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Egyhónap 

KRÓNIKA
HELYI

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

Lopott: kábel,vas, telóTokaj-hegyalja a világ bormúzeumában

A MONTREUX-I Karácsonyi Vá-
sáron mutatkozott be Sátoralja-
újhely. A genfi tó partján fekvõ
svájci városban volt vendég de-
cember 11-15. között a város. A
Dankó Dénes alpolgármester ve-
zette delegáció az önkormányzat
Svájci Alap által támogatott pá-
lyázatának keretében utazott a
partnertelepülésre. A küldöttség-
ben sátoraljaújhelyi vállalkozók és

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 közvetíté-
se került adásba.
Az elkészített és sugárzott mûsorok 95%-a közszolgálati kategó-
riába 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.

A HÓNAP SZÁMA 1193

néptáncosok öregbítették a vá-
ros hírnevét.

JÓTÉKONYSÁGI borárusítást tar-
tott december 5-7.között a sá-
toraljaújhelyi Rotary Club.
A Rotary különleges színfoltként,
immár hagyományosan az adven-
ti idõszakban gyûjtést végez jó-
tékonysági programjaik finanszí-
rozásának kiegészítésére. Ez

évben is gyûj-
tést szerveztek
a városi adven-
ti vásár kereté-
ben pavilonuk
felállításával. A
megjelenésük-
kel szeretnék felhívni városunk
lakosságának figyelmét a Rotary
Mozgalomra és club tevékenysé-
gére.

ÚJÉVI KONCERTRE kerül sor ja-
nuár 3-án 18 órától a sátoralja-
újhelyi Rotary Club, a Közjóért
Alapítvány és a Dohánygyári Fú-
vószenekar szervezésében a
Latabár Színházban.
A jótékonysági koncert bevétele
a club alapítványának és a Do-
hánygyári Fúvószenekarért Ala-
pítvány céljaira kerül felhaszná-
lásra.

A tokaj-hegyaljai borvidék is te-
ret kap a világ legnagyobb bor-
kultúrákkal kapcsolatos centru-
mában Bordeaux-ban. A francia
bor bölcsõjében – várhatóan –
2016-ban nyíló 14 ezer négyzet-
méteres kiállítótér egyszerre lesz
modern, interaktív múzeum, kul-
turális központ, és közösségi tér.
Egy pohárba belepottyanó víz-
cseppre emlékeztet a futurisztikus
kinézetû „Cité des civilisations du
Vin” épülete, melynek nevét leg-
találóbban talán úgy lehetne for-
dítani, hogy a borkultúrák váro-
sa. A hatalmasra tervezett temati-
kus kiállítóhely egyedülálló a
maga nemében: nem kereskedel-
mi irányultságú – bár étterem és
borbár természetesen lesz benne
-, hanem múzeum, kulturális köz-
pont és közösségi tér egyszerre,
amely a világ borvidékein keresz-
tül 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, ha-
nem valami olyan kivételes dolog,
aminek hosszú történelme van;
kapcsolódik hozzá mitológia, és
szinte valamennyi tudomány. Az
attrakciók középpontjában még-
is az emberek állnak, akik a boro-
kat készítik, akik eladják, akik
megisszák. Mindezt azonban nem
didaktikus módon. A tervezõk
arra törekednek, hogy a látogató
összes érzékszervére, és érzelmei-
re is hassanak. A kiállításokat és a
kísérõ attrakciókat elõkészítõ ku-
rátorok azt szeretnék elérni, hogy
akiknek semmilyen kapcsolata
nincs egyébként a borral, és nem

is vonzza õket ez a téma különö-
sebben, azok is elgondolkodja-
nak arról, hogy a bor tényleg va-
lami igazán különleges dolog, ami
érdekes lehet mindenki számára.
Ezért a múzeumi túra alkalmával
a látogatók valamennyi fonto-
sabb borvidék jellegzetességeit
megismerhetik, úgy hogy közben
azt is átérzik majd, hogy mit is je-
lent a bor a világ különbözõ tája-
in élõknek; sõt, akár végig is kós-
tolhatják a borokat, így az
UNESCO világörökségi listáján is
szereplõ magyar borvidék aszúját
is.
„- Az, hogy Tokaj-hegyalja teret
kap a Bordeaux-i kulturális köz-
pontban, jelentõsen növelheti a
Tokaji, mint márkanév ismertsé-
gét, de számos egyéb elõnnyel is
jár a borvidék számára. A fran-
ciaországi megjelenés a nemzet-
közi kapcsolatok szempontjából
igen jelentõs. Többek között erre
szolgál a VITOUR nevû szövet-
ség, amely a világ egyedi és kivéte-
les borvidékeit fogja össze, és
amelynek a tokaji borvidék is tag-
ja.” - mondta el Dr. Szakál Zoltán,
a Tokaj-hegyaljai Világörökségi
gondnokság vezetõje.
A Bordeaux-ban épülõ komple-
xum váratóan 2016-ban készül el
és várakozások szerint 425 ezer lá-
togató keresi majd fel évente. szka

ÁLLÍTÓLAG régen kaptak fizetést és ezért dugtak el egy 30 méte-
res 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 árok-
ban rejtette el. Hogy szándékuk ezzel pontosan mi volt? Eladják
fizetéspótlékként? Nem tudni.
Mivel a rendõri munka eredményeként a kábel meglett, ellenük lo-
pás 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 vas-
hulladékot. Az önjelölt új tulajdonos átmászott a kerítésen, majd
az egykori garázsból 100 kg hulladékvasat adogatott ki, a keríté-
sen kívül várakozó társának. Az akció azonban meghiúsult, a va-
sakat lefoglalták a rendõrök, és vélhetõen a házvásárlás is kútba
esett.



VÁRATLANUL és furcsa eredményt hozó módon látogatta meg egy-
kori 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 bi-
zonnyal régen látott intézményben a nõi öltözõbe is bekukkantott és
észrevette a takarítónõ töltõn hagyott mobiltelefonját. Nem habo-
zott: a telefonnal és a töltõvel együtt kisétált az iskolából. A takarí-
tónõ szerencséjére a rendõrök megtalálták a telefont, a fér fi pedig
bíróságon felelt az ad-hoc és furcsa kimenetelû iskolalátogatásért.
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Egyhónap18 éve: 1996.december 19-én 72 éves korában elhunyt
Marcello Mastroianni, világhírû,
háromszor Oscar-díjra jelölt olasz színész (*1924)


Választás ismét...

Lemondott a
képviselõségrõl

 EGYÜTTES Közgyûlésen döntött egyesülésérõl a sátoraljaújhe-
lyi Zemplén, a ricsei valamint a forrói központú Abaúj takarékszö-
vetkezet november 15 -én Sárospatakon. A tagok döntése értel-
mében 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 vagyon-
nal, forrói székhellyel és 28 települési kirendeltséggel jön létre.

RÉSZÖNKORMÁNYZATI válasz-
tásokat írt ki Sátoraljaújhely ön-
kormányzata a csatolt település-
részekre.
A városhoz tartozó Károlyfalván,
Rudabányácskán és Széphalom-
ban jövõ év január 17-én választ-
hatják meg a részönkormányzat-
ok 3 tagját a településrészeken
élõk,maguk közül. A listás válasz-
tás során megválasztott, elsõ há-
rom legtöbb szavazatot szerzett
képviselõkbõl létrejött részön-
kormányzatot, az idén október-
ben megválasztott településrészi
önkormányzati képviselõ vezeti.

AZ IDÉN 25 éves, sátoraljaújhe-
lyi REX-BAU Kft. kapta meg a Vál-
lalkozók és Munkaadók Országos
Szövetségének megyei díját. Az
év építõipari vállalkozása elisme-
rését a megyei Príma Díj kiosz-
tón Miskolcon vehette át Novák
Csaba ügyvezetõ-tulajdonos. A
vállalkozás számos önkormány-
zati beruházás kivitelezõje is volt.

A MAGAS-HEGYI Sportcentrum
új kötélpályáin, - a kabinos felvo-
nó és az átcsúszó - fizetendõ díj-
ból igénybe vehetõ kedvezménye-
ket szigorúan határozta meg Sá-
toraljaújhely önkormányzata. A
mozgáskorlátozottak 20 %-os
kedvezményét kizárólag a kerek-
esszékkel közlekedõ mozgáskor-

látozott veheti igénybe.
A sátoraljaújhelyi lakcímmel ren-
delkezõk az 50 %-os kedvez-
ményt 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 3-
tól 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 pályá-
zaton, hét jelentkezõ közül végül
Ringer Istvánt választották a
poszt betöltésére. A fiatal törté-
nész-régész elõzõleg a Magyar

LEMONDOTT november 17-én,
az októberi önkormányzati vá-
lasztáson, listán megszerzett kép-
viselõi mandátumáról Szabó Já-
nos, az MSZP Sátoraljaújhelyi
Szervezetének elnöke és polgár-
mester-jelöltje.
Szabó János az önkormányzati
képviselõi mandátumról való le-
mondását lapunknak megnöve-
kedett munkahelyi és egyéb irá-
nyú elfoglaltságaival indokolta.
Hozzátette a mostani idõszakban
is tenni fog a városért, csak ép-

pen nem ön-
kormányzati
képviselõként.
A párt helyi el-
nöki tisztségét
is épp ezért
tartja meg.
Szabó János
helyére a pártlistáról Róth Jó-
zsef került be a város önkor-
mányzatába, aki december 11-
tõl, 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 kö-
vetkezõ Ösztöndíjasa. A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport-
ban tanuló szakközépiskolás lány, nem csak jó tanulmányi eredmé-
nyével, hanem példamutató közösségi munkájával is kiérdemelte az
elismerést és a vele járó pénzügyi segítséget.

Részönkormányzati testületi tag-
jelölt az a személy az lesz, aki az
adott városrészben állandó lak-
hellyel és szavazati joggal rendel-
kezõ választópolgárok legalább
10%-a jelöltnek ajánlott. Egy vá-
lasztópolgár csak egy jelöltet
ajánlhat.
A szavazólapra  a jelöltek ABC
sorrendben kerülnek fel és a vá-
lasztópolgár a szavazólapon leg-
feljebb 3 jelöltre szavazhat.
Károlyfalva városrészben 276-an,
Széphalomban 474-en, Rudabá-
nyácskán pedig 231-en laknak.  140 MILLIÓ forintos mûködési hitel felvételérõl döntött a jövõ

évre Sátoraljaújhely önkormányzata. A város mûködésének fenntar-
tását biztosító hitelkeretet január 1-tõl veszi igénybe az önkormány-
zat 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 számla-
vezetõ 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.

 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 kö-
zötti évekre szóló városi fejlesztési tervben szereplõ építési mun-
kák megtervezésére, projektenként 3 ajánlattevõtõl kértek be aján-
latot december 10-ig. A nyertes ajánlattevõknek fizetendõ összeget
a város visszakapja, mert nyertes pályázatok esetén, ezek elszá-
molható költségek a támogatásokból.

KÁBÍTÓSZER terjesztõre és fo-
gyasztókra csaptak le a sátoral-
jaújhelyi rendõrök december 8-
án.
Egy névtelen bejelentõ arról ér-
tesítette a nyomozókat, hogy a
városban kábítószer terjesztõk
vannak és a fogyasztók közül
többeket meg is nevezett. Az
ezután indult eljárás keretében
a megnevezett fogyasztókat elõ-
állították és az alkalmazott
gyorsteszt eredménye mind-

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

Kábítószeresek buktak le

Nemzeti Múzeum sárospataki
Rákóczi Múzeumának munkatár-
sa volt. A vár ágyúöntõ mûhelyé-
nek feltárása mellett az õ nevé-
hez fûzõdik az újhelyi vár ásatá-
sainak irányítása is.

A KIWANIS és a Rotary Mikulás
járt az újhelyi Erzsébet Kórház-
ban. Miklós napjához közeledve
december 3-án a sárospataki
Kiwanis Nõi Klub és a sátoralja-
újhelyi Rotary Club tagjai tettek
látogatást az Erzsébet Kórház-
ban.  A két jótékonysági szerve-
zet hosszú évek óta közösen tá-
mogatja az intézményt. A támo-
gatást igyekeznek mindig olyan
célra fordítani, amelyekre az ado-
mányban részesülõknek valóban

szükségük van. A gyermekpszichi-
átriai kis betegek részére szerve-
zett mikulás ünnepségen, ünnepi
mûsor keretében ajándékozták
meg készségfejlesztõ játékkal,
mikulás csomagokkal a gyerme-
keket.
A két szervezett összefogásából
a Csecsemõ osztály részére egy
nagyképernyõs televíziót adomá-
nyoztak az oktatófilmek és baba-
barát tevékenységek bemutatásá-
ra.

18 MILLIÓ forintból tennék digi-
tális és térhatású 3D vetítésre
alkalmassá a sátoraljaújhelyi mo-
zit. A fejlesztésre benyújtott pá-
lyázaton 12,5 millió forintos tá-
mogatást remél elnyerni a város.


