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Közélet
Családok

a középpontban
Nem lenne könnyû a lelépési

pénzbõl beköltözõknek
EGYHANGÚAN fogadta el Sátor-
aljaújhely önkormányzata azt a
rendeletet, amely a városba
máshonnan „lelépési pénzzel”
beköltözni szándékozókra vo-
natkozik.
Mint ismeretes, a miskolci köz-
gyûlés május 8-án többségi sza-
vazattal úgy határozott, hogy
azok, akik elhagyják a város nyo-
mortelepein tartós lakhatásra,
gyermeknevelésre alkalmatlan
önkormányzati lakásukat, “lelé-
pésként” kétmillió forintot kap-
nak. Ennek az a kritériuma, hogy
más településen vásároljanak
magasabb komfortfokozatú in-
gatlant.
A július 10-én elfogadott és a
„más önkormányzat által elköl-
tözés céljából nyújtott pénzbeli
térítés helyi intézkedéseirõl” cí-
met viselõ rendelet célja, hogy
más önkormányzat által nyújtott
támogatásban részesülõ szemé-
lyek ne részesüljenek elõnyben
Sátoraljaújhely közigazgatási te-
rületén az évek óta életvitelsze-
rûen élõ személyekkel szemben
abban az esetben, ha nevezettek

városunkban kívánnak letele-
pedni, illetve telepedtek le.
A rendelet hatálya kiterjed azok-
ra a személyekre, és velük együtt
lakó közeli hozzátartozókra, akik
más önkormányzat támogatásá-
val pénzbeli térítésével vásárol-
nak Sátoraljaújhely város köz-
igazgatási területén lakhatás cél-
jára szolgáló ingatlant.
Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata és intézményei, ezen
személyek részére nem biztosít
önkormányzati támogatást - la-
káshoz jutás helyi támogatását,
lakóépületek felújításához nyúj-
tandó önkormányzati támoga-
tást, és a fiatalok életkezdési tá-
mogatását -, önkormányzati se-
gélyt és adósságkezelési szolgál-
tatást.
Az ilyen személyek a közfoglal-
koztatásban nem részesíthetõk
elõnyben és nem vásárolhatnak
önkormányzati tulajdonban lévõ
ingatlant, nem szerezhetik meg
önkormányzati lakás bérleti jo-
gát.
A rendelet július 15-tõl lépett
hatályba.

A 23 éve létrejött Franeker-Sá-
toraljaújhely Baráti Társaság
ezévi kiemelt programja lesz a
holland testvérvárosi delegáció
fogadása augusztus 17-23. kö-
zött Sátoraljaújhelyben.
„-Az elnökség által összeállított
program - az egyesület alapcél-
kitûzéseibõl kiindulva - kapcso-
lódik ahhoz a kezdeményezés-
hez, mely szerint május 15-ét az
ENSZ a Családok Nemzetközi
Napjává nyilvánította. Ebbõl az
alkalomból az EU Családszerve-
zeteinek Szövetsége (COFACE)
kihirdette, hogy a 2014-es évet a
család és a munka összehango-
lásának, a családi gazdálkodás-
nak kívánja szentelni. A nemzet-
közi program megfogalmazói
szerint „2014 az Egyesült Nem-
zetek Szövetsége által megren-
dezett Nemzetközi Családév 20.
évfordulója. A családok 2014-es
ünneplése alkalmat ad a csalá-
dok jelentõs szerepének elisme-
résére Európa-szerte.
Ez az év rendkívül pozitív üze-
netet hordozhat minden euró-
pai számára, hiszen nem kizáró-
lag a készségek és a feladatok
összehangolásáról szól, hanem
az is célja, hogy javuljon az ál-
lampolgárok élete és jóléti szint-
je. A demográfiai problémákkal
való szembenézés eszköze lehet
annak, hogy optimistábban lás-
suk az Európai Unió jövõjét.” –
mondta el lapunknak Kováts
Imre, elnök (képünkön).
A fentiekre összpontosítva, a
Társaság a Sátoraljaújhelyben és
környékén, valamint a szomszé-
dos Kelet-Szlovákia területén
mûködõ családi vállalkozásokat

s z e r e t n é
megmutatni
a holland
v endé ge k -
nek.
Franekerben
és környé-
kén az ilyen-
fajta gazdál-
k o d á s n a k
már évszázados hagyományai
vannak, ezért hasznosak lehet-
nek az ideérkezõk tapasztalatai
a helyi vállalkozások számára.
A családi vállalkozásoknál tett
látogatások sorát megszakítja
augusztus 20.- a megünneplése,
amikor a holland vendégek a
fogadó családjaikkal és más új-
helyi barátaikkal tölthetik idejü-
ket.
Az elnök elmondta, reméli, hogy
az idei programhoz is sikerül tá-
mogatást nyerniük az Európai
Uniótól az Európa a Polgárokért
program testvérvárosi látogatá-
sokat támogató pályázatán.
A holland látogatás részletes
programja felkerült az egyesület
honlapjára: www.fra-sau.hu,
ahol más, a két város együttmû-
ködését bemutató érdekes infor-
mációkat is találhatnak az érdek-
lõdõk.

A társaság január végén megtar-
tott, jó hangulatú zenés vacso-
raesttel egybekötött közgyûlé-
sén fogadta el éves munkater-
vet. A tagság több mint 70 fõvel
vett részt az eseményen a sátor-
aljaújhelyi mûvelõdési központ
Pódiumtermében, ahol 6 új ta-
got is felvettek soraikba.

 LÁTVÁNYOSAN halad a Zemplén Kalandpark új attrakció-
jának építése. A Svájci Hozzájárulás Program keretében meg-
valósuló, kívül-belül mászható speciális mászófal és a 60
férõhelyes, nyitott és fedett helyeket kínáló turistaszálló,
várhatóan év végére készül el.

A NYELVLESEN címet viselõ in-
teraktív kiállítás tízezredik láto-
gatóját köszöntötték a széphal-
mi Magyar Nyelv Múzeumában
július 17-én.
A tárlat sikere a március végi nyi-
tás óta töretlen: sok diákcsoport,
család és egyéni látogató élvezi,
hogy az egyik legmodernebb
múzeumi módszerrel,  egy tör-
ténelmi szerepjáték keretében
jutnak új információkhoz a
nyelvrõl, Kazinczy életérõl és a
nyelvújítás korszakáról. Bár a lá-
togatók többsége nem a térség-
bõl, hanem az ország más része-
ibõl vagy éppen határon túli te-
rületrõl érkezik, a tízezredik lá-
togatónak járó ajándékcsoma-
got mégis a sátoraljaújhelyi
Lauber házaspár vehette át az
intézmény vezetõjétõl, Nyiri Pé-
tertõl.
Az elmúlt három és fél hónap-
ban megannyi múzeumpedagó-
giai foglalkozást tartottak a mú-
zeum munkatársai a kiállításban,
amikor is a nyelvtanhoz kötõdõ
negatív asszociációkat – pl. mon-

datelemzés – tompították a tár-
lat segítségével, melyben nyelv-
elsajátítás, nyelvtörténet, kom-
munikációelmélet vagy a
szociolingvisztika érdekességei-
vel találkozhattak. A gyerekek
gondolkodását, igényeit figye-
lembe vevõ vidám, fiatalos tárlat
jól illeszkedik A Magyar Nyelv
Múzeuma többi kiállításához, bi-
zonyos szempontból kiegészíti
azokat.
A Nyelvlesenben rejlõ kreativi-
tást jól mutatja, hogy megnyitá-
sa óta arra is volt - nem egy - pél-
da, hogy ugyanaz a látogató rö-
vid idõn belül visszatért, hiszen
újabb karakter (Kazinczy Eugé-
nia, Weselényi Miklós, Kõrösi
Csoma Sándor) bõrébe bújva
elolvasta az információs táblákat
és végigjátszotta az ezekre reflek-
táló játékokat.                    -szká-

Tízezredik látogató
a Nyelvlesenben




