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40 éve:

1974.november 11-én született Leonardo DiCaprio,
kétszeres Golden Globe-díjas és négyszer Oscar-díjra jelölt
amerikai színész

Mátét segítik
Összefogás a gyógyulásért

Kápolna avatás Rotary támogatással
ÚJ helyen és teljesen felújított,
berendezett ökomenikus kápolna átadására került sor a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban
november 13-án.
Az ünnepségen a támogatók
mellett a kórház teljes vezetése
és a történelmi egyházak képviselõi is jelen voltak.
A gyógyító intézményben, mint
minden kórházban a történelmi
egyházi felekezetek jelen vannak,
segítik a betegek lelki gondozását, többek között szentmisék illetve istentiszteletek megtartásával is. A kórház rekonstrukciója
során a történelmi egyházak azzal a tiszteletteljes kéréssel fordultak a helyi Rotary Clubhoz,
hogy a szombatonként történõ
istentiszteletek helyéül szolgáló
új kápolna méltó kialakításában,
erejükhöz mérten próbáljanak
segítséget nyújtani.
A club „a cselekvõ humanizmus”
vezérelve alapján támogatja a kiválasztott célcsoportjait, intézményeit.
A projekt ez év áprilisában in-

dult. A Club tagjai személyesen
is meggyõzõdtek a kórház által
biztosított helyiség állapotáról.
Véleményük alapján a klubtagság egységesen döntött arról,
hogy a rendelkezésre álló szerény
eszközökkel, a Club helyi kapcsolatainak igénybevételével segít a
kápolna tárgyi feltételeinek kialakításában: higiénikusan tisztítható szövetû székek, szõnyegpadló, függöny beszerzésével.
A közel 300.000.- Ft értékû támogatás a Club és partnerei, a Certa
Kft., Continental Dohányipari
Zrt. és a Weinberg’93 Kft. hozzájárulása révén valósult meg.
A kápolna nekik köszönhetõen,
méltó módon fogadhatja a leki
békére vágyókat.

 KARÁCSONYKOR már szállíthatja elsõ utasait a Magas-hegy
és a Szár-hegy között megépülõ zártkabinos felvonó. A két hegycsúcs közötti - 1036 méteres -, távolságot tíz perc alatt teszi
meg majd a drótkötél-pályán közlekedõ, két, egyenként hat személyes, panorámás, automata ajtóval rendelkezõ zárt kabin.
A másik attrakció, az extrém
kihívásokat kedvelõknek szóló drótköteles átcsúszó már
elkészült a két hegy között.

Hírsáv



ÁTADTÁK november 3-án az elsõ
Közbiztonsági Pontot Sátoraljaújhelyen.
Az önkormányzat által bérelt,
Móricz Zsigmond 10.szám alatti
épületben a rendõrök, polgárõrök,
közterület-felügyelõk, a NAV munkatársai illetve a katasztrófavédelem szakemberei lesznek elérhetõek bárki számára. Az iroda
létrehozásával a közbiztonság

megerõsítését, a rendvédelmi
szervek együttmûködésének segítését is célozza az önkormányzat.
ÁLLAMPAPÍR értékesítési pontot nyitott Sátoraljaújhelyen a Magyar Államkincstár.
Az új irodában az állam által kibocsátott, különbözõ kamatozású, rövid- és hosszúlejáratú köt-

HELYI

KRÓNIKA
Sátoraljaújhelyben, Sárospatakon, a Hegyközben és a
Bodrogközben havonta megjelenô közéleti magazin
2014. NOVEMBER 20.

Minden jobban benne van.
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KRISTÁLY MÁTÉ, a sárospataki
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elsõ osztályos, súlyosan beteg kisdiákjának gyógyulásához,
a szülõk anyagi terheinek csökkentéséhez kívánnak hozzájárulni az „ÖSSZEFOGÁS A GYÓGYULÁSÉRT” címû jótékonysági
eseménnyel a szervezõk.
A Makovecz téren november 22én lezajló eseményen rallys autóversenyzõk, quadosok, az olimpiai strandfoci válogatott néhány
tagja, motorosok, cross motorosok és még sok minden más is lesz

a nemes célt szolgálva.
Mazsorett- és modell bemutató,
autós show, rendõrségi és tûzoltó bemutató, gyermekeknek
kreatív kuckó, íjászat és fegyvermustra, egészségügyi szûrés, „élményautózás”, autós felvonulás,
valamint zenés színpadi produkciók, koncertek is várja az érdeklõdõket és mindazokat, akik segíteni szeretnének. A kihelyezett
becsületkasszákhoz járulva lehet
adományokkal segíteni a kisfiú
mielõbbi gyógyulását, a szülõk
terheinek csökkentését.

Közel kétharmad vallásos
TÖBBSÉGBEN a katolikusok,
majdnem annyi református,
mint Sárospatakon és több ezren nem válaszoltak – így foglalható össze a 2011.évi népszámlálás eredménye alapján Sátoraljaújhely lakosságának vallási
összetétele.
A 2011.évi népszámlálás alkalmával felmérték a települések vallási összetételét is.
Sátoraljaújhelyben az önbevallás
és kérdezõ-biztosok által felvett
lakossági válaszok alapján a következõ vallási összetételt rögzítették három éve, 2011.októberében.
A 15.783 fõ összes válaszadó közül legtöbben a katolikusok
(6940 fõ) vannak, közülük a ró-

mai katolikusok: 5059 fõvel, a
görög katolikusok pedig 1880
fõvel képviselik magukat. A városban majdnem ugyanannyi
református él, mint a szomszédos és református hagyományaira büszke Sárospatakon (3154
fõ): Újhelyben összesen 3055 fõ
református vallású ember él.
Mellettük 36 evangélikus, 273
magát más vallási felekezethez
tartozónak valló, 1827 nem vallásos, és 85 ateista van.
A városban a népszámlálás adatai alapján 11 fõ ortodox keresztény és - a város történelmét ismerve -, mindössze 5 izraelita
vallású polgár él.
A kérdésre 3551 újhelyi állampolgár nem kívánt válaszolni.

vényeket lehet jegyezni. A befolyt
bevételbõl az állam a közfeladatok ellátását finanszírozza.

ISMÉT 2000,- forintos ajándékutalványt biztosít a 70.életévüket december 31-ig betöltõ újhelyi lakosoknak Sátoraljaújhely
Város Önkormányzata.
A kiosztásra kerülõ karácsonyi
ajándékutalványok, a nyilvántartott, ez év végéig 70.életévüket
betöltõ 1790 lakos részére
összesen 3 millió 580 ezer forintba kerülnek.

A VÁROS Napján, ünnepélyes
keretek között adták át a sátoraljaújhelyi önkormányzat által
odaítélt Boda Pál Sport Díjat és
a Közmegbecsülés Díját. Elõbbit
Búzás László, utóbbit Berencsi
Sándor vehette át.
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