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100 éve: 1914.december 22-én született Lukács Margit
Jászai Mari- és Kossuth-díjas színésznõ, A Nemzet Színésze
(† 2002)

Lopott: kábel,vas, teló

Tokaj-hegyalja a világ bormúzeumában
A tokaj-hegyaljai borvidék is teret kap a világ legnagyobb borkultúrákkal kapcsolatos centrumában Bordeaux-ban. A francia
bor bölcsõjében – várhatóan –
2016-ban nyíló 14 ezer négyzetméteres kiállítótér egyszerre lesz
modern, interaktív múzeum, kulturális központ, és közösségi tér.
Egy pohárba belepottyanó vízcseppre emlékeztet a futurisztikus
kinézetû „Cité des civilisations du
Vin” épülete, melynek nevét legtalálóbban talán úgy lehetne fordítani, hogy a borkultúrák városa. A hatalmasra tervezett tematikus kiállítóhely egyedülálló a
maga nemében: nem kereskedelmi irányultságú – bár étterem és
borbár természetesen lesz benne
-, hanem múzeum, kulturális központ és közösségi tér egyszerre,
amely a világ borvidékein keresztül mutatja be a bor és az emberi
civilizáció kapcsolatát.
Minden, ami helyet kap majd itt,
arra hivatott, hogy kifejezze: a bor
nemcsak egy ital, egy termék, hanem valami olyan kivételes dolog,
aminek hosszú történelme van;
kapcsolódik hozzá mitológia, és
szinte valamennyi tudomány. Az
attrakciók középpontjában mégis az emberek állnak, akik a borokat készítik, akik eladják, akik
megisszák. Mindezt azonban nem
didaktikus módon. A tervezõk
arra törekednek, hogy a látogató
összes érzékszervére, és érzelmeire is hassanak. A kiállításokat és a
kísérõ attrakciókat elõkészítõ kurátorok azt szeretnék elérni, hogy
akiknek semmilyen kapcsolata
nincs egyébként a borral, és nem
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A MONTREUX-I Karácsonyi Vásáron mutatkozott be Sátoraljaújhely. A genfi tó partján fekvõ
svájci városban volt vendég december 11-15. között a város. A
Dankó Dénes alpolgármester vezette delegáció az önkormányzat
Svájci Alap által támogatott pályázatának keretében utazott a
partnertelepülésre. A küldöttségben sátoraljaújhelyi vállalkozók és

is vonzza õket ez a téma különösebben, azok is elgondolkodjanak arról, hogy a bor tényleg valami igazán különleges dolog, ami
érdekes lehet mindenki számára.
Ezért a múzeumi túra alkalmával
a látogatók valamennyi fontosabb borvidék jellegzetességeit
megismerhetik, úgy hogy közben
azt is átérzik majd, hogy mit is jelent a bor a világ különbözõ tájain élõknek; sõt, akár végig is kóstolhatják a borokat, így az
UNESCO világörökségi listáján is
szereplõ magyar borvidék aszúját
is.
„- Az, hogy Tokaj-hegyalja teret
kap a Bordeaux-i kulturális központban, jelentõsen növelheti a
Tokaji, mint márkanév ismertségét, de számos egyéb elõnnyel is
jár a borvidék számára. A franciaországi megjelenés a nemzetközi kapcsolatok szempontjából
igen jelentõs. Többek között erre
szolgál a VITOUR nevû szövetség, amely a világ egyedi és kivételes borvidékeit fogja össze, és
amelynek a tokaji borvidék is tagja.” - mondta el Dr. Szakál Zoltán,
a Tokaj-hegyaljai Világörökségi
gondnokság vezetõje.
A Bordeaux-ban épülõ komplexum váratóan 2016-ban készül el
és várakozások szerint 425 ezer látogató keresi majd fel évente. szka

néptáncosok öregbítették a város hírnevét.
JÓTÉKONYSÁGI borárusítást tartott december 5-7.között a sátoraljaújhelyi Rotary Club.
A Rotary különleges színfoltként,
immár hagyományosan az adventi idõszakban gyûjtést végez jótékonysági programjaik finanszírozásának kiegészítésére. Ez
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ÁLLÍTÓLAG régen kaptak fizetést és ezért dugtak el egy 30 méteres nagyfeszültségû villamos kábelt a füzéri vár rekonstrukcióján
dolgozó munkások. A két fér fi az építkezési területrõl elvitte a 150
ezer forintot érõ kábelt és nem messze, egy tölgyfa melletti árokban rejtette el. Hogy szándékuk ezzel pontosan mi volt? Eladják
fizetéspótlékként? Nem tudni.
Mivel a rendõri munka eredményeként a kábel meglett, ellenük lopás vétsége miatt indult eljárás.

MÉG csak elõzetes megállapodásuk volt a ház eladásáról, de a
reménybeli vevõ már saját tulajdonaként kezelte azt a karcsai
házat, ahonnan a tulajdonos engedélye és tudta nélkül vitt el vashulladékot. Az önjelölt új tulajdonos átmászott a kerítésen, majd
az egykori garázsból 100 kg hulladékvasat adogatott ki, a kerítésen kívül várakozó társának. Az akció azonban meghiúsult, a vasakat lefoglalták a rendõrök, és vélhetõen a házvásárlás is kútba
esett.

VÁRATLANUL és furcsa eredményt hozó módon látogatta meg egykori iskoláját egy fér fi Sátoraljaújhelyben. A fér fi egy délután az
utcán sétálva éppen egykori iskolája, a Jókai Mór Általános Iskola
elõtt haladt el, amikor úgy gondolta szét néz bent. A minden bizonnyal régen látott intézményben a nõi öltözõbe is bekukkantott és
észrevette a takarítónõ töltõn hagyott mobiltelefonját. Nem habozott: a telefonnal és a töltõvel együtt kisétált az iskolából. A takarítónõ szerencséjére a rendõrök megtalálták a telefont, a fér fi pedig
bíróságon felelt az ad-hoc és furcsa kimenetelû iskolalátogatásért.

A HÓNAP SZÁMA
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Az idei év elsõ hét hónapjában ennyi darab hírt gyártott le és
sugárzott a Zemplén Televízió. Sárospatak és Sátoraljaújhely 595
– 591 arányban osztozik ezekbõl. Július 30-ig a hírek mellett 1023
darab magazinmûsor készült és 15 önkormányzati ülés közvetítése került adásba.
Az elkészített és sugárzott mûsorok 95%-a közszolgálati kategóriába tartozott, és szinte teljes mértékben saját gyártású volt.
A legnagyobb arányt – 33%-ot -, a helyi hír- (20%) és információs
mûsorok (13%) tették ki a kulturális és mûvészeti mûsorok (10%)
elõtt az összes saját gyártású mûsor mennyiségen belül.

évben is gyûjtést szerveztek
a városi adventi vásár keretében pavilonuk
felállításával. A
megjelenésükkel szeretnék felhívni városunk
lakosságának figyelmét a Rotary
Mozgalomra és club tevékenységére.

ÚJÉVI KONCERTRE kerül sor január 3-án 18 órától a sátoraljaújhelyi Rotary Club, a Közjóért
Alapítvány és a Dohánygyári Fúvószenekar szer vezésében a
Latabár Színházban.
A jótékonysági koncert bevétele
a club alapítványának és a Dohánygyári Fúvószenekarért Alapítvány céljaira kerül felhasználásra.
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18 éve: 1996.december

19-én 72 éves korában elhunyt
Marcello Mastroianni, világhírû,
háromszor Oscar-díjra jelölt olasz színész (*1924)

Választás ismét...
RÉSZÖNKORMÁNYZATI választásokat írt ki Sátoraljaújhely önkormányzata a csatolt településrészekre.
A városhoz tartozó Károlyfalván,
Rudabányácskán és Széphalomban jövõ év január 17-én választhatják meg a részönkormányzatok 3 tagját a településrészeken
élõk,maguk közül. A listás választás során megválasztott, elsõ három legtöbb szavazatot szerzett
képviselõkbõl létrejött részönkormányzatot, az idén októberben megválasztott településrészi
önkormányzati képviselõ vezeti.

Részönkormányzati testületi tagjelölt az a személy az lesz, aki az
adott városrészben állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkezõ választópolgárok legalább
10%-a jelöltnek ajánlott. Egy választópolgár csak egy jelöltet
ajánlhat.
A szavazólapra a jelöltek ABC
sorrendben kerülnek fel és a választópolgár a szavazólapon legfeljebb 3 jelöltre szavazhat.
Károlyfalva városrészben 276-an,
Széphalomban 474-en, Rudabányácskán pedig 231-en laknak.

Lemondott a
képviselõségrõl
LEMONDOTT november 17-én,
az októberi önkormányzati választáson, listán megszerzett képviselõi mandátumáról Szabó János, az MSZP Sátoraljaújhelyi
Szervezetének elnöke és polgármester-jelöltje.
Szabó János az önkormányzati
képviselõi mandátumról való lemondását lapunknak megnövekedett munkahelyi és egyéb irányú elfoglaltságaival indokolta.
Hozzátette a mostani idõszakban
is tenni fog a városért, csak ép-

pen nem önkormányzati
képviselõként.
A párt helyi elnöki tisztségét
is épp ezért
tartja meg.
Szabó János
helyére a pártlistáról Róth József került be a város önkormányzatába, aki december 11tõl, a Szabó helyett a Pénzügyi
Bizottság és az Idegenforgalmi
Bizottság tagja lett.

 POHLOTKA Klaudia a Trefort Ágoston Szakképzõ Iskola végzõs
tanulója lett december elején Sátoraljaújhely Polgármesterének következõ Ösztöndíjasa. A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban tanuló szakközépiskolás lány, nem csak jó tanulmányi eredményével, hanem példamutató közösségi munkájával is kiérdemelte az
elismerést és a vele járó pénzügyi segítséget.
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AZ IDÉN 25 éves, sátoraljaújhelyi REX-BAU Kft. kapta meg a Vállalkozók és Munkaadók Országos
Szövetségének megyei díját. Az
év építõipari vállalkozása elismerését a megyei Príma Díj kiosztón Miskolcon vehette át Novák
Csaba ügyvezetõ-tulajdonos. A
vállalkozás számos önkormányzati beruházás kivitelezõje is volt.
A MAGAS-HEGYI Sportcentrum
új kötélpályáin, - a kabinos felvonó és az átcsúszó - fizetendõ díjból igénybe vehetõ kedvezményeket szigorúan határozta meg Sátoraljaújhely önkormányzata. A
mozgáskorlátozottak 20 %-os
kedvezményét kizárólag a kerekesszékkel közlekedõ mozgáskor-

látozott veheti igénybe.
A sátoraljaújhelyi lakcímmel rendelkezõk az 50 %-os kedvezményt pedig csak a Város Hete
egy napján, szeptember 22-24
között, az iskolai tavaszi szünet
elsõ munkanapján illetve, Május
utolsó csütörtökén.
ÚJ igazgató irányítja november 3tól a Petõfi Irodalmi Múzeumhoz
tartozó sátoraljaújhelyi Kazinczy
Ferenc Múzeumot. Az intézményt
elõzõleg 30 éven át vezetõ Fehér
József nyugdíjba vonulása után az
igazgatói álláshelyre kiírt pályázaton, hét jelentkezõ közül végül
Ringer Istvánt választották a
poszt betöltésére. A fiatal történész-régész elõzõleg a Magyar
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Kábítószeresek buktak le
KÁBÍTÓSZER terjesztõre és fogyasztókra csaptak le a sátoraljaújhelyi rendõrök december 8án.
Egy névtelen bejelentõ arról értesítette a nyomozókat, hogy a
városban kábítószer terjesztõk
vannak és a fogyasztók közül
többeket meg is nevezett. Az
ezután indult eljárás keretében
a megnevezett fogyasztókat elõállították és az alkalmazott
gyorsteszt eredménye mind-

annyiuknál bizonyította a kábítószer fogyasztást. Õk ezt ezután
be is vallották.
Ezt követõen az ismertté vált terjesztõnél házkutatást tartottak és
407 gramm kábítószer-gyanús
növényi törmeléket valamint 13
darab „Hello Kitty”-s extasy tablettát találtak és foglaltak le.
Az eljárás még folyamatban van
és várhatóan tíznél is több lehet
a fogyasztók száma a rendõrség
tájékoztatása szerint.

 140 MILLIÓ forintos mûködési hitel felvételérõl döntött a jövõ
évre Sátoraljaújhely önkormányzata. A város mûködésének fenntartását biztosító hitelkeretet január 1-tõl veszi igénybe az önkormányzat és vállalta, hogy azt december 20-ig vissza is fizeti. A kért hitel
fedezetéül a helyi adókat, a gépjármûadó helyben maradó részét és
központi támogatásként kapott összegeket ajánlották fel a számlavezetõ OTP Banknak.
Az idén január 14-én kötött folyószámla hitelkeret-szerzõdés szerint
a város szeptember 30-ig 120 millió forintot használt fel és fizetett
vissza. Október 1-tõl december 20-ig pedig 60 milliós hitelkerethez
jutott hozzá a város.
 EGYÜTTES Közgyûlésen döntött egyesülésérõl a sátoraljaújhelyi Zemplén, a ricsei valamint a forrói központú Abaúj takarékszövetkezet november 15 -én Sárospatakon. A tagok döntése értelmében a sátoraljaújhelyi és a ricsei takarékszövetkezet beolvad
az Abaújba és így hozzák létre december 31-el az új, Azúr Takarék
nevet viselõ egységes pénzintézetet.
Az új takarékszövetkezet 16 milliárd forintot meghaladó vagyonnal, forrói székhellyel és 28 települési kirendeltséggel jön létre.
 26 MILLIÓ 465 ezer 530 forintot biztosít a jövõ költségvetés
terhére Sátoraljaújhely önkormányzata a 2020-ig tervezett, építési
engedélyhez kötött beruházásainak tervezésére. A 2014-2020 közötti évekre szóló városi fejlesztési tervben szereplõ építési munkák megtervezésére, projektenként 3 ajánlattevõtõl kértek be ajánlatot december 10-ig. A nyertes ajánlattevõknek fizetendõ összeget
a város visszakapja, mert nyertes pályázatok esetén, ezek elszámolható költségek a támogatásokból.

Nemzeti Múzeum sárospataki
Rákóczi Múzeumának munkatársa volt. A vár ágyúöntõ mûhelyének feltárása mellett az õ nevéhez fûzõdik az újhelyi vár ásatásainak irányítása is.
A KIWANIS és a Rotary Mikulás
járt az újhelyi Erzsébet Kórházban. Miklós napjához közeledve
december 3-án a sárospataki
Kiwanis Nõi Klub és a sátoraljaújhelyi Rotary Club tagjai tettek
látogatást az Erzsébet Kórházban. A két jótékonysági szervezet hosszú évek óta közösen támogatja az intézményt. A támogatást igyekeznek mindig olyan
célra fordítani, amelyekre az adományban részesülõknek valóban

szükségük van. A gyermekpszichiátriai kis betegek részére szervezett mikulás ünnepségen, ünnepi
mûsor keretében ajándékozták
meg készségfejlesztõ játékkal,
mikulás csomagokkal a gyermekeket.
A két szervezett összefogásából
a Csecsemõ osztály részére egy
nagyképernyõs televíziót adományoztak az oktatófilmek és bababarát tevékenységek bemutatására.
18 MILLIÓ forintból tennék digitális és térhatású 3D vetítésre
alkalmassá a sátoraljaújhelyi mozit. A fejlesztésre benyújtott pályázaton 12,5 millió forintos támogatást remél elnyerni a város.
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