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Sátoraljaújhely Város Közéleti lapja

Önerőből fejlesztik tovább a Zemplén Kalandpark élményelemeit

Saját forrásból, hosszú lejáratú
hitel igénybevételével bővíti a
Zemplén Kalandparkot Sátoralja
újhely. A város a Sólyom II építésé
ről döntött a közelmúltban. A tavaly
pályázati forrásból épített kötélpá
lyás átcsúszóra akkora az igény,
hogy a város úgy látja, érdemes
megépíteni ennek párját a Magashegy és a Szárhegy közé. Emellett a
jégpálya lefedését is elkezdik hama
rosan, hogy a következő téli szezont
már ne befolyásolja az időjárás.

A Zemplén Kalandpark egy éve
átadott két új élményeleméből a Don
gó és a Sólyom közül az utóbbi a lég
népszerűbb. Olyan mértékű volt az
érdeklődés és a sorban állás az átcsú
szó pálya iránt, hogy a város vezetése
úgy döntött, növeli a kapacitást és
még egy átcsúszó kötélpályát építe
nek a meglévő mellé a Szár-hegy és a
Magas-hegy között. Ezzel a beruhá
zással megduplázódik a fogadóképes
sége az élményelemnek. Ettől azt vár
ja a város vezetése, hogy egy kisebb
várakozás után mindenki sorra tud

kerülni az átcsúszó pályán.
Az önkormányzat nem áll meg itt,
ugyanis a korcsolyapálya lefedését is

célul tűzte ki, hogy azokon a napokon
is használni lehessen, amikor az időjá
rási viszonyok visszatartják a sportol
ni vágyókat a korcsolyapálya haszná
latától. Ezzel a beruházással Sátoral
jaújhely egy újabb sportcsarnokkal
bővül. Ennek következtében jobban ki
lehet használni a jeget, és bérbe lehet
adni a pályát hokicsapatok mérkőzé
sére.
A két beruházást saját pénzügyi for
rásból, hitel felvételével kívánja meg
val ós ít an i
az
önk orm ányz at.
Szamosvölgyi Péter polgármester saj
tótájékoztatón bejelentette, hogy a
város 250 millió forint alacsony kama
tozású és hosszú lejáratú hitelt vesz

föl, amit egy gondos és precíz költ
ségelemzés és számítás előzött meg,
ami azt jelenti, hogy jó esetben 4-5 év
alatt megtérül mindkét pálya, mindkét
beruházás. Az önkormányzat a hato
dik évtől már haszonnal tudja működ
tetni, addig is fizetik a részleteket és
azt a kismértékű kamatot, ami ehhez
társul.
A tervek szerint a munkálatok mind
két helyen már tavasszal elkezdődnek,
a cél, hogy nyáron már a Sólyom II.-t
is használni tudják a vendégek, és a
következő korcsolyaszezon pedig már
fedett csarnokban induljon a Zemplén
Kalandparkban.

Szelektív szemétgyűjtés próbaüzem Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon

Sátoraljaújhelyen és Sárospata
kon is elindul a szelektív hulladék
gyűjtés. Nyáron mindkét városban
sárga kukákat osztottak ki a családi
házas övezetek lakóinak, amelyben
gyűjthetik a műanyag, papír és fém
hulladékot. Az új rendszer elindult,
Sátoraljaújhelyen minden páros
héten a kommunális hulladékgyűj
tés napján ürítik a szelektív edénye
ket is.

A környezetünk védelme érdekében
vezették be térségünkben a szelektív
hulladékgyűjtés házhoz menő részét
is. Eddig csak a szelektív szigeteken
található edényekbe lehetett kidobni a
fémet, a papírt és a műanyagot.
Mostmár mindenki saját otthonában
teheti meg mindezt. Sátoraljaújhelyen
több ezer háztartásba jutott el a sárga
kuka, amelynek köszönhetően ebbe
kell elhelyezni a szelektíven váloga
tott hulladékot. Minden kukához a
lakosok kézhez kaptak egy listát, hogy
mit, és hogyan lehet a kukákba sze
lektáltan elhelyezni.
A térségi hulladékkezelő társaság
Európa Uniós pályázatból tudott fej
leszteni, a technikai háttér kialakítását
követően elkezdődött a próbaüzem is.

Kéthetente, minden páros héten terve
zi a szolgáltató a sárga kukák rendsze
res ürítését akkor, amikor a kommu
nális hulladékot is elviszik. Sátoralja
újhelyen február 9-én kezdődött a
gyűjtés. A próbaüzemnél még lehet
nek kisebb fennakadások az ürítési
folyamatban, de a szolgáltató a rend

ugyan azon a napon, amikor a háztar
tási hulladékot is elviszik. Tehát páros
héten nem csak a kommunális sze
méttel teli kukákat kell kitenni, de a
szelektíven gyűjtött szemetet is. Miu
tán sárga kukákat csak a családi házas
övezetben kaptak, a társasházakban,
bérházakban élőktől továbbra is azt

Teljesen automatizált szemét szelektáló (a kép illusztráció)

szer tökéletes működtetésére törek
szik.
Minden héten hétfőtől péntekig fog
ják gyűjteni a szelektív hulladékot,

kérik, használják a városban több
helyen is fellelhető szelektív hulla
dékgyűjtő szigeteket. Sátoraljaújhe
lyen sokan nem vették még át a Város

ellátó Batsányi utcai telephelyén
fellelhető sárga kukákat, pedig az új
hulladékgyűjtési rendszer alapja az,
hogy a családi házas övezetben is
külön gyűjtik a fém, a papír és a
műanyag hulladékot.
Azok, akik még nem vették át a sze
lektív gyűjtőedényeket, valójában
jogsértést követnek el - tájékoztatott a
város címzetes főjegyzője -, mivel a
kötelező szelektív hulladékgyűjtésben
ezáltal nem tud részt venni.
Az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati Társu
lás bodrogkeresztúri telephelyén már
kialakították az új válogatót is, ahol az
egybegyűjtött fém, papír és műanyag
hulladékot szétválogatják.
A szelektív szemét gyűjtéséhez új
autókat is vásárolt a hulladékkezelő.
Fontos tehát, hogy a sárga, szelektív
hulladékgyűjtő edényekbe kizárólag
az előírásnak megfelelő tiszta, fém,
papír és műanyag hulladékot szabad
elhelyezni, kommunális szemetet
nem. Az üvegektől továbbra is a hul
ladékgyűjtő szigeteken lehet legálisan
megszabadulni.
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Hírek röviden

Doni Hősök Emléktúra Zemplénben
Idén 16. alkalommal rendezték meg a Doni
Hősök Emléktúrát, az 1943-ban a Don-ka
nyarnál harcoló magyar katonák tiszteletére.
A túra célja, hogy a résztvevők betekintést
kapjanak abba, mit éltek át a második magyar
hadsereg katonái a szovjet áttörés alatt.
Ebben az évben először öt különálló, szakasz
szintű alegység öt különböző útvonalat telje
sít. A Zemplénből, Háromhutáról indultak a
katonai hagyományőrzők. A második menet
században a szervező Füzéri Hadtörténeti és
Helytörténeti Kör mellett a jászfényszarui
Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai teljesí
tik az emléktúrát.
Farsangi bál a Katolikus Keriben
Közel háromszázan vettek részt a sátoraljaúj
helyi katolikus iskolák, és az óvoda farsangi
mulatságán. Az intézmények nem céltalanul
hívták bálozni a szülőket, pártolókat, a jóté
konysági est bevételéből mindkét iskola és az
óvoda is részesülni fog. Mindhárom intéz
ményben az udvar rendbetételére fordítják
majd a bevételt.
Abaúj-Zemplén, Magyarország
és Európa szolgálatában
Abaúj-Zemplén, Magyarország és Európa
szolgálatában - ezzel a címmel jelent meg Dr.
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő leg
újabb könyve, mely közel 450 oldalon mutatja
be a politikus elmúlt több mint két évtizedben
végzett tevékenységét. A "Negyedszázad a
magyar és európai politikában" alcímet viselő
könyv válogatás 25 év beszédeiből és felszó
lalásaiból, amelyek betekintést engednek
abba a háttérmunkába, amelyek a térség, az
ország, és természetesen az Európai Unió
tagállamaként is fontos témaként szerepeltek
az elmúlt 25 évben.
Idén is csatlakozott a KLMK
a Kultúrházak éjjel-nappal programhoz
A Magyar Népművelők Egyesülete idén is
meghirdeti a Kultúrházak éjjel-nappal progra
mot. Az egész országot érintő akcióval a
közművelődési terek nyitottságára, az intéz
mények sokszínűségére szeretnék rávilágíta
ni a figyelmet. A február 5-e és 7-e között
megvalósuló eseményhez a Kossuth Lajos
Művelődési Központ is csatlakozott. Az érdek
lődők ezeken a napokon a sátoraljaújhelyi
művelődési intézmény működésével kapcso
latos kulisszatitkokat is megismerhetik.
Nyár végén jelenhetnek meg
a vidékfejlesztési pályázatok
Nyár végén novemberi beadási határidővel
jelenhetnek meg a térségünket is érintő
vidékfejlesztési pályázatok. A programoknál a
gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés és
megtartás, a helyi termékfejlesztés és azok
piacra juttatása illetve a térségi rendezvé
nyek, felzárkóztató programok megvalósítása
élvez majd előnyt. Jelenleg a tervezés folya
mata zajlik. A stratégia kidolgozásához a
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület az
önkormányzatok, vállalkozásoktól és civil
szervezetektől is vár projektötleteket.
Kiszebáb égetéssel űzték el a telet
A sátoraljaújhelyi óvodásokon nem múlik,
jöhet a tavasz. A farsangi időszak végén a
régi paraszti szokások egyikét a kiszebáb
égetést és a télűzést elevenítik fel mindig a
gyerekeknek. Még számos helyen rendeznek
farsangi bált, ami után az elcsendesedés idő
szaka jön.
Új megoldásokat keresnek
a hajléktalanok ellátására
Sátoraljaújhely Önkormányzata új megoldá
sokat keres a hajléktalanok ellátására. A
januárban tartott képviselő-testületi ülésen az
a javaslat született, hogy az Egyesített Szoci
ális Intézmény kereti között kell ellátni a fedél
nélkül maradt embereket. Olyan helyszínt kell
keresni, ahol zavartalanul folyhat a hajlékta
lanok ellátása és a városban élőket sem
zavarják az érintettek. Palicz István önkor
mányzati képviselő továbbá fontosnak tartja,
hogy valamennyi település tegyen lépéseket
a hajléktalanok ellátására, így Újhely önkor
mányzatának csak a városban hajléktalanná
válókról kellene gondoskodniuk.
Rendszerszinten átalakul a
hulladékgazdálkodás
Országos szinten átalakul a hulladékgazdál
kodás, április elsejétől megkezdi működését
a már bejegyzett Nemzeti Hulladékgazdálko
dási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., amely
a szakmai koordinálásért felel - mondta Sza
bó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, vala
mint kiemelt közműszolgáltatásokért felelős
államtitkár.
Milyen lesz az újbor?
Teszten az újborok. A termésátlagok a 2014-

Újhelyi
es évinél kicsivel jobban alakultak TokajHegyalján, az ebből készült borok pedig
átlagosnál jobb minőséget hoztak- mondják a
borászok. Az aszályos nyár miatt a mi vidé
künkön is korán kezdődött a szüret, ám hiába
vártak ki a gazdák, a 2015-ös év sem hozott
kiváló aszú borokat.
Nemzetközi kyokushin karateversenyt
rendeztek Sátoraljaújhelyen
Több külföldi sportoló részvételével több,
mint kétszáz karatést vártak a Zemplén Kara
te Kupára. A verseny már szerepel a magyar
és külföldi karate szövetségek versenynaptá
rában is. Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon
két klubból több tehetséges fiatal is érem
esélyes volt. A sátoraljaújhelyi Fábrik Istvánt
a Nemzeti Tehetségprogram ösztöndíjjal is
segíti. Az egyetemista fiú a gépészmérnöki
tanulmányai mellett szakít időt a sportra, idén
számos megmérettetésre készül.
Kultúrházak éjjel-nappal
A pincétől a padlásig bejárhatták a Kossuth
Lajos Művelődési Központot a látogatók.
Nem egy konkrét programra hívták a látoga
tókat, hanem egy izgalmas kirándulásra, ahol
a kulisszák mögé tekinthettek be az érdeklő
dők. A sátoraljaújhelyi intézmény is csatlako
zott a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű
kezdeményezéshez, amelyben a művelődési
intézmények bemutatása volt a cél.
Költségvetési ciklushatár Dr. Hörcsik Richárd tartott
sajtótájékoztatót a választókerület
uniós eredményeiről
Költségvetési ciklushatár címmel tartott sajtó
tájékoztatót Dr. Hörcsik Richárd az 5. számú
választókerület országgyűlési képviselője.
Ennek kapcsán a politikus kiemelte, hogy a
2007-2013-as költségvetési időszakban
hazánk volt az egyetlen olyan európai uniós
tagország, amely a kiírt pályázatoknak
köszönhetően teljes mértékben felhasználta
és lehívta a rendelkezésére álló támogatási
összeget.
Baleseti statisztika a Sátoraljaújhelyi
Rendőrkapitányság területén
A sofőrök nem a látási és útviszonyoknak
megfelelő sebességgel közlekedtek. Ez volt
leginkább a januárban történt balesetek oka a
Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság beszá
molója alapján. Az év első hónapjában sze
mélyi sérülés azonban nem történt a több
mint egy tucat közlekedési baleset alkalmá
val.
Tavaszi kedvezmények a
Zemplén Kalandparkban
A Sárospatakon illetve a Sátoraljaújhelyen
tanuló diákok 20 százalékos kedvezménnyel
használhatják a Zemplén Kalandpark élmény
elemeit a tavaszi szünet alatt - Sátoraljaúj
hely képviselő-testületének döntése alapján.
A tavaszi szünet első napján, azaz az újhelyi
napon pedig a sátoraljaújhelyi lakcímkártyá
val rendelkezők fél áron vehetik igénybe az új
élményelemeket, a kabinos felvonót és az
átcsúszót.
Jótékonysági rock est a kutyusokért
A Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány
javára szervezett rock estet négy sátoraljaúj
helyi zenekar. A rockerek kezdeményezésé
hez sokan csatlakoztak, így belépő helyett
kutyaeledeleket gyűjtöttek az elárvult ebek
nek. Az alapítvány több, mint másfél évtizede
működteti a kutyatelepet, most a legnagyobb
szükségük egy jól használható kiszolgáló
helyiségre van. Jelenleg több mint 135
kutyust látnak el naponta.
Elszaporodtak az "unokázós" csalások
Az elmúlt időszakban rendkívül elszaporod
tak az úgynevezett "unokázós" csalások.
Csalók idős embereket hívnak fel telefonon,
az unokájuknak vagy más közeli hozzátarto
zójuknak adják ki magukat, és valamilyen
okra, például tartozásra vagy balesetre hivat
kozva készpénzt, ékszereket csalnak ki
tőlük.
A sértettek rendszerint 70 év felettiek, őket
este vagy éjjel, a vezetékes telefonjukon hív
ják fel. Rendszerint más telefonál, mint aki
nem sokkal később átveszi a kicsalt össze
get, ami tudatos előkészületre, szervezett
elkövetésre utal.
Az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetői
nek felderítése rendkívül nehéz, sokszor nem
vezet eredményre. Ilyen telefonhívások ese
tén azonnal ellenőrizzék azok valóságtartal
mát, hívják fel azt a hozzátartozót, akire a
telefonáló hivatkozik, bűncselekmény gyanú
ja esetén pedig értesítsék a rendőrséget!
Farsangi bál az Árpád-házi Szent Margit
Általános Iskolában
Farsang farka - így nevezik azt a böjt előtti
utolsó három napot, amely húshagyó keddig

Körkép
tart. A sátoraljaújhelyi római katolikus általá
nos iskolában a farsangi időszak végét jelme
zes felvonulással, és egy kis mulatozással
ünnepelték. Ilyenkor hagyomány, hogy a vég
zős nyolcadik osztályosok báli táncot mutat
nak be, idén keringőt tanultak a gyerekek.
Szőlész-borász képzés indul
Sárospatakon
Kétéves felsőfokú szakképesítést biztosító
szőlész-borász képzés indul ősztől a
Comenius Karon. Aki most jelentkezik rá, az
már az Egri Eszterházy Károly Egyetem hall
gatójaként pataki képzési helyszínnel a világ
örökségi borvidéken élő minősített oktatóktól
és több évtizedes gyakorlati tapasztalattal
rendelkező szakemberektől tanulhat. A felső
oktatási intézmény alapképzésen túl doktori
szintig tudja biztosítani a borvidéken tanulni
vágyók számára a minőségi képzést.
Farsangi bál a Kazinczy Ferenc
Általános Iskolában
Jótékonysági farsangi mulatságot szervezett
a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános
Iskola. Az intézmény évek óta szervez bált,
ahova a három általános iskolákba járó gyer
mekek szüleit, pedagógusait várják. Idén
sporteszközök vásárlására, jutalomkönyvek
re szeretnék fordítani a mulatság bevételét.
Március 4-ig kell benyújtani
a monitoring jelentéseket
Március 4-éig kell eleget tenniük monitoring
adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok
nak az önkormányzatoknak, vállalkozások
nak illetve szervezeteknek, melyek támoga
tásban részesültek az Európai Mezőgazda
sági és Vidékfejlesztési Alapból. A kötelezett
ség kiterjed a 2007 és 2013 közötti időszak
ban a vidékfejlesztési programból igénybe
vett támogatásokra. A határidő be nem tartá
sa vagy a hibás adatszolgáltatás mulasztási
bírságot vonhat maga után.
Farsang a Petőfi Sándor Református
Általános Iskolában
A Petőfi Sándor Református Általános Iskolá
ban is téltemető népszokásokkal egybekötve
farsangoltak a gyerekek. Kisebbek és nagyob
bak vidám maskarákba öltözve csatlakoztak
a mulatsághoz, a legötletesebb jelmezeket
pedig díjazták a pedagógusok.
Kinevezték a Zemplén Kalandpark
igazgatóját
A folyamatos fejlesztésekben és a dolgozók
megelégedettségében látja a Zemplén
Kalandpark sikerét a magas-hegyi sportcent
rum kinevezett igazgatója. Soltész - Vincze
Tünde tavasztól irányítja a kalandparkot meg
bízott ügyvezetőként. Sátoraljaújhely Önkor
mányzata most 5 évre szavazott számára
bizalmat.
Új fejlesztéseket terveznek idén
Sátoraljaújhelyen
A kötelező önkormányzati feladatok finanszí
rozása és fejlesztésekre egyaránt biztosít
forrásokat Sátoraljaújhely önkormányzatának
2016. évi költségvetése. A településnek
ebben az esztendőben is kell működtetési
hozzájárulást fizetnie a Klebelsberg Intéz
ményfenntartó Központnak, de az olyan nem
kötelező feladatokhoz is van keretösszeg
rendelve, mint a civil szervezetek támogatá
sa.
Farsang az Árpád-házi
Szent Margit Óvodában
Farsangoltak a katolikus óvodában is. A gye
rekeknek a hagyományos farsangi maskarás
felvonulás után, táncházat is szerveztek. Ahol
a népi hagyományokkal is megismerkedtek.
Hagyaték: kiállítás nyílt a
sátoraljaújhelyi zsidóság történetéről
Egy magángyűjtő és történész összefogásá
val látható kiállítás a Városi Könyvtárban,
Sátoraljaújhely zsidóságának történetéről. A
tárlat bemutatóján Dull György rég elfeledett,
a zsidó valláshoz köthető tárgyakból, fényké
pekből idézte vissza a város történelmével
egykor szorosan összeforrott sátoraljaújhelyi
zsidóságot. Dr. Csorba Csaba történész
pedig arra világított rá, milyen sok érdekes,
eddig fel nem tárt adat és ismeret van még
akár a helyi, akár a Zemplénben élt zsidó
emberek múltjával, történetével, építészeti
emlékeivel kapcsolatban.
Farsang a Kazinczy Ferenc
Általános Iskolában
A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános
Iskola is megtartotta hagyományos farsangi
rendezvényét. A mulatságon az alsó tagoza
tos gyerekek öltöttek jelmezt, melyeket az
intézmény pedagógusaiból álló zsűri értékelt
is.

Véget ért a téli szezon a
Zemplén Kalandparkban
Bezárt a Zemplén Kalandpark műjégpályája.
Az esős időjárás, és az enyhe idő miatt nem
tudnak jó minőségű jeget biztosítani a kor
csolyázóknak. A jégkorong torna is véget ért,
így az esti hoki meccsek száma is csökkent.
A tervek szerint jövőre már fedett jégcsarnok
kal indítják a szezont Sátoraljaújhelyen. Addig
is a sportolni vágyók már csak néhány napig
élvezhetik a jeget.
Több mint 40 klub vett részt a
XI. Zemplén Kupa karateversenyen
Sátoraljaújhelyi és sárospataki sikerek is
szép számmal születtek a Zemplén Karate
Kupán. Ebben a sportban az utóbbi időben
több változás volt, ennek ellenére sokan vet
tek részt a versenyen. Gyermek, junior és
felnőtt kategóriában több mint 40 klub ver
senyzői méretették meg magukat. Vala
mennyi kategóriában bajnokokat tudott avatni
a két zempléni klub.
10 milliárdok önkormányzati
fejlesztésekre
A 2014-2020 közötti pályázati időszak lehető
ségeiről tartott sajtótájékoztatót, Dr. Hörcsik
Richárd. Az országgyűlési képviselő kitért
arra is, hogy a megye 5-ös számú választó
kerületére vonatkozó, az itt található 98
önkormányzat elképzelései alapján a pályá
zati kiírások milyen fejlesztéseket hozhatnak
majd a régiónak. Elhangzott, ebben a térség
ben 10 milliárdok állnak az önkormányzatok
rendelkezésére a Terület és Településfejlesz
tési Operatív Programon keresztül.
600 millió forintos fejlesztés
a Certa Kft.-nél
600 millió forintos gyárfejlesztést valósított
meg saját forrásból a sátoraljaújhelyi Certa
Kft. A cégnek egyre több megrendelése van a
nagy autóipari és egyéb gépgyártó vállaltok
felé, ezért volt szüksége a gépbeszerzésre.
Az új gyártó berendezésekhez az épület
átalakítására is szükség volt. A több mint 350
főt foglalkoztató vállalat a jövőben szeretné
bővíteni csarnokait, ehhez a régi villanygyár
épületének bontását is elkezdték. Itt épül
majd az új gyáregység.
A kommunizmus áldozataira emlékeztek
Sátoraljaújhelyen
A kommunista diktatúra áldozataira emlékez
tek Sátoraljaújhelyen. A megemlékezés
hagyományosan a nagytemplomban ökume
nikus imával kezdődött, majd a tanácsköztár
saság három, a városban kivégzett áldozata
inak táblájánál Kövér László, az Országgyű
lés elnöke mondott beszédet. A parlament
elnöke arról beszélt, hogy Európának és
Magyarországnak miért fontos megvédeni
kultúráját, identitását.
Liciteljárás keretében megvásárolható
a Borbarlang
A borbarlang épületének rendbetételére
törekszik a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A
számos tulajdonosváltást megélt szórakozó
hely ismét felszámoló biztos tulajdonába
került, akik meghirdették annak eladását. A
városvezetés több helyi vállalkozót is arra
biztat, induljanak a liciteljáráson. Amennyiben
nem találnak vevőt rá, az önkormányzat
maga is elindul az épület árverésén. Céljuk,
hogy a jelenleg hajléktalanok által is használt
épület sorsát minél előbb rendezni tudják.
Elengedték a súlyos állapotból
felgyógyult uráli baglyot
Sérülései után felépülve, Széphalmon kez
dett új életet az az uráli bagoly, amelyet még
január első napjaiban találtak meg a Magyar
Nyelv Múzeumának udvarán. Az Aggteleki
Nemzeti Park Munkatársai először a mályi
Madármentő Állomásra vitték a madarat. Sür
gősségi ellátás után a Hortobágyi Madárpark
ban töltött néhány hetet a bagoly, aki a három
szervezet összefogásának köszönhetően
újra szabadon élhet.
Az egérfogó a Latabár Színházban
Negyedik állomásához érkezett Sátoraljaúj
helyben a 2015-2016-os színházi évad. Ezút
tal egy krimit láthatott a Latabár Színház
Közönsége. Agatha Christie Az egérfogó
című darabját a Veresegyházi Veres 1 Szín
ház társulata mutatta be.
Civil szervezetek pályázhatnak
önkormányzati támogatásra
Idén is lesz civil pályázati alapja a sátoraljaúj
helyi önkormányzatnak. A tervek szerint az év
két időszakában hirdetné meg helyi civil szer
vezeteknek a támogatási lehetőséget a város.
Ez a forrás azért is vonzó a kisebb szerveze
teknek, mert egy-egy programjuk megszerve
zéséhez, vagy utazási, szállásköltségek
fedezéséhez ad pénzt Sátoraljaújhely önkor
mányzata.
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Bővült a mászófelület a sátoraljaújhelyi Mászófal Központban

Magyarországon, de még KözépEurópában is egyedülálló a sátoral
jaújhelyi Mászófal Központ. Beltéri
magassága 18, kültéri magassága
20 méter. A mászóutak nehézségé
nél gyerekek, kezdők és profi fal
mászók is találnak megfelelő falfe
lületeket. Most a versenyszerűen
mászóknak kedveztek azzal, hogy
újabb 250 négyzetméteren új fogá
sokkal bővítették a központot.

A profik szinte minden nehézség
nélkül másznak a sátoraljaújhelyi
Mászófal Központ új, negatív, azaz
visszafelé hajló falain. A látszat azon
ban csal, hiszen egy kezdő mászó szá
mára legalább egy éves intenzív gya
korlás szükséges ahhoz, hogy teljesí
teni tudja a legmagasabb nehézségi
fokozatú útvonalakat. Az új áthajló
falat a profi mászók a "viszonylag
nehéz" kategóriába sorolják, viszont a
többi kiegészítő falrészeken jól fel
lehet készülni a megmászásukra. A
magas nehézségi fokozatú falra nyil
ván nem teljesen gyakorlatlanul, fel

készületlenül kell elsőre felmászni,
mert kb. 37-38 dőlésfokot mutató vis
szahajló falakon nem tud felkapasz
kodni. Ezért a többi, kis nehézségi
fokozatú pályán kell megszerezni a
gyakorlatot és erőnlétet valamint a
rutint.
Tehát a Mászófal Központban két
különböző falstruktúrával bővült a
mászó felület. A 18 méter magasságú
fal a középhaladó, haladók számára
biztosít útvonalakat, a tetőáthajlásos
pálya viszont a profi mászóknak
készült. Mind a két pályára lehet
különböző nehézségi fokú utakat kije
lölni, mindenkinek az edzettségi szint
jéhez képest ezek a nehézségi fokok
szubjektívek, hiszen van egy nemzet
közi skála, ami meghatározza ezeket a
mászóutakat, és ezen belül az aktív
mászók határozzák meg ezeket a ská
lákat, ezeket a szinteket. Tehát ez
eléggé egyéni dolog.
Ahogy a szikla és falmászás egyre
népszerűbb sport hazánkban, úgy
örvend egyre nagyobb népszerűség

nek a 2015 nyarán megnyitott sátoral
jaújhelyi Mászófal Központ. A város
vezetése arra számít, hogy az új
mászófelület, az új fogások az aktív
kikapcsolódásra vágyók mellett egyre
több profi sportolót vonzanak a Zemp
lén Kalandparkba, hiszen az ország
ban sehol nem található ehhez fogha

tó, de Európában is talán egy hasonló
létesítmény létezik hasonló kondíci
ókkal. Március közepére, végére elké
szülhet az épület külső részén az a
rekord fal is, amelynek megléte után
nemzetközi falmászó versenyek lebo
nyolítása is megvalósulhat a sátoralja
újhelyi Mászófal Központban.

Közel 2000 milliárd forint jut idén pályázatokra

Pályázati dömping várható a
következő időszakban. A kormány
tervei szerint a 2020-ig tartó uniós
ciklusra szánt pályázati források
jelentős részét már az idén kiírják.
Több mint 2000 milliárd forintnyi
összegben jelennek meg pályázatok
hamarosan. Január 28-án a turiz
musfejlesztést támogató forrásokra
jelent meg a kiírás. Térségünk
országgyűlési képviselője a követ
kező napokban több helyen tart
tájékoztatót, segítve ezzel a pályázó
önkormányzatokat, civilszervezete
ket vállalkozókat.
Hidat adtak át nemrég Abaújvár és

Kenyhec között. A határon átnyúló
programok utolsó beruházása volt ez
a híd. Az előző uniós ciklus elején
2007-ben nehezen indultak el a kifize
tések ezért 2015 év végén még a
bennmaradt források elosztásával fog
lalkoztak a fejlesztési központok. Ezt
a hibát szeretné elkerülni a kormány,
és terveik szerint, idén több, mint két
ezer milliárd forint összegben írják ki
az uniós fejlesztési forrásokat. A
pályázati dömping meg már el is kez
dődött. A terület és településfejleszté
si operatív program a turizmusfejlesz
tést támogató kiírása január 28-án
jelent meg. Több, mint 41 milliárdnyi

További út- és járdafelújításokat
terveznek Sátoraljaújhelyen

Útfelújítások, a településrészek
csapadékvíz elvezetésének megol
dása, kerékpárút építés, a Dohány
úti sportpálya rekonstrukciója.
Csak néhány beruházás melyet meg
szeretne valósítani Sátoraljaújhely
önkormányzata. A fejlesztések egy
részét önerőből, az erre a célra
elkülönített pénzügyi alapok segít
ségével szeretnék megvalósítani a
városban, a másik részét pedig
európai uniós támogatások segítsé
gével.
Út és járdafelújítások, kátyúzások.
Ezek azok a beruházások Sátoraljaúj
helyen, melyekre az önkormányzat
minden évben tervez a költségvetés
ben pénzügyi keretet. Saját pénzügyi
forrásból az önkormányzat elsősorban
azokat a feladatokat tudja megvalósí
tani, melyek évről-évre szükségessé
válnak. Ezekre a célokra az elmúlt
évtől pénzügyi alapokat is elkülönít a
város. A tavalyi költségvetésben is
szerepeltek az u.n. alapok, az ingat
lan, a karbantartási, a feladatleltár
alapok, amelyekkel próbál az önkor
mányzat kis léptékkel olyan saját
munkákat is elvégezni, amelyek javít
ják az életminőséget és közérzetet.
Egyik nagyon fontos eleme ezek
nek a munkáknak pl. a Fasor és a
Stuller utcák járdáinak rendbetétele,
felújítása.
Sátoraljaújhely város vezetői idén
is terveztek az előttünk álló európai
uniós pályázati lehetőségekkel. Jelen

leg tizenhat operatív program, az u.n.
TOP felhívása jelent meg különböző
beadási időpontokkal. Az önkormány
zat mind a tizenhat lehetséges forrás
sal tervez. Van olyan felhívás, amely
re több pályázatot is szeretne benyúj
tani a város. A szükséges dokumentu
mok már az előkészítési szakaszban
vannak. Ezek között első helyen sze
repel a belterületi csapadékvíz elveze
tés, amellyel a három településrész
nek, Rudabányácska, Károlyfalva,
Széphalom csapadékvíz elvezetését
szeretnék megoldani, illetve a helyi
közlekedés fejlesztést támogató beru
házásokkal (körforgalmak, buszmeg
állók, közúti táblázások, burkolati jel
festések, illetve kerékpárút építés
Károlyfalvánál) indulna el a pályáza
tokon az önkormányzat.
A Kalandpark jobb használhatósá
gát biztosító fejlesztés, a vár feltárásá
nak felgyorsítása, az épületek energe
tikai fejlesztése, a közterületek
rekonstrukciója, a Dohány úti sport
pálya, illetve a Kossuth-tömb belső
helyreállítása is az európai uniós
támogatással megvalósítandó tervek
között szerepel. Az önkormányzat
másfél évvel ezelőtt huszonhat terve
zési megbízással látta el a helyi, illet
ve a környékbeli tervezőirodákat,
melyek elkészültek a munkákkal. Így
Sátoraljaújhely önkormányzata felké
szülten várja a pályázatok beadásának
lehetőségét.

keretösszegből térségenként változó
támogatás jut. A választókerületi elnö
kök is egyeztetést tartottak a TOP-os
pályázatokkal kapcsolatban, hogy a
17,8 milliárd forintnyi 5 év alatt lehív
ható összeget hogyan koordinálják,
milyen szempontok alapján sorolja
nak előre egyes pályázati kiírásokat,
pl. ipari parkok tekintetében, és
hogyan igazítsák egymáshoz a kiírá
sokat.
A Magyar Közlönyben már megje
lent a Széchenyi 2020 kifizetési terve.
A kilenc fejlesztési terület közül a
gazdaságfejlesztésre 586 milliárd
forint kifizetése a cél. Éppen ezért sok

egyeztető  fórum, tájékoztató előadást
terveznek a jövőben az 5. sz. választó
kerületben is. A cél az, hogy egyetlen
önkormányzat se maradjon pénz nél
kül, viszont a nagyon kemény feltéte
leknek meg kell felelniük. Az első
tájékoztató fórum február 3-án volt
Encsen, és Sárospatakon volt. A terü
let és településfejlesztő operatív prog
ramok pályázati kiírásairól szólnak a
vidékfejlesztési minisztérium állam
titkárai, illetve az ipari kamarák kép
viselői.

Sátoraljaújhelyen ért véget a Doni Hősök Emléktúra

A Magyar Tartalékosok Szövetsé
ge idén is megrendezte a Doni Hősök
Emléktúrát. Az eseményen az
ország 5 pontján több mint 250
katonai hagyományőrző vett részt.
A Zemplénben, Háromhutáról
indult a túra, és Komlóska, Herceg
kút, Sárospatak, Károlyfalva,
Rudabányácska érintésével Sátor
aljaújhelyen zárult. Az emléktúra

során valamennyi településen meg
emlékezéseket tartottak. Sátoralja
újhelyen a köztemetőnél található
második világháborús emlékműnél
emlékeztek a Don-kanyarnál harco
ló második magyar hadsereg hon
védjeire.
Károlyfalván mécsessel tisztelegtek
a doni emléktúra résztvevői a temető

ben nyugvó, hősi halált halt katonák
előtt. A Háromhutától Sátoraljaújhe
lyig megtett gyalogtúrán katonai
hagyományőrzők, cserkészek, a sátor
aljaújhelyi büntetés-végrehajtási inté
zet és az újhelyi rendőrkapitányság
munkatársai, valamint a menethez
csatlakozott civilek közösen rótták le
tiszteletüket a doni honvédek előtt. Az
egyik legszebb doni túra útvonalnak
tartották a mostanit a résztvevők, amin
eddig végig mentek. Azonban a túra
megszervezésénél figyelembe kellett
venni, hogy a lovasok is végig tudja
nak menni ezen a szakaszon, amiben
két kemény kaptató is volt, ami után
meg is kellett állni, hogy bevárják a
lemaradozókat.
A Doni Hősök Emléktúra Zempléni
menetszázadának védnöke Rózsahe
gyi Tamás, büntetés-végrehajtási ezre
des, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és
Börtön parancsnoka volt, akitől a
katonai hagyományok ápolása nem áll
távol. A szervező csapatnak a nagy
része kollégája is a parancsnoknak,
aki nagy dolognak tartotta, hogy ezt
az emléktúrát el tudták ide csábítani.

Jók voltak a tapasztalatok is, minde
nütt örömmel fogadták a csapatokat,
nagyon szép megemlékezéseket tar
tottak. A Károlyfalván tartott megem
lékezést követően a zempléni menet
század tagjai Rudabányácskán át
érkeztek meg Sátoraljaújhelyre, ahol a
köztemető előtt található emlékműnél
emlékeztek meg a 73 évvel ezelőtt a
doni áttörés során szinte megsemmisí
tő vereséget szenvedett II. magyar
hadseregről, ahol közel 100-120 ezer
magyar katona veszítette életét az
áttörésnél, és az azt követő visszavo
nulásnál. Ez nagyon sok családot érin
tett.
A megemlékezésen a történelmi
egyházak képviselői imát mondtak a
honvédekért. Az emlékmű megkoszo
rúzását és az emlékláng meggyújtását
követően Sátoraljaújhely központjá
ban zárult a 16. Doni Hősök Emléktú
ra. A záróünnepségen a zempléni
menetszázad védnöke okleveleket és
kitüntetéseket adott át a túra során
érintett települések vezetőinek és a
túra résztvevőinek.

Szeretik a város, rappelnek is róla... -  a "Szobában"

Sátoraljaújhelyen van egy pár
(nem sok) olyan szórakozóhely, aho
vá szívesen mennek a fiatalok. És
van egy pár olyan is, ahol lehetősé
get kapnak azok az ifjú tehetségek,
zenészek, akik be szeretnének
mutatkozni a közönségnek új dala
ikkal, zenéjükkel. Egy ilyen helyen
találkoztam össze két fiatallal, akik
meglepő módon saját városukról, a
város szeretetéről rappeltek, vagyis
ritmikusan mondták a szöveget,
kántáltak zenére. Meglepő volt,
hogy nem szégyellték ragaszkodá
sukat a szülőföldhöz, szülővárosuk
hoz, Sátoraljaújhelyhez. Velük
beszélgettem, Klubert Bencével
(Johns Krinolin) és Bodnár Ákossal
(Bankin).
- Milyen műfaj ez, amit képvisel
tek?
- (Ákos) Ez a hip-hop, rap. Már hat
éve csináljuk Újhely keretein belül.
Öten indultunk, de az idő, az iskola,
szétszedte az eredeti bandát. De ket
ten még éreztünk affinitás, hogy
tovább vigyük. Ez igazából egy ments
vár nekünk, az önkifejezésnek az
egyik legjobb formája. Másfél éve
létezünk ebben a műfajban így ketten.
Február első hetében jön ki az első
albumunk Zemplén címmel. A közös
ségi oldalakon meg lehet találni "Mai
zaj" néven.
-  A rap szöveget ki írja és miről
szól?
-  (Bence) Saját magunknak írjuk a
szöveget. Ákos magának és én is
magamnak.
- (Ákos) Úgy néz ki egy szám, hogy
vannak benne saját verzék, és vannak
benne refrének. Bence elnyom egy
verzét…
- Mi az a verze?
-  (Ákos) A verze az egy összetett
vers, általában 16 sorból áll, de gyak
ran meghosszabbítjuk. Ebben az újhe
lyi számban is hosszabb, talán 24
soros. Tehát jön egy verze Bencétől,
majd egy közös refrén, utána én
jövök.

- (Bence) Teljesen különbözőek úgy
általában a szövegek. Ez attól függ, a
zenei alap mit ad nekünk, mit érzünk
rá. Aztán meg az, hogy mit szeretnénk
rá tolni. Ezek különbözőek. De legin
kább a zeneszeretetről szólnak. Ez
egy útkeresés, hogy megtaláljuk
magunkat, egy olyan önkifejezés, amit
nem sokan használnak, ugyanakkor
bújtatott társadalomkritika is van a
szövegekben.
- (Ákos) Most hogy elkerültünk szü
lővárosunkból, Sátoraljaújhelyről
egyetemre, ugyanúgy megmaradt a
baráti kör, és ha itthon töltjük az időt,
hogy felpezsdítsük a dolgokat, itt
Újhelyben rappelünk. Most az a divat,
hogy mindenki szidja a dolgokat; a
vidék egy nulla, és menjünk Buda
pestre, mert ott minden király. Ott is
jó, de mi itt vagyunk otthon, szere
tünk itt lenni, és ha hazajövünk, így a
semmiből összehozunk ilyen bulikat,
mint ez. Most is teli van ez a hely.
Szeretünk itt élni és csak azt tudnánk
elmondani erről a helyről, Sátoraljaúj
helyről (így gondoljuk mind a ketten)
hogy: "A világ szemétdombja közepén
a legfényesebb gyémánt…" Imádjuk
Újhelyt, és fogjuk is! Sokan elmen
nek, de mi nem vagyunk ennek a
hívei. Most, hogy egyetemre járunk,
így érezzük igazán, hogy mit jelent a
vidék, Zemplén és főleg Újhely szá
munkra. Mi itt le tudnánk élni az éle

tünket. Ha elvégezzük az iskolát, és
találnánk itt munkát -  nem akarunk
nagy fizetést -, egy teljesen átlagos
életet le tudnánk itt élni. Mennénk
külföldre is, de nem szeretnénk ott
maradni.
- Hallottam én is, hogy Újhelyről
rappeltetek. Miről szól ez a szám?
- (Ákos) Az Újhely című számunk
nak a címe, Ezüst eső. Az Omegától
vettem az ötletet, az Ezüst eső című
számból, hogy: "Sötéten néz le ránk
az éj, a múltak árnya itt kísért". Ez
bele is van szőve a refrénbe, és azért
kapcsolódott össze, mert a telefon
könyvben a 47-es körzet Zemplén és
Sátoraljaújhely térsége. A 47-es szám

pedig számunkra a balansz, az egyen
súly száma. Ha a számokat egy síkra
helyezve megnézzük, akkor mindkét
szám libeg egymásra, a négyes, meg a
hetes, és kiegyensúlyozzák egymást,
nem borulnak fel. Tehát ez, az egyen
súly száma, és a periódusos rendszer
ben a 47-es szám alatt az ezüst van.
Így áll össze a kép, az, hogy Újhely
egy nagyon jó hely, és az ezüst egy
nagyon jó dolog, csak az a baj, hogy
eső formájában esik ránk. Bele van
ebbe szőve minden: a hazaszerete
tünk, az, ahogy szeretjük a városun
kat, a régi emlékeink, és az, hogy
miért vagyunk itt, miért csináljuk ezt.
- A szöveget el tudnátok mondani?
- (Ákos) Persze, de akár a verzét is
elmondhatjuk.
- (Bence) Idézek szívesen belőle, az
enyém úgy kezdődik, hogy: "Nem is
tudom, hogy kezdjem, állok előtted
némán, a világ szemétdombja közepén
te vagy a gyémánt. Nekem, te vagy az
a láthatatlan fény, aki visszahúzza szí
vem, ha más talajra lép. Te vagy az a
város, aki megosztja a népet, akit a
pénz irányít, azt elvitte az élet. Bár
sok a probléma, nem lépek le, küszkö
dök, erőt ad, hogy minden sarkon
emlékekbe ütközök."
-  Köszönöm a bemutatkozást, sok
sikert a színpadon!

Újhelyi
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata támogatni kívánja azon fiatalokat, akik Sátoraljaújhelyben szeretnének letelepedni, új ingatlant építeni a családok ott
honteremtési kedvezményének (CSOK) igénybevételével. Ennek keretében a tudomásunkra jutott, magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosaival felvettük
a kapcsolatot, és eladásra meghirdetjük telkeiket. A telkek árát nem az Önkormányzat határozza meg, hanem a telektulajdonosok. Az Önkormányzat csupán
közvetítő szerepet vállal a telektulajdonosok és a vevők között. Az érdeklődőknek először az Önkormányzattal kell felvenniük a kapcsolatot, aki továbbítja
elérhetőségét a telektulajdonosnak.

Sátoraljaújhelyen (Széphalom, Károlyfalva és Rudabányácska is) lehetnek még
olyan beépítetlen ingatlanok, amelyek alkalmasak családi ház építésére, a tulaj
donosaik is el szeretnék adni, de nem hirdetik sehol. Akik szeretnék, hogy az
Önkormányzat mintegy közvetítőként segítsen ingatlanjaik meghirdetésében
vegyék fel a kapcsolatot  munkatársainkkal.
A listát folyamatosan bővíteni fogjuk a beérkező eladásra szánt beépíthető
ingatlanokkal.

További információért keresse munkatársainkat:
Dr. Fodor-Varga Mirjam, Hrinkó Beáta 	 47/525-127
Kaibás László 			
47/525-161
Németh Ágnes 			
47/525-130
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Zemplén Televízió műsora:  2016. február 29 - március 28.

18.00: Katedra
18.30: Beszélgetés Szabó László
          piaristával
19.00: Hír7
19.20: Állatbarát magazin
          Jótékonysági Rock est a
          Zemplén Gazdátlan
          Állataiért javára
19.40: Doni emléktúra Zemplénben
20.20: Építech Veszprém Tv műsora
20.30: Katedra és Beszélgetés
          Szabó László piaristával ism.
21.45: Hír7 (ism)

Március 01. kedd

18.00: Fogadóóra Sátoraljaújhely
18.30: Zempléni portré: Hlinyánszky
          Tamás, Fülöp Ferenc
          szólótánc versenyt nyert
18.45: Családügyi filmek
19.00: Hír7
19.20: A SZOBA           kultúr bisztró felolvasó est
20.00: Mecénás ismétlése
20.30: Hagyaték. A Zempléni
         zsidóság emlékeinek kiállítása
20.43: Fogadóóra és
          Zempléni portré ismétlése
21.50: Hír7 (ism)

Március 02. szerda

18.00: Sportmagazin/ Tóth I.
18.30: Régiónk és az Eu. 20142020
          az új lehetőségek ideje
19.00: Hír7
19.20: Karambol zenekar
19.40: Közérdekű magazin
20.40: Sportmagazin, és
          a Régiónk és Eu ismétlése
21.40: Hír7

Március 03. csütörtök

18.00: Agora civil műsor.
          Településfejlesztés
          civil szemmel
18.30: Közérdekű magazin
19.00: Hír7
19.20: 25 év a politikában:
          Dr. Hörcsik Richárd
          könyvbemutatója
19.33: Műsorcsere. Látogató
20.00: A kő marad. Wass Albert
          felolvasó est Saújhelyen
20.45: Agora és Közérdekű
          magazin ismétlése
21.45: Hír7 (ism)

Március 04. péntek

Újhelyi

18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: A kő marad. Wass Albert

Március 10. csütörtök

          felolvasó est Sárospatakon
19.40: Közérdekű magazin
20.25: Műsorcsere
20.40: Sporthírek és
          Mecénás ismétlése
21.45: Hír7 (ism)

Március 05. szombat

18.00: Zempléni portré: Vajda
László
        - felvidéki amatőr író
18.20: Közérdekű magazin
19.00: Megyei híradó
19.50: Volt egyszer
          egy Tolcsva ring
20.20: Zempléni portré ismétlése
20.40: Közérdekű magazin
          és Megyei híradó ismétlése

Március 06. vasárnap

18.00: Egyházi közvetítés
          Pálházáról a római
          katolikus templomból
19.00: Héten történt
20.20: Színházi esték. Egérfogó és
          Liliomfi bemutató Saújhelyen
20.40: Békesség Óhajtás.
          Tallián Marianne és
          Lázár Balázs versetje (ism)

Március 07. hétfő

18.00: Egyházi idő: Radványi
          katolikusság évszázadai
18.30: Nemzetiségi magazin
19.00: Hír7
19.20: Vidékfejlesztési
          pályázati lehetőségek
20.10: Közérdekű műsor
20.30:
Egyházi
idő
és
Nemzetiségi
          magazin ismétlése
21.45: Hír7 (ism)

Március 08. kedd

a

18.00: Fogadóóra Sárospatak
18.40: Határon túl.
19.00: Hír7
19.20: Beszélgetés Vajda Lászlóval
19.50: Mecénás (ism)
20.20: Fogadóóra és a
          Határon túl ismétlése
21.45: Hír7 (ism)

Március 09. szerda

18.00: Sorstársak
18.30: Közérdekű magazin
19.00: Hír7
19.20: Agora civil műsor.
          Civil segítők
19.50: Nők dicsérete. Zenés
          műsor Sátoraljaújhelyből
20.40: Sorstársak és
          Közérdekű magazin ism
21.45: Hír7 (ism)

18.00: Gombázzunk együtt!  
18.30: Kipufogó
19.00: Hír7
19.20: A Bohém Társaság a Kassai
          Színházi Újság hasábjain.
19.50: Családügyi kisfilm
20.00: Közérdekű magazin
21.45: Hír7 (ism)

Március 11. péntek

18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Közérdekű magazin
19.50: Jótékonysági rock est.
          Bad Penny Company
20.20: Beszélgetés Pál László
          református lelkésszel.
21.20: Sporthírek és
          Mecénás ismétlése
21.45: Hír7 (ism)

Március 12. szombat

18.00: Zempléni portré.   Intervox
Női
          Kórus  -Sátoraljaújhely
          közművelődés díjasai  2016.
18.40: Visszatekintő. Válogatás
          a ZTV archívumából
19.00: Megyei Híradó
19.40: Kárpátaljai zenészek ű
          koncertje.
20.40: Zempléni portré
          és Visszatekintő ismétlése
21.40: Hír7 heti összefoglaló (ism)

Március 13. vasárnap

18.00: Őrjárat.  Ifj. Havasi Péter
          színművész produkciója
19.00: Héten történt
20.20: Hangverseny

Március 14. hétfő

18.00: Katedra
18.30: Közérdekű magazin
19.00: Hír7
19.20: Agora civil műsor
20.15: Hegyközi Klubok
          találkozója (ism)
20.25. Katedra és Közérdekű
          magazin ismétlése
21.50: Hír7 ( ism.)

Március 15. kedd

18.00: Közérdekű magazin
18.30: Zempléni portré
        - Váradi Csaba huszár,
          hagyományőrző
19.00: Hír7
19.20: Makkoshogykai
          elszármazottak találkozója
20.00: Mecénás (ism)
20.30: Közérdekű magazin
          és Zempléni portré ismétlése

21.45: Hír7 (ism)

Március 16. szerda

18.00: Március 15. Sátoraljaújhely
19.00: Hír7
19.20: Március 15. Sárospatak
20.20: Megérthető zene. Hollerung
          Gábor zenemagyarázó
          sorozata a Zemplén
          Fesztiválon
21.45: Hír7 (ism)

Március 17. csütörtök

18.00: Terápia
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
20.20: Én az időt nem sajnálom.
          Beszélgetés Jankai Bélával
20.40: Terápia és
          Sportmagazin ismétlése
21.45: Hír7 (ism)

Március 18. péntek

18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.25: Vadász magazin
20.00: Közérdekű magazin
20.30: Családügyi kisfilmek
20.40: Sporthírek Zemplénből
          és a Mecénás ismétlése
21.45: Hír7 (ism)

Március 19.szombat

18.00: Jótékonysági rock est
          Zemplén Gazdátlan
          Állataiért Alapítvány javára.
          Ret New Rock Együttes
18.30: Beszélgetés Kovács Katival
19.00: Megyei híradó
19.40: Horgászpercek.
20.00: Volt egyszer egy Tolcsva
Ring
20.30: Beszélgetés
          Kovács Katival (ism)
21.00: Megyei híradó (ism)

Március 20. vasárnap

18.00: Egyházi közvetítés
19.00: Héten történt
20.20: Egy kávé mellett
          Szent István Tv  műsora

Március 21. hétfő

18.00: Egyházi idő. Doni
          emléktúra szentmise
18.30: Közérdekű magazin
19.00: Hír7
19.20: Böjte Csaba Sárospatakon
20.00: Zsólyomkai nyitott
          pincék napja
20.40: Egyházi idő és
           Közérdekű magazin ismétlése
21.40: Hír7 (ism)

Március 22. kedd

18.00: Gazdasági magazin
18.30: Közérdekű magazin
19.00: Hír7
19.20: Közérdekű magazin
20.10. Mecénás ismétlése
20.40: Gazdasági és
          Közérdekű magazin (ism)
21.45: Hír7 (ism)

Március 23. szerda

18.00: Sátoraljaújhely kulturális
          és szabadidős programjai
18.30: Szlovák nagyböjt
          Rudabányácskán
19.00: Hír7
19.20: Mit együnk ma?
          Receptötletek nagyböjtben
19.40: Közérdekű magazin
20.40: Nyári tervek és Szlovák
          nagyböjt ismétlése
21.45: Hír7 (ism.)

Március 24. csütörtök

18.00: Parlamentben történt
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó
19.50: Sátoraljaújhelyi testültei
           ülés közvetítése
21.45: Hír7 (ism)

Március 25. péntek

18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.25: Testületi ülés
           közvetítése Sárospatakról

Március 26. szombat

18.00:Visszatekintő. Válogatás a
          ZTV archívumából
18.26: Mit egyek ma?
           Receptötletek nagyböjtben
19.00: Megyei híradó
19.40: Barangolás. Restaurátorok
           konferenciája Sárospatakon
20.30: Visszatekintő és
           Mit egyek ma? ismétlése
21.30: Megyei híradó ismétlése

Március 27. vasárnap (húsvét)
18.00:Húsvéti ünnepi műsor
19.00: Héten történt
20.20: Sárospatak borterasz
           koncertek

Március 28. hétfő (húsvét)

18.00: Mit egyek ma?  
          Receptötletek húsvétra
18.20: Húsvéti ünnepi műsor
19.00: Kukkantó gyermekműsor
          Veszprém TV műsora
19.20: Vértanúságra ítélve
20.20: Húsvéti hangverseny

Újra fut a Futrinka
Március 2-ától újra menetrend szerint közlekedik a Futrinka. Igény esetén a
temetőnél és a Torzsás úti körforgalomnál is megáll.
A kisvonat immár ponyvával is rendelkezik, így esős, szeles, hűvös időben is
megvalósíthatóak vele a programok, illetve igény szerint szállíthatja a turistá
kat a látnivalók között.
A március 15-ei és a húsvéti hosszú hétvégéken is programokat valósít meg
a Futrinkával az üzemeltető, a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesü
let.

Újhelyi
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Sátoraljaújhelyi I. világháborús hőseink IV.

A következőekben emlékezzünk
meg néhány Sátoraljaújhelyi
honvédről, akik nem a 10. vagy 65.
ezrednél szolgáltak, hanem egyéb
ezredeknél.

Csomós Ferenc 1886, árkász
szakaszvezető. 1907-ben vonult be
tényleges katonai szolgálatra a
komáromi árkász zászlóaljhoz, ahol
három évet szolgált. 1914 júliusában
vonult vissza a csapatához és az orosz
frontra ment. Kitüntetései: Bronz
vitézségi érem, német vaskereszt.
Neje: Pósa Zsuzsanna. Gyermekei:
Géza, Ferenc, László.
Dudás János 1899, 1917-ben
vonult be az 51. honvéd tábori tüzér
ezredhez. Pancsován képezték ki és
1917 júliusában az orosz harctérre vit
ték Dornawattra alá. Ott, mint
lövegvezető, vett részt a harcokban.
1918 januárjában orosz hadifogságba
esett, ahonnan 1918 nyarán került
haza. Kitüntetései: Bronz vitézségi
érem és Károly csapatkereszt.
Emri Mihály 1890, 1911-ben
vonult be a 6-os vártüzérekhez
Komáromba, ahonnan Kassára került.
A háború kitörésekor az orosz frontra
vezényelték Ravaruszka alá. Még
1915-ben átvitték a szerb frontra,
ahonnan később visszakerült az orosz
harctérre, de részt vett a román had
járatban is és az olasz fronton is har
colt, ahol gázmérgezéssel szállították
a hátországba. Kitüntetései: Bronz
vitézségi érem, vaskereszt és Károly
csapatkereszt.
Fekete József 1896, magyar királyi
tiszthelyettes. 1914-ben vonult be a
10. honvéd gyalog ezredhez.
Kiképzése után az orosz harctérre
vezényelték. Részt vett a limanovai és
gorlicei ütközetekben. 1915 júniusában
Przemysl visszavételénél orosz fog
ságba került, ahonnan 1918 augusz
tusában szabadult. Kitüntetései: Bronz
vitézségi érem, I. osztályú szolgálati
kereszt, hadi emlékérem. Neje:
Winkler Irma. Gyermeke: Mária.
Gulácsi Sándor 1886, őrvezető,
magyar királyi postaaltiszt. 1914
augusztusában vonult be a magyar
királyi 29. honvéd gyalogezredhez.
Még ebben a hónapban a szerb frontra
vezényelték, ahol 1914. december
14-én súlyosan megsebesült, felgyó
gyulása után 1915. január 31-én az
orosz harctérre küldték. 1915. április
7-én orosz hadifogságba esett. Onnét
1918. október 1-én szökve tért vissza
hazájába, ezután leszerelt. Kitüntetése:
hadi emlékérem. Neje: Konkoly
Valéria.
Hortobágyi (Hedrik) László 1894,
1915 júliusában vonult be a korneu
burgi vasútezred 5. századához, amel
lyel a román harctérre került (Gyimesiszoros). Itt hídépítésnél és különböző
műszaki munkáknál dolgozott 1917ig, akkor áthelyezést nyert a hadi
vasúthoz. Mádéfalván a katonai
fűtőházban, mint mozdonyjavító dol
gozott az összeomlásig. Kitüntetése:
Károly csapatkereszt Neje: Szmarzsik
Erzsébet. Fia: János.
Klaba János (Tállya), 22 évesen
halt hősi halált. Mint egy rohamjárőr
parancsnoka előrerohant, és az ellen
séges drótakadályon ellenséges puska

és géppuska tűzben maga nyitott
"kaput" és betört az ellenséges állás
ba, ahol kézigránátokkal megroham
ozta a géppuskát és az azt kezelő
legénységet. Sikerült 8 ellenséget
megölnie és addig védenie az állást,
míg járőrének többi tagja oda nem ért.
Ezért megkapta az adható legmagas
abb kitüntetést, az arany vitézségi
érmet, azonban már átvennie nem
tudta, posztumusz kapta meg, ugyanis
ezután két héttel egy önkéntes akcióra
jelentkezett, amelyben életét vesztette
egy orosz puskagolyó által.
Knopfler Albert 1888, 1915 dec.
5-én vonult be a 10. honvéd gyalogez
redhez, innen áthelyeztetett a 29. hon
véd gyalogezredhez. A román fronton
harcolt, mikor a Tarhavas patak és
Gyimesbükk körüli harcokban gránát
nyomást kapott. Kitüntetései: Bronz
vitézségi érem és Károly csapatk
ereszt. Neje: Weisz Julia. Leánya:
Irén. Sógorai: Weisz Jakab és Rudolf
a világháborúban hősi halált haltak.
Lengyel Ernő árkász őrvezető,
1891. 1915-ben vonult be a 6. árkász
zászlóaljhoz. Kiképzés után az olasz
frontra (Doberdo) került, ahonnan
légnyomással
kórházba
vitték
(Laibach, Zágráb). Felgyógyulása
után a kiegészítő zászlóaljhoz ment,
ahol 1917-ben, mint 85%-os rokkan
tat felmentették. Kitüntetései: Károly
csapatkereszt, sebesülési érem. Neje:
Csűri Anna.
adorjánházi Molnár Adorján, a
Ludovikáról hadnagyi rangban került
az 5. ezredhez 1908-ban. 1912-ben a
császári és királyi 14. utászzászlóaljhoz
vezényelték. 1914-ben az 5. honvéd
gyalogezred utászosztag parancsnok
ságával bízták meg. Ezen beosz
tásában ment az északi harctérre, ahol
részt vett a klodzienkói, kulikowi és a
janowi harcokban továbbá Przemysl
kirohanásaiban is. A vár átadásakor

tották be, ahol, mint századparancs
nok, majd, mint a IV. zászlóalj paranc
snoka részt vett a harcokban 1916.
augusztus 18-ig. További harctéri
szolgálatra alkalmatlan lévén, a bel
grádi főkormányzósághoz volt beosz
tva az összeomlásig. Részt vett az
olasz harctéren a 6. isonzói csatában,
1916. június végén San-Martinónál,
júliusban pedig a San Michele elleni
támadásnál, majd augusztus elején a

orosz hadifogságba esett, ahonnan
1920 januárjában tért haza.
Kitüntetései: Legfelsőbb elismerés a
kardokkal, kormányzói elismerés,
Károly csapatkereszt.
Nack Károly ezredes, a 29. gyalog
ezredhez vonult be. 1892-ben, mint
hadnagy a hadgyakorlat alkalmával
rokkant lett, így 1900 végéig
hadkiegészítő kerületi tisztként szol
gált. 1901. januártól 1916. április
végéig raktártiszt volt a 46. gyalogez
rednél. Ekkor jelentkezett önként a
harctérre. A 46. gyalogezredhez osz

Wipach völgyében Sa Grado di Merna
alatt vett részt. Egy ízben sebesült
San-Martinónál
kézigránáttól.
Kitüntetései: Ferenc József rend, 3.
osztályú katonai érdemkereszt had
iékítménnyel és kardokkal. Bronz
Signum Laudis kardokkal, Károly
csapatkereszt, Sebesülési emlékérem
1 sávval, III. osztályú szolgálati
kereszt, 1898 jubileumi emlékérem,
1908. jubileumi emlékérem kardok
kal, 1912-13 emlékkereszt, II. osztá
lyú német vaskereszt. 1921. szeptem
ber 1-én vonult nyugállományba.

Nemcsák József 1893, 1913
októberében vonult be a 65-ösökhöz,
és 1914 augusztusában került ki az
orosz harctérre, ott részt vett a
Tarnopol, Halics és Horozánka körüli
harcokban. Az összeomlásig a fronton
volt. Egy ízben megsebesült.
Kitüntetései: Bronz vitézségi érem és
Károly csapatkereszt.
Horváthy Lajos (Szinna) 1916
decemberében hősi halált halt, Jakab
Pál 9. gyalogezredben szolgált (szül.:
1889, meghalt: 1916 június 15),
Jankovich Tivadar (királyi elis
merésben részesült), Kisházi Albert
(királyi elismerésben részesült),
Moskovitz Iván (szül.: 1875)
huszárkapitány, 1916. november
13-án vesztette életét a román harcté
ren, Nagy György (posztumusz kirá
lyi
elismerésben
részesült),
Oszrovszky János zászlós Jászkun
13. huszárezred (meghalt: 1915. febr.
2.), Rohály Alexander, (szül.: 1893)
66. ezred, Schwager Andor, a császári
és királyi 21. vadászzászlóaljnál telje
sített szolgálatot, 1916 októberében
vesztette életét, Szentgyörgyi Béla
(megkapta a hadidíszítményes 3. osz
tályú katonai érdemkeresztet), Szigeti
Márton a 17-eseknél szolgált,
Szipiades Iván (királyi elismerésben
részesült), Vágó Gyula, 3. honvéd
tábori ágyúsezrednél szolgált.
Kitüntetései: I. osztályú ezüst vitéz
ségi érem, II. osztályú ezüst vitézségi
érem, Werner László 30. honvédgy
alogezred, Zombory Albert, 16. hon
véd gyalogezred (a király legfelsőbb
elismerésében részesült).
Említésre méltó tragédia, hogy a
Gergely család három testvért is felál
dozott a haza oltárán. Gergely József,
1916 októberében az olasz fronton,

Gergely János 1915 novemberében
az orosz fronton, Gergely András
pedig a háborúban szerzett betegsége
miatt 1935-ben halt hősi halált.
Néhány eddigi említésből kimaradt
Sátoraljaújhelyi 10-es honvéd: Éhler
Andor, Éhlert Lajos, Gábori József
(szül.: 1896, meghalt: 1917 február
9.), Nagy János (szül.: 1895, megha
lt: 1915 július 24.), Nyemcsik
Gyula.
Godzsák Attila
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Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén (hirdetés)

Kül önl eg es
jogs eg élys zolg ál at ot
működtet egy alapítvány Magyarorszá
gon: azoknak nyújt ingyenes jogi segít
séget, akiket pszichiátriai osztályon
vagy intézetben ért sérelem vagy vis
szaélés.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo
kért Alapítvány, amely 1994 óta működik
Magyarországon, a pszichiátriákon történő
visszaélések széles skálájával találkozik:
sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a
túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai
kényszerítések, és bizony még ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz
évben panaszosok ezrei fordultak a jogvé
dő alapítványhoz, és nagyon sok esetben
sikerült nekik hatékony segítséget vagy
jogi kompenzációt nyújtani.

működik, Los Angeles-i székhellyel. Az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) nemzetközi nonprofit szervezetét
1969-ben alapították, abban az időben,
amikor a pszichiátriai kezeltek a társadal
mak meglehetősen elfeledett rétegét jelen
tették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája
létfontosságú az egész világon: e nemzet
közi nonprofit szervezet segített leleplezni
a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáboro
kat, ahol az apartheid idején fekete pácien
sek tízezreit dolgoztatták rabszolgaként - s

mindezt a pszichiáterek "ipari terápiának"
nevezték. Olaszországban kormányzati
hivatalnokokkal és parlamenti képviselők
kel együtt a CCHR olaszországi szerveze
te vizsgálatokat végzett az ország koncent
rációs táborokra emlékeztető pszichiátriai
intézeteiben, ami számos intézmény bezá
rását eredményezte. Kaliforniában a CCHR
érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az
elektrosokk-kezelést megelőzően kötele
zően tájékoztassák a kezelésről, és csak
az illető beleegyezésével hajthassák végre
azt. Miután nemzetközi precedenst terem

tett, ezt a szabályozást a világ sok más
országában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichi
átriai visszaélések vagy félrekezelés áldo
zata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett
elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt
alábbi elérhetőségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo
kért
Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Egy alkalommal egy nő kereste fel az Ala
pítványt, akit férje egy pszichiáter segítsé
gével, akarata ellenére, jogtalanul szállítta
tott pszichiátriára. A jogvédő szervezet
segítségével jogi eljárás indult, melynek
következtében a bíróság a panaszosnak
700 000 forint kártérítést ítélt meg.
Egy másik esetben egy nő az Alapítványt
azzal kereste meg, hogy édesanyja kis
híján belehalt a pszichiátriai "gyógyszere
zésbe" egy vidéki kórházban; életét csak a
családtagok közbeavatkozása és a gyors
orvosi segítség mentette meg. Az Alapít
vány munkájának köszönhetően előbb az
Orvosi Kamara marasztalta el, majd a bün
tető bíróság is bűnösnek találta és elítélte a
visszaélést elkövető pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és
a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja
kiadványokkal, újságcikkekkel, tévéműso
rokban és kiállítások szervezésével az
emberi jogvédő alapítvány.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem
korlátozódnak csupán Magyarországra,
úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg

A Zemplén Néptáncegyüttes
Uruguayban
Százhatvan táncos volt egyszerre a színpadon a XIII. Dél-Amerikai Magyar

Néptánctalálkozó esti fináléjában. Brazíliából a Pántlika, Zrínyi és Ropogós;
Argentínából a buenosi Regös, Kolomp és Oleander, valamint a chacói Liliom;
Uruguayból a Tündérkert négy korosztálya; Magyarországról pedig a sátoralja
újhelyi Zemplén együttes lépett fel a közel 4 órás programban. A zenét a Dűvő
és Pál István Szalonna szolgáltatta.
(Forrás: Lukács Csaba)

Helyszín: Uruguay leghíresebb színháza, a montevideói Teatro Solis.
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Fülöp Ferenc-díjas lett
Hlinyánszky Tamás
Fülöp Ferenc-díjat nyert Hlinyánszky Tamás örökös aranysarkantyús táncos.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség kétévente hirdet szólótánc ver
senyt 30 év fölötti kategóriában, idén „Hozd a saját táncod” címmel várta a
nevezéseket a szövetség. A sátoraljaújhelyi néptáncos felsőberecki táncait vitte
a zsűri elé, és nyerte el a díjat.

