
ÚJHELYI KÖRKÉP
2019.  XXVIII.  ÉVFOLYAM  8.  SZ.  AUGUSZTUS SÁTORALJAÚJHELY  VÁROS  KÖZÉLETI  LAPJA

ÚJ SZAK AZ
ÚJHELYI EGYETE-

MI KÉPZÉSEN

ÚJ MŰSZEREK AZ 
EFI-BEN

 KERÉKPÁRSÁVOK 
VÁROSSZERTE

IRODALOM
ÉS KERT

2 3 5 8

ERRE VÁRTUNK: MEGÚJUL AZ ÉSZAKI PAVILON

MIÉNK A PÁLYA!

Máló vakolat, teljesen elavult abla-
kok - hosszú ideje probléma az Er-
zsébet kórházban az Északi pavilon 
állapota. Miután a kórház többi épü-
lete sorban megújult, erre az egység-
re nem jutott forrás. Négy éve lobbi-
zik a forrásért igazgató és városve-
zető, most a polgármester többszöri 
levelezésére, kérelmére sikerült ide 
csoportosítani pályázati pénzt.

Szamosvölgyi Péter: 200 millió fo-
rint támogatást sikerült a kórház 
Északi pavilonjának megújítására 
átcsoportosítani. 70 millió forint vis 
maior támogatás, a nagyobbik ösz-
szeg 130 millió forint a kórház ener-
getikai fejlesztésére kiírt pályázat. A 
két támogatásból cserélhetik ki az 
ablakokat, szigetelik le a födémet, 
kap szigetelést, és új festést a hom-
lokzat, és a fűtési rendszert is cse-
rélik, új radiátorokat szerelnek fel a 
kórtermekbe, folyosókba, irodákba. 
Fontos ez a beruházás, hiszen hiá-
ba dolgoznak, gyógyítanak jól az itt 
dolgozó orvosok és ápolók, ha a be-
teg nem érzi magát jól az épületben. 
Télen fázik, nyáron melege van, és 
esztétikailag is rosszul nézett ki ez 
részleg. Annak ellenére éreztem ezt 
az ügyet magaménak, hogy 2013-tól 
állami kezelésbe került át a kórház, 

igaz ettől még újhelyinek érzem ma 
is. A folytatásban ezért lobbiztunk a 
járóbeteg szakrendelő hasonló mér-
tékű megújításáért is.

Az épület a 90-es években épült. El-
várható lett volna, hogy a 19. század-
ban épült régi intézményhez igazítva 
legyen a tájolása. Ez akkor nem volt 
szempont, így északi tájolással, mi-
nőségileg rossz nyílászárókkal évek 
óta nagy problémát okozott ez az 
épület a kórházban. A fűtési költség 
magas volt, mégis hidegek voltak 
a kórtermek. Saját forrásból a bel-
ső felújítás elkezdte a kórház, szint-
ről-szintre újította meg a vizesblok-
kokat, mosdókat, de a teljes épület 
rekonstrukcióra soha nem volt elég 
a spórolt pénz. A beruházás már au-
g u s z t u s -
ban elindul, 
ezért a kór-
ház mb. fő-
i g a z g a t ó -
ja Dr. Ko-
vács Lajos 
a polgár-
m e s t e r r e l 
tartott tá-
jékoztatón 
még több 
türelemre, 

empátiára kérte az orvosokat, ápoló-
kat. Több hónapig okoz majd fenn-
akadásokat a beruházás, és a fekvő-
beteg osztályok több mint fele ebben 
az épületben van. 

Dr. Kovács Lajos mb. főigazgató: 
Régen várt beruházás ez, mert hiába 
volt szinte minden évben valamilyen 
beruházás az intézménybe,aminek 
örülhettük, az Északi pavilon álla-
pota mindig problémát okozott. Ha 
csak az elmúlt öt évet nézem, közelít 
a félmilliárdhoz az ide nyert pályá-
zati pénz: volt műszerezést támogató 
forrásunk, például a laparoszkopos 
torony beszerzése, a betegbiztonság 
és higiéné fejlesztésére 68 millió fo-
rintot kaptunk, igazi siker a napele-
mes fejlesztésünk, amely műszaki ní-

vódíjat is 
kapott, és 
több mint 
25 szá-
z a l é k o s 
megtaka-
rítást ho-
zott. Ezek 
mellett az 
Északi pa-
vilon pá-
l y á z a t a i 
így vagy 

úgy, de mindig kimaradtak a támo-
gatottak közül. A következő néhány 
hónap bizonyára nem lesz könnyű az 
itt működő osztályokon, annál is in-
kább, mert a belgyógyászati és bel-
gyógyászati jellegű betegségekkel 
foglalkoznak ebben a részlegben, 
ahol nem egy-két napot van bent a 
beteg. Ezért kértem az orvosokat, 
ápolókat, hogy mindig tartsák szem 
előtt a beteg kényelmét, helyzetét, hi-
szen biztos lesznek fennakadások.  

A dolgozói értekezleten további pá-
lyázatokról is beszámoltak a veze-
tők. A rendelőintézet hasonló ener-
getikai korszerűsítésére van benyújt-
va forrásigény. 200 millió forint ér-
tékben a Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív programból érke-
zik ide a támogatás, amelyet közbe-
szerzési és egyéb hatósági feladatok 
után a gyakorlatban 2020-ban tud-
nak majd megvalósítani. Nyílászá-
rók cseréjéről, födém és homlokzat 
szigeteléséről, és megújításáról ké-
szült költségvetés erre az épületre is. 

Kassai-Balla Krisztina

Atlétika és kosárlabda pálya, meg-
újult futókör várja a sportolni vá-
gyókat a Dohány úti sportpályán, a 
gyerekek kikacsolódását pedig egy 
játszótér biztosítja. Sátoraljaújhely 
Önkormányzata a „Zöldebb és vá-
rosi funkciókban gazdagabb Sátor-
aljaújhely” című pályázati prog-
ram keretében tette rendbe a volt 
futballpálya területét. Az volt a 
cél, hogy családbarát sportkomple-
xummá váljon a Dohány úti pálya, 
melyet minden korosztály használ-
ni tud egyénileg vagy tömegsport 
rendezvényeken. 
Braun Krisztián a kivitelezést vég-
ző cég ügyvezetője elmondta: a 
beruházás legnagyobb értékét a 
futókör kialakítása jelentette. A 

rekortán burkolat 
egy 1 cm vastagsá-
gú rugalmas gumi-
felület, amely alatt 
40 cm kőágyazat és 
4 cm-es drén asz-
falt réteg található, 
amelyen átszivárog 
a víz. Már az újhelyi 
futók is nagyon vár-
ták, hogy megújul-
jon a Dohány úti pá-
lya. Piroska Krisz-

tina BSI futónagykövet szerint, a 
rekortán pálya nagyon jó az ízü-
leteknek, az izmoknak, a futó nem 
terheli meg azokat sportolás köz-
ben. Főleg a kezdőknek hasznos, 
akik most ismerkednek a futással 
és még egy rövidebb táv is meg-
terhelő lenne számukra. Különö-
sen ajánlott azok számára, akiknek 
még nincs drága cipőjük, amely-
lyel az aszfalt káros hatásait ki tud-
ják küszöbölni. A BSI futónagy-
követeinek szervezésében az újhe-
lyi futók igen egyedi programmal 
vették birtokukba a pályát. 24 órán 
át tartó futást hirdettek. A sport-
eseményhez bárki csatlakozhatott, 
így egy teljes napon át mindig volt 
futó az új pályán, összesen 115-en 

rótták a köröket. A felújításban a 
sportöltöző átépítése is szerepelt. 
Új tetőt, hőszigetelést, nyílászá-
rókat kapott az épület, benne egy 
tiszta, modern vizesblokk várja a 
futókat, akik így akár közvetlenül 
munka előtt is használhatják a pá-
lyát, és nem kell hazamenni tisztál-
kodni. 

A pálya megóvása és rendeltetés-
szerű használata érdekében térfi-
gyelő kamerákat szereltek fel, és 
készül a beléptető rendszer is. A sá-
toraljaújhelyi önkormányzatnál ki-
dolgozták a sportlétesítmény hasz-
nálati szabályzatát is. Az előírások 
szerint kerékpárral és gépjárművel 
tilos behajtani a pálya területére, 
és ügyelni kell 
a rendre és 
a tisztaságra 
is. Megszab-
ták a komple-
xum haszná-
lati díjait is. 
Évi 5000 fo-
rinttért/fő bér-
leti díj fejé-
ben naponta 
korlátlan ide-
ig használha-

tó a pálya és a vizesblokk, aki pe-
dig 10000 forintért vált bérletet jo-
gosulttá válik arra is, hogy az épü-
letben található zárható szekrénye-
ket, a zuhanyzót és az öltözőt is 
igénybe vegye. Az óvodák, általá-
nos és középiskolák a testnevelés-
órák, valamint a város intézményei 
és szervezetei tömegsport rendez-
vények lebonyolítására ingyenesen 
vehetik igénybe a megújult pályát. 
Jó hír, hogy hamarosan tovább bő-
vülnek a sportolási lehetőségek. 
Egy másik pályázati támogatás se-
gítségével idén őszig egy szabadté-
ri kondi parkot is építenek ide. 

László Mária 
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ÚJHELYI MOZAIK
INDUL AZ ÚJ EGYETEMI ÉV

Tovább bővül a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának képzése a 
Sátoraljaújhelyi Felsőoktatási Képzési Központban. A védőnő levelező 
tagozat mellett idén diplomás ápoló képzésre is jelentkezhettek helyben 
a tanulók. 154 jelentkezőből 37 hallgató nyert felvételt a két szakra. Így 
mindkét szakon elindul az oktatás szeptemberben.

ÚJ HELYEN A VESZ

Ettől az évtől egy telephelyen, a volt határőr laktanyában működik a 
Városellátó Szervezet. A város karbantartói, építői és néhány szolgáltatás 
esetében működtetői feladatokkal megbízott szervezetnek korábban 
három telephelye volt.  Az igazgatási feladatok a polgármesteri hivatalban, 
a nagyobb munkagépek és útfenntartói egységek a Thaly Kálmán utcán, 
míg a közmunka program egyes részei a Határ úton voltak. Most egy, 
Pálháza várossal közösen kezelt pályázatnak köszönhetően a régi határőr 
laktanya épületét teljes körűen fel tudták újítani, úgy, hogy az alkalmas 
minden feladatuk kiszolgálására.

BÚCSÚMISE

Július utolsó vasárnapján Gubala Róbert érdemes esperest búcsúztatták 
el a sátoraljaújhelyi Szent István főplébánia közösségének tagjai. Az 
esperest Ternyák Csaba érsek új szolgálatra helyezte el Miskolcra a 
Szent Anna plébániára. Gubala Róbert 15 évet töltött Sátoraljaújhelyen 
mint plébános, korábban négy évig káplánként szolgált. Az eltelt 19 év 
alatt nem csak a római katolikus közösség, de az egész város tisztelte és 
megszerette. Sátoraljaújhelyen Lóczi Tamás atya szolgál tovább.

KERÉKPÁRUTAK ÚJ KEZELŐJE 

Az elmúlt egy évtizedben több kilométernyi kerékpárút hálózat épült 
Zemplénben. Ezek üzemeltetését vette át a Magyar Közút Nonprofit Zrt, 
ezért azok karbantartására alkalmas gépeket vásároltak. A megyében 
szolgálatba álló téli-nyári adapterekkel felszerelt traktor a Sátoraljaújhelyi 
Üzemmérnökségéhez került. A megyében átvett 44 kilométer bicikliút 
fele az újhelyi telephely vonzáskörzetében van.

A LEGKISEBBEKET VÁRJÁK

Új helyen működik tovább a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház. Az 
intézmény az egykori óvoda épületében a Hunyadi utcában kapott helyet. 
Költözés előtt elvégezték a működéshez szükséges belső felújításokat az 
ingatlanban, úgy, hogy a kisbabákat, három év alatti gyermekeket fogadó 
intézmény alkalmas legyen egészségügyi és szolgáltatói szempontból is 
a feladatokra. A gyerekházat ezentúl az Egyesített Szociális Intézmény 
működteti.

SZTRATOSZFÉRA BALLON INDULT

Július elején egy sztratoszféra ballon repült fel a sátoraljaújhelyi 
főtérről. A magaslégköri szerkezetet a Műszaki Egyetem szakkollégistái 
készítették el, akik az UPRA projekt keretében dolgoznak. A hallgatók 
a Magyar Asztronautikai Társaság táborába érkeztek, akik középiskolás 
fiataloknak tartanak nyári találkozót minden évben, a jubileumi 25 tábort 
pedig Sátoraljaújhelyben szervezték meg. A ballon belsejében a kamerák, 
GPS jeladó mellett a város zászlója is a rakományban volt, amit fel is  
repítettek több mint 20 kilométer magasba.
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HÍREK RÖVIDEN
Elégedettek lehetnek az idei rally 
szezonnal a helyközi autósok. A 
Kurtos Róbert és Fridrik Gergő 
páros a bajnokság rally futama-
in rendre dobogós helyen ért célba 
a PRODUCTION CAR kupában. 
Júliusban Veszprémben sikerült 
első helyen végezniük. A verseny-
zőkkel mindig utazik egy szurko-
ló csapat is, közöttük a bózsvaiak, 
akik már nyolcadik alkalommal 
szervezték meg a Bózsvai Rally 
Pikniket.

Az önkormányzat ebben az esz-
tendőben is meghirdeti a „Tisz-
ta, virágos Sátoraljaújhelyért” kör-
nyezetszépítési versenyt és hoz-
zá kacsolódóan a „Tiszta utca” ak-
ciót. A Városellátó Szervezet és a 
Közterület felügyelet munkatár-
sai készítik el a fotókat az ingatla-
nokról, de ha valaki úgy gondolja, 
hogy nevezni szeretne a versenyre, 
azt a saját maga által készített fel-
vételekkel is megteheti. 

2,9 milliárd forint Európai Uni-
ós támogatás, illetve hazai for-
rás segítségével újul meg Hegy-
köz egyik legjelentősebb műemlé-
ki épülete a füzérradványi Károlyi 
- kastély. A beruházás 2018 őszén 
indult, jelenleg a felével vannak 
készen a kivitelezők. A tervek sze-
rint a helyreállítás után gazdag ki-
állítási program fogadja majd a 
vendégeket, az 1930-as éveket idé-
ző majd meg az épületben.

A városban vannak olyan épüle-
tek, amelyeknek patinás ódon fa-
lai, régi történeteket idéznek, fel-
újítás után pedig újra felhívják ma-
gukra a figyelmet. Ilyen a Bagoly-
vár, amely Néma-hegyen évtize-
dekig állt üresen, egészen addig, 
amíg egy helyi vállalkozó meglát-
ta az épület szépségét, és talált neki 
új funkciót is. A 37-es út mellett el-
haladók így újra felfigyeltek a ház-
ra, amely az írások alapján már az 
1600-as évek derekán állt, és bor-
házként szolgált. 400 év után újra 
látogatókat fogad majd az épület, 
modernebb formában, de a régi fa-
lakhoz méltó stílusban.

A Sátoraljaújhelyi Egészségfej-
lesztési Iroda műszerezettsége és 

az ezzel végzett szűréseink

A mai rohanó világban a lakosság-
nak nincs ideje szűrővizsgálatokon 
részt venni, ezért az EFI külön-
böző rendezvények keretén belül, 
munkahelyeken keresi fel a város 
és a járás lakosait és nyújt átfogú 
szűrővizsgálatokat, korszerű mű-
szerekkel: Vércukor, koleszterin, 
húgysav szint mérő, melyekkel 1 
csepp vérből határozzák meg az ér-
téket. Testösszetétel elemző moni-
tor, amivel testzsírszázalék, testtö-
meg index (BMI), zsigeri zsír szint 
(viszcerális zsírszint), vázizom-
zat tömege, nyugalmi anyagcse-
re határozható meg.  Boka-kar in-
dex (ABI) és mindkét karon vég-
zett egyidejű vérnyomásmérés-
re alkalmas készülék, ami a vég-
tagok érrendszerét méri fel, vala-
mint a 2 karon egyidejűleg mért 
háromszori vérnyomás mérés átla-
gát számolja ki, a készülék képes a 
pitvarfibrillatiot (szívritmuszavart) 

MEGELŐZÉS MÉRÉSSEL
jelezni.  Pulzoximéter, mely a vér-
ben lévő oxigéntelítettséget és pul-
zus számot is méri.  Légzésfunkció 
vizsgálat (spirometria), a vizsgálat 
alkalmas a tüdő állapotának becs-
lésére, a légzészavar eredetének 
meghatározására.  Hangvilla vizs-
gálat, mellyel a perifériás idegeket 
vizsgáljuk. 
Ezekkel a készülékekkel a szűré-
sek pontosan, gyorsan, megbízha-
tóan elvégezhetők és a vizsgálatok 
végén értékelő lapon, az eredmé-
nyek kézhez is kaphatók. Valamint 
rendelkezik az iroda demonstrá-
ló eszközökkel, melyekkel a do-
hányzás káros hatásaira szeretné 
felhívni a figyelmet, ezek: Felfúj-
ható sertéstüdő, mely szimulálja a 
„normális” mértékűen szennyezett 
levegőt belélegezését és 20 éven át 
elszívott nap egy doboz cigarettát. 
Dohányzó Zsuzsi, ami bemutatja 
egy cigaretta elszívását követően a 
tüdőben összegyűlő kátrány meny-
nyiségét. 
Azon túl, hogy a lakosság köny-
nyen hozzáférjen a szűrővizsgá-
latokhoz, célunk, hogy hamarabb 
fény derüljön az eddig nem tudott, 
ki nem mutatott problémákra, il-
letve az egészséges életmód tuda-
tos kialakítása, valamint a város és 
a járás lakosainak egészségmegőr-
zése.

Kisné Tüdős Ivett
ápoló



4 2019. XXVIII. évf. 8. sz. ÚJHELYI KÖRKÉP

BALLÓ ANDREA ÉS GER VARGA FESTŐMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSAI

KÖNYVAJÁNLÓ
Grecsó Krisztián: Vera

A Zempléni Fesztivál idei kiál-
lításprogramja egy kassai alkotó 
közösség, a Rovás Alkotócsoport 
munkássága köré épül fel. A hat 
tárlatot tartalmazó sorozat folytatja 
a 2018-ban elkezdett tematikát: a 
mai határon túli magyar képzőmű-
vészet bemutatását. A Zemplén öt 
településén, Sárospatakon, Sátor-
aljaújhelyen, Tolcsván, Tokajban 
és Szerencsen megrendezett bemu-
tatók mindegyike különlegesség a 
maga nemében. Ha pedig valaki 
veszi a fáradságot és mindegyik ki-

állítást megláto-
gatja, átfogó ké-
pet kaphat arról, 
merre tart ma az 
egyik legismer-
tebb kassai alko-
tó csoport mun-
kássága. 

Varga Ger ké-
pei jellegzetessé-
ge az egyénített 
színhasználat és 
a mozgalmasság. 

A munkái gaz-
dag érzelemvilá-
gából és fantázi-
ájából eredeztet-
hetők. Alkotásai 
szinte éltre kel-
nek a kiállítótér-
ben. A festő esz-
közrendszerét te-
kintve több tech-
nikát hív segítsé-
gül. A formai je-
gyek tekinteté-
ben az eleinte fi-

gurális hozzáállások feloldódnak 
az absztrakcióban. Színhasznála-
tát tekintve széles skálán mozog, 
kihasználva ezek kontraszthatása-
it. Ecsetkezelése lendületes, erő-
teljes gesztusértékeket mutatnak 
munkái.
Balló Andrea filozofikus alkat, 
színvilága harmonikus, érzékeny. 
Képei kompozícióját a szilárd 
szerkezet és a finom rétegzettségű 
festés jellemzi. Keresi a valóságos 
helyzeteket, az emberi állandót lí-
rával átszőve…

VARÁZSKERT

„Lehet belőled nagy ember – hadd 
legyen! –, 
de szív nélkül, szeretet nélkül iga-
zán naggyá nem leszel.” 
Benedek Elek

Mese, mese, meskete… A jól is-
mert sor gyermekkorunk mondó-
kájából, a sok csodás történetről, 
melyek varázslatosak s valóságo-
sak egyszerre. Mikor hallgatjuk 
őket, egy megszokott, érzékszerve-
inkkel könnyedén felfedezhető he-
lyen vagyunk, a földön, ahol élünk, 
mégis – arra a sietve múló néhány 
percre – sok-sok méterre, a talaj-
tól elrugaszkodva, a magaslatok-
ban szárnyalva, egy másik világba 
csöppenünk. A világba, ahol min-
dig helyreáll a rend. Ahol minden-
ki elnyeri méltó jutalmát, ahol az 

igazság és a jóság győzedelmeske-
dik a hazugság és a gonoszság fe-
lett, ahol lehetőséget kap mindenki, 
hogy jóvá tegye helytelen döntése-

it, és ahol az önzetlen szeretet se-
gítséget nyújt a rászorulónak. Ahol 
boldogok vagyunk. Hiszen megér-
kezünk az eszményi mindenségbe, 
a példavilágba, mely valójában út-
mutatóként készít fel a gyermek-
ként még előttünk álló, kalandok-
kal teli utazásra. A képzelet szige-
tével anyanyelvünk köt össze min-
ket. A magyar nyelv vezet át mind-
nyájunkat arra a partra, ahol elsa-
játíthatjuk kultúránk alapjait és vi-

selkedésmintáit, elsősorban a pél-
dás mesék észrevétlen tanításain 
keresztül. Ezért mesélni kell. Ké-
szítsük fel gyermekeinket, adjunk 
útravalót a felnőttkorra, tegyünk 
tarisznyájukba egy-két népmesét, 
fabulát, históriát, mondát, régi csa-
ládi történetet némi káprázattal a 
hamuban sült pogácsa mellé! S an-
nak okáért, hogy A Magyar Nyelv 
Múzeuma is teljesítse kötelezettsé-
gét, évről évre átvarázsolja a szép-
halmi Kazinczy-kertet a mesék bi-
rodalmává. 2019-ben nagy mese-
mondónk, Benedek Elek történeté-
vel próbálhattak szerencsét a gyer-
mekek: hallhatták Elek apó szavai-
val szőtt népmesénket, játszva gaz-
dagodhatott tudásuk és lelkületük. 
Az odaadással előkészített csalá-
di programon összefogtak család-
tagok, ismerősök, diákok, akik ön-
ként segítették a múzeum munká-
ját, hogy szívük legszebb részének 
egy szeletét ajándékozhassák a ki-
csiny emberpalántáknak.

Abauji Nikoletta
múzeumpedagógus

Az 1980-as években Szegeden fel-
cseperedő Vera a történet elején 
még csupán egy a sok 10-11 éves 
gyermek közül. Gondtalan, jó tanu-
ló, szülei szeretetét és kicsit túlzott 
óvását élvezi, és mellette van leg-
jobb barátnője is, Sári, akivel min-
dig mindent meg tudnak beszélni. 
Minden egy születésnapi ünnep-
ségen kezdődik, ahová Vera a szü-
leivel együtt érkezik. Itt ismerke-
dik meg ugyanis Józeffel, a kedves 
lengyel fiúval, akiről később kide-
rül, hogy ugyanabban az iskolában 
kezd el tanulni, csak éppen ő már 
felső tagozatos, nagy fiú.
Ám az iskolában Józef egyáltalán 
nem úgy viselkedik, mint a megis-
merkedésükkor, folyamatosan bal-
hézik, fegyelmezetlen, Verát pedig 
levegőnek nézi. Később egy bal-
esetnek köszönhetően mégis barát-
kozni kezdenek, amit Sári egyálta-
lán nem néz jó szemmel és félté-
kenységében egy súlyos családi tit-
kot zúdít barátnője nyakába. Ettől 
kezdve Vera élete fenekestül fel-
fordul, súlyos kérdések és érzések 
gyötrik, minden jó szándéka elle-

nére sorozatosan félresiklanak a 
dolgai. Hiányzik a barátsága Sári-
val, gyermeki énje még nem isme-
ri fel, hogy amit Józef iránt érez, az 
bizony az első szerelem. De a leg-
fontosabb kérdés, hogy miért titko-
lóznak a felnőttek és hová vezethet 
mindez?
Egy történet 
gyerekszem-
szögből. itt 
van Vera, aki 
11 éves, és 
élete sarok-
pontjait a csa-
ládi titkok, 
első szerel-
mek és iskolai 
kiközösítések 
jelentik. Mi-
csoda forté-
lyos félelmek 
és borzongá-
sok, amiket 
k i s k a m a s z -
ként átéltünk! 
Ma pedig az 
a borzonga-
tó, vajon a mi 

gyerekeinkben milyen kép élhet 
rólunk.
Örökös probléma, hogy a gyere-
kek nem értik meg a felnőtteket, az 
általuk elmondottakat, vagy félre-
értik őket, de visszakérdezni nem 
mernek, vagy nem tudnak. Azok-

ból az informá-
ciómorzsákból 
kell építkezniük, 
amelyeket elhin-
tenek számukra, 
és ez az elhall-
gatás, elfojtás 
csak problémá-
kat szül. De pon-
tosan ez a szű-
kített, gyerme-
ki látókör – amit 
a szerző hasz-
nált, és amely a 
regény erőssége 
– tette élethűvé 
Vera világát.
Mi az igazság, ez 
a kérdése a fő-
hősnek. Miköz-
ben neki folyton 
igazat kell mon-

dania, igyekszik is, aközben a fel-
nőttek világában egyre több dolog-
ról derül ki, hogy nem őszinte, nem 
igaz. A titkok nem csupán még fel-
fedezésre váró érzések, állapotok, 
hanem szándékosan eltitkolt, vagy 
egyenesen elhazudott információk, 
történetek. A belőlük következő fe-
szültség minden apró részét érzi és 
próbálja feldolgozni Vera. Nem-
csak megismer bizonyos dolgo-
kat, hanem megpróbálja a felnőt-
tek világát meghatározó hazugsá-
gokon is átverekedni magát. Nem 
az őt körülvevő titkok megfejtésé-
re vágyik, hanem ennél jóval töb-
bet akar, igaz ezt nem tőle magá-
tól tudjuk, kiderül a szövegből. Ve-
rán keresztül, az ő naiv, esetlen, 
önkritikus és alapvetően elfogadó 
gyermeki attitűdjén át az élet, mint 
nagy egész működését lehet és ér-
demes látni.
Grecsó új regénye a felnőtté válás 
regénye is egyben, melyben a sze-
retet egyszer hazug, máskor gyű-
lölködő, Vera szűk családjában vi-
szont mindig ugyanaz: feltétel nél-
küli.

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum - Kazinczy Ferenc Múzeum
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Újra jégen vannak a Zempléni Hi-
úzok. Július végétől ismét üzemel 
a jégcsarnok, így az edzések is el-
indultak a hazai csapat fiatal játé-
kosainak. U8-tól U14-ig heti több-
ször sportolnak a gyerekek, mellet-
te pedig teljes kihasználással megy a 
csarnok, mert akárcsak az elmúlt év-
ben, úgy most is több csapat szerve-
zett ide felkészítő tábort. Augusztus-
ban újra itt edzenek a magyar U16-
os jégkorong válogatott tagjai is. A 
bajnokságra már két edző is segí-
ti az újhelyi hoki sulisokat, Koszta 
Ákos jégkorong edző eddig Miskol-
con dolgozott.

KOSZTA ÁKOS, edző:
Kézdivásárhelyről, Erdélyből érkez-
tem. Kolozsváron végeztem a tanul-
mányaimat, tizennyolc éves koro-
mig aktívan jégkorongoztam. Szé-
kelyföldön nagy hagyománya van a 
jégkorongnak, én otthon először egy 
nyitott pályán kezdtem, ma már ott 

is jégcsarnok üzemel. Utánpótlás 
edzőként két évet dolgoztam a Mis-
kolci Jegesmedvék csapatánál, így 
jól ismerem ezt a korosztályt. 

Jelenleg 58 igazolt játékosa van a 
Zempléni Hiúzok Sportegyesület-
nek. A gyerekeket szupermini (U8), 
mini (U10) és előkészítő (U12) kor-
osztályban játszatták eddig. Torná-
kon, és az Észak-kelet Magyarorszá-
gi bajnokság C osztályában  verse-
nyeztek. A tavalyi szezonban a ki-
csik (U8) már meg is mutatták mi-
lyen az, ha egészen korán korcsolya 

kerül a gyerekek lábára, így olyan 
nagy jégkorongos múlttal rendel-
kező csapatokat győztek le a torná-
kon, mint Miskolc, vagy Hatvan. A 
követekező bajnokságban egy újabb 
korosztállyal bővülnek a Hiúzok. 
U14-ben már komoly mérkőzések-
re lehet számítani: itt már számolják 
az eredményt, a játékosok 3X20 per-
cet vannak a jégen, és minden sza-
bály a felnőtt jégkorong csapatoké-
val azonos.

SÉRA ZOLTÁN, edző:
Ez nekünk most egy szintlépés, hi-
szen az előző szezonban tapasztal-
ták meg a gyerekek, milyen az előké-
szítő korosztályban egy bajnokság, 
most az utánpótlás „C” csapatai kö-
zött leszünk újoncok. Nehéz lesz, de 
bízok a fiúkban, akik nagyon lelke-
sek, és nem szerettük volna, hogy 10 
játékosunk ne jusson versenyzéshez 
idén. Így U12-ből is fognak felját-
szani a sportolók, ami jó tapaszta-

ÚJRA JÉGEN A HIÚZOK

A Sátoraljaújhelyben közlekedőknek 
új forgalmi helyzettel kell megbarát-
kozniuk. A kereszteződések körforga-
lommá alakítása mellett a „Sátoralja-
újhely Város fenntartható közlekedés-
fejlesztése” című pályázati program 
keretében kialakították az Eurovelo 
kerékpárút városon átvezető szaka-
szát. Városszerte kerékpársávokat és 
kerékpár nyomokat felfestettek fel. 
A zárt kerékpársávot folytonos sárga, 
míg a nyitottat szaggatott fehér vo-
nal jelöli. A járművezetőknek így fo-
kozott figyelemmel kell közlekedni-
ük, betartva a kerékpársávok haszná-
latára vonatkozó KRESZ előírásokat. 
Sem a zárt, sem a nyitott kerékpársá-
von nem szabd gépjárművel megálla-
ni. A nyitott biciklisáv annyiból ked-
vezőbb az autóval közlendők számára, 

VONALAK - KERÉKPÁRRAL ÚJHELYBEN
hogy kitérés, előzés illetve irányvál-
toztatás céljából igénybe vehetik, de 
ekkor is elsőbbséget kell biztosítaniuk 
a sávban közlekedő kétkerekezőknek.  
Útkereszteződésben jobbra kanyaro-
dáskor pedig kötelesek igénybe ven-
ni ezeket a sávokat. Fokozott figyel-
met igényelnek a parkolók mellett fel-
festett kerékpársávok. Ezeknél a jár-
műből való kiszállás során nagyon kö-
rültekintőnek kell lenni, hogy az arra 
közlekedő kerékpárosoknak ne okoz-
zunk akadályt a kinyitott ajtóval. A ke-
rékpársávokat nem csak a biciklisek-
nek kell használniuk, hanem a segéd-
motorkerékpárosoknak is. A kerék-
páros sávokat csak a menetirány sze-
rinti jobb oldalon egyirányú közleke-
désre lehet igénybe venni. A nyitott 
és zárt kerékpársávok mellett kerék-

 A 2019-es magyarországi önkor-
mányzati választást 2019. október 
13-án tartják. A képviselőket és pol-
gármestereket 5 évre választják. Az 
önkormányzati választáson a me-
gyei (fővárosi) és helyi (kerületi) 
önkormányzati képviselőket, a pol-
gármestereket és a főpolgármestert, 
valamint a nemzetiségi önkormány-
zati képviselőket választják meg. A 
megyei és helyi önkormányzati vá-
lasztáson azok választhatnak, akik-
nek az adott településen/megyében 
van az állandó lakcímük. A magyar 
állampolgárság nem feltétel, de hiá-
nyában regisztrálni kellett. Nincs vá-
lasztójoga annak, akit a bíróság bűn-
cselekmény elkövetése vagy belátá-
si képesség korlátozottsága miatt ki-
zárt ebből a jogból. Szintén feltétel 
a nagykorúság (betöltött 18. életév, 
illetve 16. életév feletti házas, vagy 
elvált személy). A nemzetiségi ön-
kormányzati választáson az szavaz-
hat, aki megadott határidőig az adott 
nemzetiséghez tartozónak vallja ma-
gát.  A választáson mindazok vá-
laszthatóak, akik választójoggal ren-

delkeznek, továbbá a külföldön élő 
magyar állampolgárok is elindulhat-
nak a választáson; a helyben lakás 
nem feltétel. A magyarországi lak-
címmel rendelkező választópolgár-
ok a névjegyzékbe történő felvétel-
ükről, valamint a szavazás helyéről 
és idejéről értesítőt kapnak. A név-
jegyzék a helyi választási irodában 
(polgármesteri hivatalban) tekinthe-
tő meg. A választójoggal rendelke-
ző választópolgár szeptember 9-éig 
ajánlóíven ajánlhat jelöltet, és egy 
ember több jelöltet is ajánlhat. Az 
egyéni választókerületi jelöltet és a 
polgármester-jelöltet a helyi válasz-
tási bizottság veszi nyilvántartásba. 
A Sátoraljaújhelyi Helyi Választá-
si Iroda vezetője Dr. Rózsahegyi Fe-
renc jegyző. A HVB, és a HVI címe: 
3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

Sátoraljaújhelyen az egyéni listás 
képviselőjelölt állításához szüksé-
ges ajánlások száma: 15-17 
a polgármesterjelölt állításához 
szükséges ajánlások száma: 300
Sátoraljaújhely város megválasz-

tandó tagjainak száma: 11, 8 egyé-
ni választókerületi és 3 kompenzá-
ciós listás mandátum.
Az önkormányzati választáson a vá-
lasztópolgár személyesen szavazhat 
az értesítőn feltüntetett szavazóhe-
lyiségben, a mozgásukban korláto-
zottak mozgóurnát kérhetnek. 

Sátoraljaújhelyen egy szavazó-
kör címe változott meg: a 11. sor-
számú szavazókör új címe Kos-
suth Lajos utca 29. Ebben a szava-
zókörben már tavasszal az Euró-
pai Parlamenti választásokkor is 
a Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség-
ben tudták leadni voksaikat az ál-
lampolgárok.

Aki 2019. június 26-ig tartózkodási 
helyet létesített, és annak érvényes-
sége legalább a szavazás napjáig 
tart, október 9-ig átjelentkezhet, és 
a tartózkodási helyén szavazhat. A 
nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők választásában az vehet részt, aki 
kérte nemzetiségi névjegyzékbe vé-
telét. Ezt szeptember 27-ig lehet be-

páros nyomokkal is találkozhatnak az 
újhelyben közlekedők. Ezek jelölése 
sárga színű kerékpárt és a menet irányt 
jelölő felfestés. Ez egy javasolt közle-
kedési útvonal a bicikliseknek, hiszen 

a KRESZ szerint a kerékpárosoknak a 
menetirány szerinti jobb oldalon az út-
test széléhez közelítve kell közleked-
niük.

László Mária

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019
nyújtani, az érintettek a nemzetiségi 
névjegyzékbe történt felvételükről is 
értesítőt kapnak. A nemzetiségi név-
jegyzékben szereplő választópol-
gár szeptember 10-ig ajánlhat listát, 
egy választópolgár akár többet is. 
Szavazni a nemzetiségi választáson 
személyesen, az értesítőn feltünte-
tett szavazóhelyiségben lehet. A vá-
lasztási értesítőket augusztus 23-ig 
postázzák ki a választópolgároknak. 
Mind a helyi mind a nemzetiségi 
önkormányzati választási névjegy-
zék alapján. Határidők tekintetében 
a valasztas.hu oldalon érdemes tájé-
kozódni mindenkinek. Jelöltek, je-
lölő szervezeteknek és választópol-
gároknak egyaránt.  A jelölteknek és 
jelölő szervezeteknek a következő 
fontos dátum 09.09. Az egyéni lis-
tás és az egyéni választókerületi je-
löltet, a polgármester-jelöltet és a fő-
polgármester-jelöltet is eddig, szep-
tember 9-én 16 óráig kell bejelente-
ni. A kompenzációs listát, a fővárosi 
kompenzációs listát és a megyei lis-
tát pedig legkésőbb szeptember 10-
én 16 óráig kell bejelenteni.

KBK
Forrás: valasztas.hu

lás lesz mindenkinek. Ennyi jégidő-
vel nem lesz gond, és Ákossal maga-
sabb szintű edzőmunkát tudunk ne-
künk biztosítani. 
Szeptembertől újra toborozni is sze-
retnének a Zempléni Hiúzokhoz, az 
óvodásoknak külön foglalkozáso-
kat szeretnének indítani, hogy ne le-
gyen olyan gyerek, a városban, aki-
nek legalább egyszer ne lett volna 
korcsolya a lábán. Szabadidős kor-
csolyázásra a sok pályafoglalás mi-
att nyáron nem tudnak időt biztosí-
tani, de jó hír a jeges sportok ked-
velőinek, hogy egy újabb téli sport 
kerülhet be a kínálatba. Ez pedig a 
curling. A csúszókorong, vagy jégte-
ke szabályainak megfelelő pályafes-
tésre is volt gondjuk a jégcsarnok-
ban, a Magyar Curling Szövetség 
pedig biztosítja az eszközöket. Így 
aki szeretné ezt a stratégiai csapatjá-
tékot is kipróbálhatja hamarosan. A 
tervekről bővebben szeptemberben 
írunk majd.         KBK
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Vannak napok, amikor szívesen vesz-
szük, ha valami apróság kizökkent 
bennünket a szürke hétköznapok-
ból. Egy szép rajz, vagy egy kelle-
mes történet, esetleg együtt a ket-
tő. Erre is kiválóan alkalmas Farkas 
Fruzsina Facebook és Instragram 
oldala, ahová időről időre felte-
szi saját világának történeteit. Eb-
ben babakocsit tologató mókus, bi-
cikliző lemur, vagy teadélutánra ké-
szülő macskahölgy is lehet. Állatok, 
akik nem mindennapi kalandokat él-
nek meg. A fiatal újhelyi lány rövid 
kitérő után gyorsan rátalált arra, 
amit igazán szeret. Miután az ELTE 
pszichológus szakán lediplomázott, 
egy utazásnak köszönhetően bátrab-
ban kezdett hozzá az önmegvalósí-
táshoz. A föld túloldalán Ausztráliá-
ban kezdett el illusztrátorként, rajzo-
lóként dolgozni. Alkotásai egy része 
Manard néven elérhetők saját etsy 
shopjában, weboldalán pedig kira-
katrajzolóként, arculattervezőként is 
bemutatkozik. 

Hogyan lett egy hobbiból, megvaló-
sított álom?

Farkas Fru: Mindig is része volt 
az életemnek a rajzolás. Az a faj-
ta kislány voltam, aki egy egész na-
pig képes volt egyedül rajzolni, fes-
teni. Anyukámmal, nagymamám-
mal, testvéremmel mindig csinál-
tunk valamit. Az, hogy valaki jól raj-
zol alap a családban, így nekem ez 
nem volt különös. A nagymamám 
például olajfestményeket készít, ez 
számomra meghatározó volt. Min-
dig éreztem késztetést arra, hogy 
foglalkozzak a művészettel, de soha 
nem gondoltam azt, hogy ez másnak 
is tetszeni fog. Mindig azt hittem a 
művészeti iskolákban csak a tökéle-
tes lehet jó, ezért is mentem pszicho-
lógusnak. Az már egy kézzel fogha-
tó szakma, amit ma is szeretek, de a 
rajzolást, alkotást jobban. Amikor a 
páromnak köszönhetően Ausztráli-
ába költöztünk lett egy csomó sza-
badidőm, magamra tudtam figyel-
ni, nem befolyásolt senki. Bátrabban 
kezdtem el foglalkozni azzal, amit 
szeretek, a barátom is támogatott, és 
ott sokkal több pozitív visszacsato-
lást kaptam.

Miért pont állatok, olyanok, akik 
emberi tulajdonságokkal vannak fel-
ruházva?

FF: Én már kiskoromban is arról 
fantáziáltam, hogy a cicáimnak, álla-
taimnak van egy saját titkos életük. 
Szerettem volna betekinteni ebbe a 
világba, és a művészetemmel sze-
rettem volna nyitni egy portált, a mi 
világunk és az ő világuk közé. Le-
gyünk mi is részesei azoknak a ka-
landoknak, amit átélnek.

A bolt, amit üzemeltetsz is nagyon 
egyedi. Honnan jöttek ezek az agyag 
tárgyak?

FF: Mielőtt kiköltöztünk Ausztráli-
ába szerettem volna meglepni vala-
mi egyedi ajándékkal a barátaimat. 
Előtte találtam rá a levegőn szára-
dó agyagra, készítettem nekik egy-
egy tálat, amire ha ránéznek, én ju-
tok eszükbe. Mindenkinek nagyon 
tetszett az ajándék, de alig hitték el, 
hogy én készítettem. Előtte én nem 
nagyon mutattam meg senkinek a 
rajzaimat, kézműves tárgyaimat.

Fruzsina vízfestékkel raj-
zol, majd digitális techniká-
val formálja tovább rajzait. 
Alakjai matricák, kitűzők, és 
agyag tálkák formájában is 
megtalálhatók. Rajzait egy-
egy különleges történet kísé-
retében osztja meg a közös-
ségi oldalán.  Tehetségégére, 
és egyediségére így gyorsan 
felfigyeltek, és az internetnek 
köszönhetően valóban a vi-
lág számos pontjáról kap 
visszajelzéseket, sőt megren-
deléseket is. Hazautazása 
előtt néhány héttel nyílt meg 
az első önálló kiállítása Syd-
neyben.

 FF: Egy nagyon különleges 
helyen volt kiállításom oda-
kint. A Stick n Stone a hét-
köznapokban egy kertészet, 
de tulajdonosai nagyon kre-

atív, és művészettámogató hölgyek. 
Ők vállalkozásuk kezdetén elhatá-
rozták, hogy egy kiállítótérrel segí-
tik a tehetséges nőket. Galériájuk-
ba hívtak meg egy kiállításra, mert 
nagyon tetszettek nekik a munkáim. 
Nagyon sok bíztatást kaptam tőlük, 
és a galériába látogatóktól is.

Úgy tudom, hogy egyik álmod, is tel-
jesült. Egy könyvben is megjelentek 
a rajzaid.

FF: Igen, egy Chicagóban élő édes-
anya keresett meg, hogy legyek az 
illusztrátora az első könyvének. 
Lindsay Rosasco a versét a gyer-
mekeinek írta, arról a küzdelem-
ről, amely megelőzte születésüket. 
Nagyon tetszett a vers mondaniva-
lója, így gyorsan el is vállaltam a 
megbízatást, mert egyből megjelen-
tek a képek a fejembe, hogy mi ille-
ne a vershez. így már meg is jelent a 
könyv Amerikában benne 12 illuszt-
rációmmal. 

Milyen magyarként Ausztráliában 
élni, és mennyire mutatkozik meg 
munkáidban, hogy magyar vagy?

FF: Nagyon szeretek Sydneyben 
lakni. Nagyon befogadók ott az em-
berek, és kedvesek, nem csak a mű-
vészvilág, de a hétköznapi életben 

is. Azt, hogy magyar vagyok, és sá-
toraljaújhelyi büszkén vállalom, sőt 
készítettem egy sorozatot Budapest-
ről képeslap formájában, a 19. szá-
zadi város hangulatát idézik ezek a 
képek. Nincs kizárva, hogy egy új-
helyi sorozatot is megálmodok.

Ha már álmok, mi a következő cé-
lod?

F F : Egy 
k ö n y v il-
lusztráci-
ója ide- ha-
za, ami- re 

van is 

NEM MINDENNAPI VILÁG
esélyem, mert már meg keresett egy 
hazai kiadó is, hogy szeretnének ve-
lem dolgozni. Saját küldetésem egy 
falfestést készíteni valahová, egy is-
kolába, egy kórházba, ahol a rajza-
immal megnyugtathatok egy kis-
gyereket, aki elgondolkodik a tör-
téneten, amit felfestek oda. Szeret-
nék még sokat fejlődni, tanulni, kí-
sérletezni a technikával, és folytatni 
mindezt, amit  nagyon szeretek…

KBK 

Fotó, illusztráció: Farkas Fru 
Informacio: www. frufarkas.com
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Sátoraljaújhely turisztikai célú fej-
lesztései között eddig a legtöbb 
hírt egy még meg sem valósult att-
rakció kapta. A Szár-hegy és a Vár-
hegy közé tervezett függőhíd ügye 
már a hozzá rendelt forrás kihirde-
tésekor élvezte az országos sajtó 
figyelmét. A projekt Tokajt, a Fel-
ső-Tiszát és a Nyírséget együtte-
sen kezelő 101 milliárdos turisz-
tikai fejlesztési programba került 
be két évvel ezelőtt, Sátoraljaúj-
hely ebből 2,5 milliárd forintot ka-
pott fejlesztésre. Az emberek kö-
zött csak „üveghídként” emlegetett 
létesítményt különlegessége, hogy 
700 méter hosszan köztes tartópil-
lérek nélkül húzódna a két újhelyi 
hegy között. A kilátást a 1,20 mé-
ter széles hídon, négy helyen ké-
toldalt egyenként 60-60 centis ki-
szélesedés biztosítaná, amely átlát-
szó felületével biztosítaná a kilá-
tást. A pályázatot a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség kezeli, ők írták ki 
és készítették el az engedélyezési 
és építési terveket is. Ez év elejére 
el is készültek a tervek. Miközben 
az önkormányzat további pályáza-
tokkal támogatta a helyi turizmust 
– látogatóközpont épül a Várhegy-
re, tovább folytatódik az Újhelyi 
Vár feltárása, új panorámás kilátó 
épül a Magashegyre stb, a tervekre 
a Magyar Turisztikai ügynökség is 
megkapta az engedélyt. A beruhá-
zás elindulását egy per akadályozta 
meg. A hídépítés ellen 2019 már-
ciusában egy perközösség alakult, 
akik a sátoraljaújhelyi kötélhíd 

építését engedélyező határozattal 
szemben éltek keresettel, kérve az 
építési engedély elutasítását. A ke-
reseti kérelem szerint a Sátoralja-
újhelyen létesítendő kötélhíd épí-
tését engedélyező határozat jog-
ellenes, mert a hatóság nem vizs-
gálta azt a körülményt, hogy a híd-
pálya lakóingatlanok fölött, illet-
ve mellett haladna el. Másodsor-
ban hivatkoztak arra, hogy a ható-
ságok jogellenesen jártak el azzal, 
hogy a hatósági eljárás egyes moz-
zanatairól nem szerzett valameny-
nyi érintett tudomást, ezáltal meg-
fosztva őket jogaik gyakorlásáról. 
A felperesek továbbá kifogásolták 
a hídfők építési helyének védett ré-
gészeti lelőhely státuszát. Az ügy-
ben a Miskolci Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság az eljáró ható-
ság. Szamosvölgyi Péter polgár-
mester a Zemplén Televízió Első 
kézből című műsorában adott tájé-
koztatást a hídépítés jelenlegi hely-
zetéről.  
„A felperesek először a Megyei 
Kormányhivatalnak nyújtottak be 
fellebbezést közigazgatási határo-
zat ellen. Első és másodfokon is el-
utasították a fellebbezést.  Ez után 
a felperesek további jogorvoslat-
ért, a Munkaügyi és Közigazgatá-
si bírósághoz fordultak. Március-
tól annyi történt, hogy egy új bíró 
vette át az ügyet, aki új szakértőt 
rendelt ki. Annyit tudunk, hogy már 
volt egy helyszíni bejárás. Az ön-
kormányzat és a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség, aki a terveket meg-

rendelte és kifizette, eleget tesz a 
bírósági eljárás során felmerülő 
feladatoknak. Amennyiben eldön-
tető kérdésként tesszük fel, hogy 
lesz-e híd vagy nem lesz? Akkor, 
két válasz lehetséges, amennyiben 
helyben hagyják az építési terve-
ket, és az építési engedélyt, akkor 
lesz. Lehet mindezek mellett meg-
határoznak valamilyen ellentéte-

Európa a leghosszabb gyalogos függőhídja Svájcban található. Az Eu-
rópa híd Randában épült, 494 méter hosszú és Zermatt falut köti össze 
Grächen -nel, egy turistaúton. 
A világ leghosszabb üveghídja Kínában található. A 488 méter hosszú 
üvegpadlójú gyalogos függőhíd két meredek szikla között feszül, 218 
méteres (66 emeletnyi) magasságban átívelve egy szakadék fölött.
A sátoraljaújhelyi függőhíd nem üvegből épül, de a hosszával minden-
képpen a legek közé sorolhatnák. Az attrakció miatt plusz egy millió lá-
togatóval számoltak a pályázat során.

FÜGGŐBEN
lezést a felpereseknek.  A bíróság 
dönthet úgy is, hogy helyt ad a jog-
orvoslati kérelemnek, és azt mond-
ja, ez itt ilyen formában nem épül-
het meg”.  

KBK
Információ: miskolcitorvenyszek.

birosag.hu
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