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MINDENT A REZSICSÖKKENTÉSRŐL

Sátoraljaújhelyen 1217 háztartásból érkezett be fűtéstámogatási kérelem 2018. október 15-ig. A támogatás azoknak jár, akik téli rezsicsökkentésben korábban nem
Az erősport nagyágyúi között részesültek, mert vezetékes gázszerepelt a hegyközi fiatalem- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyaber Blaskó Szabolcs. A tehetséges got használnak. A téli rezsicsöksportoló novemberben Jakutföldön kentés végrehajtását kormányhaszerepelt a bothúzó magyar válo- tározat szabályozza, így a 12 ezer
gatott tagjaként a III. Bothúzó Vi- forintos egyszeri támogatást kizálágbajnokságon, ahol szupernehéz- rólag természetben oszthatják ki
súlyban ezüstérmes lett. Az év vé- az önkormányzatok. SátoraljaújheAz elmúlt év végén Portugáliában gét Páros Kamionhúzó Bajnokság- lyen a polgármesteri hivatal Szertöltötte szakmai gyakorlatát hat gal zárta Szabolcs, ahol Csibárk vezési és Szociális Osztályának
diák a Georgikon Görögkatolikus Zoltánnal közösen bajnokok let- munkatársai az ügyféltérben adSzakgimnázium Szakközépiskola tek. 28 tonnás teherautót húztak ják át azokat a támogatási szerzőés Kollégiumból. A diákokat egy el ketten. A jó szereplésének kö- déseket, amelyek az általuk korábészak-portugáliai város hasonló szönhetően Szabolcs több magyar ban bejelölt fűtőanyagra beválthaképzési profilú iskolája fogadta. A társával együtt meghívást kapott tók. A szerződésben fa, szén, briportugál városban Mirandellában Ohio-ba az Arnold Sport Classik kett és palackos gáz töltésére allévő iskolában a gépész tanu- Fesztiválra, ahol az erősport legna- kalmas utalvány között választhattak a városban élők. A legtöblók traktorokat, olivabogyó szü- gyobbjaival versenyezhet.
ben a tűzifa támogatást kérték, de
retelő gépeket javítottak, az
élelmiszertechnikus lányok pedig Bált szervezett az OREMUS mindenkinek lehetősége van arra,
sajtot készítettek az ott töltött na- Alapítvány is. Ez a szervezet a hogy egy alkalommal változtaspok alatt.
Georgikon Görögkatolikus Mező- son a leadott igényén. Az önkorgazdasági Szakgimnázium, Szak- mányzat először brikettben tudja
2018-ban több mint öt milliárd fo- középiskola segítésére jött létre, átadni a fűtéstámogatási járandórint árbevételt ért el a sátoraljaúj- alapítói az iskolai egykori diák- ságot. Ehhez külön szerződést köhelyi Certa Kft. A gépipari vállalat jai. Az intézmény számos fenntar- töttek egy vállalkozóval, akiktől
sikeres évet tudhat a háta mögött, tót váltáson van túl, de az alapít- átvehetők a brikettek, illetve a váami annak is köszönhető, hogy vány nem változtatott eredeti cél- ros több pontján, és a csatolt telemegrendeléseinél nem csak az au- ján, amely a középfokú szakképzés püléseken külön átvevő pontokat is
tóipari cégekre támaszkodtak, de segítségét emelte ki feladatként. A kialakítanak. A szállítási költségek
más világcégeknek is tudtak alkat- mezőgazdasági iskola tanulói máig fedezésére a város saját költségverészeket gyártani. A közel négy- sok támogatást kapnak az alapít- tésből további ezer forinttal megtoldja a támogatást. Így a támogaszáz főt foglalkoztató cégnél to- ványtól.
tási szerződésben 12 ezer helyett,
A Balassi a Pipa és a Mártírok utcai bérlakások felújítását kezdte
el a sátoraljaújhelyi önkormányzat. Mindhárom társasház a 2000es évek elején épült, az akkori műanyag nyílászárók már megérettek a cserére. A város igyekszik saját lakóházaiban az állagmegóvásra, mert a bérlakás állományukban
a jobban felszerelt, jó állapotú lakásokat tudják a legjobban hasznosítani.
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vább létszám bővítést nem terveznek, de a megnövekedett igényekhez alkalmazkodva új csarnok építését igen.

13 ezer forintot kapnak az igénylők. Akik korábban már átvették az
utalványokat, azoknak külön utalványon adják ezt az összeget. Február 18-án megkezdődött a járandóságok kiosztása. Brikettből 15
csomag, fából 10 zsák tüzelőt vihetnek haza a korábbi rezsicsökkentéséből kimaradtak. Az osztási pontokat a településrészeken
Károlyfalván, Rudabányácskán és
Széphalomban, valamint Sátoraljaújhelyen a Honvéd utcában, a zöldség piacnál és a Balassi utcai lakótömb melletti területeken jelölték
ki. Utcánként besorolva jelezték
az igénylőknek hol, és mikor tudják átvenni a fűtőanyagokat. Aki
az adott időpontban nem tudja onnan elszállítani azt, úgy pótidőpontban a Rákóczi utcai KertészBarkács Szaküzletben kapja meg
brikett csomagokat, vagy a bezsákolt fát. Az időpontokról, helyszínekről a Városháza aulájában kihelyezett hirdetőn, a város és a
Zemplén Televízió honlapján lehet
tájékozódni.

ÚJHELYI LÁNY MICHIGANBEN
Ha megkérdezel egy cserediákot,
hogy milyen érzés ezt átélni, mit
is jelent cserediáknak lenni, vagy,
hogy egyáltalán meséljenek az élményeikről, nagyon sok különböző választ kapnál, hiszen ez mindenkinél nagyon eltérő. Szeretném az én élményeimet megosztani most. A Rotary Ifjúsági Csereprogram keretein kerültem ki, ami
egy széles körben elterjedt csereprogram. Múlt év októberében adtam be a jelentkezésemet, amit november körül elfogadtak, és ezek
után különböző interjúkon kellett
átesnem, majd februárban bejelen-

tették, hogy melyik országba megyek. Természetesen nagyon örültem Amerikának, hiszen ezt az országot jelöltem meg elsőnek. Ez az
egész úgy működik, hogy megjelölsz három országot, ahova menni
szeretnél, és törekednek ezek közül adni neked valamelyiket, bár
ez nem mindig sikerül. Szóval, júniusban beszereztem a vízumomat,
ami egy kész procedúra volt, majd
megvettük a repülőjegyet, és augusztus 20-án elindultam életem
nagy kalandjára. Nagyon izgatott
voltam, egyszerűen leírhatatlan az
az érzés, amikor leszállsz a gépről, és először beleszagolsz
az amerikai levegőbe. Egy
2000 fős kis városban élek,
Michigan államban. Az első
nagy különbség, amit észrevettem, hogy Magyarországon ez egy falunak számítana, itt viszont egy kisváros
könyvtárral, kórházzal, közép-és általános iskolával,
éttermekkel, és más egyéb
létesítményekkel,
amelyek itthon nem találhatóak meg egy 2000 fős településen. Számomra Amerika teljesen olyan, mint amilyennek képzeltem. Az emberek kedvesek, a kocsik és
házak nagyok, és újra töltheted az italodat ingyen az
éttermekben. Az emberek

itt nagyon kedvesek, megkérdezik, hogy vagy, segítőkészek és figyelmesek. Az iskolarendszer nagyon más, mint otthon. Először is,
nem osztályok vannak, hanem évfolyamok vannak. Összeválogathatod az óráidat, hogy mit szeretnél tanulni, ezért nem biztos, hogy
minden órád az ugyanazokkal az
emberekkel van, sőt lehet nem is
egy évfolyamban vagy velük. Én
végzősnek évfolyamba járok, hogy
részt vehessek a nekik szervezett
eseményeken, mint a prom (bál),
ballagás vagy a végzős túrák. Minden nap 7 órám van, 50-55 percesek, és ugyanaz a 7 óra minden
nap. Nekem ez is nagyon meglepő volt. A jelenlegi családom nagyon aranyos, a legcukibb emberek a világon, aminek nagyon örülök. Anyuka, apuka, egy 15 és egy
22 éves lány, 4 kutyával. (Igen,
minden amerikai a házban
tartja a kutyát,
és kezdem úgy
érezni, hogy
ez nem csak
egy sztereotípia.) Alapjáraton 3 családban élhetnék,
akik 3-4 havonta fogadnak be, de mert
ez egy kis vá-

ros, és nincs annyi befogadó család, így decemberben kiköltöztem az elsőtől, most a másodiknál lakok, és velük maradok egészen júliusig. Összefoglalva, úgy
érzem életem legnagyobb élményét kaptam ezzel a lehetőséggel,
és teljesen kétségbe vagyok esve,
hogy már is ennyi idő eltelt. Persze, hogy vannak nehézségek, hiszen mindenhol vannak, de ha van
valami, amit megtanultam ez idő
alatt az az, hogy mindent meg lehet oldani. Ezt szó szerint így gondolom. Nagyon sok mindent meg
lehet beszélni, vagy elintézni, és
ha olyan szituációval találod szembe magad, amin nem tudsz változtatni, még mindig van egy valami,
amin igen, ez pedig a saját hozzáállásod!
Plébán Orsolya
Rotary Club Sátoraljaújhely

