofit szervezetét
1969-ben alapították, abban az időben,
amikor a pszichiátriai kezeltek a társadal-
makmeglehetősenelfeledettrétegétjelen-
tet ték.
Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája
létfontosságúazegészvilágon:enemzet-
közinonprofit szervezet segített leleplezni
a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáboro-
kat,aholazapartheididejénfeketepácien-
sektízezreitdolgoztattákrabszolgaként-s

mindezt a pszichiáterek "ipari terápiának"
nevezték. Olaszországban kormányzati
hivatalnokokkal és parlamenti képviselők-
kelegyüttaCCHRolaszországiszerveze-
tevizsgálatokatvégzettazországkoncent-
rációs táborokra emlékeztető pszichiátriai
intézeteiben,amiszámosintézménybezá-
rásáteredményezte.KaliforniábanaCCHR
érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az
elektrosokk-kezelést megelőzően kötele-
zően tájékoztassák a kezelésről, és csak
azilletőbeleegyezésévelhajthassákvégre
azt.Miutánnemzetköziprecedenst terem-

tett, ezt a szabályozást a világ sok más
országábanszinténelfogadták.
Hacsaládtagja,barátja, ismerősepszichi-
átriaivisszaélésekvagyfélrekezelésáldo-
zata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett
elszenvednie pszichiátrián, azAlapítványt
alábbielérhetőségekenkereshetimeg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért
Telefon:061342-6355
Mobil:0670330-5384
E-mail:panasz@cchr.hu
Weboldal:www.emberijogok.hu

Ingyenesjogsegélypszichiátriaivisszaélésekesetén(hirdetés)


