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Hat mil li ár dos fej lesz té si cso mag gal vár ja az új
uni ós pá lyá za to kat Sá tor al ja új hely

Sá tor al ja új hely Ön kor mány za ta 
mint egy hat mil li árd fo rint ér ték
ben sze ret ne fej lesz té se ket vég re
haj ta ni a vá ros ban, eu ró pai uni ós 
for rá sok se gít sé gé vel. A pá lyá za
tok hoz szük sé ges ter vek egy ré sze 
már el ké szült, a má sik ré sze most 
van ké szí tés alatt. A be ru há zá sok 
kö zött a vá ros ré szek re ha bi li tá ci ó
ja, az ipa ri park bő ví té se és a 
szenny víz tisz tí tó te lep re konst
ruk ci ó ja is sze re pel.

sá tor al ja új hely ön kor mány za ta 
el ké szült a pá lyá za ti kon cep ció ös 
sze ál lí tá sá val. a ter ve zett fej lesz té
sek meg va ló sí tá sá hoz mint egy hat 
mil li árd fo rint eu ró pai uni ós tá mo ga
tás ra van szük sé ge a te le pü lés nek. 
az el kép zelt be ru há zá sok hoz vagy 
be adott és en ge dé lye zett ter vek kel 
ren del ke zik az ön kor mány zat, vagy 
je len leg fo lyik a ter vek el ké szí té se. 
Ugyan is fo lya ma to san ké szül tek már 
ko ráb ban a pá lyá za tok ra, ha ki ír ják 
azo kat, ak kor azon nal be tud ják azt 
ad ni. 

a pá lyá za tok a Kos suthtömb re ha
bi li tá ci ó já ról, par kí ro zók ki épí té sé
ről, zöld fe lü le tek meg va ló sí tá sá ról, a 
Do hány úti sport pá lya fel újí tá sá ról, 
jár dák és jár da sza ka szok fel újí tá sá
ról szól nak. Ugyan ak kor ter ve zi az 
ön kor mány zat az ipa ri te rü le tek 
bő ví té sét, hogy újabb be fek te tők 
ér kez ze nek a vá ros ba, ez zel nö vel ve 
a mun ka he lyek szá mát sá tor al ja új

he lyen. amúgy is itt van a leg több 
mun ka hely  ha a tér sé get te kint jük, 
de a vá ros ve ze té se azt sze ret né, ha 
még több mun ka hely ala kul na, nem 
csak az új he lyi ek szá má ra, de a kör
nyék be li ek szá má ra is. fog lal koz nak 
olyan vá rosre ha bi li tá ci ó val is, mint 
a rá kó czi ut ca, a li get tér, a pos ta 
köz, vagy a szín ház köz  ame lyek a 

vá ros kö zép ső ré szé ben van nak-, de 
el ha nya golt ál la pot ban. itt út és jár
da fel újí tás ra van szük ség, ut ca bú to
rok és tér fi gye lő ka me rák fel sze re lé-
sé re.

A Li get tér nél a mű fü ves pá lya fel-
újí tá sa, par ko sí tás is szó ba ke rült. az 
ön kor mány zat fog lal ko zik to váb bá 
az egész ség ügyi el lá tás fej lesz té sé

vel, a kör nye zet vé del mi inf rast ruk tú
ra fej lesz té sé vel, a csa pa dék víz el ve
ze tés sel, de az ivó víz és szenny víz
há ló zat kor sze rű sí té se is a ter vek 
kö zött sze re pel, mely nek ré szét 
ké pez he ti a szenny víz tisz tí tó te lep 
re konst ruk ci ó ja is, ame lyet szin tén 
eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal sze ret né
nek meg va ló sí ta ni sá tor al ja új he
lyen. 

Két új sze mély szál lí tó au tó buszt 
vá sá rolt a Zemp lén Ka land park. 
Az új be ru há zás ra a má so dik kö tél
pá lyás át csú szó mi att van szük ség. 
Az át csú szót, vagy a fel vo nót hasz
ná lók így bus  szal is vis  sza jut hat
nak majd a Ma gashegy re. Az új 
szol gál ta tás be ve ze té sé vel pár hu
za mo san egyes jegy árak is vál toz
nak áp ri lis el se jé től. Át lag ban tíz 
szá za lé kos jegy ár eme lést ve zet nek 
be.

is mét gé pek dol goz nak a szárhe
gyen. a má so dik át csú szópá lya tar
tó szer ke ze te i nek ala kít ják ki a he lyet. 
A má so dik leg nép sze rűbb él mény-
elem bő ví té sé vel még több lá to ga tó ra 

szá mol nak a he gyen, ezért egy új 
szol gál ta tást ve zet nek be ha ma ro san. 
Bus  szal is vis  sza le het majd jut ni a 
Szár-hegy ről a Ma gas-hegy kö zép ál-
lo má sá ra. ezért, sze mély szál lí tó jár
mű ve ket vá sá rolt a Zemp lén Ka land-
park. most még egy mik ro buszt si ke
rült meg ven ni ük. azért sze ret nék a 
bu szo zást fel kí nál ni a ven dé gek 
ré szé re, hogy több le he tő ség kö zül 
tud ja nak vá lasz ta ni ami kor át csúsz
nak a szárhegy re, va la mint, hogy 
meg is mer jék job ban a ma gyar Kál
vá ri át úgy, hogy mi köz ben le sé tál nak 
a busz in du ló ál lo má sá hoz, köz ben 
meg néz he tik a stá ci ó kat.  az új szol
gál ta tás új faj ta jegy árak be ve ze té sét 
is hoz ta, a ko ráb bi dí jak pe dig 10 szá

za lék kal drá gul nak áp ri lis el se jé től. A 
bu szos szál lí tás önál ló je gyet fog 
ké pez ni, de áp ri lis el se jé től nem min-
den jegy ára fog nö ve ked ni. A li be gő-
nek, az át csú szó nak és a zárt ka bi nos 
kö tél pá lyá nak fog 10 szá za lék kal 
meg emel ked ni a jegy ára. 

Az áp ri lis el se jé től be ve ze tett jegy-
árak nem vo nat koz nak a sá tor al ja új
he lyi ked vez mé nyek re. Az itt élők a 
to vább ra is a ko ráb bi jegy ár hoz 

ké pest 20 szá za lék kal ol csób ban 
ka land par koz hat nak. 

Közel hétezer ember fordult meg húsvétkor
a Zemplén Kalandparkban

A húsvéti jó idő kedvezett a Zemplén Kalandparknak is, hiszen a hosszú 
hétvégén sokan látogattak el Sátoraljaújhelyre. Közel hétezer ember váltott 
jegyet valamelyik kalandparki szolgáltatásra. A Kalandpark egyes szolgálta-
tásainak árai április elsejétől változnak, de ez nem vonatkozik az újhelyi 
kedvezményre, ami a tavaszi szünetben kibővült és nem csak újhelyi lakcím-
kártyával rendelkezők, de az újhelyi iskolákba járó diákok is olcsóbban 
kalandozhattak.

BővülaZemplénKalandparkszolgáltatása
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Or szá gos di ák sakk ver seny a Ka to li kus 
Keriben
Or szá gos di ák sakk ver senyt szer vez tek a 
sá tor al ja új he lyi ka to li kus ál ta lá nos is ko lá
ban. A ver seny nek a Ka to li kus Is ko lák 
Di ák sport Szö vet sé ge meg bí zá sá ból ad ha
tott helyt az in téz mény. Hat kor cso port ban 
ál ta lá nos is ko la al só osz tá lya i tól egé szen 
az érett sé gi előtt ál ló ta nu ló kig le he tett 
je lent kez ni.

Közösségifelsőoktatásiképzési
köz pont in dul hat Sá tor al ja új he lyen
Kö zös sé gi fel ső ok ta tá si kép zé si köz pon tot 
sze ret ne mű köd tet ni Sá tor al ja új hely. Ezt az 
el kép ze lé sét a Mis kol ci Egye tem mel kö zö
sen kezd te el meg va ló sí ta ni a vá ros. A 
kö vet ke ző tan év ben még nem, de 2017/18
as sze mesz ter ben már van esély ar ra, 
hogy sá tor al ja új he lyi szék hel  lyel in dul jon 
egye te mi kép zés. Az egyez te té sek már az 
el múlt év ben el kez dőd tek, az ok ta tá si 
mi nisz té ri um a köz pont szer ve zé sé hez 
meg ad ta az en ge délyt.

Hivatalosanisforgalombakerült
a To ka ji Du kát
Má don mu tat ták be a To kajhegy al jai bor vi
dék új fi ze tő esz köz ét a To ka ji Du ká tot. A 
he lyi pénz től be ve ze té sé től a gaz da ság és 
a kö zös ség meg erő sí té sét vár ják a bor vi
dék 27 te le pü lé sén. A bank je gyet név ér té
ken le het vál ta ni, az el fo ga dó he lyek pe dig 
jel lem ző en ked vez mé nye ket biz to sí ta nak a 
du kát tal fi ze tő vá sár lók nak. To kajhegy al ja 
he lyi pén zét a "Ki emelt tu risz ti kai att rak ci ók 
és szol gál ta tá sok fej lesz té se" cí mű pro jekt 
ke re té ben bo csá tot ták ki.

Gyer mek vé del mi ta nács ko zás
Sá tor al ja új he lyen
2015ben hat szá za lék kal ke ve sebb gyer
mek kel fog lal koz tak a gyer mek vé del mi 
el lá tás ban Sá tor al ja új he lyen, mint 2014
ben. Az el múlt esz ten dő ben 248 csa lád 
ke rült be a kli en si kör be. Ró luk, il let ve a 
ve szé lyez te tett csa lá dok ról is szólt a 
ta nács ko zás, ame lyet az Egye sí tett Szo ci
á lis In téz mény ben szer vez tek meg. Az 
éves fel adat ér té ke lé sen a jel ző rend sze ri 
ta gok és az ön kor mány za ti és já rá si hi va ta
lok mun ka tár sai vet tek részt.

Ká vé há zi Es ték: Jan kai Bé la
Jan kai Bé la bil len tyűs ta lál ko zott új he lyi 
ra jon gó i val a Latabár Ká vé ház ban, aki már 
egé szen fi a ta lon ját szott rockze ne kar ok
ban, ké sőbb a Prog nó zis ban ze nélt, de volt 
bil len tyű se az Ome gá nak is. A ze nész nem 
saj nál ta az időt ked ve lő i re, és rö vid be szél
ge tés után a sa ját ze né jé vel tar tot ta meg 
to vább ra is a kö zön ség fi gyel mét.

NőnapivirágosztásSátoraljaújhelyen
Ki, vagy kik le het nek a mai fi a ta lak lá nyok, 
anyák pél da ké pei? Tud nak és akar nake 
női min tá kat vá lasz ta ni a nők? Er ről kér
dez te a Zemp lén Te le ví zió mun ka tár sa a 
sá tor al ja új he lyi höl gye ket, nő nap al kal má
ból, ami kor ha gyo má nyo san a vá ros pol
gár mes te re és al pol gár mes te re aján dé kát 
vet ték át ezen a na pon.

Balássy Betty és Var ga Fe ri adott 
kon cer tet a Latabár Szín ház ban
Új prog ram so ro za tot in dí tott út já ra a sá tor
al ja új he lyi Kos suth La jos Mű ve lő dé si Köz
pont. A Szín há zi Ze nés Es ték ke re té ben 
kon cer te ket, hu mo ros elő adá so kat kí nál a 
mű ve lő dé si in téz mény az ér dek lő dők nek. 
Az új kez de mé nye zés so rán el ső ként 
Balássy Betty és Var ga Fe ri adott élő ze nei 
kon cer tet a Stú dió 11el.

Pol gá ri vé de lem vi lág nap ja
81 év vel ez előtt ala kult meg a ma gyar pol
gá ri vé de lem jog előd je a ma gyar lég ol ta
lom. 1972 már ci us el se jén pe dig lét re jött a 
Nem zet kö zi Pol gá ri Vé del mi Szer ve zet. 
Er re em lé kez ve 1992 óta ün nep lik vi lág
szer te már ci us 1jén a pol gá ri vé de lem 
vi lág nap ját. A Zemp lén Tér sé gi Ka taszt ró fa 
és Pol gá ri Vé del mi szö vet ség a ket tős 
év for du ló al kal má ból szer ve zett ün nep sé
get a Sá tor al ja új he lyi Vá ro si Könyv tár ban.

Ki sebb koc ca ná sos bal ese tek 
vol tak feb ru ár ban
A Sá tor al ja új he lyi Rend őr ka pi tány ság il le
té kes sé gi te rü le tén feb ru ár hó nap ban el ső
sor ban ki sebb koc ca ná sos bal ese tek tör
tén tek. A Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tály 
ve ze tő je az ilyen jel le gű bal ese tek el szen
ve dő i nek ar ra hív ja fel a fi gyel mét, hogy 
amen  nyi ben a fe lek meg tud nak egyez ni, 
nem szük sé ges rend őri be avat ko zást kér
ni, hi szen az meg hos  szab bít ja a kár té rí té si 
el já rást. A ha tó ság a múlt hó nap ban is foly
tat ta az it tas ve ze tők ki szű ré sét il let ve a 

biz ton sá gi öv hasz ná la tát el len őriz te.

Nyílt nap a Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
nál
A Ne ve lé si Ta nács adó ban dol go zók mun
ká já val, a pe da gó gi ai mun ka ke vés bé 
is mert ágá val is mer ked het tek meg a di á
kok a sá tor al ja új he lyi in téz mény nyílt nap
ján. Az ott dol go zók cél ja az volt, hogy azok 
a fi a ta lok, akik to vább ta nu lás ban a ta ná ri 
hi va tás iránt ér dek lőd nek is mer jék meg az 
itt fo lyó mun kát is.

Czigány Lóránt gyűjteményét kapta
meg
a Kos suth La jos Gim ná zi um
Czigány Ló ránt író, iro da lom tör té nész, 
ma gyar nyel vű könyv gyűj te mé nyét kap ta 
meg a Kos suth La jos Gim ná zi um. A csa lád 
több, mint két ezer kö te tet aján dé ko zott az 
író egy ko ri al ma ma te ré nek. Czigány Ló ránt 
szá mos fon tos ma gyar és an gol nyel vű 
kö tet szer ző je, az emig ráns ma gyar mű vé
szek, írók, ve ze tő je volt. A ha gya ték ün ne
pé lyes áta dó ján öz ve gye, ba rá tai, mun ka
tár sai em lé kez tek meg ró la.

Ko vács Ka ti kon cert a Latabár 
Szín ház ban
Örök nő és örök pél da kép. Ko vács Ka ta lin 
hos  szú év ti ze dek óta a kö zön ség ked ven
ce. Da la it ge ne rá ci ó kon ke resz tül hall gat
ják ra jon gói. Sá tor al ja új he lyen sa ját szá
mok kal, és mai da lok, "Ko vács Ka tis" fel
dol go zá sa i val ör ven dez tet te meg a hall ga
tó sá gát. A Kos suth La jos Mű ve lő dé si Köz
pont nő nap al kal má ból hív ta meg az éne
kes nőt.

Sza kik ré gen és ma cím mel hir det tek 
rajz pá lyá za tot
Sza kik ré gen és ma cím mel hir de tett rajz
pá lyá za tot a Bor sodAba újZemp lén 
Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Sá tor
al ja új he lyi Ki ren delt sé ge. A gye re kek fel
ada ta az volt, raj zol ják le ho gyan vál toz tak 
meg a szak mák az el múlt év szá zad ok ban. 
A rajz pá lyá zat is a gye re kek pá lya ori en tá ci
ó já nak se gí té se volt, hogy a fi a ta lok ta pasz
tal ják meg, mi lyen le he tő sé ge ik van nak 
egy jó szak ma el sa já tí tá sá ban. Ezért is 
szer vez ték az ered mény hir de tést a Trefort 
Ágos ton Szak kép ző Is ko lá ban.

XIV. Lavotta Na pok
Franz Schu bert dal cik lu sa i nak kü lön le ges 
fel dol go zá sá val kez dő dött el a ti zen ne gye
dik Lavotta Na pok. Az öt na pos ze nei mű vé
sze ti ese mé nyen nö ven dék hang ver se nyek, 
cd be mu ta tó, és kon cer tek vár ják a kö zön
sé get. A va sár na pi meg nyi tón Ürmössy 
Im re ének mű vész és Boj ti Esz ter elő adá
sá ban hall gat hat ták meg az oszt rák ro man
ti kus ze ne szer ző da la it.

Egy volt új he lyi di ák a '68as 
Tánc dal fesz ti vá lon
Nagy Éva Bu da pes ten szü le tett, de Sá tor
al ja új he lyen nőtt fel. A Pe tő fi Sán dor Ál ta lá
nos Is ko lá ba járt, majd a Kos suth La jos 
Gim ná zi um ban ta nult to vább. Az 1968as 
Tánc dal fesz ti vá lon az Ez az utol só ran de
vúnk cí mű szám mal in dult, a Liversing 
ze ne kar kí sér te. Bár a dön tő be nem ju tott 
be, de ko ra tív meg je le né se mi att ő kap ta a 
szé ria leg több fér fi sza va za tát. 
A 70es évek ele jén Sá tor al ja új he lyen is 
fel lé pett, töb bek kö zött Ha ran go zó Te ri vel, 
Dékány Sa rol tá val és Szécsi Pál lal.

A kas sai bo hém tár sa ság a Szín há zi 
Új ság ha sáb ja in
Kas sa és Sá tor al ja új hely új ra ös  sze ért. A 
Kas sai Ál la mi Tu do má nyos Könyv tár köz
re mű kö dé sé vel a Ka zin czy Fe renc Mú ze
um ban mu tat ták be a Kas sai Szín há zi 
Új ság 20. szá zad el ső év ti ze de i nek ki ad vá
nya it. A tár lat nak sá tor al ja új he lyi vo nat ko
zá sa van. A lap nak 191320ig Dr. 
Kemenczky Kál mán a tu laj do no sa, fe le lős 
szer kesz tő je. A jo gász, lap tu laj do nos a 
má so dik vi lág há bo rú után Sá tor al ja új he
lyen élt és dol go zott, fia má ig a vá ros ban 
él.

A vál lal ko zók sze mét szál lí tá si dí já ról 
egyez tet tek Bodrogkeresztúron
A ter vek sze rint nem kell dup la hul la dék
szál lí tá si dí jat fi zet ni ük azok nak a vál lal ko
zók nak, akik nek szék he lye sa ját ott ho ná
ban van be je lent ve. Azok is men te sül nek a 
két sze res díj fi ze tés től, akik bé rel nek egy 
in gat lant és a tu laj do nos ezt a köz szol gál
ta tást át vál lal ta. A nyolc van egy érin tett te le
pü lés kö zös ren de le tet ké szít en nek ér de
ké ben, er ről egyez tet tek 
Bodrogkeresztúrban. Amen  nyi ben az 
AbaújZempléni Szi lárd hul la dék Gaz dál ko
dá si Ön kor mány za ti Tár su lás va la men  nyi 
tag ja jó vá hagy ja, az új sza bá lyo zás áp ri lis 
el se jén lép het élet be.

Wass Al bert fel ol va só est 
Sá tor al ja új he lyen
Ki len ce dik al ka lom mal szer vez ték meg 
Kár pátme den ce szer te a Wass Al bert 
felolvasómaratont. Sá tor al ja új he lyen a 
könyv tár csat la ko zott a kez de mé nye zés
hez, és hir det te meg a ren dez vényt. A több 
mint két órás iro dal mi ta lál ko zón nem csak 
az er dé lyi ma gyar író mű ve i vel ké szül tek a 
részt ve vők.

Vál lal ko zók kal egyez tet tek a 
Sá tor al ja új he lyen in du ló egye te mi 
képzésről
Sá tor al ja új he lyen 2017 szep tem be ré ben 
sze ret nék el in dí ta ni az egye te mi kép zést. 
Er re a Fel ső ok ta tá si Kö zös sé gi Kép ző Köz
pon tok lé te sí té sét tá mo ga tó jog sza bály ad 
le he tő sé get. A ter vek sze rint a Mis kol ci 
Egye tem gé pész mér nö ki kép zé sé nek le ve
le ző ta go za tán hir det né nek kép zést a 
vá ros ban. Er ről egyez tet tek a tér ség vál lal
ko zó i val az egye tem kép vi se lői.

Bo rá sza ti inf rast ruk tú rafej lesz tés in dul
TokajHegyalján
Kor mány za ti és uni ós for rá sok ból cél zot tan 
fej lesz tik TokajHegyalját. A ki emelt kor
mány za ti tá mo ga tá sok nak kö szön he tő en 
az el múlt idő szak ban a To ka ji Bor vi dék 
Hegy köz sé gi Ta ná csa el ké szí tet te az 
el sőd le ges fej lesz té si irá nyok ról szó ló ter
vet, ame lyet már jó vá hagy tak és for rást is 
ren del tek hoz zá. Már az éven el kez dőd nek 
a fej lesz té sek  mond ta a Ta nács el nö ke. A 
Zemp lén Te le ví zió mű so rán rö vi de sen 
rész le te seb ben is hall hat nak majd a bor vi
dé ki meg úju lás ról.

Meg je lent a Lavotta Já nos 
Ka ma ra ze ne kar ju bi le u mi CDje
Fenn ál lá sá nak 25. évét újabb CD el ké szí
té sé vel ün ne pel te a Lavotta Já nos Ka ma
ra ze ne kar. A ver bun kos ze ne iránt el kö te le
zett mű vé szek kon cert fel vé tel lel ör ven dez
tet ték meg a ze ne ér tő kö zön sé get. A ki ad
vány egy vá lo ga tás, amely a ko ráb ban 
is mert ver bun kosszer zők mel lett e stí lus 
to vább élé sét, és a ké sőb bi ze ne szer zők re 
va ló ha tá sát is mu tat ja. Így ke rült a le mez re 
a ze ne kar jú ni u si kon cert je, ame lyet 
Mosonyi Mi hály em lé ké re szer vez tek meg 
Sá tor al ja új he lyen.

Petőfi-hét
Ha gyo má nyo san egy he tes ren dez vény so
ro zat tal tisz te leg tek név adó juk előtt a sá tor
al ja új he lyi Pe tő fi Sán dor Re for má tus Ál ta
lá nos Is ko la di ák jai. A prog ra mok so rát 
szí ne sí tet te az a ve tél ke dő me lyet a köl tő, 
az 184849es for ra da lom és sza bad ság
harc egyik ve zér alak já nak élet út já ról ren
dez tek az ok ta tá si in téz mény ben. A ve tél
ke dőn ve gyes csa pa tok mér ték ös  sze 
tu dá su kat, me lyek ben az el ső sök től a he te
di ke se kig sze re pel tek di á kok.

XX. Új he lyi kó ru sok ta lál ko zó ja
Ke rek év for du ló hoz ér ke zett az új he lyi 
kó ru sok ta lál ko zó ja. 20. al ka lom mal ta lál
koz tak az éne ke sek. A Latabár Szín ház ban 
ren de zett prog ra mon a leg ki seb bek től, 
az az az óvo dás cso por tok tól az ál ta lá nos 
és kö zép is ko lai ének kar okon át a vá ros ban 
mű kö dő ko moly ze nei kó ru so kig min den 
vá ro si cso port fel lé pet.

Borúth Elem ér vers és pró za mon dó 
ver seny
A sá tor al ja új he lyi Lavotta Já nos Mű vé sze ti 
Is ko la 14. al ka lom mal ren dez te meg a 
Lavotta na pok ren dez vény so ro za tot. Az 
ese mény sor ke re té ben vers és pró za mon
dó ver sen  nyel em lé kez tek Borúth Elem ér 
köl tő re, a Zemp lén Új ság szer kesz tő jé re, 
ki adó já ra. Az új he lyi meg mé ret te tés dí ja
zott jai a mádi ver seny dön tő jé be ju tot tak 
to vább.

TündeésPilaaLatabárKávéházban
A hú szas, har min cas, negy ve nes évek 
ze nei vi lá gá ba ka la u zol ta a kö zön sé get 
Pilu és Tün de az az Herczku Tün de és 
Paulon Lász ló Le ven te Sá tor al ja új he lyen. 
A ze né szek a swing és a jazz mű fa já ban 
meg fo gant örök op ti miz must tol má csol ták 
élő adá suk kal. A for má ció kon cert jé re a 
Kos suth La jos Mű ve lő dé si Köz pont ál tal 
szer ve zett Ká vé há zi es ték prog ram so ro zat 
ré sze volt.

La ka tos Ti bor ra em lé kez tek 
Sá tor al ja új he lyen
La ka tos Ti bor ra a Sá tor al ja új he lyi Romanos 
Suno ci gány tánc együt tes 2014december 
el hunyt mű vé sze ti ve ze tő jé re em lé kez tek 
Sá tor al ja új hely ben. A két és fél órás em lék
es ten he lyi tánc együt te sek és a Bu da pes ti 
Kalyi Jag együt tes lé pett szín pad ra. A új he
lyi tánc együt tes ve ze tő jé ről ba rá tai, csa lád

tag jai egy ko ri kol lé gái is meg em lé kez tek.

Vi rág va sár nap Alsóbereckin
Püs pö ki Szent Li tur gi á val ün ne pel tek vi rág
va sár na pon az alsóbereckiek. Dr. Orosz 
Ata náz a mis kol ci egy ház me gye püs pö ke a 
ró mai ka to li kus temp lom ban mu tat ta be a 
szent li tur gi át, ahol nem csak a he lyi görög
katolikus, de a fa lu ban élő más val lá si fe le
ke zet hez tar to zók is részt vet tek. Vi rág va
sár nap a nagy hét kez de te a ke resz tény 
egy há zak ban, ezen a hé ten Jé zus Krisz tus 
ke reszt ál do za tá ról em lé kez nek meg a 
ke resz té nyek.

Dr.Hőgye Istvánra emlékeztekSátoral-
ja új he lyen
Sá tor al ja új hely tu dós le vél tá ros ára, Dr. 
Hőgye Ist ván ra em lé kez tek ha lá lá nak 10. 
év for du ló ján. A meg em lé ke zé sen és ko szo
rú zá son a Le vél tár, a Ka zin czy Tár sa ság, a 
sá tor al ja új he lyi és sá ros pa ta ki mú ze u mok 
és a könyv tár kép vi se lői vet tek részt.

Zemp lén Ka land park ban for ga tott 
Peter Šrámek
Az egyik ke res ke del mi te le ví zió na pi 
valóságshowjának a sze rep lő je Peter 
Šrámek járt a Zemp lén Ka land park ban. A 
szlo vák szár ma zá sú énekest egy stáb is 
el kí sér te, így a ka land par ki él mé nye it 
ha ma ro san a showban is lát hat ja a kö zön
ség. Peter és ba rát nő je bát ran ki pró bál ta 
az összes él mény ele met.

Hús vé ti ját szó ház a Kos suth La jos 
MűvelődésiKözpontban
Hús vé ti ját szó há zat szer vez tek a sá tor al ja
új he lyi mű ve lő dé si ház ban. A lá nyok, akik 
még nem fes te tet tek to jást, itt meg te het ték, 
a fi ú kat pe dig lo cso ló ver sek re ta ní tot ták. A 
kéz mű ves fog lal ko zá sok mel lett volt ál lat si
mo ga tó, és fel lép tek a vá sá ri ko mé di á sok 
is.

II. Rá kó czi Fe renc re em lé kez tek 
születésiévfordulójánBorsiban
II. Rá kó czi Fe renc éle tét, sza bad ság harc 
so rán el in dí tott fo lya ma ta it és Is ten be ve tett 
hi tét, nem zet po li ti ká ját ál lí tot ta pél da ként a 
mai kor em be rei elé Sol tész Mik lós Egy há
zi, Nem ze ti sé gi és Ci vil Kap cso la to kért 
fe le lős ál lam tit ká ra. A fe je de lem szü le té sé
nek 340. év for du ló ja al kal má ból ren de zett 
meg em lé ke zést szü lő há zá nál Bor si köz ség 
Ön kor mány za ta és a II. Rá kó czi Fe renc 
Pol gá ri Tár su lás.

Azinternetveszélyeirőltartottak
előadástaSátoraljaújhelyi
Vá ro si Könyv tár ban
Az Internet Fi es ta or szá gos ren dez vény 
so ro zat ke re té ben az ál ta lá nos is ko lá so kat 
is meg szó lí tot ta a Sá tor al ja új he lyi Vá ro si 
Könyv tár. Maczkóné Petró Ka ta lin, rend őr 
szá za dos, a Sá tor al ja új he lyi rend őr ka pi
tány ság mun ka tár sa az internet hasz ná lat 
ve szé lye i re hív ta fel a fi a ta lok fi gyel mét 
elő adá sá nak ke re té ben. A szá za dos töb
bek kö zött be szélt azok ról a bűn cse lek mé
nyi for mák ról, me lyek nek a vi lág há lón 
ke resz tül is ál do za tul es het nek a gye re kek, 
de szólt azok ról is, me lyek nek ők ma guk 
le het nek az el kö ve tői, ha nem hasz nál ják 
tu da to san a netet.

Gyergyószentmiklósi di á kok jár tak 
Sá tor al ja új he lyen
A gyergyószentmiklósi Bat thyá nyi Ig nác 
Tech ni kai Kol lé gi um di ák jai jár tak Sá tor al
ja új he lyen. Az er dé lyi fi a ta lok a Ka to li kus 
Keri meg hí vá sá ra ér kez tek a vá ros ba. A 
Ha tár ta la nul Prog ram ke re té ben he lyi ter
me lő ket lá to gat tak vé gig a fi a ta lok. A cél, 
hogy mind két vá ros he lyi ter mé ke i ből egy 
pros pek tust ké szít se nek a gye re kek.

Kerisek a Zemp lén TVben
A sá tor al ja új he lyi V. Ist ván Ka to li kus Szak
kö zép is ko la és Gim ná zi um ügy vi te li tit kár 
sza kos hall ga tói tet tek lá to ga tást a Zemp
lén Te le ví zi ó ban. A fi a ta lok több tan tárgy 
ke re té ben sa já tí ta nak el kom mu ni ká ci ós 
is me re te ket. Az el mé le ti tu dás meg szer zé
se mel lett az ok ta tá si in téz mény ben hang
súlyt kap, hogy a ta nu lók meg fe le lő gya kor
la ti kép zett sé get is sze rez ze nek. Ezt se gí
tet te elő a te le ví zi ó zás hát tér mun ká já nak 
meg is me ré se.

Ver bun kos négy ke zes ta lál ko zó 
Sá tor al ja új he lyen
Királyhelmectől Dédestapolcsányig sok 
zon go ris ta nö ven dék vett részt azon a ver
bun kos négy ke zes ver se nyen, ame lyet 
több, mint más fél év ti ze de szer vez a sá tor
al ja új he lyi Lavotta Já nos Mű vé sze ti Is ko la. 
A ma gyar ver bun kos ze ne meg is mer te té se 
hos  szú év ti ze de vál lalt fel ada ta az is ko lá
nak, és hogy si ke res mis  szi ót vé gez nek azt 
a szép szá mú ver seny zők is iga zol ják.

Hí rek rö vi den
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Na pon ta öt ször lát ha tó majd a Zemp lén Te le ví zió

A vál toz ta tás egyik fon tos ele me a mű sor idő mó do sí tás, és az is mét lé sek 
rend jé nek át ala kí tá sa. 

Ez azt je len ti, hogy áp ri lis 1-től na pon ta két óra új mű sor ral je lent ke zünk. 
Dél után hat és es te nyolc óra kö zött. új adá sunk is mét lé se es te tíz és éj fél 
kö zött il let ve reg gel hat és nyolc, tíz és dél, dél után ket tő és négy óra kö zött lesz 
lát ha tó. 

Így ös  sze sen - a ko ráb bi ket tő he lyett- öt idő sáv ban ta lál koz hat a Zemp lén 
Te le ví zi ó val a né ző. En nek meg fe le lő en HÍR7 cí mű mű so run kat es te 7, éj jel 11, 
reg gel 7, dél előtt 11 és dél után 3 óra kor lát hat ják.

 Ré gi mű so rok új kön tös ben, új ar cu lat tal
Az új mű sor rend ben ös  sze sen 22 új, és a meg szo kott, de fel újí tott te ma ti kus 

mű sor ral je lent ke zünk majd. A szer kesz tett ma ga zi nok, tu dó sí tá sok mel lett 
több stú dió be szél ge tést lát hat nak majd né ző ink. Ezek fő képp a két vá ros Sá tor-
al ja új hely, sá ros pa tak min den nap ja it, kul tu rá lis és ci vil éle tét érin tik majd, de 
szí ve sen te kin tünk ki új ra a ha tá ron tú li ma gyar lak ta vi dé kek fe lé, és mu tat juk 
meg Hegy köz, Bod rog köz, Hegy al ja, Fel ső-Sza bolcs te le pü lé se i nek ese mé nye-
it. 

To váb bi ak ban is tö rek szünk más te le ví zi ók kal va ló együtt mű kö dés re. Így a 
mű sor cse rék nek kö szön he tő en az or szág, sőt ha tá ron tú li he lyi mű sor szol gál ta-
tók ma ga zin ja it is lát hat ják né ző ink. Feb ru ár tól szom ba ton ként me gyei hír adó-
val je lent ke zünk, amely ben a zemp lén te le ví zió hí rei mel lett 6 me gyénk ben 
mű kö dő te le ví zió anya gai is lát ha tók.

Nem csak a kép er nyőn, de a 
kö zös sé gi ol da la kon is ZTV

fon tos nak tart juk, hogy a te le ví
zió min den for má ban erő sít se meg-
je le né sét. ezért sa ját kö zös sé gi 
ol da lun kon ak tu á li sab ban, a szol
gál ta tá si te rü le tén fek vő vá ro sok 
hon ap ján is töb bet sze re pel nek 
majd hí re ink. Élő adá sa in kat pe dig 
bár ki meg te kint he ti hon la pun kon, a 
videotárban pe dig to vább ra is 
kö vet he tő ek mű so ra ink.

Mert még min dig a Zemp lén 
Te le ví zió a he lyi hí rek for rá sa!

Dr. trócsányi lász ló igaz ság ügyi mi nisz ter ma gyar or szág Köz tár sa sá gi 
el nö ke meg bí zá sá ból nem ze ti ün ne pünk, 2016. már ci us 15e al kal má ból a 
ma Gyar ér Dem reND tisztiKeresztje pol gá ri ta go za ta ki tün te tést 
ad ta át az al kot má nyos alap jo gok és az ál la mi egy ház jog te rü le tén je len tős 
tu do má nyos és egye te mi ok ta tói mun ká ja, va la mint ki ma gas ló szín vo na lú 
szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként Dr. szathmáry Bé la fe reNC, a 
sá tor al ja új he lyi já rás bí ró ság bí ró ja, a sá ros pa ta ki re for má tus te o ló gi ai aka
dé mia egye te mi ta ná ra, a tiszáninneni re for má tus egy ház ke rü let egy ház jo gi 
Ku ta tó in té zet ének igaz ga tó ja, cím ze tes tör vény szé ki bí ró ré szé re.

Újműsorszerkezettelésmegújítottarculattaljelentkezikáprilis
elsejétőlaZemplénTelevízió!

KitüntettékDr.SzathmáryBéla
bí rót

hir Det méNy
Magántulajdonbanlévő

la kó in gat la nok meg hir de té se
Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta se gí te ni sze ret né a vá ros ban 

la kást el ad ni il let ve la kás vá sá rol ni kí vá nó sze mé lye ket az zal, hogy egy
sé ges fe lü le ten je le ní ti meg a vá ros ban el adás ra kí nált in gat la no kat. Az 
Ön kor mány zat csu pán az in gat lan tu laj do no sok és a ve vők kö zöt ti kap
cso lat fel vé telt, in for má ció cse rét kí ván ja elő se gí te ni és meg kön  nyí te ni. Az 
ér dek lő dők elő ször az Ön kor mány zat tal ve gyék fel a kap cso la tot, ahol a 
meg vá sá rol ni kí vánt in gat lan egyéb ada ta i ról is in for má ci ó kat kap hat
nak.

 az in gat la nok ára te kin te té ben az ön kor mány zat nem fog lal ál lást, a konk
rét vé tel ár meg ha tá ro zá sa a két fél meg ál la po dá sá nak ered mé nye.

El ér he tő sé ge ink:
(47) 525-127, 525-195, 525-135.
eladoingatlan@satoraljaujhely.hu

ah hoz, hogy adat bá zi sunk nap ra kész ma rad has son, ar ra kér jük a tu laj do no
so kat, hogy si ke res adásvé tel, il let ve a hir de té si szán dék vis  sza vo ná sa ese tén 
a fen ti el ér he tő sé ge in ken ér te sít se nek min ket.

ha ön nek is van el adó in gat la na, és sze ret né, hogy be ke rül jön adat bá zi
sunk ba, ugyan itt vár juk je lent ke zé sét.

To váb bi le he tő ség ként Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta a köz igaz ga-
tá si te rü le tén tör té nő la kás vá sár lá sá hoz 500.000.- Ft ka mat men tes köl csönt 
biz to sít hat, amen  nyi ben a tá mo ga tást igény lők a Sá tor al ja új hely Vá ros 
Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének a la kás hoz ju tás he lyi tá mo ga tá sá nak 
sza bá lya i ról szó ló 12/2014.(VII.10.) ön kor mány za ti ren de let ben meg ha tá ro-
zott fel té te lek nek meg fe lel nek.

Ürlap a következő oldalon fellelhető!

(A ki töl tött űr lap ok be nyújt ha tó ak a fen ti ema il cí men, il let ve a Pol gár mes-
te ri Hi va tal por tá ján.) 

Az éven elő ször si ke rült be jut ni PA LA EDI NA 10. A osz tá lyos ta nu ló val az 
or szá Gos araNy já Nos iro Dal mi VerseNyre, me lyet ta tán az 
eöt vös jó zsef Gim ná zi um ban ren dez nek meg  im már 23. al ka lom mal  áp ri lis 
1. he té ben. Az el ső for du ló ban 4 óra állt a ver seny zők ren del ke zé sé re az ol va-
sot tak ról szá mot ad ni. A köz pon ti írás be li fel adat 180 pon tos volt, eb ből Edi na 
157 pon tot ért el, így az elő ke lő 15-16. he lyen hív ták be az or szá gos dön tő re. 
Gra tu lá lunk, és ered mé nyes fel ké szü lést kí vá nunk! Fel ké szí tő ta ná ra: Gecse 
istvánné.



"Ismerjmeg,hogysegíthess!"

a Va kok és Gyengénlátók Bor sodaba újzemp lén me gyei egye sü le te a Nor
vég Ci vil tá mo ga tá si alap pá lyá za ti tá mo ga tá sá val 2015. áp ri lis 1. és 2016. 
áp ri lis 30. kö zött szem lé let for má ló prog ra mot va ló sít meg B.a.z. me gyé ben 
"Is merj meg, hogy se gít hess!" cím mel.

Az egyen lő bá nás mód jog sza bály ba fog lalt kö ve tel mé nye el le né re a gya kor-
lat azt tük rö zi, hogy a köz igaz ga tá si szer vek ügy fél fo ga dá sa in hát rányt szen
ved nek a lá tás sé rült em be rek.

a pro jekt so rán Bor sodaba újzemp lén me gye 20 köz in téz mény ében szem
lé let for má ló na po kat ren de zünk ös  sze sen 100 ügy in té ző be vo ná sá val a lá tás sé-
rül tek spe ci á lis prob lé má i nak és azok meg ol dá si mód ja i nak át adá sá ra. a meg
va ló sí tás ban részt vesz 14 lá tás sé rült sze mély és lá tás sé rül tek pe da gó gi á ja 
sza kos gyógy pe da gó gus is.

Köz vet len cél cso por tunk a me gyénk ben élő lá tás sé rült sze mé lyek és a 
me gyénk ben ügyintézni kí vá nó lá tás sé rült sze mé lyek. Köz ve tett cél cso port nak 
te kint jük az ügy fél fo ga dá so kon lá tás sé rült ügy fél lel kap cso lat ba ke rü lő ügy in-
té ző ket, a lá tás sé rült sze mélyt kí sé rő csa lád ta go kat, az egyéb más fo gya té kos-
ság gal élő sze mé lye ket, akik az érin tett hi va ta lok ba ér kez nek, to váb bá az érin-
tett in téz mé nyek pro jekt be be nem vont mun ka tár sa it.

2016. már ci us 10én szem lé let for má ló na pot tar tot tunk a sá tor al ja új he lyi 
já rá si hi va tal fog lal koz ta tá si osz tá lyán. a ren dez vény a Va kok és Gyengénlátók 
B.-A.-Z. Me gyei Egye sü le te ré szé ről 6 fő (5 lá tás sé rült sze mély) és egy gyógy-
pe da gó gus rész vé te lé vel ke rül tek meg va ló sí tás ra al kal man ként leg alább 5 
hi va ta li ügy in té ző be vo ná sá val. 

A gya kor la ti ta pasz ta lat szer zés so rán az ügy in té zők olyan szi tu á ci ó kat ki vi-
te lez tek egyegy lá tás sé rült sze mél  lyel párt al kot va, me lyek a hi va ta li mun ka 
so rán min den na po sak. a pro jekt ke re té ben be szer zett szi mu lá ci ós szem üveg
kész let se gít sé gé vel az ügy in té zők meg ta pasz tal hat ták a kü lön bö ző szem be teg-
sé gek kel já ró lá tás sé rü lé sek jel lem ző it, a fel adat ezt kö ve tő en for dí tott volt: az 
ügy in té ző a szi tu á ci ót "lá tás sé rült ként" él te át, mi köz ben a lá tás sé rült sze mély 
ke rült az ügy in té ző hely ze té be. A Fog lal koz ta tá si Osz tály öt dol go zó ja nagy 
ér dek lő dés sel vett részt a két órát fel öle lő prog ra mon.

2016. áp ri lis 30ig to váb bi 2 szem lé let for má ló ren dez vényt va ló sí tunk meg. 
Pro jek tünk ered mé nye ként vég be megy a be vont ügy in té zők szem lé let vál tá-

sa, új is me re tek kel bő vül tu dá suk, ké pes sé vál nak ar ra, hogy az ál ta lunk köz re-
a dott gya kor la ti mód sze re ket mun ká juk so rán al kal maz zák, így e hi va ta lo kat 
fel ke re ső lá tás sé rült sze mé lyek a jö vő ben egyen lő bá nás mód ban ré sze sül nek.

To váb bi in for má ci ók a Nor vég Ci vil Tá mo ga tá si Alap ról: www.norvegcivila
lap.hu.

Barnóczki Gá bor, az egye sü let el nö ke, a pro jekt szak mai ko or di ná to ra

A Zemp lén Te le ví zió múlt já ban 
szá mos fon tos dá tum és for du ló
pont van. 1994ben kezd te meg a 
ZTV a föld fel szí ni su gár zá sát, de 
két év vel ko ráb ban már lát ha tó 
volt tér sé gi szin ten is, az ak ko ri 
ma gyar ket tes csa tor nán ke resz tül. 
Az in du lás azon ban még ré gebb re 
te he tő. Idén ép pen 30 éve, 1986
ban ad tak en ge délyt a ká bel te le ví
zió szol gál ta tás el in dí tá sá nak 
Sá tor al ja új he lyen. A ke rek év for
du lót vis  sza te kin tő mű so rok kal is 
sze ret né meg ün ne pel ni a Zemp lén 
Te le ví zió.

Két he ten ként Vis  sza te kin tő cím mel 
a zemp lén te le ví zió ar chí vu má ból 
lát hat nak mű so ro kat a né zők. Van 
mi ből vá lo gat ni uk, hi szen las san 30 
éve "fo rog nak" a ka me rák sá tor al ja
új he lyen. ak kor in dult el ugyan is a 
vá ro si ká bel te le ví zió. 1986. de cem-

ber 4én kap ta meg ak kor a Kos suth 
La jos Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont az 
en ge délyt, hogy meg szer vez zék a 
he lyi te le ví zió-szol gál ta tást. El ső sor-
ban a mű ve lő dé si köz pont mű so ra i-
nak aján lá sá ra sze ret ték vol na hasz
nál ni az új mé di u mot, hogy mi nél 
több em ber hez el jus sa nak el a mű ve-
lő dé si köz pont prog ram jai. A te le ví-
zió ala pí tó ja, öt let gaz dá ja,  rónay 
Fe renc így em lé ke zik ezek re az idők-
re: "- Ak kor for ra dal mi gon do lat volt 
ez az öt let, hogy vá ro si te le ví zi ót 
hoz zunk lét re. az ak ko ri ve ze tés meg 
is kér dez te: - Te le ví zió? Hogy gon-
dol já tok? Az 1980-as évek ben 
ma gyar or szá gon el ké ped ve fo gad ták 
ezt az öt le tet. ek kor ki ta lál tuk  ak ko
ri pár dol go zó val , ho gyan kezd jük 
el a szol gál ta tást. mi vel ak kor su gá
roz ni nem tud tunk, de le he tett ká belt 
vá sá rol ni, ki épí tet tünk egy ká bel
rend szert, ami elő ször a kö zel ben 

lé vő 9 eme le tes és la kó te le pi la ká sok-
ba lett be ve zet ve."

az el múlt 30 év ese mé nye i nek fel
dol go zá sát már 2015ben el kezd te a 
zemp lén te le ví zió. a sá tor al ja új he lyi 
ön kor mány zat e ke rek év for du ló 
al kal má ból egy ren dez vény so ro za tot 
kez de mé nye zett. 

szamosvölgyi pé ter pol gár mes ter 
úgy fo gal maz ta meg, hogy: "Fan tasz-
ti kus év ti ze dek van nak a té vé mö gött, 

si ke rek és ered mé nyek, 
és ar chív fel vé te lek az 
in du lás tól nap ja in kig. 
azt sze ret nénk meg
szer vez ni a zemp lén 
te le ví zi ó val kö zö sen, 
hogy egy ren dez vény
so ro zat in dul jon el a 
te le ví zió múlt já val kap
cso lat ban, il let ve ün ne
pel je meg a te le ví zió az 
év for du lót, szü le tés na
pot mél tó mó don. a tv

ben pe dig le gye nek olyan adá sok, 
fil mek, ame lyek az "ős kort" tük rö zik. 
Vé le mé nyem sze rint ez min den ki 
szá má ra, a né zők és tv-sek szá má ra is 
ku ri ó zum lesz. re mél jük, ez zel min
den ki nek örö met oko zunk."

fi gyel jék hát a zemp lén te le ví zió 
adá sa it, hi szen ha ma ro san nem csak a 
Vis  sza te kin tő cí mű mű so ruk ban ta lál-
koz hat nak ré gi fel vé te le ik kel.

30 éve, Sátoraljaújhelyi Városi Televízióként indult a mai
Zemplén TV élete

Meghirdetésre szánt ingatlan adatai

Hol található (utca, hsz., emelet): ……………………………….

.......................................................................................................

alapterület (m2): ………………………………………………...

Szobák száma: …………………………………………………..

Fűtés: ……………………………………………………………

Épület állapota: ……………………………………………….....

Irányár:………………………………………………………......

Tulajdonos neve, elérhetősége: ………………………………….

.......................................................................................................

Egyéb információ:………………………………………….……

…………………………………………………………………...

.......................................................................................................

Tulajdonos aláírása:

aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az ingatlanomat
az önkormányzat hirdesse.

Nem kell dup la sze mét dí jat fi zet ni Sá tor al ja új he lyen
sá tor al ja új he lyen el ké szült az a hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ön kor mány

za ti ren de let mó do sí tá sa, amely a dup la sze mét díj meg fi ze té sét há rít ja el a 
vál lal ko zók ról. a ren de let tar tal maz za, hogy azok nak a vál lal ko zók nak, akik
nek sa ját ott ho nuk ban van a te lep hely ük, nem kell kü lön sze mét szál lí tá si 
dí jat fi zet ni ük. azok nak a gaz dál ko dó szer ve ze tek nek sem kell két szer dí jat 
fi zet ni, akik bér lik a he lyi sé get, és az in gat lan tu laj do no sa már egy szer fi ze
tett a sze mét szál lí tá sért. a ren de let mó do sí tás szö ve gét a hul la dék szál lí tá si 
vál la lat szol gál ta tá si te rü le tén lé vő töb bi ön kor mány zat is át ve he ti. A to ka ji 
ön kor mány zat szin tén meg sza vaz ta a ren del ke zést.
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Akár csak 1848. már ci us 15én, 
úgy a nem ze ti ün ne pün kön is hi deg 
és esős idő já rás mel lett em lé kez tek 
meg a for ra da lom ese mé nye i ről 
Sá tor al ja új he lyen. A Kos suth szo
bor nál tar tott ko szo rú zás után a 
Latabár Ár pád Szín ház ban foly ta
tó dott a prog ram, ahol a Ka zin czy 
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói, 
an nak mű vé sze ti cso port jai és he lyi 
ama tőr szín ját szók idéz ték meg a 
for ra dal mi ese mé nye ket.

Az eső és a hi deg, akár csak 168 
év vel ez előtt, most sem tán to rí tot ta el 
a részt ve vő ket már ci us 15-én a cse-
lek vés től, bár idén ta vas  szal a szo ká-
sok hoz hí ven meg em lé ke zést tar tot
tak ezen a na pon.  sá tor al ja új he lyen a 

Kos suth szo bor meg ko szo rú zá sá val 
kez dő dött a meg em lé ke zés, ahol az 
ön kor mány zat, a he lyi in téz mé nyek, 
is ko lák, pár tok, ci vil szer ve ze tek kép
vi se lői he lyez tek el ko szo rú kat és 
vi rá go kat a sza bad ság harc szel le mi 
ve zé re előtt. 

ez után a latabár szín ház ban foly
ta tó dott a meg em lé ke zés, ahol 
szamosvölgyi pé ter pol gár mes ter 
kö szön töt te a részt ve vő ket. Be szé dé-
ben rá mu ta tott: "Ez a vál to zat lan, de 
még is va ló di nem ze ti szel lem, ös  sze
fo gódz ko dás, ami kor min den ki ugyan 
azt ér zi, hogy cse le ked nie kell. ez 
tör tént 1848ban. a ma gyar, so ha 
nem nyu go dott be le, ha más ha ta lom 
ural ko dott fe let te, és se gí tet te az is ten 
is, hogy olyan tör té nel mi hely ze te ket 

te rem tett - hogy ha a ma ga ere jé ből 
nem si ke rült vol na, ak kor is ott volt 
a le he tő ség a vál to zás ra. Most is van 
jo gunk ah hoz, hogy ün ne pel jünk,  
ün ne pel jünk, és el dönt sük, kik él je
nek, és kik kel él jünk együtt ha zánk
ban, a Kár pátme den cé ben." 

sá tor al ja új hely jog gal ne vez he ti 
ma gát a for ra da lom hő se i nek böl cső-
jé nek, hi szen itt ta nult Kos suth la jos, 
andrássy Gyu la, zemp lén Vár me gye 
fő is pán ja ezek ben az idők ben. És ide 
idéz te zemp lén Vár me gye telj ha tal
mú urát, Bo ró kai al ber tet is oláh 
ta más, a sá tor al ja új he lyi fi ók le vél
tár igaz ga tó ja, aki az ün ne pi be szé det 
mond ta.

Be szé dé ben ki tért ar ra is, hogy 
mint mond ta: "Bo ró kai az 1848-49-es 

for ra da lom és sza bad ság harc alatt a 
vár me gyei bi zott mány tag ja, szep
tem ber ele jé től pe dig je len tős sze re-
pet ját szott a zász ló alj ba szer ve zett 
Zemp lén ön kén tes gya log nem zet őr 
fel sze re lé sé ben, az e cél ból lét re ho
zott me gyei alválasztmány tag ja ként. 
1848. ok tó ber 2án, a Vár me gye ál tal 
a pán szláv iz ga tá sok mi att a köz bá
tor ság fenn tar tá sa vé gett ki ren delt 
egyik biz tos lett, akit a fel vi dé ki já rá
sok ba küld tek ki."

a be szé dek után, a Ka zin czy fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la, a Pe tő fi Tag in téz-
mén  nyel, va la mint a Hegy al ja Mű vé-
sze ti Is ko la nö ven dé ke i nek mű so rát 
te kint het te meg az ün nep lő kö zön-
ség. 

aho gyan egy kor a pil vax Ká vé ház
ban a már ci u si if jak, úgy gyűl tek ösz-
 sze a latabár Ká vé zó ban a sá tor al ja
új he lyi ek, hogy részt ve gye nek a 
Ka zin czy fe renc mú ze um ál tal szer
ve zett tör té ne lem idé ző sé tán. A részt-
ve vők Kos suth nó tá kat éne kel ve 
me ne tel tek egyik hely ről a má sik ra, 
ahol fel idéz ték a 168 év vel ez előt ti 
ese mé nye ket.

a ka to li kus szak kö zép is ko lá nál  fel
ol vas ták a 12 pon tot, majd a sá tor al
ja új hely fegy ház és Bör tön nél ki sza
ba dí tot ták tán csics mi hályt bör tö né
ből. 

A már ci u si if jak sé tá ját nem elő ször 
szer vez ték meg. A részt ve vők sze rint 
a prog ram kü lön le ges sé gét az ad ja, 

hogy min den ki ak tí van ki ve he ti ré szét 
a já ték ból. Van, aki már több éve is 
részt vesz ezen a múlt idé zőn és min-
dig ta lál nak ben ne va la mi újat, ér de
ke set szé pet, ami ért ér de mes el jön ni
ük. 

a sé ta vé gén meg ko szo rúz ták a 
Ka zin czy Mú ze um fa lán lé vő em lék-
táb lát, amely azt hir de ti, hogy Pe tő fi 
sán dor is be tért az egy ko ri zemp lé ni 
Ka szi nó ba, így a he lyén mű kö dő 
mú ze um nem hi á ba ér zi fel ada tá nak a 
múlt ilyen faj ta mó don tör té nő fel idé-
zé sét, és a sé ta meg szer ve zé sét. 

A sé tán részt ve vők a tör té ne lem idé-
zés után egy me leg tea el fo gyasz tá sa 
után in gyen te kint het ték meg a mú ze
um tár la ta it.

Már ci us 15ére em lé kez tek Sá tor al ja új he lyen

Eb ben az esz ten dő ben Tóth Ist ván 
kol lé gánk kap ta meg sá tor al ja új hely 
ön kor mány za tá nak arany toll el is
me ré sét. Ope ra tőr, sport szer kesz tő 
mun ka tár sunk több mint két év ti ze de 
erő sí ti a Zemp lén Te le ví zió csa pa tát. 
Zemp lén sport hí re it hét ről-hét re ő 
je le ní ti meg a kép er nyőn. Kol lé gánk 

el is me ré se mel lett a zemp lén te le ví
zió ne héz anya gi hely ze te is szó ba 
ke rült az ün nep sé gen. a szer ve zet 
gaz da sá gi prob lé má i val a tu laj do nos 
ön kor mány zat ok több hó nap ja fog lal
koz nak, a ta lál ko zón új ra szó ba ke rül
tek a le het sé ges meg ol dá sok.

Márciusi ifjak sétája

A saj tó mun ka tár sa it kö szön töt ték
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ZemplénTelevízióműsora:2016.április1.-24.
Április 01. Péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik  
          Új műsorszerkezettel 
          jelentkezik a 
          Zemplén Televízió
19.40: Zempléni mozaik   Hoppál 
          Mihály Band a CUVEÉ 
          Rendezvényházban 
          Sárospatakon 

Április02.szombat
18.00: Zemplén élmény  Hoppál 
          Mihály Band a CUVÉÉ 
          Rendezvényházban 2. rész
18.30: Terápia  Test és lélek 
          délután Sárospatakon, 
          Zempléni EzoKlub 
19.00: Megyei Híradó
19.30: Repeta  válogatás 
          a hét műsoraiból 

Április 03. vasárnap
18.00: Héten történt
19.00: Zemplén zenéi. Schubert 
          est Sátoraljaújhelyen

Április04.hétfő
18.00: Katedra  oktatási magazin.       
          Fogyatékkal élő gyermekek
          befogadása a 
          sárospataki óvodában
18.30: Közönségtalálkozó 
          Czigány Lóránt özvegyével, 
         Czigány Magdával
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik. Tokaji 
          borvidék Fejlesztési tervei 

Április 05. kedd
18.00: Első kézből…  Fogadóóra

          Sátoraljaújhely
          polgármesterével
18.30:Őszintén cigány etnikai 
         magazin. Lakatos Tibor 
         emlékest 1.rész
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik: 
          A Miskolci Egyetem 
          Bartók Béla Zeneművészeti 
         Intézete vonószenekara 
         koncertje Sárospatakon 

Április 06. szerda
18.00: Közügy.  Bizottsági elnökök 
          a stúdióban
18.20: Sportmagazin
18.50: Családügyi kisfilmek
19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik. 
          Újhelyi kórusok találkozója

Április07.csütörtök
18.00: Közügy. Bizottsági 
          elnökök a stúdióban
18.20: Zempléni Mozaik: 
          Föltámadott a tenger  
          március 15ei 
          műsor Sátoraljaújhelyen
19.00: Hír7
19.20: Játékos anyanyelv, 
          anyanyelvi játékok 
          nyelvhasználati vetélkedő
          döntője 

Április 08. péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Zempléni zenéi. A Miskolci 
         Egyetem Bartók Béla
         Zeneművészeti Intézete 
         vonószenekara és ütős 
         hangszereseinek közös 

         koncertje 
19.40: Balaton Tv  Kertszépítők

Április 09. szombat
18.00: Vágatlanul. Rákóczi Ferenc 
          szültetésének 330. 
          évfordulójának ünnepsége 
          Borsiban
19.00: Megyei Híradó
19.30: Repeta  válogatás a hét 
          magazinjaiból. Első 
          kézből Sátoraljaújhely

Április 10. vasárnap
18.00: Egyházi közvetítés: 
          Református istentisztelet 
          Sátoraljaújhelyből
19.00: Héten történt

Április11.hétfő
18.00: Egyházi idő
18.30: Zempléni mozaik. Magyar
          Kereskedelmi és 
          Iparkamara kihelyezett 
          ülése Sárospatakon
19.00: Hír7
19.20:  Volt egy ember
           Előadóest a Költészet
           napja alkalmából

Április12.kedd
18.00: Első kézből. Sárospatak
          város polgármestere
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Otthonról haza  
          A felvidékről kitelepítettek 
          emléknapjára

Április 13. szerda
18.00: Közügy Bizottsági elnökök 
          a stúdióban Sárospatak
19.30: Közösségi fejlesztések 

          TokajHegyalján 
19.00: Hír7
19.20: Márai Sándor és városai.
          Mészáros Tibor 
          irodalomtörténész előadása

Április14.csütörtök
18.00: Gombázzunk együtt
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó

Április 15. péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Hercegkúti sváb 
          hagyományok 

Április 16. szombat
18.00: Zempléni mozaik
18.40: Repeta. Válogatás a hét 
          műsoraiból. Első 
          kézből Sárospatak

Április 17. vasárnap
18.00: Kossuth Lajos Gimnázium 
          gálaműsora
19.00: Héten történt

Április18.hétfő
18.00: Zempléni mozaik 
18.20: Nemzetiségi magazin. 
        Lakatos Tibor emlékest 2.
rész 
19.00: Hír7
19.20: Erősember kupa Pálházán

Április 19 kedd
18.00: Régiónk és az Eu 
          új pályázati lehetőségek 
18.15: Zempléni mozaik  
18.50: Családvédelmi magazin

19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik: 
          Az internet veszélyei ea. 

Április20.szerda
18.00: Sorstársak: Abylimpia
18.40: Zempléni Mozaik
19.00: Hír7
19.20: Sportmagazin
Április21.csütörtök
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Terápia  egészségvédelmi
           magazin
19.00: Hír7
19.20: Kulturális tallózó. 
          Kávéházi esték

Április22.péntek
18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik
          vadászati magazin 

Április23.szombat
18.00: Rég volt szép volt.. 
          Válogatás a Zemplén 
          Televízió archívumából 
18.20: A Szomszéd Vár 
          Szeged Tv műsora
18.40: Látogató 
19.00: Megyei Híradó
19.30: Repeta. Válogatás a hét 
          magazin műsoraiból

Április24.vasárnap
18.00: Héten történt
19.00: Sátoraljaújhelyi katolikus
          iskolák gála műsora

"Esik eső a nagy Ga lí ci á ban,
Gya log megy a Ludwig ba ka a sár ban.

Ma rasz tal ja a csiz má mat a nagy sár,
a nagy sár,

Pe dig itt hon az én édes kis an gya lom 
na gyon vár."

az 1. vi lág há bo rús harc te re ken, a 
mes  szi tá vol ból, bi zony gyak ran 
ke ser gett így sok száz ezer nyi szív. 
mind, mind ha za vá gyott sze ret te i hez, 
ked ve sé hez, ha son ló an a 65.ös ka to
nák só haj tá sá hoz:
"Tér dig já rok itt a sár ban ga lam
bom
Nem nyug ha tok pu ha fe hér
ka ro don"
("Ludwig ba ka" - a cs. és kir. 65. gya-
log ez red tá bo ri új sá ga, 1917. jan. 
15.)

la punk leg utób bi szá ma, egy név
sor ral em lé ke zett meg a zemp lé ni 
65ös ka to nák ról. eh hez kap cso ló dó
an, most me rít sünk egy ki csit a ten
ger nyi há bo rús fo lyam ból. idéz zünk 
fel né hány olyan ese ményt, amely az 
ez re det, és an nak em lé két új hely hez 
fű zi!

Azezredről

az 1860.ban ala pí tott csá szá ri és 
ki rá lyi (k. u. k.) 65. gya log ez red, te hát 
nem hon véd ala ku lat, ha nem, az oszt
rák ma gyar mo nar chia kö zös had se
reg be li ré sze volt. az ez red tu laj do nos, 
La jos Vik tor fő her ceg gya log sá gi 
tá bor nok ne vé re utal va, em le get ték az 
ez red ka to ná it, Ludwig ba ka  ként 
is. az évek so rán több ször át szer vez
ték az ez re det, és más-más hely őr ség-
ben dísz lo kált. Az 1. vi lág há bo rú elő-

est éjén, kö vet ke ző kép: 

Mis kolc: Ez red pa rancs nok ság és 
törzs, 1. és 3. zász ló alj 

Mun kács:   2. zász ló alj
Besz ter ce bá nya: 4. zász ló alj

fenn ál lá suk alatt, az ez red csa pa tai 
so ha nem te le pül tek sá tor al ja új hely
ben, még is ezer nyi szál lal kö tőd tek 
vá ro sunk hoz, és a vár me gyé hez. a 
ko ra be li szó hasz ná lat test vér ez red, 
va la mint meg be csü lé sük ki fe je zé sé re 
Új hely há zi ez re de ként tisz tel te őket. 
Ez an  nyi ban meg fe le lő, hogy - bé ke-
idő ben is - Sá tor al ja új hely ből, és 
Zemp lén ből so kan vo nul ta be a 
65ösök höz. hi szen, az ez red to bor zá
si, Had ki egé szí tő ke rü le te Mun ká cson 
volt, aho va zemp lén vár me gye is tar
to zott. a had se reg, em lí tett kö zös jel
le gé ből adó dó an te hát, más nem ze tek-
kel együtt, az új he lyi és zemp lé ni 
fi úk, az ez red so ra i ban szol gál tak.  a 
vi lág há bo rú ban az ez red, az orosz és 
a ro mán fron ton har colt.

Zemp lé ni ek új zász ló alatt

1915 ta va szá ig a há bo rú, már sok 
ne héz és vé res nap ja vir radt a de rék 
65ösök re. helyt áll tak a ga lí ci ai, a 
san men ti, és Krak kó kö rü li küz del
mek ben, a Kár pá tok ban, a sok szo ros 
orosz túl erő vel szem ben. A har cok ról, 
és ka to nák ról ér ke ző hí re ket itt hon, 
hol bi za kod va, hol ag go da lom mal 
fi gyel ték. töb bek kö zött ol vas ták az 
Új hely ben meg je le nő "Felsőmagyar-
országi Hír lap" -ot is, amely nek 1915. 
má jus 21.i cím ol da la tu dó sít egy 
meg ha tó, nagy sze rű ün nep ről- a 65-ös 
ez red új zász lót ka pott. a ré gi zász lót, 

még az au gusz tu si na pok ban, a leg he
ve sebb üt kö ze tek ben grá nát ér te és 
tönk re ment. a csa pat zász ló, min dig 
is fon tos jel ké pe volt, és ma rad a 
ka to nai be csü let nek. ezt véd te 
Klaisz fe reNC ka dét is,  aki re a 
65ösök ha di lo bo gó ját bíz ták  ami
kor a zász ló val együtt halt hő si ha lált. 
az ez red új zász ló já nak fel ava tá sa, 
1915. áp ri lis 26án, a harc té ren tör
tént.

Gyűjtések a 65-ösök hadiöz-
ve gyei és ár vái ja vá ra

a fron ton el esett ka to nák csa lád jai, 
leg főbb ke nyér ke re ső jük el vesz té sé-
vel, gyak ran ke rül tek egy re töb ben, 
sok szor va ló ban nyo mo rú sá gos, 
re mény te len élet hely zet be. a vi lág há
bo rú szin te egész ide je alatt, az ez re

dek nél fo lya ma tos erő fe szí tést tet tek 
azért is, hogy meg pró bál ják eny hí te ni 
az itt hon mar adot tak fáj dal mát, va la
ho gyan se gí te ni őket. Ezért, kü lön bö-
ző pénz gyűj té se ket szer vez tek, vagy 
úgy, hogy a baj tár sak ada koz tak, vagy 
pe dig a tár sa da lom ál do zat kész sé gé re 
szá mí tot tak.

Egyik ilyen em lé ke ze tes gyűj té si 
ren dez vé nyük ben  so kad szor  az 
új he lyi ek is részt vet tek. 1918.-ban 

BECSKE KÁL MÁN fő had nagy, és 
szirmay ist VáN had nagy szer ve
zi a gyűj tést Sá tor al ja új hely ben. Ja nu-
ár 23án a he lyi saj tó ban döb be ne tes 
fel hí vást tesz nek köz zé:

 A 65. gya log ez red az öz ve gye
kért és ár vá kért.

 "Mi Ludvig- ba kák mocs kos ma rok-

A 65ösök emlékezete Újhelyben

65-ös jelvény
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kal, ron gyos ru há ban, víz be, sár ba, 
hó ba ve szett tavakban,- ten ger ha lá lú, 
rodhat, hul la sza gú nyár ban már négy 
éve gá zo lunk, négy éve pusz tu lunk. 
Egy szót sem szól tunk. So ha se mond-
tuk, hogy le het ne más képp is, so ha se 
zúg tunk, hogy ép pen mi…

El tud já tok kép zel ni, hogy néz tek ki, 
üt kö ze tek után, sár gán, vé re sen, me re-
ven, pisz ko san, ron gyo san fi a tal fi úk, 
öreg apák so kan, so kan? Mi most kér-
ni jöt tünk, és nem szé gyell jük."

a "Felsőmagyarországi Hír lap" 
ja nu ár 30.án, er re mély együtt ér zés
sel vá la szol:

"A há bo rú fo lya mán em ber élet ben 
szen ve dett vesz te sé ge ink ről, az ed di-
ge lé nyil vá nos ság ra ju tott ada tok, a 
ma gyar ság szem pont já ból szo mo rú 
bi zony ság gal szol gál nak. Az Is ten kí
sértőerőkifejtésben, nem ze tünk lo bo-
gó lel ke se dés sel ál doz va fel szí nét, 
vi rá gát, a há bo rú mo loch já nak" 

Ezt kö ve tőn, rész le te sen tu dó sít a 
ren dez vény ről. E sze rint, elő ző nap, a 
sá tor al ja új he lyi ál ta lá nos jó té kony 
Nő egy let a vá ro si szín ház ban ha di es
télyt ren de zett, a Ludwig ba kák 
öz vegy és ár va alap ja vá ra. a szín vo
na las mű sort, amely ben ver sek, szín-
da rab ok, mo dern tán cok be mu ta tó ja 
sze re pelt  ze nei kí sér let tel  isépy 
zol táN szer vez te. ez után, vir ra da
tig tar tó tánc mu lat ság kö vet ke zett a 
leg jobb han gu lat ban. a vá ros la kó i
nak ada ko zá sá ból, és az es tély jö ve
del mé ből "ha tal mas ös  szeg gyűlt ösz -
sze", amel  lyel gya ra pí tot ták az ez red, 
öz vegy és ár vák alap ját. 

Nemzetőrség

1918. ok tó be ré re, las san nyil ván va-
ló vá vá lik, hogy a mo nar chia el vesz
tet te a há bo rút, a fron tok ös  sze om la
nak, ha zánk ki me rül, már min den ki
nek ele ge van az erő fe szí té sek ből. Az 
Őszi ró zsás for ra da lom és a pol gá ri 
de mok rá cia vé get vet az ér tel met len 
vi lág há bo rú to váb bi vér on tá sá nak. az 
ese mé nyek nyo mán sá tor al ja új hely
ben is meg ala kul a Nem zet őr ség. Tag-
jai közt ta lál juk BoDroGhy ( 
Bendik) EDE (1895.-1944.) tar ta lé kos 
fő had na gyot is, aki a 65. gya log ez red 
kö te lé ké ben tel je sí tett 36 hó na pos 
front szol gá la tot. 

No vem ber 9.-én ar ról szól nak a 

zemp lé ni hí rek, hogy a Nem zet őr ség 
szer ve zé se, a mun ká csi hon véd ki egé
szí tő pa rancs nok ság te rü le tén, - aho vá 
mi is tar to zunk  a 65. pót zász ló alj 
pa rancs no ká nak "möller apánk" 
ava tott ke zé be van le té ve. möller Kár
oly al ez re des, ko ráb bi ez red pa rancs
nok ra utal a ked ves meg szó lí tás.

Egy új he lyi 65ös gya lo gos 
szo mo rú vég ze te

OR BÁN JÓ ZSEF 1915-től az ez red 
ka to ná ja ként, sok kör nyék be li baj tár
sá val együtt tel je sí tett front szol gá la
tot. a há bo rú után ha za tért új hely be 
és to váb bi fegy ve res szol gá la tot vál
lalt, az ép pen ak kor meg ala kult Nem
zet őr ség tag ja lett. Fel ada ta, - tár sa i-
val együtt - töb bek kö zött hegy őri 
szol gá lat is volt. Egyik ilyen jár őrö zé-
sük al kal má val, tör tént a tra gé dia.

or BáN jÓ zsef és zsarNay 
já Nos ugyan azon lány nak ud va rol
tak, ami ter mé sze te sen fél té keny sé gi 
je le ne tek re adott al kal mat. zsarNay 
egy szép nap meg un ta a ri va li zá lást, 
és 1918. no vem ber 27.-én a he gyen 
fe nye ge tés kí sé re té ben ki kér te ma gá
nak azt, hogy or bán is sze re lem mel 
kö ze led jen a lány hoz. úgy lát szik, 
hogy ő, er re ke mé nyebb fe le le tet 
ad ha tott, mert zsarNay le kap ta vál
lá ról fegy ve rét, és or bán ra sü töt te, 
aki ha lá los seb ből vé rez ve ös  sze esett. 
az alig 26 éves fi a tal em ber, majd egy 
na pi szen ve dés után az er zsé bet kór
ház ban meg halt. zsarNay t a nem
zet őrök le tar tóz tat ták, ál do za tát pe dig 
el te met ték ka to na tár sai kö zé, az új he
lyi Hő sök te me tő jé ben. (Felsőma-
gyarországi Hír lap, 1918. no vem ber 
30.)

Sok - sok év ti zed del ké sőbb, ami-

kor már min den fe le dés be me rült, ezt 
a fél té keny sé gi gyil kos sá got, a csa lá di 
le gen da né mi leg meg szé pí tet te. a 
te me tő ben szé pen fel újí tot ták Or bán 
jó zsef sír em lék ét, és a há lás utó kor 
ezt vés te sír kö vé re:

"Ide gen ben har colt a Ha zá ért, itt-
hon halt hő si ha lált vá ro sá ért"

Ami, azért - le gyünk őszin ték - nem 
tel je sen fe lel meg a tör té ne ti hi te les

ség nek, és a va ló ság nak. A nagy idők 
ho mok órá ján le pe reg az em lé ke zet.  
hát, így is szü let nek és huny nak ki 
hő sök. Sze gény, a harc té ri pok lot 
meg jár va, sze ren csé sen túl él te a há bo
rú küz del mes meg pró bál ta tá sa it, a 
vég ze tes lö vés még is, szü lő föld jén 
ta lál ta meg. Nyu god jon bé ké ben!

Baj tár si ta lál ko zók új hely ben

a Nagy há bo rú után, a volt ez re dek 
pa rancs no kai, és ka to nái, le he tő sé gük 
sze rint min dent meg tet tek, hogy ösz 
sze gyűjt sék és meg őriz zék vi lág há bo-
rús, had tör té ne ti múlt ju kat. to váb bá, 
tö re ked tek a ke gye le tes em lé ke zés, és 
a baj tár si kö zös sé gi szel lem fenn tar tá
sá ra, át adá sá ra utó da ik nak. en nek 
egyik ré sze volt, a még élet ben lé vők 
rend sze res ös  sze jö ve te le. most, csak 
egy új he lyi epi zó dot ele ve nít sünk fel 
eb ből.

1930 feb ru ár 7-én es te a Vá ros há za 
ta nács ter mé ben nagy szám mal je len
tek meg a vi lág há bo rút meg járt ka to
nák. ezen ta lál ko zó ju kon meg ala kí
tot ták a sá tor al ja új he lyi had vi selt 
tisz tek Baj tár si Szö vet sé gét. el nö
kük ké BerNáth ala Dár al is pánt 
vá lasz tot ták. tag jai a volt 10es hon
véd, és a cs. és kir.  65ös had vi sel te
ken kí vül a sá tor al ja új hely ben tar tóz
ko dó ös  szes volt tisz tek és tiszt je löl
tek. Cél juk a hő sök irán ti ke gye let 
le ro vá sa ként min den erő vel elő moz-
dí ta ni a sá tor al ja új he lyi hő si em lék mű 
fel ál lí tá sát, a baj tár si szel lem nö ve lé se 
és an nak szé les ala po kon va ló ki fej
lesz té se, el mé lyí té se. meg vá lasz tot tak 
egy szű kebb bi zott sá got is, e ter vek 
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges lé pé sek 
meg té te lé re. Tag jai:

szeszlér öDöN
BoBKÓ sáN Dor,
far Kas aN Dor
dr. mizsáK jÓ zsef
NaGy lász lÓ
dr. ráCz miK lÓs 
dr. roseNBerG la jos
tÓth eleK
lá Bos la jos

az ér te kez let el ha tá roz ta, hogy 
me mo ran dum mal for dul nak a pol gár
mes ter hez, amely ben fel hív ják fi gyel
mét ar ra, hagy a vá ros nak tör vény ben 
elő irt kö te les sé ge a hő si em lék mű fel-
ál lí tá sa.  egy ben tár sa dal mi ak ci ót 
in dí ta nak, hogy a vá ros ál tal ed dig tar
ta lé kolt "Hő si Em lék mű Alap"-ot 
ki bő vít sék.

a szö vet ség a baj tár si szel lem ápo
lá sá ra feb ru ár 22én a Vi ga dó ban tár
sas ös  sze jö ve telt ren dez. el ha tá roz ták 
to váb bá, hogy a 10es és 65ös ez re
dek volt tiszt jei má jus 31én és jún. 
1én sá tor al ja új hely ben ez red na pot 
ren dez nek. Má jus 31-én mű so ros elő-
adás és is mer ke dé si es tély, jú ni us 1én 
tá bo ri mi se az ös  szes baj tár sak rész
vé te lé vel, tisz ti és le gény sé gi együt tes 
ez red gyű lés 

 A cs. és kir. 65. gya log ez red 
em lék táb lá ja

Az új he lyi Tűz ol tó ság je len le gi 
épü le te, az egy ko ri hon véd lak ta nya, 
még em lé kez tet a vá ros va la ha volt 
moz gal mas ka to na éle té re, múlt já ra. 
A ka pun be lép ve, a lak ta nya bel ső 
fa lán, ma is lát ha tó a 65. gya log ez red 
em lék táb lá ja. Saj nos, azt egy elő re 
nem si ke rült ki de rí te ni, hogy kik, és 
mi kor he lyez ték el az em lék táb lát. 
to váb bá azt sem tud juk, hogy va jon 
ez volte az ere de ti he lye. fel ira ta sze
rint, a rakacai már vány ipar ké szí tet
te, fel te he tő leg az 1930-as évek ben. 
Ta lán egy vál lal ko zó szel le mű he lyi 
ku ta tó majd rá buk kan hat er re is.

min den eset re már az is nagy szó, 
hogy az em lék táb la az óta is meg ma
radt, em lé kez tet ve a vi lág há bo rú ra  és 
mind azon új he lyi és zemp lé ni ka to
nák ra, akik az ez red so ra i ban szol gál
tak.

Az ezred harcainak túlélői
Új hely ben

az ez red tag ja i ból em lít sük meg 
né hány ka to na ne vét, akik a há bo rú 
után Új hely ben él tek:

a 65ös ez red hi va tá sos tisz te volt, 
új hely jel leg ze tes alak ja, 
BECSKEHÁZY (BOBKÓ) SÁN DOR 
al ez re des (1883.-1942.) is. A vi lág há-
bo rú után mun kács ról köl tö zött 
új hely be, ahol ez után 20 évig élt. 

so kat tett a vá ros kö zé le té ben, ahol 
tisz te let ben és köz sze re tet ben ál lott. 

dr.  li Ge ti  la jos  tar ta lé kos eü. 
zász lós, or vos. 1915: dec. vé gén jött 
vis  sza a pót zász ló alj hoz. in nen a 
sá tor al ja új he lyi ba rakk kór ház ba 
ve zé nyel ték, ahol az ös  sze om lá sig tel
je sí tett egész ség ügyi szol gá la tot.

lipCsey ti Va Dar  tar ta lé kos 
had nagy, igaz ga tó, ta ní tó,

MOSKOVSZKY ER NŐ - fod rász-
mes ter,

POL GÁR JE NŐ - fő had nagy, 
gyógy sze rész,

steiNDler sáN Dor  tart. egy
éves ön kén tes őr ve ze tő, ke res ke dő,

VAS MENY HÉRT, vas ke res ke dő,
VasUtiCs il lés  tart. ti ze des, 

fény ké pész
Ve ress já Nos  volt hiv. tiszt he

lyet tes, tör vény ha tó sá gi út biz tos
aDler miKlÓs
a cs. és kir. 65. gya log ez red tör té

ne te elég gé fel dol go zott, de a há bo rú 
sok ar ca te kint vis  sza re ánk.  sá tor al

ja új he lyi em lé kük fel idé zé sé vel is 
hoz zá já rul ha tunk hely tör té ne tünk, és 
a vi lág há bo rú jobb meg is me ré sé hez, 
va la mint a Cen te ná ri u mi meg em lé ke
zé sek ese mé nye i hez. 

HarasztiGyörGyny.őrnaGy

Az ezred emléktáblájA Az egykori honvédlAktAnyábAn orbán józsef síremléke

65-ös jelvény
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Nem kö te le ző a hul la dék szál lí tá si 
köz szol gál ta tást kü lön igény be ven ni 
és azért dí jat fi zet ni azon gaz dál ko dó 
szer ve zet in gat lan hasz ná ló nak, akik
nek szék he lye, te lep he lye, fi ók te le pe 
azon la kó in gat lan ba ke rült be jegy zés
re, ahol tu laj do no sa, ügy ve ze tő je, 
il let ve kö ze li hoz zá tar to zó ja ter mé
sze tes sze mély ként a hul la dék szál lí tá
si köz szol gál ta tást igény be ve szi, 
an nak dí ját meg fi ze ti.

a hul la dék szál lí tá si díj fi ze tés alól a 
gaz dál ko dó szer ve zet ab ban az eset
ben von ha tó ki, ha az ál ta la ter melt 
kom mu ná lis hul la dék el fér a ter mé
sze tes sze mély ál tal meg fi ze tett díj 
sze rin ti hul la dék gyűj tő be és er re 
vo nat ko zó an leg alább t3 be so ro lá sú 
köz szol gál ta tá si dí jat meg fi ze ti, il let
ve vál lal ja meg fi zet ni. azon ter mé
sze tes sze mély, aki t3 díj nál je len leg 
ke ve seb bet fi zet, írás be li nyi lat ko zat
tal vál lal hat ja a t3 díj meg fi ze té sét.

FON TOS: A díj fi ze tés aló li ki vo-
nás hoz jegy zői iga zo lást kell be sze-
rez ni, és en nek bir to ká ban a gaz dál
ko dó szer ve zet nek kell kez de mé nyez
ni a köz szol gál ta tó fe lé a díj fi ze tés 
aló li ki vo nást. A jegy zői iga zo lás hoz 
a gaz dál ko dó szer ve zet cég ki vo na tá
nak, va la mint az érin tett cím re vo nat
ko zó an a ter mé sze tes sze mély ne vé re 
szó ló 2016. i. ne gyed éves hul la dék
szál lí tá si díj meg fi ze té sét iga zo ló 
bi zony lat (csekk szel vény, uta lá si 
bi zony lat) be mu ta tá sa szük sé ges. 

ab ban az eset ben, ha a gaz dál ko dó 
szer ve zet szék he lye vagy te lep he lye 
más gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do ná
ban, hasz ná la tá ban áll, ak kor e tény ről 
mind két szer ve zet ma gán ok irat ba 
fog lal va kö te les nyi lat koz ni, ezt kö ve
tő en ál lít ki a jegy ző iga zo lást.

azon gaz dál ko dó szer ve zet köz vet
le nül ké rel mez he ti a köz szol gál ta tó 
fe lé a díj fi ze tés aló li ki vo nást, aki 
szék he lyén a cég le ve le zé sé nek 
bo nyo lí tá sán kí vül más te vé keny sé get 
nem vé gez, to váb bá a szék hely től 
el té rő köz pon ti ügy in té zé si cím mel is 
ren del ke zik és ezt köz hi te lű do ku-
men tum mal iga zol ni is tud ja.

az iga zo lá sok be nyúj tá sá nak ha tár
ide je: 2016. áp ri lis 15., mely ha tár idő 
jog vesz tő a 2016. év te kin te té ben! 
amen  nyi ben a gaz dál ko dó szer ve zet 
ezen ha tár idő ig be nyújt ja az iga zo lást 
a köz szol gál ta tó fe lé, úgy nem ter he li 
díj fi ze té si kö te le zett ség a szer ve ze tet 
2016. i. ne gyed év re vo nat ko zó an 
sem!

A jegy zői iga zo lá sok kal kap cso la tos 
ügy in té zés 
he lye:
Pol gár mes te ri Hi va tal Fő épü let
föld szint 3. szo ba
ide je:
Hétfő-Kedd-Csütörtök: 8-16 óra, 
Szer da: 8-17 óra, Pén tek: 8-1230 óra
el ér he tő sé gek: (47) 525-135,
balazs.tibor@satoraljaujhely.hu
Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta

Felhívás gazdálkodó szervezetek
hulladékszállítási díjfizetés alóli

kivonásánakfeltételeiről

ZEMPLÉN EGYÜTT TÉRSÉGI SAKKVERSENY
Petik Rezső emlékére

Sátoraljaújhely - 2016. április 23. (szombat)

Rendező: Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre - Sakkszakosztály

Ideje: 2016. április 23.   Kezdés: 9.30 óra

Helye: Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos Művelődési Központ 
(Táncsics tér 3.)
Résztvevők:   a térség sakkozói, a sakkot szeretők ,tanulók, 
gyakorlók és művelők egyaránt, határon innen és túl.  Versenyen
gedély NEM szükséges!
Nevezési díj: 600 ft, 14 év alattiaknak 300 ft
Verseny menete: 
  14 év alattiak külön csoportban versenyeznek
 - 9 fordulós svájci rendszerben, 2x15 perces játékidővel
 - nevezés,a lenti elérhetőségeken, 
    és a helyszínen: 08.30-tól 09.15-ig
 - eredményhirdetés: kb. 15 óra
Főbíró: Kovács tamás országos versenybíró, mesterjelölt
Díjazás: 
 1-3 helyezett értékes tárgyjutalom (mindkét csoportban)
Különdíjak:   legjobb sátoraljaújhelyi
  - legjobb senior (55 év felett)
  - legjobb női játékos
   legjobb 18 év alatti
  - legjobb amatőr (nem igazolt versenyző)
   legjobb határon túli
A különdíjak kategóriánként legalább 3 fő indulása esetén kerül
nek kiosztásra!
Étkezés: egyénileg (pizza és szendvics rendelhető)
Egyéb: A változtatás jogát a rendezők fenntartják!
Érdeklődés, előnevezés: Dr. Kardos János 47/655-660 ; 
      30/2635-106 ; jkardos30@gmail.com


