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Milliárdos fejlesztés a Dohánygyárban

Történetének egyik legnagyobb fejlesztését hajtotta végre a százhúsz
éves sátoraljaújhelyi dohánygyár. Az
új Széchenyi Terv segítségével mintegy 1,3 milliárd Ft értékben korszerűsítették a vállalati infrastruktúrát, a
szociális létesítményeket, emellett új
gépsorokat helyeztek üzembe, amivel
több, mint 30 új munkahelyet teremtettek. A cég a fejlesztéseknek köszönhetően idáig nem gyártott, új termékeket tud előállítani és jelentősen
növelni tudja az exportját.
Napi egymillió darab dohánylevélbe burkolt szivarkát állít elő az új gép.
A több százmillió forintos berendezést egy uniós jogszabály miatt kellett
megvásárolni. Jövőre ugyanis már
csak az ilyen technológiával készült
szivarkát lehet forgalmazni az unióban
A szivarka-készítő mellett több más

Sátoraljaújhelyen az utóbbi évtizedben nagyon sok olyan beruházás
létesült, amelyek az emberek komfortérzetét szolgálják. Hogy néhány
példát említsek a teljesség igénye
nélkül: a zenélő szökőkút, uszoda,
sportcsarnok, a sétálóutca, rendezvénytér, műanyag sípálya, bob, kalandtúra park, műfüves focipálya,
bicikliseknek akadálypálya, de ezen
kívül létrejött még számos szociális
bérlakás, felújításra kerültek a város útjai. Lehetne még sorolni, de
mégsem elégedett mindenki. A város lakóinak egy része azt várná el,
hogy ne csináljanak hasonló beruházásokat, hanem helyette az utakat tegyék rendbe, lenyírják a füvet
előttük. Tehát miért költ a város
olyan létesítményekre, mint pl. a
korcsolyapálya, és a felsorolt beruházások, és miért nem az utakat
építjük? Ezzel a kérdéssel fordultam Sátoraljaújhely polgármesteréhez, Szamosvölgyi Péterhez.
- Valóban nagyon sok beruházás
történt az elmúlt 10-15 évben, és arra
büszkék vagyunk, hogy minden beruházás az itt élő emberek közérzetének
javítását lehetőségeinek bővítését a
turisztika fejlesztését és munkahelyteremtést szolgálta, szolgálja. Ezzel
együtt, lehetőség szerint a pénzforrások idevonzására irányult minden
egyes beruházás.
A direkt kérdésre a válaszom az,
hogy a kettőnek együtt kell mennie.
Akkor, amikor valaki szembe helyezi

gépsort is beszerzett a gyár. A most
üzembe helyezett csomagolóval például meg tudják háromszorozni a
kézzel sodort cigaretta alapanyagát
jelentő fogyasztási dohány termelését. A fejlesztéssel 30 új munkahelyet
is teremtett a cég.
A több mint egymilliárd forintos
fejlesztést 256 millió forinttal támogatta az Új Széchenyi Terv. A beruházás többek között építkezésekkel, útburkolással is járt, ami a térség más
vállalkozóinak is bevételi forrást jelentett.
Sátoraljaújhely számára a dohánygyár 120 éve biztos pont. Az elmúlt
tíz évben ez a cég hajtotta végre a legtöbb fejlesztést a városban. A dohánygyár azonban nem csak a 270 munkahely és a tetemes iparűzési adó miatt
jelent jó partnert az önkormányzatnak.
Hiszen egy olyan vállalatról van
szó, amely nem csak azzal foglalkozik, hogy az üzem belül minél korszerűbb és fejlettebb és minél nagyobb
kapacitással működjön, és a dolgozóknak jobbak legyenek a munkakörülményei, hanem arra is odafigyel,
hogy a városkép szempontjából ez a
gyönyörű műemlék-együttes külcsínében is megfeleljen a környezetének.
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Sikeres a vállalkozók körében a
Széchenyi Kártya

A Borsod Abaúj Zemplén megyei
kereskedelmi és iparkamara sátoraljaújhelyi képviselete tájékoztató előadást és konzultációt szervezett a
Széchenyi Kártya folyószámlahitel és
a Széchenyi forgóeszköz hitel igénylés menetével kapcsolatban. Az előadásra a könyvelőket és a vállalkozókat egyaránt várt a szervezet.
Magyarországon a kis-és középvállalkozások a legnagyobb foglalkoztatotti létszámot képviselő vállalkozói
réteg. Nagyon fontos, hogy ez a vállalkozói réteg jól tudjon működni az
ország gazdasági stabilitása érdekében. A Széchenyi kártya program ebben olyan segítség lehet a mikro- kis
és középvállalkozások számára. ami
megkönnyíti a működést, segíti a vállalkozás fejlődését.
Vannak vállalkozónak, akiknek már
van Széchenyi Kártyája, és megújítják évről évre, tehát meg vannak vele
elégedve. Ugyanakkor az elmúlt időszak gazdasági válsága érzékenyen
érintette a kis és középvállalkozói réteget, számukra tud segítséget nyújtani a Széchenyi folyószámlahitel és a
Széchenyi forgóeszközhitel.
A jelenlegi banki termékekkel

A szomszéd fûje mindig zöldebb?
Beszélgetés Szamosvölgyi Péter polgármesterrel

a kátyú betömést, vagy annak időben
való elcsúszását, vagy a fű nyírását, a
beruházásokkal, akkor nem jár helyes
úton. Településünket, összemérve az
ország hasonló városaival, bizton állíthatom, úthálózat minőségében a
legjobbak között van, még akkor is,
ha évről-évre keletkeznek kátyúk.
Természetesen ezeket be kell tömni, a
várost üzemeltetni, működtetni kell.

A közvilágításnak működnie kell, virágosnak kell lennie az utcáknak,
ápoltnak és gondozottnak az előkerteknek, a zöldterületeknek.
- Akkor miért építünk korcsolyapályát, és miért nem a kátyúkat
tömjük be?
- Három oldalról közelíthető meg a
kérdés. Az egyik, hogy a pályázati

pénzből történő beruházások tekintetében, az elnyert pályázati pénzeket
csak arra lehet költeni, amire elnyertük. Ha pl. kell építenünk egy új iskolát, akkor azt a pénzt nem költhetjük a
Magas-hegy fejlesztésére. Ha vásárolhatunk pl. egy buszt, akkor abból
nem tudunk kátyút betömni, mert az
törvénytelen lenne. Amikor a szökőkútra nyertünk pénzt, akkor abból
nem lehetett utat, vagy járdát felújítani, vagy építeni.
Sokan ezt nem tudják, és nem is
kell tisztában lenni vele, hiszen az önkormányzat adja be ezeket a pályázatokat, és fontosnak tartom, hogy
hangsúlyozzam: a pályázati pénzből
készülő beruházások csak és kizárólag arra használható fel, amire kaptuk.
Szokták kérdezni mi van, ha marad a
pénzből? Ha pl. többet nyerünk pályázaton, mint amibe a beruházás kerül, akkor azt a pénzt vissza kell utalni a pályázat kiírójának. Ugyanakkor
a város működésére - amibe a béreket
is számolom, az iskolák villanyszámláit, óvodák, és más intézményeknek
a fűtési költségeit, vízdíját, szemét, és
csatornadíját, telefonköltségeit-, ha
mind összerakom, nagyon komoly kiadásokkal kell számolni, ugyanakkor
az önkormányzatok finanszírozása, és
pénzügyi helyzete - kormányoktól
függetlenül- évről, évre rosszabb. Ez
nem változott meg 2010 után sem,
egyre nehezebb helyzetben van a település, és egyre kevesebb jut mindenre, többek között kevesebb jut az utak

szemben egy olyan előnye van ennek
a programnak, hogy az állam garanciát vállal a termékekre, ami által a bankok szívesebben helyezik ki a Széchenyi kártya program hiteleit, hiszen
ezeknek a megtérülése biztosítottabb,
mint az egyéb banki termékeké. Ennek a programnak az életútja folyamatos, hiszen ugyanúgy vannak
igénylések, mint a válság előtt, a hitelkihelyezés is hasonló, mint a 2009es évek előtti időkben.
Országosan több mint 222 ezer vállalkozó igényelt Széchenyi Kártyát.
Ez is jelzi a program kormányokon
átívelő sikerességét.
A Széchenyi Kártyahitel és a folyószámlahitel mellett most már forgóeszközhitel és beruházási hitelt is igényelhetnek a vállalkozók, ráadásul
most már a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások is igényelhetnek hitelt.
Emellett két új termék is segíti a
vállalkozásokat, a pályázatok önerő
biztosításához, valamint az utófinanszírozott pályázatok esetében a támogatást megelőlegező hitelhez juthatnak a vállalkozó igénylések.

felújítására, vagy a közterületi fűnyírásra. Kevesebbet tudunk mindenből
megvalósítani, de mindezt úgy teszszük, hogy az emberek ne nagyon
érezzék. Például nincs kommunális
adó Sátoraljaújhelyen, de a szúnyogirtást ugyanúgy elvégezzük, mint az
elmúlt években. Természetesen az látható, hogy tolódnak a munkák, és kevesebb és kevesebb pénzt tudunk fordítani a város működtetésre is.
- Föltehető újra a kérdés: miért
pl. szökőkútra és nem kátyúzásra
pályáz a város, vagy útépítésre,
hogy azok is megnyugodjanak, akik
ezt szeretnék?
- Jogos a kérdés. Csak a probléma
az, hogy kátyúzásra, útépítésre és járdaépítésre nincs pályázati kiírás.
Amikor volt, akkor természetesen pályáztunk. Ebből épült meg pl. az Esze
Tamás utca is. Sőt, önerőből évente
50 millió forintot fordított az úthálózat javítására az önkormányzat, ami
azt jelenti, hogy négy év viszonylatában 200 millió forintot fektettünk be
utak és járdák felújítására.
- Polgármester Úr! Miért sétáló
utcára pályázott a város? Nem lehetett volna munkahelyteremtésre?
- Mert munkahelyteremtésre nem
írtak ki pályázatot, de ezzel szemben
város rehabilitációs pályázat került
kiírásra 80%-os támogatással. Mindenki el tudja képzelni, milyen jó, ha
pl. 100 ezer forintért vásárol valamit
és csak 20 ezer forintot kell fizetnie,
(folytatás a következő oldalon)
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sük a városhoz és idelátogat80 ezer fo- (folytatás az előző oldalról)
rintot meg kap, egy meghatározott nak turistaként pl. tátott szájjal nézik,
célra. Ugyanakkor ezt a pénzt nem ar- hogy micsoda fejlődésen ment kera költi, amire szeretné, hanem arra, resztül - a jelen időben is- Sátoraljaújamire elnyerte. Ez pályázati kiírás ak- hely. Ehhez hozzátartozik, hogy az itt
kor egy nagyon nagy lehetőség volt, élők túlnyomó többségben nem csak
hiszen már nincsenek ilyen pályáza- az udvarukon belüli területet tartják
tok. De milyen nagy szerencse, hogy karban, szépítik, csinosítják, nyírják
ennek keretén belül meg tudtuk építe- pl. a füvet, hanem meg kell nézni, mini a sétálóutcát, fel tudtuk újítani a pi- lyen sok utcában az előacot, a katolikus templomot, a bíróság kerteket, és az út és a járépületét, a polgármesteri hivatalt, és da közötti területet, zöldmég a sétáló utcán öt homlokzatot. sávot is nyírják, gondozTehát sok elemből állt ez a viszsza zák, sőt nagyon sok henem térő lehetőség. Tehettük volna lyen virágokkal ültetik
egy nagy gesztussal, hogy nem pá- tele. Azokat a virágokat
lyázzuk meg, és más település kapva nem az önkormányzat ülkapott volna rajta, és most, ha az új- teti, hanem az ott élők.
helyiek azon a településen sétálnának, Sőt, a fákat megmetszik,
akkor azt mondanák, hogy milyen egyszerűen a magukénak
kár, hogy Újhelyen nincs ilyen, és mi- tartják, ami nagyon jó
csoda vezetés van ott, hogy nem tud- dolog, hiszen otthon érja megcsinálni. Annak örülök, hogy zik magukat a városukaz itt élő polgárok túlnyomó többsége ban. Természetesen az
örül a beruházásoknak, és büszkék rá, önkormányzat is virágosít, és mindent
hogy fejlődik a város, hogy itt élnek elkövetünk, hogy szép legyen a teleSátoraljaújhelyen. Nagyon sokan, pülésünk, hiszen számos helyen viráakik régen újhelyiek voltak, örömmel, gosítunk, a villanyoszlopokon is ott
és büszkén jönnek haza a városba, és vannak a virágok - amit már termémutatják munkatársaiknak, barátaik- szetesen megszoktunk, és már nem
nak, ismerőseiknek az itt történt fejlő- tűnik fel annyira mint az elején.
dést. Azoknak, akiknek nincs kötődé- Azonban vannak, akik felteszik a kér-

dést, miért nekik kell lenyírni a füvet
a háza előtt? A válaszom: azért - azon
kívül, hogy ezt önkormányzati rendelet határozza meg-, mert ez a város
mindig arról volt híres, hogy az itt élő
kereskedők amikor bementek a boltba
nyitás előtt egy fél órával, az első dolguk volt, hogy fölsöpörték maguk
előtt a járdát, sőt, nyárom még meg is

Egy 2 km hosszú gátat építenek a
Ronyva patak sátoraljaújhelyi szakaszán. Az önkormányzat uniós támogatással 150 millió forintból valósítja
meg a beruházást. A kivitelezést végző cég már átvette a munkaterületet.
A 2010-es nagy árvizek bebizonyították, hogy a Ronyva mederrendezése,
gátjainak megemelése nem halasztható tovább.
2010-ben a Ronyva Sátoraljaújhely
szinte teljes keleti városrészét elöntötte. Az ár levonulása után a város
minden lehetséges fórumon jelezte a
gátépítés szükségességét, és - bár a
Ronyva állami kezelésben van - valamennyi ilyen jellegű kiírásra pályázatot nyújtott be. A gátépítésre 150 millió forintot nyert az önkormányzat, a
munkaterületet már átadták a kivitelezőnek.
Ez a pályázat is, és az árapasztón
végzett munka, majd Mikóháza felett

a záportározó is arról szól, hogy Sátoraljaújhelyen és Mikóházán élők
még egyszer ugyanazt ne éljék át,
mint néhány évvel ezelőtt.
A Ronyva árapasztójánál már a végére ért a gátrendszer kiépítése, és a
határpatakon is megkezdődött az árvízvédelmi munka.
Az elkészülő gátrendszer két kilométer hosszan ad majd védelmet a város alsórészén élőknek. A terveket
úgy készítették, hogy még a 2010-esnél nagyobb árvíz se öntse el a várost.
Lesz benne vasbetonfalas-szerkezet
illetve földműves-szerkezet. Folyamatosan végzik a munkálatokat.
Két beavatkozás a határ túloldalán
is történik a beruházás során. Így a
kisújhelyiek is védettek lesznek egy
esetleges árhullámtól. Ha a munkálatokat semmilyen rendkívüli körülmény nem gátolja, a Ronyva gátrendszere még az idei tél előtt elkészül.

Ma még a liget téri műfüves pályán
fociznak a sátoraljaújhelyi gyerekek.
Az ilyen pályák egyik előnye, hogy
télen-nyáron lehet rajtuk focizni, ami
a versenysport szempontjából is fontos, hiszen egy műfüves pálya lehetővé teszi a folyamatos edzést a csapatoknak. Éppen ezért a nemrég megkezdődött egy szabvány méretű műfüves pálya építése a pázsit úti salakpálya helyén - jelentette be a sátoraljaújhelyi városvezetés. Az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetségtől nyert támogatást a beruházásra.
A teljes kivitelezési költség 123
millió forint, ennek a 30%-át kicsivel
több mint 37 millió forint önrészt ad
hozzá az önkormányzat amit megfizet
az MLSZ részére. Ennek köszönhetően épül meg a pálya, amit gyakorlatilag az MLSZ rögtön át is ad használatra, és leszabályozza, hogy mire
használhatja az önkormányzat ezt a
pályát.
Az új pályát elsősorban utánpótlás

nevelésre, tömegsport rendezvényekre, és természetesen bérbeadásra
használja majd az önkormányzat. A
műfűvel borított futballtér azért is
hasznos, mert a salakpályával ellentétben ezt rossz időjárási viszonyok
esetén is használni lehet.
A munkálatok - mire a lapunk megjelenik-, már a befejezéséhez közelednek a Pázsit úti pályán. Az átadását
legkésőbb augusztus elejére tervezik.
A műfüves pályából bevételt is remél
az önkormányzat, mivel a környéken
nincs hasonló. A futballcsapatok pedig szeretik edzésre használni a hasonló pályákat, ugyanis Nyíregyházáig, vagy éppen Diósgyőrig nincs műfüves pálya, és nagyon sok csapatot
meg lehet nyerni, hogy itt edzőtáborozzanak, amiből az önkormányzat,
és az STK is bevételre tehet szert.
A műfüves pálya építését hamarosan két további felújítás követi a Pázsit úti pályán, aminek köszönhetően
egy nívós utánpótlás-nevelő központtá alakul majd a létesítmény.

Nem tűnik el, sőt emelkedik és kiterjesztik az adóalanyok körét a Robin Hood adóként ismert jövedelemadónak. Az eddig csak energiaszolgáltatóknak kivetett adó jövő évtől a
közműszolgáltatókra is vonatkozik. A
hulladékszállító vállalatoknál ez díjemeléshez vezethet.
Nyolcról tizenegy százalékra emeli
az energiaellátók jövedelemadójának
mértékét a kormány. A sokak által
csak Robin Hood adóként ismert alanyok körét egyúttal ki is terjesztik. A
közműszolgáltatóknak is fizetniük
kell ezt az adónemet. Így a térségben
hulladékszállítást végző ZHK alanya
lesz ennek az új adónemnek, így lehetősége nyílik arra, hogy a jelenleg hatályos, és törvényi szabályozásokkal
előírt díjpolitikára és díjmeghatározásra tekintettel ezt az adónemet beleépítse a közszolgáltatás díjába. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a
szolgáltató ezt meg is fogja tenni, de

a törvényi szabályozás ezt a lehetőséget biztosítja.
A Robin Hood adóból 2009-ben 24,
2010-ben és 2011-ben 17-17 milliárd
folyt be a költségvetésbe - jelentette a
Nemzetgazdasági
Minisztérium.
Most a víz és csatornaszolgáltató, valamint a települési hulladékkezelési
közszolgáltatást biztosító társaságokra is kiterjeszti az adónemet a kormány.
A helyi közmű szolgáltatók egyelőre nem nyilatkoztak egyértelműen arról, beépítik-e és ha igen milyen mértékben az új adónemet. Mind a vízszolgáltató, mind a hulladékszállító
vállalat megvitatja a kérdést a helyi
önkormányzatokkal.
A kormány az új adónemekkel a
forgalmi-fogyasztási adókra szeretné
helyezni a hangsúlyt. Azt azonban
egyelőre nem tudni, hogy ezekből a
cégek mennyit terhelnek majd rá a lakosságra.

Együttműködési megállapodást kötött a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság a működési területén található
önkéntes tűzoltó egyesületekkel. A hivatásos szerv és a civilek viszonya
eddig is nagyion jó volt, folyamatosan együttműködtek. A megállapodás
megkötésére a január elsején életbelépett katasztrófatörvény miatt volt
szükség.
Az újhelyi hivatásos tűzoltók munkáját hat önkéntes egyesület segíti a
környéken. Vannak köztük olyanok,
amelyek csak a helyi tüzek oltásában
segíthetnek, de egészen komoly felszerelésekkel, sőt járművekkel rendelkező csoportok is működnek, mint
például a hollóházi önkéntes tűzoltó
egyesület.
Sátoraljaújhely és Dohánygyári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület az elmúlt évben alakult meg. Ez a szerve-

zet egyelőre nem rendelkezik vonuló
egységgel, az együttműködés a civil
szférában mutatkozik meg, valamint a
versenysportban tudott bekapcsolódni.
A hivatásos tűzoltó parancsnokság
felügyeleti szemléken rendszeresen
ellenőrzi az önkéntes egyesületeket.
Emellett a tűzoltóság műszaki biztonsági tisztjének negyedévente munkavédelmi és biztonságtechnikai ellenőrzést kell tartania.
A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság a hollóházi, pálházi, a Sátoraljaújhely és dohánygyári, a hercegkúti, a
tolcsvai és a komlóskai önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel kötött együttműködési megállapodást. Így a hegyköz
és hegyalja nagy részén is folyamatosan biztosított a gyors beavatkozás lehetősége baj esetén.

Tovább épül a Ronyva gát

Marad a Robin Hood Adó

locsolták, hogy ne legyen olyan nagy
meleg és ne porozzon, ha arra jönnek
a járókelők. Ezt napközben többször
is megismételték. A városban élők
750 éve, vagy talán még régebb óta
odafigyeltek arra, hogy a portájuk, a
házuk, ingatlanuk, kertjük hogy néz
ki és milyen környezetben van. Ha le-

hetőséget kaptak rá, akkor azt a környezetet is megpróbálták olyanná alakítani, formálni, hogy aki arra jár, annak a véleménye mindenképpen jó legyen az ott lakóról is, és a környékről
is.
Ez olyan, mint egy nagy család. Ha
részt vesz mindenki az otthoni munkákban, akkor sokkal jobban megbecsüli a tiszta tányért, ha neki
kell elmosnia, törölgetnie,
vagy elpakolnia, minthogyha
elé teszik, és más csinálja meg
a munkákat.
A családban azonban elhangzanak kérések is. Például, hogy segítsenek az itt élők
abban, hogy maguk előtt tartsák rendben a zöldterületet.
Nagyon örülök annak, hogy
az emberek 90%-a nem csak
tudomásul vette, hanem tőlünk függetlenül, önmagától
ezt eddig is megtette.Azt a
10%-ot pedig arra kérem,
hogy próbálják megérteni; nincs arra
pénze Sátoraljaújhelynek, hogy minden zöldterületet - több 10 hektárnyi
terület- folyamatosan rendbe, és karban tartson, és ők is legyenek a nagy
család tagjai, és végezzék el ők is a
rájuk bízott munkákat!

Nagy mûfüves pálya épül

UJJ PÉTER

Tûzoltósági együttmûködés
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Növekvő magyar borászati támogatások a Közös Agrárpolitikában

2014-ben - a Közös Agrárpolitika következõ pénzügyi idõszakában 29 millió
eurót - több mint 8,5 milliárd forintot kapnak évente a magyar borászatok. A
kormány a tárgyalások alatt folyamatosan arra törekszik, hogy a támogatások
tervezésekor minél nagyobb mozgásteret
biztosítson a szõlészeknek-borászoknak.
A tervek szerint az Európai Unió
2015-tõl eltörli a szõlõtelepítési szabályozást, ami a tömegborok elõállítóinak
kedvezne, ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a szakmai szervezetekkel teljes egyetértésben ellenzi a szõlõtelepítés liberalizációját.
Több mint egymilliárd forint jut az
idén borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére. Nagyobb
arányban kaphatnak támogatást borászati fejlesztésekre a mikro-, kis- és középvállalkozások, így kiszélesült azoknak
a köre, akik az üzemüket modernizálhatják. A tárca már dolgozik azokon a
feltételeken, amelyek lehetõvé teszik,

Hírek röviden

Döntős a Bokréta Művészeti Iskola egyik
növendéke
A mûvészeti iskolák között megrendezett
verseny országos döntõjébe jutott a sátoraljaújhelyi Bokréta Mûvészeti Iskola egyik növendéke. Horváth Máté szóló kategóriában
indult és jutott be a Szekszárdi döntõbe,
ahol több száz táncos között, táncpedagógus zsûri elõtt szerepelt.

Diáktűzoltó verseny a Sátoraljaújhelyen
Izgalmas és kimerítõ fizikai és elméleti feladatokat kaptak a Diáktûzoltó verseny
résztvevõi a sátoraljaújhelyi Sportcsarnoknál. A megmérettetést a Dohánygyári Önkéntes Tûzoltó Egyesület szervezte. A gyerekek öt számban mérték össze a tudásukat. a verseny hét csapat részvételével zajlott.

Hősök napja - az első és a második világháború áldozataira emlékeztek
Az elsõ és a második világháború áldozataira emlékeztek Sátoraljaújhelyen. A Hõsök
napját minden év májusának utolsó napján
tartják Magyarországon. Sátoraljaújhelyen
az emlékünnepséget évek óta közösen
szervezi a Városvédõ és Szépítõ Egyesület, a Zemplén Térségi Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség valamint az Ötvös
József Klub. A három egyesület a köztemetõ elõtt álló Hõsi emlékmûnél tartott rendezvénnyel emlékezik nemzetünk hõsi halottairól.
Kitüntették a mentősöket
Magyarországon 125 éve létezik szervezett
mentés. A jeles évfordulóról országszerte
megemlékeznek a mentõállomásokon. Az
ünnepségek részeként az Dr. Mártai István,
az országos mentõszolgálat fõigazgatója kitüntetéseket adott át a Parlamentben kiemelkedõ szakmai munkát végzõ orvosoknak, mentõknek, közöttük három sátoraljaújhelyi mentõdolgozónak.

Apák napja a károlyfalvai óvodában
Játékos vetélkedõkkel, maguk készítette
ajándékokkal kedveskedtek az édesapáknak a gyerekek a károlyfalvai óvodában. Az
elsõ alkalommal megrendezett Apák Napján a felnõtt férfiak örömmel változtak újból
gyerekké, hogy együtt játsszanak a kicsikkel, és önfeledten élvezzék az együtt töltött
néhány órát.

Prof. Dr. Szakály Sándor Trianon című
előadása a Városi Könyvtárban
Sátoraljaújhelyen civil szervezetek önállóan
is megemlékeztek a trianoni évfordulóról. A
Városvédõ és Szépítõ Egyesület, a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi
Szövetség valamint az Eötvös József Börtönügyi Egyesület Prof. Dr. Szakály Sándor
hadtörténész, egyetemi tanár elõadásával
emlékezett. A professzor a trianoni döntés
elõzményeit, okait és hatásait taglalta a Városi Könyvtárban.
Rendhagyó történelemóra a sátoraljaújhelyi kishatárnál

hogy a 2012 és a 2013-ban szerkezetátalakítást végrehajtó termelõk is támogatáshoz jussanak.
A VM célja hogy minden, a szõlõ- és
bortermelõknek felszabadítható forrást,
a szõlõültetvények megújítására lehessen
fordítani. Ezért a tárca
mintegy egymilliárd forintot csoportosított át azoknak a gazdálkodóknak,
akiknek a kérelmét keretkimerülés miatt tavaly elutasított az MVH.
2012-ben 22,5 millió
euró (kb. 6 milliárd forint),
2013-ban pedig 22 millió
euró (kb. 5,5 milliárd forint) áll rendelkezésre a jóváhagyott egyéni tervekben
foglalt intézkedések megvalósítására. A szõlõ- és bortermelõk így az
idén és jövõre a pótlólagos forrással
együtt mintegy 13 milliárd forintos forráshoz jutnak ültetvényeik átalakítására.

Sátoraljaújhely egyike annak a három magyar városnak, amelyet országhatár szakít
ketté. A trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiáról több rendezvénnyel emlékeztek meg a településen. A nemzeti összetartozás napján délelõtt több kisebb rendezvényen idézték fel a szomorú évforduló
eseményeit a városban. A Ronyván már hagyományosan papírcsónakokat eresztettek
el, és nemzeti színû szalagot helyeztek el a
kishatár hídján. Az ünnepségen rendhagyó
történelem órát tartottak fiataloknak szlovákiai és magyar civil szervezetek összefogásával.

Vissza nem térítendő támogatással segíti a mikrovállalkozásokat az Új Széchenyi Terv
Vissza nem térítendõ támogatással és kedvezményes hitellel segíti a mikrovállalkozásokat az Új Széchenyi Terv. A pályázat célja hogy a vállalkozások viszonylag kis öszszegû infrastrukturális- és ingatlan beruházások vagy informatikai fejlesztések révén
megerõsödjenek. Az Új Széchenyi Terv
emellett a munkanélküliek vállalkozóvá válását is ösztönzi egy új pályázati lehetõséggel.
Már az óvodások között keresik a potenciális versenysportolókat Sátoraljaújhelyen
Sportversenyeken keresztül testnevelõ tanárok mérték fel a sátoraljaújhelyi Partizán
Úti Óvodába járó gyerekek fizikai képességeit. Az akció során olyan ovisokat kerestek, akikbõl késõbb az újhelyi sportiskola diákjaiként kiváló sportolók válhatnak.
Ugyanakkor az ilyen programoknak az is
célja, hogy a gyerekek egész kis korban
megkedveljék, és életük részének tekintsék
a mozgást.

Patika nap: szűrővizsgálatokkal várták a
betérőket több gyógyszertárban
Ingyenes szûrõvizsgálatokkal, szaktanácsadással várták az országos patika napon a
gyógyszertárak a vásárlókat. A feladatra
vállalkozó patikák minden éven más-más
betegségre hívják fel az emberek figyelmét
ezen a napon. Idén a magas vérnyomás a
magas vércukor- és koleszterinszint együttesébõl adódó anyagcsere problémák valamint a dohányzás okozta betegségek álltak
a középpontban.

Magyarnak lenni címmel rendeztek szavalóversenyt Sátoraljaújhelyen
Magyarnak lenni címmel szavalóversenyt
szervezett a Magyarok Világszövetsége
Zemplén Tagozata. A gyerekek szabadon
választott hazafias versekkel álltak a zsûri
elé.

Őshonos magyar állatokat bemutató paraszti udvar épül Sátoraljaújhelyen
Õshonos magyar állatokat bemutató paraszti udvar épül Sátoraljaújhely egyik szállodája mellett. A beruházó hoteltulajdonos
olyan vendégcsalogató elemmel szerette
volna bõvíteni szolgáltatásait, ami jól illeszkedik a Zemplén Kalandpark kínálatához.
Mivel az elsõsorban gyerekeknek, fiataloknak nyújt szórakozási lehetõséget, a szállo-

A tavalyi szüret óta már azok a borászatok is maguk választhatták meg, milyen módszerrel semmisítik meg a törkölyt, amelyek 1000 hektoliter felett
termelnek bort. A gazdák és a szakmai
szervezetek kérésére a VM módosította a
borkészítéskor keletkezõ melléktermékek
kivonási kötelezettségérõl szóló rendeletet.
Már Brüsszelben
vannak a 35 ismert és
használt bornév termékleírásai. Ezek közül öt, oltalom alatt
álló földrajzi jelzés
(OFJ), és 30, oltalom
alatt álló eredet-megjelölés (OEM) kategóriába tartozik. Hazánk
érdeke, hogy a termékleírások jók legyenek, mert ezekkel tudjuk hagyományos
borainkat megvédeni, és a komoly értéket képviselõ földrajzi eredet-megjelölé-

da erre építve pályázott a paraszti udvar kialakításra.

Kigyulladt a kémia szertár - tűzoltógyakorlat a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Gimnáziumban
Kigyulladt a kémia szertár a sátoraljaújhelyi
gimnáziumban. Három fiatalt mentettek ki
az égõ épületbõl - ez volt annak a gyakorlatnak az alapszituációja, amelyet a tûzoltóság rendezett a sátoraljaújhelyi Kossuth
Gimnáziumban. Az akció sorén azt próbálták ki, milyen gyorsan tudják kivezényelni a
tanulókat tûz esetén, a tûzoltók pedig a
mentés és a tûzoltás egy speciális esetét
gyakorolták.

Átmeneti pénzzavarba került az Erzsébet
Kórház
Átmeneti pénzzavarba került a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház egy kormányrendelet
miatt. Az egészségügyi intézménytõl
ugyanis az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár elvonta azt a mintegy 90 millió Ftot, amit korábban a lejárt határidejû tartozások kifizetésére adott. Szamosvölgyi Péter
türelmet kér a kórházi dolgozóktól. A polgármester szerint van megoldás a helyzet kezelésére, és a pénzügyi hiányt belátható
idõn belül pótolni lehet.
"Egyéjszakás" kaland A Magyar Nyelv
Múzeumában
Anyanyelvi licitjáték, pálinka-kiállítás, élményközpontú nyelvtanóra, és egyéjszakás
kaland A Magyar Nyelv Múzeumában. Többek között ilyen programokkal várják majd
az érdeklõdõket azon a háromnapos anyanyelvi találkozón, amelyet a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma szervez Anyanyelvi
Juniális címmel. Az intézmény a hagyományoktól eltérõen idén egy héttel korábban
rendezi a Múzeumok éjszakáját, amely így
tovább gazdagítja a Juniális programkínálatát.

Hangverseny a Partizán Úti Óvodában
Zeneiskolás növendékek és a zeneovi tehetségmûhelyébe járó kicsik mutatkoztak
be azon a hangversenyen, amelyet a sátoraljaújhelyi Partizán Úti Óvodában rendeztek
meg. A hagyományosan évszakonként
megtartott koncerteken a kicsik megismerkedhetnek a hangszerekkel, és láthatjákhallhatják, társaik milyen ügyesen tudják
azokat megszólaltatni. A zenetanítás kiemelt szerepet kap a Partizán úti óvodában, szeptembertõl például önálló ének-zene csoportot is indítanak.

Finy Petra író-olvasó találkozója a Városi Könyvtárban
Az igényes, modern gyermekirodalom egyik
képviselõje volt vendége a sátoraljaújhelyi
Városi Könyvtárnak. Finy Petra írónõ elsõsorban gyermekkönyveirõl ismert. Az Ünnepi Könyvhét alkalmából a sátoraljaújhelyi
gyermekeknek mutatkozott be, ízelítõt adott
meséibõl, verseibõl.
Különleges szakkörök napja az Esze Tamás Általános Iskolában
Látványos bemutatókon ismerkedhettek a
gyerekek a különleges szakkörökkel a sá-

seinket, piacon tartani, fejleszteni.
A VM kezdeményezésére egyszerûbbek lettek a termelõi borkimérés szabályai: 2012. január 1-jétõl a bortermelõk
használatában, vagy tulajdonában lévõ
üzlethelyiségekben is mûködhet borkimérés. Az intézkedéssel javultak a gazdák árusítási feltételei, mert pincéjüktõl
távol, közvetlenül a fogyasztóknak is
árulhatják boraikat.
Nem kell a 2011. december 1. után
árusított borokra forgalomba hozatali
járulékot fizetni. Az Országgyûlés döntésével jelentõsen csökkent a szõlõ-bor
ágazatot sújtó pénzügyi teher.
A tárca a közeljövõben módosítja a
bortörvényt, így tovább csökkennek a
vállalkozók adminisztratív költségei, átláthatóbbá válik a törvény szabályozása
és egyszerûsödik a borszõlõültetvények
telepítésével és kivágásával kapcsolatos
ügyintézés.
FORRÁS:VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM SAJTÓIRODA

toraljaújhelyi Esze Tamás Általános Iskolában. Láthattak újraélesztést, ujjlenyomatvételt, tûzoltó-gyakorlatot, és kerékpáros
ügyességi versenyt is. Az iskolában nagy
hagyománya van a tanórán kívüli foglalkozásoknak, a diákok nagyobb része rendszeresen látogat valamilyen szakkört. A bemutatókkal ezeket népszerûsítették a gyerekek között. A pedagógusok tapasztalatai
szerint ugyan az utóbbi években az akcióban bõvelkedõ foglalkozások népszerûbbek, de azt mondják: ügyes tervezéssel
mondjuk egy katasztrófavédelmi szakkörön
meg lehet szerettetni akár a kémiát is a
gyerekekkel.

Tehetségműhelyek a természettudományok iránt érdeklődő keris diákoknak
Robotot építettek, matematika napot tartottak, a legmodernebb informatikai technológiákkal ismerkedtek a tehetségmûhelyekben a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola diákjai. Az intézmény a Nemzeti Tehetségprogram Pályázatán két szakkörre nyert
támogatást, és a Miskolci Egyetemmel
együttmûködve hajtotta végre a programot.
A cél az volt, hogy a tehetséges gyerekeket
a matematikai, a természettudományi, mûszaki pályák felé tereljék.
Felvidéki várak históriája - Csorba Csaba történész előadása a Városi Könyvtárban
A leégett krasznahorkai vár történetét is
megismerhették a gyerekek Csorba Csaba
történész elõadásán a sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. A szerzõ az ünnepi
könyvhét alkalmából mutatta be Felvidéki
várak históriája címû könyvét, amelyben a
Szlovákiában található várakat dolgozta fel.

Aranyminősítést szerzett a sátoraljaújhelyi Oroszi Xénia Nyugdíjas Klub
Aranyminõsítést szerzett a sátoraljaújhelyi
Oroszi Xénia Nyugdíjas Klub az országos
nyugdíjas Ki-Mit-Tud? Hévízen megrendezett döntõjén. A versenyen nyolc kategóriában indulhattak a csapatok, az újhelyiek
egy Ének az esõben címû tánckoreográfiát
mutatott be. A sikert vidám összejövetelen
ünnepelték meg.

A sátoraljaújhelyi és az óbecsei Petőfi
Sándor Általános Iskola kötött együttműködési megállapodást
Két Petõfi Sándor Általános Iskola - a sátoraljaújhelyi és a délvidéki Óbecsei kötött
együttmûködési megállapodást. A két intézmény többek között kulturális, ifjúsági, szabadidõ, sport és környezetvédelmi programokban kíván együtt dolgozni a jövõben.
Tiszta utca akció Sátoraljaújhelyen
Csak év végén hirdetnek eredményt, de a
tavaszi és nyári szezonban készül a legtöbb fénykép Sátoraljaújhely utcáiról a virágos város, és a tiszta utca akció versenyében. Az egyes utcákat a közterület felügyelõk az év folyamán többször végigjárják és
egy több összetevõbõl álló pontrendszer
szerint értékelik.

(folytatás a következő oldalon)
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X. Nemzetközi Vadételfőző Verseny és
B.-A.-Z. Megyei Vadásznap
Finom ételek és igazi program kavalkád
várta az érdeklõdõket a 10. alkalommal
megrendezett sátoraljaújhelyi Vadételfõzõ
Versenyen. A város hagyományos rendezvénye adott otthont a megyei vadásznapnak is. Idén rekord számú csapat nevezett,
több mint 100 tûzön fõzték az ételeket a
széphalmi Kossuth kert fái közt.

Bezár a szemészeti, a fül-orr-gégészeti
és a bőrgyógyászati osztály a Kórházban

A város valamennyi iskolájának
dolgozóját meghívták a pedagógus
napra, ahol a város nevelőit, tanárait
Szamosvölgyi Péter köszöntötte. A
polgármester beszédében kiemelte:
Nincs könnyű helyzetben ma egy pedagógus, ha munkájában sikereket,
eredményeket akar elérni. Hiszen a
cél elérésében gyermeknek, szülőnek
is részt kell venni. És a velük való
együttműködés gyakran nehezebb,
mint megtanítani az anyagot.
Az ünnepségen átadták a városi nevelői díjakat. Idén Fehérné Sulyok
Éva és Dombóvári János a Lavotta
János Művészeti Iskola vezetői vehették át. Mindketten az intézmény
fennállása óta dolgoznak, tanítanak az
iskolában.
Dombóvári János 25 éve vezeti a
művészeti iskolát. Ő vezet a leghoszszabb ideje intézményt a városban.
Mint mondja az ő díja az iskola elismerése is.
Arany Díszoklevelet vehetett át az
ünnepségen Hankó Gyuláné és dr.
Mészáros Péterné. Az ünnepségen a
Deák Úti Általános Iskola
sajátos nevelési igényű tanulói műsorral kedveskedtek a
pedagógusoknak.
***
Fehérné Sulyok Éva gordonka tanár Cegléden született és nevelkedett. Sátoraljaújhelyre kerülve első munkahelye a városi zeneiskola,
ahol jelenleg is dolgozik.
Több mint három évtizede
igazgató-helyettese
a
Lavotta János Művészeti Iskolának. Naprakész tájéko-
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Megszûnik az Erzsébet Kórház szemészeti, bõrgyógyászati illetve fül-orr-gégészeti
osztálya az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
határozata értelmében. Sátoraljaújhelyen
a legnagyobb problémát a bõrgyógyászati
osztály bezárása jelenti, hiszen itt többnyire idõs krónikus betegeket kezelnek. A
szemészeti osztály megszüntetése a mûtétekre nincs hatással. Az egy napos ellátást igénylõ beavatkozásokat továbbra is
elvégzik Sátoraljaújhelyen.
Megszűnik a türelmi idő és az ingyenes
parkolás a sétálóutcán

Hamarosan minden autósnak fizetnie kell,
aki a díszburkolaton áll meg - többek között errõl döntött a sátoraljaújhelyi városüzemeltetési bizottság javaslatára az önkormányzat.
Ma még kint a tábla: a Sátoraljaújhelyi sétálóutcán a parkolóhelyeket az autósok az
elsõ egy órában díjmentesen használhatják. Hamarosan azonban megszûnik az ingyenes parkolási lehetõség. A tapasztalatok szerint ugyanis rendre ugyanazok a jármûvek foglalják el hosszú idõre a helyeket,
így azok, akik ügyeiket intézni jönnek ide,
kénytelenek messzebb parkolni.

Az egyik célja a rendeletmódosításnak,
hogy arra ösztönözzék az autósokat, hogy
minél rövidebb idõ alatt intézzék el ügyesbajos dolgaikat ezen a szakaszon lévõ üzletekben, illetve hivatalban, vagy akár a
pénzintézetnél, és többen tudják kihasználni a parkoló adta lehetõségeket.
Minden megkezdett fél óráért bruttó 150
forintot kell majd fizetniük az autósoknak. A
türelmi idõt pedig a vitás helyzetek megelõzése miatt szüntetik meg. Az autósok
leginkább ezt sajnálják.

zottsága a törvényekben, rendeletekben, szakmai tudása, megbízhatósága,
jó kapcsolatteremtő képessége 34
éven át nemcsak az intézmény számára volt igen hasznos, hanem munkája

példa lehet minden intézményt irányító tanügy-igazgatási szakember számára is.
A gordonka tanáraként több nemzedékkel szeretette meg a csellót, sikerrel szerepeltek növendékei az országos, regionális, megyei versenyeken.
Meghatározó szerepet vállalt a zeneiskola névadója emlékének ápolásában, a Lavotta Alapítvány létrehozásában, a Lavotta János Kamarazenekar megalapításában, amelynek
mintegy két évtizedes fennállása óta az együttes titkára, szólamvezetője, az
első verbunkos
CD-én szólistaként is közreműködik.
Zenei
közművelődésben
kifejtett
több évtizedes
tevékenységét a

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2001-ben Közművelődési-díj odaítélésével ismerte el.
Nevéhez fűződik a zenei ismeretterjesztés régiónkban való megalapozása. Hangversenyeken, a Zemplén
Televízióban, az írott sajtóban is végezte és végzi ezt a tevékenységet.
Méltán vívta ki a hallgatók, elő-adók
elismerését felkészült műsorvezetésével, a közérthető zenei magyarázatokat, érdekességeket igényesen közvetítő szép kiejtésével.
Fehérné Sulyok Éva több évtizedes
munkáját, pedagógiai elhivatottságát
kívánta kifejezni Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Nevelői díj adományozásával.
***
Dombóvári János 1987. szeptemberétől dolgozik az akkor még városi
zeneiskolában, melynek
1987.
decemberétől
mindmáig igazgatója. Ez
idő alatt jelentős változáson ment át az intézmény. 1990-ben újraszervezte a városi kamarazenekart, bevonva a
térségben élő zenetanárokat, volt növendékeket
is. Évek óta magára vállalja a város komolyzenei
közművelődését.
Működése alatt a zeneiskola felvette Lavotta János nevét, majd művészeti iskolává
fejlődött. Dombóvári János sokrétű
munkája mellett megkezdte kutatásait
az iskola névadójáról, melynek eredményeképpen 1994-ben elkészült a
Lavotta-monográfia. E mű nemcsak

évtizedes hiányt pótol a magyar zenetörténetben, de ismertséget szerzett
írójának és a városnak is. 1995-ben
készült az első "Magyar Verbunkos
Zene" címmel jelölt CD-lemeze a
Lavotta Kamarazenekarnak, melyet a
mai napig még 6 újabb követett. Ő lett
megálmodója azoknak a zenetörténeti
konferenciáknak, melyek előadásai a
19. század verbunkos zenéjének legújabb kutatásait foglalják össze az ország legnevesebb zenetörténészei által.
Dombóvári János 25 évvel ezelőtt
olyan intézményt vehetett át, amelynek Zemplén legrégibb zeneiskolájaként megalapítása óta kisugárzása van
a térség zeneoktatására, zenei közművelődésére.
Igazgató, tanár, művészeti vezető,
koncertmester, író, kutató és előadó.
Mindezek együtt jelentik a Lavotta János Művészeti Iskola 25 éve pozícióban
lévő vezetőjét. Személye meghatározóvá vált nemcsak az
intézmény, a város
kulturális életében
is.
Munkásságával
országos ismertséget
vívott ki, amely személyén túl választott
városára, Sátoraljaújhelyre is irányította a zenetudósok,
zenészek és zeneszeretők figyelmét.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a "Nevelői Díj" átadásával köszönte meg Dombóvári Jánosnak negyedszázados tevékenységét.

lyázatot hirdetett Újrahasznosítás, azaz a szemét metamorfózisa címmel.
Ezen a sátoraljaújhelyi Tóth Anita első helyezést ért el.
Az országos pályázaton amely június 21-én lett megrendezve Badacsonytomajon, 10 és 24 év közötti fiatalok indulhattak. A pályázatra szemétből, hulladék-anyagból felvehető,
a kifutón vagy a valós életben viselhető ruhákat és azok terveit várták. A
legjobb portfóliók készítői bejutottak a döntőbe, amelynek témája
az volt, hogyan lesz a
hulladékból,
szemet
gyönyörködtető kalap,
táska vagy egyéb öltözék-kiegészítő?
A versenyzők minden
feladat megoldása során
saját eszközeiket, és a
választott technikához
szükséges anyagokat
(amit a versenyző vitt

magával) használhatták.
A döntőbe közel 45-en kerültek be.
Köztük volt a 15 éves sátoraljaújhelyi
Tóth Anita, aki az Árpád Vezér Gimnázium tanulója.
Anita a három korcsoportban versenyzők közül a második korcsoportban indult a megmérettetésen, ahol
húszan próbáltak megfelelni a pályázati kiírásnak. De a legjobb mégis ő
volt, így első helyezettként mutathatta be ruhakölteményét. Három órát kaptak, hogy a ruhákhoz kiegészítőket készítsenek. Anita habszivacsból alkotott egy alkalmi ruhát, amit egy rabic hálóval erősített meg és tükörfóliával díszített. Ehhez
egy hasonló anyagból készített kézitáskát, gégecsőből négysoros nyakláncot
és a hozzá való alkalmi cipő szintén tükörfóliából készült, ami a zsűri a tetszését

is kivívta és értékelte az első helyezéssel.

Pedagógusokat tüntettek ki

A szemét metamorfózisa ruhákban megvalósulva

A Szín és Vonal Művészetoktatási
Közhasznú Alapítvány országos pá-

A magyar Hamlet
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(Kulcsár Ferenc)

Kosztolányi Dezső - miután Trianon
árnyékában megírta a Magyar költő sikolyát Európa költőihez - 1931-ben
egy rejtélyes- szép esszében megírta a
magyar Hamletet, pontosabban a magyar "lenni vagy nem lenni" különös
"históriáját": azt a megrázó drámát,
melyet nem a színházak, hanem a
történelem színpadán adtak elő.
A történet dióhéjban a következő:
Széchenyi István a forradalom kitörése előtt három nappal, 1848. március 12-én összehívja barátait a palotájába, hogy megvitassák a "veszélynek induló" haza sorsát: dicső éra
áll-e előtte, vagy hamarosan a legnagyobb veszélybe keveredik. Az öszszesereglett nemesek előtt Széchenyi a benne felgyülemlett viharfelhőkről beszél, pusztító kétségekről,
érdemes-e még folytatni a magyar
nemzet megmaradásáért a kilátástalan küzdelmet. Aztán a jelenlevők
megdöbbenésére a "teljesen elborult
láthatárról" kezd példálózni, arról,
hogy nemzetünk előtt kétféle halál
áll: a forradalommal eljövő, és az azt
vérbe fojtó fájdalmas halál, vagy a németségbe beolvadó, fájdalmatlan halál. Itt állunk Európa közepén, mint
Európa szégyene - fejtegeti a "legnagyobb magyar". - Népünk tunya, bárdolatlan, úrhatnám, az igazság iránt érzéketlen, kötelességére renyhe, pallérozásra nem fogékony. Talán távol keleten, termőtalajában virágozhatott is
volna, de ideplántálva a nyugatra elkorcsosult, alacsonyságba süllyedt,

Katona Rezsõné

"Közel hat évszázadon át /12581787/ meghatározó hatást jelentett
Sátoraljaújhely és környéke számára
a pálos lelkiség. A város egy része
/Barátszer/ a pálosok miatt rendelkezett a városon belüli sajátos autonómiával / saját bíró-választás, piactartás/, a török kiűzése után a reformáció terjedését ellensúlyozandó ők
gondozták a város és a környék lelki
életét; a 17-18. században az egyházi
képzőművészet megújításában játszottak kiemelkedő szerepet szerte
Magyarországon, így nálunk is: újhelyi templomuk belső bútorzata a felvidéki fafaragások nagyszerű műhelyében készült vagy azok hatását mutatja
a stallumokat egy Tatirek Félix nevű
pálos szerzetes festette.
Ugyanebben a században a rend felvállalt olyan újszerű feladatot is, ami
nem kapcsolódott a rendalapító elképzeléséhez: az ifjúság nevelésének feladatát, hiszen gimnáziumot működtetett a rendház mellett. Az 1760-as
évekből ránk maradt iskoladráma, a
"Bakhus" kiforrott diákszínjátszó hagyományt mutat.
II. József azonban még erre sem
volt tekintettel: mint szemlélődő,
hasznos tevékenységet nem űző rendet megszüntette, feloszlatta, rendházukba 1787-ben olyan szerzetesrend
került - a piaristák -, akik rendalapítójuk eredeti szándéka szerint is tanítással foglakoztak.
Így Újhely emlékezetéből eltűnt,
kilúgozódott a pálos szellemiségnek
az emlékezete is.
Azonban a pálos-piarista templom
műemléki helyreállítása, az 1741-ben
a pálosok ösztönzésére épült fogadalmi Szentháromság-kápolnának - civil
kezdeményezésre - a város hitéletébe
való újbóli bekapcsolása, Fehér Jó-

megvénhedett. Hiába ojtjuk be a
míveltség nemesebb ágával ezt az agg
törzset. Ha nyugativá válik, akkor elveszti eredendő sajátosságát és egyéniségét, idegenné lesz, ha pedig elhanyagoljuk, akkor kiszárad, elcsenevészedik. Így se nyugati, se keleti, se eu-

rópai, se magyar. Mi is az értelme annak, hogy valaki magyar? Mi az értelme annak, hogy egy maroknyi népecske ilyen fixa ideával él, s ragaszkodik
ősei őrületéhez? Nem, uraim, ennek
semmi értelme sincsen. Semmi értelme, hogy itt, a világmappa e parányi
pontján nemzetesdit játsszunk. Semmi
értelme annak, hogy fiainknak és azok
fiainak átadjuk nyelvünket, mint valami örökletes nyavalyát. Beolvadásunk
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a németségbe, nemzetünk, nyelvünk
végleges megszűnése áldásos és jótétemény leend nekünk is, az egész emberiségnek is. Csak az első nemzedékeknek fog ez fájni. Az utána következő áldandja érte emlékünket. Meg kell
semmisülnie a magyarnak, le kell tennie minden revolúcióról, izgágaságról.
Nekünk pedig csak egy kötelességünk
van: szabad folyást engedni a világhistória könyörtelen eseményeinek. Más
út nincs. A biztos megsemmisülés vár
ránk.
Majd Széchenyi befejezésül elmondja, hogy elhatározása végleges,
nem munkálkodik tovább a magyar
nemzetért, s mindezt Metternich herceggel is közölte, aki biztosította őt,
hogy elősegíti a nemzet fájdalmatlan
halálát, a németségbe, a monarchiába
való beolvadását.
E hamleti beszéd után barátai, a
nemzet szine-virága a temetés csöndjébe hullva, földbe gyökerezett lábbal,
reszketve állt, döbbent némaságban.
Aztán fölharsant egy hang - Gazember! Gazember vagy! A gróf ifjúkori
barátja, az immár vak Wesselényi
Miklós hangja ez, melyet kisvártatva
sok-sok elkeseredett, felháborodott kiáltás követett: - Honáruló! Szégyen,
gyalázat! Fölfoghatatlan! De hisz ez
bolond! Kibújt belőle a német!
- Hát a kamarillának egy nemzetet
akarsz szállítani, te spion - harsant fel
újra Wesselényi öblös hangja. - Nem
borzadsz-e, hogy én, a szegény vak
ember, ki a budai börtönben vesztettem el szemem világát, látom az utat,
és te, ki hajdan fényt gyújtottál nekünk
a sötétségben, már nem látod? Csak
abban hihetek, hogy elméd meghábo-

rodott. Vagy szemfényvesztés volt az
egész? Nem te írtad, hogy a nemzet
feldicsőülését hordozod minden csepp
véredben? Most pedig arra biztatsz,
hogy a nemzet adja fel jogát, önállóságát? Nem, nem, ez a kisded nép nem
tunya, csak elhanyagolt, nem élemedett, inkább gyermek még, gyámolításra, istápolásra szorul. Szent reformtörekvéseinket ezért ne adjuk fel soha!
Isten minket úgy segéljen.
Így záporozott Széchenyi koponyájára a szitkok jégesője. "Szeme izzott a
bozontos szemöldök alatt, mint csipkebokorban a tűz". Majd könnyedén a
terem közepére sietett, és elkacagta
magát, kijelentve, hogy ez az egész
csak tréfa volt, próbára akarta tenni
őket egy előre kitervezett komédiával,
hogy kiderüljön, érdemes-e újult erővel dolgoznia ennyi nemes hazafival.
És "arca kigyulladt a boldogságtól".
Íme, a magyar Hamlet a történelem
színpadán. E drámát, e lenni vagy nem
lenni drámáját mindkét fél egyformán
élte át: az ugrató, tréfaűző Széchenyi
is, s azok is, akiket ugratott, akikkel
tréfálkozott. De kérdés, hogy valóban
tréfálkozott-e Széchenyi István gróf.
Ennek eldöntésére Kosztolányi nem
vállalkozott. Mi sem tehetjük. Titok
marad.
Mindenesetre, aki e "drámát" eljátszotta, az saját kétségeit jelenezte.
Nem magánbeszéd ez - vonja le a tanulságot Kosztolányi -, hanem valami
csodálatos, sokszólamú dallam, szeszélyesen, gazdagon, végzetesen
hangszerelve.
Ez volt egykor - és ez ma is - a magyar "lenni vagy nem lenni".

iparművészeti alkotásokat." Ha e mellé a megállapítás mellé odaállítjuk a
tényt, hogy a pálos-piarista templomstallumait is pálos szerzetes festette,
nem zárható ki, hogy a szóban-forgó
kép alkotójában pálos szerzetes sejtsünk.
A kép leírása: 166x118 cm nagyságú, vászon alapú olajfestmény, fakeretben. Restaurálásra szorul, a képek
elmosódók, a feliratok nehezen olvashatók. Melléklem a róla készült vázlatos képet és a kép szöveges értelmezését.
A kép alján egy nem könnyen felismerhető fekvő férfialak, szakállas,
bajuszos remete külsejű, aki felfelé
tekint, azaz a belőle deréktájon sarjadó vastag törzsű fára, s annak lombjai
között elhelyezett három, ovális keretbe foglalt / minden bizonnyal sematikus / portréra.
Míg a portrék ovális keretén végigfutó szalag azonosítja az ábrázolt személyeket / Boldog Özséb, Lőrinc
rendfőnök, Antal perjel /, a fekvő
alakról nem közöl felirat formában
semmit. A fatörzs másik oldalán
azonban jól látható egy sziklán az a
holló, amely Remete Szent Pál legendája szerint kenyérrel táplálta Szent

Pált, és Remete Szent Antalt, és
amely a pálosok címerállata is ennél
fogva. A kép bal felső sarkából egy
felirat indul / égi üzenet, fénysugár,
szalag /. Ennek Iránya és a fekvő alak
tekintetének iránya - ha összekötjük
képzeletben - a képnek mintegy átlóját képezi. Az égi üzenet pedig ez:
Faciam te in gentem magnam - Nagy
néppé teszlek téged - az Úr ígérete
Ábrahámnak, átvitt értelemben Remete Szent Pál népére, a belőle sarjadt pálosokra valóutalás. Maga az
ábrázolás is: a családfa illetve életfa
szerepel a pálosok rendi jelvényében/
Guzsik: idézett mű 57. oldal/.
Tehát bár felirat nem azonosítja a
fekvőalakot, a kép elemei alapján kimondhatjuk: Remete Szent Pál az.
A RESTAURÁLT FELIRATRÓL:
P - Paulus, B - Beatus,
A - Appellator, O - Ordini(s)
fordítása lehet: a rendnek nevet adó
boldog Pál
A feliratban az első betű csak P lehet, valószínűleg a környezetében található növényi ábrázolások részletei
közül szűrődhetett be az, az alakzat,
amelyet végül az R lábának tűnik."

A pálos rend emlékei Sátoraljaújhelyen
zsef múzeumigazgató úr éber figyelme ismét felébresztette néhányunk érdeklődését azon értékek iránt, amelyeket a pálosok hoztak létre.
A következőkben két, ilyen, városunkat gazdagító szellemi, művészi
értéket szeretnék bemutatni.
Az egyik a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum tulajdonában lévő pálos szenteket ábrázoló festmény.
Mintegy hat évvel ezelőtt helyezte
el a múzeumban a sátoraljaújhelyi
Városvédő és szépítő Egyesület azt a
két, kb. azonos nagyságú képet, amelyet az akkor részleges felújítás előtt
álló ún. kerek kápolnában találtak. Az
egyik kép a Szentháromságot ábrázolja, minden bizonnyal oltárképe lehetett a kápolnának. A másik, pálos
szenteket ábrázoló kép a valószínűleg
nem is a kápolnába való, nehéz lenne
itt térben elhelyezni. Talán későbbi
piarista, korábban pálos kolostorból
illetve templomból került ide. - A kerek kápolnáról a "Sátoraljaújhely lexikona" ezt írja:" 1740-ben, a "kis"
pestisjárvány megszűnése után a
Szentháromság tiszteletére emelt épület. Fennmaradt Kulcsár János pálos
szerzetes 171-ben kiadott prédikációja, amelyet a kápolnában tartott." Tehát a kápolnához is köze lehetett a pálosoknak, valószínűleg ők tartották
benne a szentmiséket.
A kép festésének valószínű ideje
Kárpáti László művészettörténész
becslése szerint a 17-18. század. Alkotója ismeretlen, a képen semmiféle
szignó nincs. Ez a korszak a pálos
rend történetében, amelyről Guzsik
Tamás A pálos rend építészete a középkori Magyarországon c. művében,
"Rendtörténeti áttekintés" c. fejezetében /25.oldal/ azt írja: "Az újkori pálos kultúra hozott jelentős képző és
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KÖRKÉP

Zemplén Televízió mûsora: 2012. július 30. - szeptember 2.

július 30. (hétfő)
18:00 Közérdekû aktuális: XIV. Kárpátmedencei
Kézmûves
és
Hagyományõrzõ Tábor
18:30 Katedra - oktatási magazin:
Comenius Fõiskola Sp.
19:00 Hír 7
19:20 Állatbarát magazin
19:40 Határon túl - Határon túl Ismerjük meg egymást - Mûsorcsere
20:40 Közérdekû aktuális
21:10 Katedra - oktatási magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

július 31. (kedd)
18:00 Fogadóóra - Záhony
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális: Záhony
Vasutasnap
19:35 Civil szféra: Táncolj velem
19:55 Határon túl - Ismerjük meg
egymást - Kárpátok Eurorégió - közös
információs magazin
20:40 Fogadóóra - Záhony
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 01. (szerda)
18:00 XIII. Magyar Diákok és Tanárok
Találkozója
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül
19:50 Régiónk és az EU:
XIV. Kárpát-medencei Kézmûves és
Hagyományõrzõ Tábor, Tuzsér
20:10 Mûsorcsere
20:40 XIII. Magyar Diákok és Tanárok
Találkozója
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 02. (csütörtök)
18:00 Parlamentben történt
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai magazin
19:50 Közérdekû aktuális: Beszélgetés
Feczkó Ágnessel 3. - Átváltozások
21:10 A hónap témája - Záhony Máv
Zrt. beruházás
20:40 Parlamentben történt
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 03. (péntek)
18:00 Sportról Sportra
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Horgászpercek - 100 órás
verseny Sárospatak
20:00 Közérdekû aktuális - Borbírálók
Sárospatak
20:40 Sportról Sportra
21:10 Mecénás - kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 04. (szombat)
18:00 Közérdekû aktuális - Zenemplén
Hercegkút
19:00 Hír 7
19:20 Ismeretterjesztõ kisfilmek
20:00 Crescendo Nyári Akadémia Szalonkoncert II. rész
20:40 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 05. (vasárnap)
18:00 Egyházi közvetítés
19:00 A héten történt
20:20 Közérdekû aktuális
21:00 Hangverseny Crescendo Nyári
Akadémia - ünnepélyes megnyitó Sp.
22:00 Képújság

augusztus 06. (hétfő)
18:00 Közérdekû aktuális
18:30 Egyházi idõ
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális: Határtalan
természet 1: Bevezetõ
19:40 Határon túl - Bodrogköz halai kiállítás Borsi
20:40 Közérdekû aktuális
21:10 Egyházi idõ
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 07. (kedd)
18:00 Fogadóóra - Sárospatak
19:00 Hír 7
19:20 Értékek nyomában: Határtalan
természet 2: Árvizek erdeje a long
19:40 Határon túl - Ismerjük meg
egymást
20:25 Mûsorcsere
20:40 Fogadóóra - Sárospatak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 08. (szerda)
18:00 Vágás nélkül - Elzett Certa Su.
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Szolgálatban - rendvédelmi
magazin
19:50
Határtalan természet 3: A
Latorca Tájvédelmi Körzet természeti
értékei
20:10 Mûsorcsere
20:40 Vágás nélkül
21:10 Sportmagazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 09. (csütörtök)
18:00 Régiónk és az EU
18:30 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Gombázzunk együtt
19:40 Hírháttér
20:10 Mûsorcsere
20:40 Régiónk és az EU
21:10 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 10. (péntek)
18:00 Sportról Sportra
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
Feeder Kupa Nemzetközi
19:20
Horgászverseny
19:55 Zemplén Természeti Értékei:
Határtalan természet 4.:
Ártéri
gazdálkodás
és
természetvédelem a Bodrogközben
20:10 Mûsorcsere
20:40 Sportról Sportra
21:10 Mecénás - kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 11. (szombat)
18:00 Közérdekû aktuális: Színházi
Fesztivál Su. - "Karády" zenés önálló
est
19:00 Hír 7
19:20 Kisfilmek
20:40 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 12. (vasárnap)
18:00 Barangolás
18:20 Zempléni életképek
19:00 A héten történt
20:20 Hangverseny - Crescendo Nyári
Akadémia

Polgárvédelmi eskütétel

A Sátoraljaújhelyi Rendezvénytéren június 2-án a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottság területéhez tartozó települések polgári védelmi szervezeteibe beosztott 100 fő tett ünnepélyes esküt dr. Tóth Ferenc tűzoltó
dandártábornok, az Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság polgári védelmi főfelügyelője, Szamosvölgyi
Péter polgármester, helyi védelmi bizottság elnöke, a térség polgármesterei, valamint a rendvédelmi szervek
és társszervek és intézmények vezetői
előtt.
Ünnepi beszédet mondott dr. Tóth
Ferenc tűzoltó dandártábornok, majd
Szamosvölgyi Péter polgármester, helyi védelmi bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
Ezt követően került sort az ünnepé-

22:00 Képújság

augusztus 13. (hétfő)
Unser Bildschrim - német
18:00
nemzetiségi magazin - Pincefesztivál
Károlyfalva
18:15 Zemplinske Zvesti - szlovák
nemzetiségi magazin: Csillagtábor Su.
18:30 Katedra - oktatási magazin
19:00 Hír 7
19:20 Zenélõ percek - Színházi
Fesztivál - operett slágerek
20:00 Határon túl - Borsi Kastély
felújításáról
Unser Bildschrim - német
20:40
nemzetiségi magazin
20:55 Zemplinske Zvesti - szlovák
nemzetiségi magazin
21:10 Katedra - oktatási magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 14. (kedd)
18:00 Képviselõk - Sátoraljaújhely
19:00 Hír 7
19:20 Zempléni életképek
19:40 Civil szféra
20:10 Határon túl - Ismerjük meg
egymást
20:40 Képviselõk - Sátoraljaújhely
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 15. (szerda)
18:00 Városháza hírei Su.
18:15
Városháza hírei - Sp. Betonelemgyártás
18:30 Sorstársak
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül
19:40 Határtalan természet 5.: A tervezett Hernád Tájvédelmi Körzet természeti értékei
20:00 Kisfilmek
20:40 Városháza hírei
21:10 Sorstársak
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 16. (csütörtök)
18:00 Közérdekû aktuális
18:30 Dumáljuk meg - ifjúsági magazin
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai magazin
19:50 Közérdekû aktuális: Határtalan
természet 6.: Folyókoalíció a Hernád
védelmében
20:10 Közérdekû aktuális
20:40 Közérdekû aktuális
21:10 Dumáljuk meg - ifjúsági magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 17. (péntek)
18:00 Sporthírek Zemplénbõl
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 XXIV. Zemplén Nemzetközi
Néptáncfesztivál - nyitóünnepség
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 18. (szombat)
18:00 Zempléni portré
18:40 Határon túl-Közérdekû aktuális
Határtalan természet 7.: A Hernádvölgy, mint ökológiai folyosó
19:00 Hír 7
19:20 XXIV. Zemplén Nemzetközi
Néptáncfesztivál
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 19. (vasárnap)
18:00 Egyházi közvetítés

lyes eskütételre.
Ünnepi műsor hangzott el az Esze
Tamás Tagintézmény tanulói, valamint a Hegyalja-Sátorhegy Néptáncegyüttes táncosai közreműködésével.
A rendezvényen "Magyarország
biztonsága érdekében végzett kiemelkedő polgári védelmi szolgálata ellátásáért" elismerő oklevelet vett át
Hidegh Lajos, Polgár Tamás, Jarasovics László, Porempovics Mihály és
Gönczi Zoltán.
A május 19-én Győrújbaráton került megrendezésre a 2012. évi ifjúsági katasztrófavédelmi verseny országos döntője, melyen a Sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintézmény csapata, egyben a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség ifjúsági tagozata második helye-

19:00 A héten történt
20:20 Hangverseny - Crescendo Nyári
Akadémia
22:00 Képújság

augusztus 20 (hétfő)
18:00 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Egyházi idõ
19:40 Közérdekû aktuális: Határtalan
természet 8.: Nagyragadozók a zempléni határ mentén
20:00 XXIV. Zemplén Nemzetközi
Néptáncfesztivál
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 21. (kedd)
18:00 Ismerjük meg egymást - Határon
túl - mûsorcsere
18:45 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 XXIV. Zemplén Nemzetközi
Néptáncfesztivál
Ismerjük meg egymást 20:40
Határon túl - mûsorcsere
21:25 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 22. (szerda)
18:00 Városháza hírei Augusztus 20.
Városi ünnepség Sárospatak
18:40 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 XXIV. Zemplén Nemzetközi
Néptáncfesztivál - Záróünnepség,
augusztus 20.
20:40 Városháza hírei
21:10 Sportmagazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 23. (csütörtök)
18:00 Egészségvédelem - Kisvárda Európa Bölcsõje projekt
18:30 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális: Határtalan
természet 9.-10.
A hiúz és a farkas védelmi helyzete a
Zemplénben és a Szalánci-hegységben
19:55 Közérdekû aktuális
20:40 Egészségvédelem
21:10 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 24. (péntek)
18:00 Sporthírek Zemplénbõl
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális: Közérdekû
aktuális:Határtalan természet 11.:
Zemplén virágos kertje
Határtalan természet 12.: A hegyi
kaszálórétek élõvilága
Határtalan természet 13: Forráslápok
20:00 Közérdekû aktuális
20:40 Sporthírek Zemplénbõl
21:10 Mecénás - kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 25. (szombat)
18:00 Kalendárium
18:30 Közérdekû aktuális: Határtalan
természet 14.-15.: A Nagy-Milic
Natúrpark
Pro Silva Természetszerû erdõkezelés
19:00 Hír 7
19:20 Kisfilmek
20:40 Kalendárium
21:10 Közérdekû aktuális

zést ért el. A díjakat az ünnepség keretében dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok adta át Bodnár Gábor,
Csoma Árpád, Juhász Gergő, Berei
Martin tanulók, valamint Mészáros
Csaba felkészítő tanár részére.
A rendezvényen a zenét a Dohánygyári Fúvószenekar szolgáltatta.
Az ünnepi műsort követően a Holdfény Mazsorett
Csoport, valamint a Kazinczy Ferenc Általános
Iskola Hegyalja Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegység Társastáncosai szórakozatták a rendezvényre kilátogatott nézőket.
A rendezvényt színesítette a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtön, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapi-

21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 26. (vasárnap)
Hangverseny közvetítés 18:00
Muzsikáló terek Sp. - Bécse Csaba
19:00 A héten történt
20:20 Hangverseny - Crescendo Nyári
Akadémia - záróhangverseny Sp.
22:00 Képújság
augusztus 27. (hétfő)
19:00 Hír 7
19:20 Állatbarát magazin
19:40 Határon túl .
20:40 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 28. (kedd)
18:00 Városháza hírei Sárospatak
18:30 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekû aktuális: Határtalan
természet 16.: Drahos és Drahose
19:40 Civil szféra
20:10 Határon túl - Ismerjük meg
egymást
20:40 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 29. (szerda)
18:00 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül :Határtalan természet 17.: Ökoturizmus a Nagy-Milic
Natúrparkban
19:40 Régiónk és az EU
20:10 Mûsorcsere
20:40 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
augusztus 30. (csütörtök)
18:00 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai magazin
19:50 Közérdekû aktuális: Határtalan
természet 18.: A Parlagi sas
21:10 A hónap témája
20:40 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

augusztus 31. (péntek)
18:00 Sportról Sportra
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés közvetítése
- Sárospatak
20:40 Sportról Sportra
21:10 Mecénás - kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság
szeptember 01. (szombat)
18:00 Közérdekû aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Ismeretterjesztõ kisfilmek
20:40 Közérdekû aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

szeptember 02. (vasárnap)
18:00 Egyházi közvetítés
19:00 A héten történt
20:20 Közérdekû aktuális: Határtalan
természet 19.-20.: Magyar-Szlovák
Parlagi sas védelmi program
21:00 Hangverseny
22:00 Képújság

tányság, a NAV B.-A.-Z. Megyei VPI
Sátoraljaújhely Szolgálati hely, a
Zemplén Tourinform Iroda, az OMSZ
Sátoraljaújhelyi Mentőállomás, a Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhely
Kistérségi Szervezete, valamint a
Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség kiállítása.

ÚJHELYI

KÖRKÉP

FELHÍVÁS

a "Szeretlek Sátoraljaújhely!" rajz, fotó, és film pályázathoz
A pályázat kiírója: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
A pályázók köre: sátoraljaújhelyi lakcímmel rendelkezõ diákok három
kategóriában pályázathatnak:
6-10 életév közötti tanulók
10-14 életév közötti tanulók
14-18 életév közötti tanulók.
A pályázat témaköre: Az én városom Sátoraljaújhely
A pályázat témajavaslata:
Minden olyan téma feldolgozása lehetséges, amely a város szeretetét, a
lokálpatriotizmus érzését erõsíti. Arra a kérdésre keresünk választ, hogy ki
miért szereti Zemplén Fõvárosát, melyek a legkedveltebb közösségi
helyszínek, s miért büszkék a pályázók Sátoraljaújhelyre, mi okozza számukra a legnagyob örömöt ezen a településen. Elsõsorban figyelemfelhívó és nevelõ hatású alkotásokat várunk, amelyek közül a legjobbakat a
különbözõ sajtóorgánumokban, s utcai hirdetõkön jelentet meg
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata.
A pályázat határideje, formai követelményei:
Pályázatot egy személy mindhárom kategóriában (rajz, fotó, film)
benyújthat, melyet elektronikusan vagy postai úton küld el vagy ad le
2012. szeptember 17-ig a pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu e-mail címre
illetve a 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. postacímre. Az üzenetnek tartalmaznia kell a készítõ nevét, életkorát, az iskolát, ahol tanulmányait folytatja, illetve telefonos elérhetõségét.
A pályázat bírálata és döntése:
Az alkotásokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzat szakbizottsága
bírálja el 2012. szeptember 21-ig. Ezt követõen határoz meg három-háromhárom alkotót rajz, fotó és film kategóriában. A díjakat Sátoraljaújhely
Város Polgármestere adja át a Város Napján. Az elismerések az önkormányzat intézményeinek díjmentes használatára vonatkozó bérletek.
SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény

Tovább folytatódnak az árvízvédelmi munkálatok
a Ronyva patak mentén Sátoraljaújhelyen

2012. június 06.

A Sátoraljaújhelyben történt 2010 évi áradás során mintegy 1000 ember
szenvedett károkat. A város önkormányzata azóta komoly erõfeszítéseket tesz
a Ronyva partján az árvízi védekezés érdekében.
Sikeresen elnyert pályázat eredményeként az árapasztó után az élõ Ronyva
partján is elkezdõdnek a munkálatok a napokban. Az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011036 program keretében a "Határ Ronyva árvízvédelmi fejlesztése Sátoraljaújhelyen" címû projekt során a magyarországi szakaszon történik védmû építése. Az
elnyert 168 684 375 Ft forrás segítségével megvalósuló beruházás, védelmet
biztosít egy esetleges újabb rendkívüli csapadékos idõszak hatására bekövetkezõ árhullám esetén az itt élõk számára. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 5.
Telefon: +36 (47) 525 - 100,
E-mail: fejlesztes@satoraljaujhely.hu
Honlap: www.satoraljaujhely.hu

Sajtóközlemény

Sportöltözõk a sátoraljaújhelyi
sportpályán
2012/ július / 26

Európai Uniós támogatással megújulnak a sátoraljaújhelyi sportpályán az öltözõk. A beruházás az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0097 számú "Településrekonstrukció és sportöltözõ építése Sátoraljaújhelyen" címû projekt keretében valósul
meg az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség közremûködésével. A beruházás 105.945.405,- Ft költségébõl 95% azaz
100.648.135,- Ft a támogatás. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társSátoraljaújhely Város
Önkormányzata
finanszírozásával valósul
C ím:
meg.
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth Tér 5.
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KÖRKÉP

Összegzõ beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános Iskola TÁMOP 3.3.2 "Esélyegyenlõségi programok végrehajtásának támogatására" címû pályázatáról

A projekt vezetõjeként mindent elkövettem, hogy a tanulóink számára a lehetõ legjobb feltételeket
teremtsünk, biztosítsuk részükre az esélyegyenlõséget. A rászoruló tanulók részére ingyen tankönyvet és étkezést adunk a költségvetési törvényben elõírtak szerint. Minden szeptemberben felmérjük a napközis igényeket és az alapján alakítjuk meg a csoportokat, aki kéri mindenkit felveszünk.
Az SNI-s tanulókat szerzõdés alapján a város Egységes Pedagógiai Szakmai Szolgáltatója vagy a
Deák úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola látja el a törvényben elõírt órakeretben. A HH-s és
HHH-s tanulók nyilvántartását a jegyzõ küldi meg az iskola számára, arányuk az osztályok illetve
az évfolyamok és tagintézmények között nem mutat 25 %-nál nagyobb eltérést. Integrált oktatást
három éve vezettük be felmenõ rendszerben, jelenleg az elsõ, második, harmadik, ötödik, hatodik
és hetedik évfolyamokon zajlik. Mûvészeti csoportjaink munkájába ezek a tanulók térítésmentesen
kacsolódhatnak be, sokan igénybe is veszik ezt a lehetõséget. Tehetséges tanulóink számára szakköröket szervezünk melybe az iskola bármely tanulója jelentkezhet érdeklõdése szerint. A lemaradókkal külön is foglalkozunk részükre korrepetálást, felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Iskolánkban a TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlõségi pályázat végrehajtása a végéhez közeledik, mely a
hetedik és nyolcadik osztályos HHH-s és SNI-s tanulók számára nyújt négy területen segítséget.
Ezek a következõk sikeres integráció, felvételire való felkészítés, középfokú lemorzsolódás megelõzése a HHH-s tanulók részére. Ezen kívül a SNI s tanulók mentorálása folyt a pályázat keretében.
Részt veszünk az ÚTRAVALÓ PROGRAMBAN, minden éven jelentkezik tanulónk az ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA. Úgy gondolom, hogy eddig is igyekeztük minden lehetõséget megragadni, hogy biztosítsuk tanulóink számára az esélyegyenlõséget, és ezután is törekedni fogunk erre.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõk támogatását, hogy lehetõvé tették gyermekeik számára
az esélyegyenlõségi programokon való részvételt.
Szõnyi István
projektmenedzser

Rybnikben szerepelt a Holdfény mazsorettcsoport

Nagy öröm érte júniusban a mazsoretteket, hiszen újra meghívást kaptak a
lengyelországi Rybnikbe, a XX1.Zlota Líra Fúvószenekari és Mazsorett
Fesztiválra. A Magyar-Lengyel Baráti Társaság és a Holdfény Kulturális
Egyesület sokadik alkalommal szervezte a lányok utazását Lengyelországba. A
fesztivál három napos volt. Minden nap több fellépés várt az újhelyi mazsorettekre, akiket az Emőd Brass fúvószenekar kísért, akikkel évek óta jó kapcsolatot ápol a csoport. A fesztiválon a lengyelek mellett csehek, szlovákok és
ukránok vettek részt. Húsz mazsorett csoport és tíz zenekar szerepelt a nagyszabású rendezvényen. Magyarországot az újhelyiek és az emődiek képviselték.
A hosszú menettáncok, a fellépések a nagy melegben, az éjszakai utazás
próbára tette a mazsoretteket, és ők jelesre vizsgáztak helytállásból. A
lengyelek kitűnő ellátásban részesítették a magyar csoportot. Szép négy csillagos szállodát biztosítottak, ahol a reggeli megszámlálhatatlanul sokféle finomságból állt. A két egyesület mellett a Kossuth Lajos Művelődési Központ, a
Dohánygyár, a Polgármesteri Hivatal, KOMPLEX AIR Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. támogatta a csoport utazását, amely támogatást itt szeretnének
megköszönni a lányok. A közeljövőben nagy feladat vár ismét a mazsorettekre,
hiszen részt vesznek a III. Zemplén Mazsorett Fesztiválon augusztus 4-5én.Vasárnap 5-én önálló estet adnak a Rendezvénytéren.
Szeptemberben pedig egy görögországi meghívásnak tesznek eleget, ahol az
újhelyi társastáncosokkal közösen szerepelnek majd.

VIII. Zemplén Országos Minõsítõ Társastánc Fesztivál
és Koreográfus Verseny

Aranyeső hullt a Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztiválon,
Sátoraljaújhelyen. 18 iskola 60 csoportja lépett a parkettre és csaknem 100 produkciót láthatott a közönség. A versenyen Magyarország legjobb fiatal táncosai és koreográfusai mérték össze a tudásukat. Az újhelyi és a pataki táncosok
kiemelkedően jól szerepeltek.

A régi rend híve

Milyen jó volna, ha a jövő bevásárló központjai úgy néznének ki, mint a
húspogácsát áruló tengerentúli mintára épült bódékomplexumok! Csak behajtanánk 0-24 óráig, kiválasztjuk az
árut az egyik ablaknál, fizetünk, átgurulunk a másik ablakhoz, gombnyomásra kinyitjuk a csomagtartót, s a
boy csak bepottyantja az áruval teli
lebomló szatyrokat, lezárja, s már
mehetünk is haza. Vagy előtte még a
Mc Gyógyszertárba, a Mc Zöldségeshez, a Mc Pékhez, a Mc Hivatalba és
a Mc Bankba. Ki se kell szállni az autóból, sőt, parkolni sem kell - hogy
otthon ki pakol ki, arra nincs ötletem.
Nincs dilemma, hogy hol alakítsunk ki parkolóhelyeket, szálkásan,
merőlegesen, vagy párhuzamosan?
Fizetős legyen e vagy sem? Ha fizetős, mettől meddig, és milyen tarifával? Legyen-e az első fél évszázad ingyenes, és csak utána kérjünk percenként egy forintot? Mert ugye az autós

az első. Még akkor is, ha városunkban minden, mindenhonnan gyalog
10 perc alatt megközelíthető. A központból mindenképpen. Gyönyörű
környezetben.
Ennek ellenére vannak még a fejekben olyan gondolatok, amelyek
szerint ez mind nem kell. Mert a sétáló utca elején parkolási mizéria van,
mert nem lehet minden bolt, üzlet,
bank ajtajába közvetlenül és szorosan
odaállni, s nem lehet büntetlenül
órákra elfoglalni a területet, mert fél
óráért még fizetni is kell. Sőt, a sétáló
utca kezdődjön a rendezvénytértől!
Nyilvános testületi ülésen elhangzott
vélemény, nyissuk meg az autósok
előtt a Munkácsi utcáig! Összepiszkolják a követ? Szedjük fel!
Ő a régi rend híve. Nem kétséges,
mi lesz, ha feltámad, és ő lesz a legerősebb. Itt kő kövön, bocsánat, aszfalton, nem marad!

