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Országgyűlési képviselőként köny-
nyű volt Sátoraljaújhely törekvése-
it támogatni - így összegezte véle-
ményét dr. Hörcsik Richárd, ami-
kor a város által elnyert pályáza-
tok sokszínűségéről beszélt. Hoz-
zátette, hogy a zempléni város már 
évekkel ezelőtt meghatározta azt, 
hogy merre szeretne tovább halad-
ni. Ez volt az első és legfontosabb 
kulcsa a pályázati eredményesség-
nek. Ezt követően ötleteiket ösz-
szegyűjtötték, terveket készítet-
tek, így amikor a különböző forrá-
sok megnyíltak, rögtön lépni tudott 
az önkormányzat. Ezzel pedig időt 
és pénzt is nyert álmai megvalósí-
tására.

Közel 14 milliárd 
forint - fejlesztések 
városszerte
Sátoraljaújhely felismer-
te, hogy legnagyobb le-
hetősége a fejlődésre a 
turizmusban rejlik - tette 
hozzá az országgyűlési 
képviselő. Ennek jegyé-
ben állították össze azo-
kat az elképzeléseiket, 
amelyeket a város fej-
lesztése érdekében sze-
retnének megvalósítani. 
A Magas-hegyi fejleszté-

látnivalók kínálata mellett fontos a 
megfelelő infrastruktúra- folytatta 
dr. Hörcsik Richárd. A hamarosan 
befejeződő vasútvillamosítás mel-
lett a fenntartható közlekedésfej-
lesztésre is hangsúlyt fektetett Sá-
toraljaújhely. A már felújított ját-
szóterek mellett a megszépülő vá-
rosbelső nem csak ide érkező turis-
ták, hanem az itt élő családok szá-
mára is élménytelibb lett.
Munkahelyteremtés 
vállalkozásokkal
Sátoraljaújhely előrelátó gondol-
kodását mutatja, hogy a turizmus 
fejlesztése mellett arról sem felejt-
kezett meg, hogy a munkahelye-
ket biztosító vállalkozások számá-
ra is megfelelő környezetet teremt-
sen. A 37-es mentén megvalósítan-
dó ipari park évtizedekre előreve-
títi annak lehetőségét, hogy nagy-
vállalatok is megtelepedjenek itt, 
további munkahelyeket teremtve.
Mindezek mellett számos fontos 
fejlesztés teszi majd korszerűb-
bé a városban élők és dolgozók 
mindennapjait. Óvodák és bölcső-
dék fejlesztése, városi funkcióbő-
vítő beruházások, önkormányza-
ti épületek energetikai korszerűsí-
tése, vagy a komplex felzárkóztató 
program mind további fejlődési le-

hetőséget jelent.
Könnyű segíteni, ha van 
elképzelés
Dr. Hörcsik Richárd szerint Sátor-
aljaújhelynek már gyakorlata van 
abban, hogy ne csak egy-két évre 
gondolkozzon előre. Mindig táv-
latosan gondolkodott a város ve-
zetése, amikor a fejlesztések szó-
ba kerültek, ennek köszönheti si-
kerességét is. Mert nagyot álmod-
ni, és azt meg is valósította. A pá-
lyázatok alapvető feltétele ugyan-
is, hogy ne a kiíráskor szülessenek 
meg a gondolatok, mert akkor már 
konkrét tervekkel kell rendelkez-
ni - teszi hozzá. Mivel Sátoraljaúj-
hely ékes példája annak, hogy ho-
gyan kell egy városnak tisztában 
lennie az értékeivel, lehetőségeivel 
és azokat megfelelően kihasznál-
ni, könnyű országgyűlési képvise-
lőként azért lobbizni, hogy ezek az 
álmok megvalósuljanak, ez eset-
ben közel 14 milliárd forint össz-
értékben. 2018 az építkezés éve 
lesz, Sátoraljaújhelyben is- mond-
ja az országgyűlési képviselő, vé-
gül hozzáteszi: reményei szerint 
ezeknek az eredményét nem csak 
az ide érkező turisták, hanem az itt 
élők is élvezni fogják.

JÖVŐNK A KULTÚRÁNK
„Kultúránk az, amit minden kö-
rülmények között meg kell véde-
nünk. Önazonosságunk, gyökere-
ink, múltunk, hagyományunk, kre-
ativitásunk, ragaszkodásunk ha-
zánkhoz, büszkeségünk, nemze-
ti nagyságunk. Egyszóval mindent 
képvisel és jelent, ami magyar. A 
kultúránk az, ami minden körül-
mények között megvéd minket” 
Mondta Szamosvölgyi Péter pol-
gármester a Magyar Kultúra Nap-
ján Széphalomban, ahol méltó kö-
rülmények között ünnepelték idén 
is a Himnusz születésének napját. 
Ezen az ünnepségen adták át Sol-
tész Miklós egyházi, nemzetiségi 
és civil kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkárnak a Város Díszpolgá-
ri kitüntetését. A politikus szerint a 
fővárostól, az ország szívétől való 
távolságot jól használja fel a vá-
ros vezetése, és ebben a munkában 
szívesen vett részt. Az elismerések 
sorában Sátoraljaújhely Közműve-
lődési Díját adták át, melyet ebben 
az esztendőben az Újhelyi Körkép 
korábbi főszerkesztője Ujj Péter 
kapott. Kollégánk az elsők között 
volt, akik létrehozták Sátoraljaúj-

2018 - AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE LESZ SÁTORALJAÚJHELYEN

helyben a városi kábeltelevíziót, és 
vezetésével indult el az első szer-
kesztett adás. 1992-1998 között 
az Újhelyi Körkép főszerkesztője-
ként dolgozott, közben több mono-
gráfia, könyv megírásában és szer-
kesztésében is részt vállalt. Majd 
egy évig a Zemplén Televízió 
munkatársaként híradókészítéssel, 
műsorszerkesztéssel, foglalkozott. 
1999-től 2007-ig ismét az Újhe-
lyi Körkép városi lap főszerkesztő-
je lett. Munkája közben közremű-
ködött a helyi írók-költők könyve-
inek megjelentetésében, szerkesz-
tette, tördelte a helyi, városi ki-
adványokat. Ezt követően három 

éven át a Zemplén Hírlap szerkesz-
tője volt, majd 2011-től a Zemplén 
Televízió keretein belül újra az Új-
helyi Körkép folyóirat főszerkesz-
tője lett, melyben gyakran tudósí-
tott a Magyar Nemzet, Népszabad-
ság országos napilapoknak, vala-
mint a Magyar Rádió Regionális 
Miskolci Stúdiójának. A város ta-
nácsadó szakmai kollégiumának 
tagjaként sok hasznos tanáccsal se-
gítette a városban folyó munkát. 
„A kultúra, a közművelődés mindig 
jelen volt az életemben, Sátoralja-
újhelyen a Kossuth Lajos Művelő-
dési Központban kezdtem el dol-
gozni, és a helyi kábeltelevízió ki-

építésének kezdetén is részt vettem. 
Ebben éreztem a szabadságot, és a 
feladatot is, megtaláltam a helyem 
az újságírásban, a médiában.” A 
Városvédő és Szépítő Egyesület 
oklevelét és tárgyjutalmait vehet-
te át Kababik Edina a Kossuth La-
jos Gimnázium és Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola matema-
tika-testnevelés szakos tanára, dr. 
Kerchnerné Felső Zsuzsanna c. bv 
őrnagy, az Eötvös József Börtön-
ügyi Egyesület korábbi elnöke, és 
Ferencz László a Bodrogközi és 
Ung–vidéki Közművelődési Inté-
zet, Kassa Megye Kulturális Intéz-
mény igazgató-helyettese. KBK

Mezősi-Nagy Mariann

sek sikereit folytatva, a Bortemp-
lom és az Ungvári Pince felújítása, 
az üveghíd építése és a várfeltárás 
remélhetőleg ezreket vonz majd a 
városba. Az öko- és kulturális tu-
rizmus fejlesztése, a vár Majális 
parkban található látogatóközpont-
jának épületegyüttese tovább erő-
síti a város ez irányú törekvése-
it. Sátoraljaújhely az elmúlt évek-
ben jelentős látogatói számot tu-
dott felmutatni, a további fejlődés 
érdekében fontos volt ezeknek az 
elképzeléseknek a támogatása.
Turizmusfejlesztéshez 
megfelelő utak
Ahhoz, hogy a turisták szívesen 
jöjjenek a városba, a turisztikai és 
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ÚJHELYI MOZAIK
Négy évszakos fejlesztések a Zemplén Kalandparkban

A Zemplén Kalandpark is részesült az állam aktív turizmusra szánt forrá-
saiból. A hazai síterepek fejlesztési programjából 18 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást kapott az újhelyi. Ebből a pénzből hóágyúkat 
és hótaposó gépet vásárolt az önkormányzat. A további terek között sze-
repel három, extrém kerékpározásra alkalmas downhill (lejtő) pálya ki-
alakítása és a libegőt is alkalmassá teszik a biciklik szállítására. A támo-
gatások segítik, hogy ne csak télen és nyáron, de valamennyi évszakban 
sokan látogassák a kalandparkot – mondta a kerékpározásért és aktív ki-
kapcsolódásért felelős kormánybiztos Révész Máriusz

A varroda bővítését tervezik
Néhány éve adódott a lehetőség, hogy saját varrodát indítson a sátoralja-
újhelyi önkormányzat.  Akkor a meglévő tárgyi feltéteket - több nagytel-
jesítményű varrógépekhez jutott a város -  kapcsolták össze a szakembe-
rekkel. Sok munkanélküli varrónő volt.  A Dózsa György utcán kialakí-
tott kis varrodában jelenleg is több mint 20-an dolgoznak. A közmunka-
programokban dolgozók munkaruházatát varrják a belügyminisztérium 
megrendelésére. Egy tavaly megnyert pályázatnak köszönhetően gépei-
ket is fejlesztettek. A varroda megrendelései alapján lassan kinövi a he-
lyét, így a raktározási és más feladatok helyigénye miatt azon gondolko-
dik az önkormányzat, hogy más helyre telepíti az üzemet.

Januári ösztöndíjas
A Georgikon Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szak-
középiskolából került ki a 2018-as év első polgármesteri ösztöndíj-asa, 
Horváth József gépész technikus tanuló. A diák öt éve jár ebbe az isko-
lába. Szorgalmas, komoly tervei vannak. Érdekli a szakmája és felsőfo-
kú tanulmányokat követően ebben is szeretne dolgozni. József, mint sok 
végzős diák válaszút előtt áll. Még nem döntötte el, hogy helyben tanul-
jon az újhelyi egyetem gépészmérnöki szakán vagy Gyöngyösön mező-
gazdasági gépészmérnökként.

Két évig ingyen kaphat lakást 14 fiatal házas
Tizennégy önkormányzati lakást újítanak fel hamarosan Sátoraljaújhe-
lyen, melyet két évig fiatal házasoknak adnak majd ki. Az önkormány-
zat sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumának Esély 
- Otthon című pályázatán, amely a vidéki települések népesség megtar-
tó képességét igyekszik támogatni. A pályázat nem határozza meg azt, 
hogy milyen szakmában dolgozó, esetleg milyen szociális helyzetben 
lévő embereket válasszon ki az önkormányzat, de arról nyilatkozniuk 
kell a bérlőknek, hogy hosszú távon a városban szeretnének maradni. 
Továbbá közösségi munkára kérhetik fel a fiatalokat. A modern, ma-
gas komfortfokozatú lakásokat ingyen kapják majd meg a friss házasok, 
csak a rezsit kell fizetniük. Az új lehetőség mellett megmaradnak a Fia-
tal Sátoraljaújhely Program egyéb kedvezményei, így az első lakáshoz 
jutását támogató kedvezményes hitel is.

Illegális szemetelők
Az év elejét több tonna szemét gyűjtéssel kezdte a sátoraljaújhelyi ön-
kormányzat. Elsősorban a város perem területeit, és a Ronyva árapasztó 
területeit tisztították meg a kialakult szemétszigetektől. A legtöbb kom-
munális szemét. Családok felhalmozott feleslege ezúttal sem a kukába 
került, de az önkormányzati közterületen állt kupacokban. A városveze-
tés pénzt és fáradtságot sem fog kímélni a szemetelők elfogásában –nyi-
latkozta a Zemplén Televízióban a polgármester. Új térfigyelő kamerákat 
szerelnek fel, megnövelik a közterület-felügylet járőrszolgálatait. Az ön-
kormányzati lakásokban élők, és a szemétdíjat nem fizetetők lakásbérle-
ti szerződést is felmondhatják. Az önkormányzat kéri a lakosság segítsé-
gét is. Fotókkal, videókkal bizonyítva, akár névtelenül is segíthetik lefü-
lelni az illegális szemetelőket.

Ápolják a Kossuth Zsuzsanna kultuszt
A Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szerve-
zete is emléktáblát állított Kossuth Zsuzsanna szülőházához. 2017-ben 
országos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Magyarország első fő-
ápolójáról. „A legnagyobb magyar” Kossuth Lajos legkisebb húgának 
az önkormányzat tavaly ősszel szobrot állított, most az ápolási egyesü-
let rendezett méltó emlékezést a Móricz Zsigmond utcán álló, ma is la-
kóházként használt háznál. A szervezet több kirándulást is szervezett 
már a szabadságharc ápolási tennivalóit megszervező Zsuzsanna tisz-
teletére.
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FELSŐOKTATÁS SÁTORALJAÚJHELYEN

A Miskolci Egyetem Sátoraljaúj-
hely Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központ a 2018/2019-es tan-
évre is meghirdeti a gépészmér-
nök szakot nappali tagozatos du-
ális képzésben, illetve a védőnő 
szakot levelező tagozatos képzés-
ben. A felsőoktatási intézmények-
be február 15-ig lehet jelentkezni. 
A sátoraljaújhelyi önkormányzat 
a felsőoktatási intézménnyel kar-
öltve ezúttal is több olyan prog-
ramot szervett Királyhelmectől-
Tokajig, melynek keretében az 
egyetem oktatói bemutatták a mis-
kolci campust illetve az újhelyi 
képzéseket. A cél ugyanis az, hogy 
a következő tanévben is induljon 
első évfolyam a képzési központ 
által meghirdetett szakirányokon. 
Az önkormányzat biztosítja a fel-
tételeket a felsőfokú képzéshez. 
A Kossuth Lajos Gimnáziumban 
jól felszerelt tantermekben zajlik 

az oktatást. A tárgyi feltételek te-
hát adottak, de új évfolyam indítá-
sához olyan fiatalokra is szükség 
van, akik Sátoraljaújhelyben sze-
retnének felsőfokú tanulmányokat 
folytatni. A toborzások alkalmá-
val nyílt lehetősége a továbbtanu-
lás előtt álló fiataloknak közelebb-
ről megismerni a szakirányokat. 
Az egyetem gépészmérnöki és in-
formatikai karának három éve van-
nak tapasztalatai a duális képzési 
formában megvalósuló oktatásról. 
A karon nyolc alapszakon és egy 
mesterszakon folyik duális képzés. 
A közösségi felsőoktatási képzési 
központban is így indították el az 
oktatást. A gyakorlat szerint a szor-
galmi időszak 14 hetében a hall-
gatók a hét 4 napján normál kép-
zési rendszerben vesznek rész. Az 
úgynevezett duális 5. napon pedig 
gyakorlatot teljesítenek az oktatá-
si intézmény partnercégénél. A du-

ális képzésben résztvevő tanulók a 
vizsga és a nyári időszakban bejár-
nak „munkahelyükre”. A sátoral-
jaújhelyi kihelyezett képzés eseté-
ben a hallgatók az ipari időszakot 
azoknál a cégeknél töltik, melyek a 
városban vagy a közelben helyez-
kednek el. Az első tanévben kis lét-
számmal indult el a gépészmérnöki 
képzés, de ez nem jelentette a kép-
zés színvonalának csökkenését. Az 
alacsony hallgatói létszám megen-
gedte, hogy személyesebb kontak-
tusok alakuljanak ki. Az oktatók-
nak több ideje jutott egy-egy tanu-
lóra és minden támogatást megad-
tak az itt tanulóknak az ismeretek 
maga szintű elsajátításához. Ennek 
is köszönhető, hogy az itt tanulók 
ismétlő vizsgák nélkül teljesítet-
ték az első félévet. A védőnőkép-
zés már az induláskor is rendkí-
vül népszerű volt. 72-en jelentkez-

Ajándék az iskolának

Több százezer forint értékben ado-
mányozott iskolai oktatási segéd-
eszközöket az egyik helyi építő-
ipari cég. A katolikus általános is-
kola diákjai ezentúl érdekesebb ké-
mia, fizikai, biológia órákon vehet-
nek részt, mert a szemléltető esz-
közökkel könnyebb lesz az okta-
tás. A vállalkozás nem titkolt cél-
ja az volt, hogy a leendő generá-
ció tagjaival megkedveltessék a 
természettudományokat, hiszen a 
mérnöki, gazdasági pályákra el-
sősorban ezen területek ismerete 
szükséges.

Életmentő Pont 
Széphalomnak

Életmentő Pontot szeretne kiala-
kítani egy Széphalomról elszár-
mazott fiatalember szülőfalujában. 
Raczkocki Gergely ma már Bu-
dapesten a XII. kerületben él, de 
nem felejtette el gyermekkorát, és 
vidékét, ezért először az itt mar-
adottak egészségére és biztonságá-
ra gondolt. Támogatói segítségé-
vel egy ABC Tűzoltó és egy mobil 
EKG készüléket szerzett be, ame-
lyet számos más életmentő eszkö-
zökkel szeretne kiegészíteni. Ger-
gely a fővárosban, szűkebb ottho-
nában is számos kezdeményezést 
indított, játszótér építést szerve-
zett, az egy utcában élőkből egy-
másra odafigyelő közösséget ko-

HÍREK RÖVIDEN
vácsolt. Most Széphalmon szeret-
ne életmentő helyet létesíteni, úgy, 
hogy az gyorsan és hatékonyan le-
gyen segítségére az itt élőknek.

2018-ban is támogatják 
a civileket

Három ütemben osztott szét más-
fél millió forintot a sátoraljaújhelyi 
önkormányzat a város civil szer-
vezetei között. 23 egyesület vagy 
alapítvány kapott támogatást prog-
ramjaiknak megvalósítására. A pá-
lyázatok elszámolásáról januári 
testületi ülésen kapott tájékoztatót 
a beadványokról döntő Civil, Ifjú-
sági és Sportügyi Bizottság. 

Táviratot kapnak 
az ifjú házasok

Sátoraljaújhelyben szívesen háza-
sodnak a fiatalok. A pároknak még 
akkor is kedvelt esküvői helyszí-
nük a város, ha egyébként nincs 
családi kötődésük ide.  Akik pe-
dig itt születtek, itt nőttek fel ter-
mészetesen visszatérnek a nagy 
eseményre. Városmarketing szem-
pontjából is fontosak ezek az ese-
mények, hiszen a násznép is meg-
ismeri a települést, és gyakran visz-
sza is látogatnak ide, mint turisták. 
Az itt házasulóknak ettől az évtől 
egy évvel házasságkötésük után 
dísztáviratot küld a város. Jelezvén 
számukra, azzal, hogy Sátoraljaúj-
helyen esküdtek, kicsit része lett 

az életüknek a zempléni település 
– mondta a Zemplén Televízióban 
a város polgármestere

Újhelyi borászt is neveztek 
egy országos szakmai díjra

Egy sátoraljaújhelyi származású fi-
atalember, Forgács Balázs is sze-
repel azon 11 fiatal borász között, 
akik az Év Bortermelőinek és a 

tek az újhelyi kihelyezett képzésre 
ebből 32 hallgató nyert felvételt. A 
siker titka abban is rejlik, hogy az 
egész országban csak Sátoraljaúj-
helyben van levelezős munkarend-
ben védőnőképzés. Így azok is bát-
ran jelentkezhetnek, akik már el-
helyezkedtek, munkát vállaltak az 
egészségügyben, de úgy gondol-
ják, hogy diplomához szeretné-
nek jutni. Az egészségügyi kar az 
első éves hallgatóknak is szerve-
zett a képzési időn túli felzárkózta-
tó órát, a legnehezebb tantárgyak-
ból. A lehetőség tehát újra adott, 
hogy Sátoraljaújhelyben a Közös-
ségi felsőoktatási Képzési Köz-
pontban folytassanak gépészmér-
nöki és védőnői tanulmányokat a 
diplomára vágyók.

László Mária

Zempléni Hiúzok Hokisuli

Februárban jégkorong toborzó tanfolyamot hirdet a Zempléni Hiúzok 
Utánpótlás csapata. A cél, hogy minél több ügyes, tehetséges gyermek 
találja meg örömét a jégkorong sportban. Korcsolya tudás, egyéb előkép-
zettség nem szükséges. 

Tanfolyam edzéseinek időpontja: kedd, csütörtök 16.30-17.30

Öltözet, felszerelés: a tanfolyamra elég egy síruha, overál, fejvédő, kesz-
tyű. Korcsolyát, ütőt, fejvédőt korlátozott számban biztosítani tudnak.

A tanfolyam tartalma: a gyerekek megtanulják a korcsolyával elindu-
lást, korcsolyalépést, fékezést, kanyarodást, ütőhasználatot, korongveze-
tést, cselezést, és kapura lövést alap szinten. A tanfolyamot követően a 
legügyesebb, legkitartóbb gyerekek 
csatlakozhatnak az egyesület csapa-
tához.

További információ:
Séra Zoltán

06303800418
zempleni.hiuzok@google.com

Borászok Borászainak ajánlásával 
felkerültek a Gál Tibor Emlékdíj 
várományosai közé. A fiatal szak-
ember Gere Attila Pincészetének 
főborásza, és bár itthon saját csa-
ládi területükről tokajit is termel, 
munkája Villányhoz köti. A díjat 
február 24-én adják át a Borász Bá-
lon, de február 12-ig a közönség is 
támogathatja a jelölteket.

Kassai-Balla Krisztina
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ÚJ JEGYZŐ ÉS ALJEGYZŐ A HIVATAL ÉLÉN

Új jegyző és aljegyző kezdte meg a 
munkát januárban a Sátoraljaújhe-
lyi Polgármesteri Hivatalban. A hi-
vatal irányításával dr. Rózsahegyi 
Ferencet bízta meg a polgármester. 
Az új jegyző öt évig aljegyzői fel-
adatokat látott el Zemplén Fővá-
rosában, korábban, mint jegyző és 
körjegyző dolgozott több hegyaljai 
településen. A hivatal új vezetője 
mellé Bajzáthné Bekényi Zsuzsan-
nát kérték fel az aljegyzői felada-
tok végzésére. A szociális ügye-
kért felelős köztisztviselő huszon-
négy éve dolgozik Sátoraljaújhely-
ben és az államigazgatásban. Részt 

vett a város számos helyi rendele-
tének megalkotásában.  Az aljegy-
ző a Szervezési és Szociális Osz-
tály vezetése mellett látja majd el 
feladatát és a jegyző akadályozta-
tása esetén helyettesíti dr. Rózsa-
hegyi Ferencet.  Az új jegyző az év 
első rendkívüli testületi ülésén ter-
jesztette elő a hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módo-
sítását. Ennek alapján öt osztály 
és a fejlesztési csoport látja majd 
el a hivatali munkát. A szerveze-
ti átalakítások az osztályvezetők 
munkáját is érintették. A Szervezé-
si és Szociális Osztályt Bajzáthné 

ÚJHELYI KÖRKÉP

Bekényi Zsuzsanna irányítja, a 
Műszaki és Vagyongazdálkodá-
si Osztály vezetésére kapott kine-
vezést Bartus Tímea, a Költségve-
tési és Gazdálkodási Osztály élé-
re Tagainé Fabók Tímea került, ki-
bővült feladatokkal látja el a mun-
káját a Titkársági és Anyakönyvi 
Osztály élén Stumpf Imre Jánosné, 
Hatósági és Közterület-felügyeleti 
Osztály élére került Kaibás László 
és változatlan feladattal és vezető-
vel dolgozik tovább a Városfejlesz-
tési Csoport Bartus Istvánnal. Dr. 
Rózsahegyi Ferenc arra a kérdés-
re, hogy milyen hivatalt szeretne 

kialakítani azt felelete: „A legfon-
tosabbnak azt tartom, hogy ügyfél-
központúság legyen. Mi a köz szol-
gái vagyunk, noha szolgálatunkat 
kellő önbecsüléssel kell ellátnunk.  
Ez a szolgálat akkor jó, ha objek-
tív, szakmai alapokon nyugvó és 
szakszerű, folyamatosan szem előtt 
tartja a hatékonyságot, és a műkö-
dés biztonságát. Ezek azok, ame-
lyek az én munkámat, és remélem 
ezáltal a hivatal munkáját is áthat-
ják majd.”

Kassai-Balla Krisztina

2017-ben tovább folytatódott az 
újhelyi vár régészeti kutatása. A 10 
éve megkezdett feltárás történeté-
ben ez az év több szempontból is 
kiemelt jelentőséggel bírt. A Ka-
zinczy Ferenc Múzeum a minisz-
tériumhoz benyújtott működési en-
gedély módosítási kérelem nyo-
mán régészeti gyűjtőkört és feltá-
rási jogot kapott, s így 2017-től tel-
jes körű szakmai hátteret biztosít 
a vár tervkutatási program kereté-
ben zajló feltárásához. Döntő for-
dulatot jelentett a projekt meneté-
ben, hogy Sátoraljaújhely városa 
a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program keretében el-
nyert pályázati támogatásból 2019. 
májusáig összesen 60.7 millió fo-
rintos keretösszeget biztosíthat a 
vár régészeti kutatására és állagvé-
delmére. Ugyanebből a pályázat-
ból, de más forráscsoportból elké-
szült a várhoz vezető műszaki út, 
s telepítésre került egy kötött pá-
lyás szállítóeszköz, mellyel a feltá-
rási területen felhalmozott földde-
pó lejuttatása is megtörténik 2018. 
év elején. A forrás nemcsak a tere-
pi munkálatok hatékonyabbá téte-
lét, de a feltárt leletek feldolgozá-
sát is elősegíti. A vár 2017-es régé-

szeti munkálatai már 
májusban elkezdőd-
tek, Sátoraljaújhely 
Város Önkormány-
zata által elnyert, a 
Nemzeti Kulturá-
lis Alaphoz benyúj-
tott kisebb pályá-
zatból. A kora nyá-
ri munkálatok a Vár-
hegy ÉNy-i végén 
álló háromszögű to-
rony környezetének 
romtalanítását, a kül-
ső falsíkok előtti ere-

deti terepszint feltárását célozták 
meg, előkészítve ezzel a későbbi 
állagvédelmi munkálatokat.  A ré-
gészeti feltárás a Várhegy plató-
jának ÉNy-i zónájában, a három-
szögletű toronytól délre folytató-
dott, ahol nagy felületben megtisz-
títottuk az eredeti sziklafelszínt, 
dokumentálva az itt lévő különbö-
ző korú feltöltési és pusztulási ré-
tegeket. A Várhegy platójának pe-
remére nyitott kutatóárkokban lo-
kalizáltuk a vár kerítőfalá-
nak újabb szakaszait, a 
keleti oldalon sike-
rült meghatároz-
ni az erősen le-
pusztult, 2 mé-
ter vastagsá-
gú várfal külső 
síkját is. A pla-
tó nyugati olda-
lán, a háromszö-
gű torony DNy-i 
sarkánál lévő met-
szetfalban jól meg-
figyelhető volt a kidőlt 
külső várfal viszonylag ma-
gasan mutatkozó profilja. A vár ed-
dig feltárt kerítőfal szakaszainak 
építési idejére vonatkozóan annyi 
tűnik bizonyosnak, hogy azok rela-

tíve későbbi fázisban épül-
hettek az ÉNy-i plató-
csúcson előkerült három-
szögű toronynál, mivel 
annak falaiba nem vol-
tak bekötve, hanem azo-
kat utólagosan épülhették 
hozzá. Azt a kérdést, hogy 
minderre mikor kerülhetett 
sor, csak a fal belső oldalán fel-
tárt rétegek leletanyagának elem-
zését, s a háromszögű torony irá-
nyában csaknem teljesen elpusz-
tult fal további kutatását követő-
en válaszolhatjuk majd meg, mi-
ként az is csak a teljes feltárást kö-
vetően válik majd világossá, hogy 
a plató peremét vélhetően minden-
hol lezáró várfalak egyetlen épí-
tési periódusban készülhettek-e. 
2017-ben sor került a háromszö-
gű torony agyagos, keményre leta-
posott járószintjének átvágására is. 
Ebből a rétegből gazdag késő Ár-
pád-kori kerámiaanyag került fel-
színre, mely igazolni látszik azt a 

sejtésünket, hogy a szóban for-
gó torony a vár eddig fel-

tárt legkorábbi részle-
te, s esetlegesen azo-

nosítható az István 
herceg által 1262-
ben a Kállay-
család ősé-
nek, a Balog-
Semjén nem-
zetségből szár-

mazó Mihálynak 
adományozott, ak-

kor még épülőfél-
ben lévő toronnyal. A 

torony padlójából karcolt 
hullámvonallal és csigavonallal 

díszített, esetenként fenékbélyeg-
gel ellátott fazekak és fehér szí-
nű, vörös földfestékkel díszített fo-

lyadéktároló edények kerültek elő.  
A toronytól délre lévő terület ku-
tatása során két, egymással párhu-
zamos, s a keleti várfal belső sík-
jára közel merőleges fal alapozás 
mutatkozott, melynek funkciója és 
kora egyelőre még kérdéses.  Ezen 
a területen, közvetlenül a sziklafel-
szín feletti rétegben egy építőáldo-
zatként értelmezhető lelet együttes 
látott napvilágot. Egy szájával le-
felé fordított, bordákkal tagolt pe-
remű, kereszt alakú fenékbélyeg-
gel ellátott edényke alatt egy tyúk-
tojás és a várost alapító – s vélhe-
tően a vár építtetésében is szere-
pet játszó – V. István király ezüst 
dénárja pihent. A régészeti kuta-
tás során a korábbi évekhez képes 
jóval gazdagabb tárgyi leletanyag 
került elő. A fémdetektor sziszte-
matikus és rendszeres alkalmazá-
sának köszönhetően számos pénz-
érme, viseleti tartozék, fegyvertö-
redék látott napvilágot, de említést 
érdemel a faragott csontagyak és 
a hatalmas mennyiségű kerámia-
anyag is. A már restaurált, válto-
zatos és látványos régészeti lelet-
anyagból 2018. januárjában nyílik 
meg a múzeumban a várról szóló 
új történeti-régészeti kiállítás.    

Ringer István  
régész, múzeumigazgató PIM-

Kazinczy Ferenc Múzeum

EGYRE TÖBBET TUDUNK MEG AZ ÚJHELYI VÁRRÓL
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A rendszerváltás utáni nyolcadik 
országgyűlési választásokra készül 
az ország. A magyar parlamentbe 
2018-ban is 199 képviselő jut be, 
106 egyénileg megválasztott hon-
atya dolgozhat az országért, 93-
an pedig párlistáról kerülnek be. 
Az április 8-i választás rendjében 
jelentős változás nem lesz a ko-
rábbi országgyűlési választások-
hoz képest. A szavazás előtt szá-
mos időpont van, amely az értesí-
tők kiküldését, a kampány kezde-
tét, jelöltajánlásokat, átjelentkezé-
seket érinti. Pálffy Ilona, a Nemze-
ti Választási Iroda elnöke egy bu-
dapesti sajtótájékoztatón elmond-
ta: február 9-én kezdik a válasz-
tásról szóló értesítők kiküldését, 
amelyet valamennyi magyarorszá-
gi lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgár megkap, jelenlegi állás 
szerint 7.946.127 ember. A hatá-
ron túli, magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választópolgár-
ok száma 319.152. Jelenleg az ösz-
szes választásra jogosult választó-
polgár száma 8.265.279. A válasz-
tási kampány február 17-én kezdő-
dik. A jelöltajánlás kezdete február 
19-e, egyéni jelöltek március 5-ig 
gyűjthetik az aláírásokat, az or-
szágos és nemzetiségi listák beje-
lentésének határideje március 6-a. 
A nemzetiségi választópolgárok 
március 23-ig regisztrálhatnak, ha 
nemzetiségük listájára szeretnének 
szavazni az országos pártlista he-
lyett. A nemzetiségek - amennyi-
ben elérik a szükséges szavazat-
számot - kedvezményesen küldhet-
nek képviselőt az Országgyűlés-

be.  Sátoraljaújhely a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei 05.számú or-
szággyűlési egyéni választókerület 
székhelye is. Így az OEVK Válasz-
tási Bizottsága és a OEVK Iroda 
is a városban működik.  A bizott-
ság három taggal és három póttag-
gal január 26-án tette le esküjét és 
kezdte meg munkáját. Az iroda ve-
zetője Dr. Rózsahegyi Ferenc jegy-
ző. Mind a bizottság, mind az iroda 
a választókerület valamennyi tele-
pülésére kiterjesztve végzi munká-
ját. Ezzel párhuzamosan Helyi Vá-
lasztási Iroda is készül a választá-
sokra. Így Sátoraljaújhelyen, aho-
gyan négy éve is 19 szavazókört 
jelöltek ki. A decemberben hozott 
határozat alapján 12 559 szavazót 
várnak az urnákhoz. Ők egyéni je-
löltre és pártlistára is voksolhatnak 
április 8-án. Országgyűlési képvi-
selőjelölt az lehet, aki 500 ajánlást 
összegyűjt, az ajánlóíveket február 
19-én adja ki leghamarabb a helyi 
választási iroda. Ez az a dátum, va-
gyis február 19-e, ameddig minden 
választópolgár postaládájában ott 
kell, hogy legyen a névjegyzékbe 
való felvételről szóló értesítő. Aki 
nem kapja meg, a jegyzőhöz, mint 
választási iroda vezetőjéhez for-
dulhat segítségért. A Magyarorszá-
gon, de lakhelyüktől eltérő telepü-
lésen szavazók átjelentkezésének 
határideje április 6-a, 16 óra. Az 
átjelentkezéssel szavazók Sátoral-
jaújhelyen a 9. számú szavazókör-
ben (Kossuth tér 5. Városháza) ad-
hatják majd le voksaikat.

KBK

ÚJHELYI KÖRKÉP

Leszállnak tornyaikból az 
újhelyi harangok.

A sátoraljaújhelyi templomok ha-
rangjait, - mindegyikben egyet 
meghagyva - 1917. május 4.-én 
szerelte le és szállította el a katona-
ság. Búcsúzóul még utoljára kon-
dultak meg. A Felsőmagyarországi 
Hírlap „Leszedték a harangjain-
kat” címmel így írt:  
„Elvitték őket, hogy a béke Istenhí-
vő szava helyett, odakünn a harc-
tereken, a pokol förgetegén és a 
megvadult emberi indulatok őrü-
letes táncához szolgáljanak zené-
vel. Templomba hívó szavukat nem 
halljuk többé, csak ha elmúlik ez a 
gonosz idő. Harangok! Vigyétek el 
magatokkal a harcterekre Sátoral-
jaújhely város népének minden ke-
servét, haragját! A belőletek ön-
tött ágyú és golyó elementáris erő-
vel bömbölje. Úgy, ahogy az öreg 
újhelyi harangok ezideig kezdetét 
jelentették Isten tiszteletének, úgy 
most is kezdetét jelentik annak a 
rettenetes tragédia utolsó felvoná-
sának, melyet a nemzet hosszú hó-
nap vív. Keserű elszántsággal foly-
tatjuk hát, a háborút. Harangja-
ink is elmennek, idehaza is keser-
vesebb lesz napról –napra az élet”.
A római katolikus plébániatemp-
lomnak is meg kellett hoznia a 
maga háborús áldozatát. Három ha-
rangjából kettőt vittek el. Az 1904-
ben készült nagyharang 14 mázsás 
volt, és átadtak egy kisebbet is, a 
282 kilogrammosat is. A reformá-
tus gyülekezetet lelkes hívei is, ér-
zékeny, fájdalmas búcsút vettek 
harangjaiktól. A 3 közül, a katona-
ság leszerelte a legnagyobbat, az 
1830-ban öntött 776 kg súlyút. Ez 
különösen becses, dédelgetett kin-
csük volt, mert sok ezüstöt tartal-
mazott, és felejthetetlenül szépen 
csengett. A hadsereg elszállítot-
tam a legkisebb, 214 kg-os haran-
got is. Az árván maradt a középsőt 
(424 kg) Dókus Ernő ajándékozta 
1912-ben az egyháznak. Az utol-
jára szóló hosszas hármas harang-
zúgásra összejöttek a gyülekezet 
tagjai templomukban. Vargha La-
jos segédlelkész emelte Istenhez a 
lelkeket, melyeken mintha újra át-
zúgott volna ennek az ítéletes idő-
nek minden vesztesége, viharzá-
sa. A befejező ének utolsó akkord-
jainál már minden szem könnytől 
csillogott. „A toronyból letaszított, 
s virágokkal szépen feldíszített ha-
rangoknak Enyedy Andor lelkész 
mondott utolsó Istenhozzádot a 

gyülekezet nevében, mely nehéz 
szívvel, de az isteni szabadításba 
vetett erős reménységgel vált meg 
tornyuk díszétől, halottaink sirató-
itól, az itthon maradt élők vigaszta-
lóitól”. - (Sárospataki Református 
Lapok).A sátoraljaújhelyi görög 
katolikus egyházközség Historia 
Domusában (Háztörténet) följe-
gyezték, hogy: „1917. május 6.-án 
hadicélra elrequiráltatott a 838 kg 
súlyú nagy harang.”

Új harangok felszentelése
A világháború utáni nehéz életvi-
szonyok, gazdasági gondok miatt 
hosszabb időbe telt, amíg az egy-
házak pótolni tudták elvesztett ér-
tékeiket. Mindez, állami segítség-
gel, és nagyrészt közadakozás-
ból valósult meg. Az új harangok, 
amelyek valamivel kisebbek lettek 
az eredetinél, minden esetben az 
Újhelyi vasútállomásra érkeztek. 
Innen, feldíszített négyökrös sze-
kéren szállították be saját templo-
maikhoz az egyházak. 
Elsőként a református gyülekezet 
örülhetett és ünnepelhetett. A vas-
úti tisztviselők és alkalmazottak ál-
dozatkész adományaiból gyűlt ösz-
sze az a 18 millió Korona, amely-
ből elkészítették 217 kg súlyú új 
harangjukat. 1926. március 27.-
én, templomuk udvarába, a sza-
laggal és koszorúkkal díszített ha-
rangot Somogyi János nyugal-
mazott vasúti felügyelő, szép be-
széd kíséretében adta át az egyház-
községnek. Másnap, Virágvasár-
nap húzták fel a toronyba a haran-
got, a református énekkar éneke, és 
Göndöcz István lelkész, avató be-
széde után. Délelőtt 10 órakor már 
érces hangjával hívta a templom-
ba a hívőket, az ünnepi Istentiszte-
letre. A még hiányzót, csak 1936.
ban tudták pótolni. Férje emlékére 
Sarkady Istvánné, Budapesten ön-
tette és ajándékozta az egyháznak 
a 710 kg-os nagyharangot. 
Több mint, egy évtizednek kel-
lett elmúlnia, míg a római katoli-
kus egyház és önzetlen jóakaratú, 
adakozó hívei pótolhatták a világ-
háborúba ment mindkét harang-
ját.  Egészen, 1927. szeptember 
8.-ig kellett várniuk, amikor vég-
re megjöttek Isten házának új la-
kói. Reggel 9-kor, bandériummal 
vezetett ünnepi menetben, hozták 
be őket a templom elé. A Kisasz-
szony napi harangszentelés Sátor-
aljaújhely római katolikus buz-
gó közönségének, örömteli, lélek-

emelő ünnepe volt A hálaadó Is-
tentisztelet után, Páyer Ferenc püs-
pöki helynök, magasztos gondo-
latokkal átszőtt beszédet mondott, 
megáldotta a harangokat, amelye-
ket a szertartás végeztével felvon-
ták tornyukba. Este 8-kor hatalmas 
tömeg hullámzott a templom kö-
rül, várva az esti imára hívó jelet. 
Amikor megkondult a nagyharang, 
és mélyen búgó zengzetes hangjai 
szétáradtak a szomorú sorsra jutott 
város felett, ezrek imádkoztak. Va-
lóban mélyen megrendítő érzés le-
hetett mindazok számára, akik át-
élték a világháborút, és annak kö-
vetkezményeit. A kisharang átmé-
rője 64,5 cm, a nagy pedig 138,5 
cm. és kb. 9 mázsás. 2009. au-
gusztusban általuk szólalt meg a 
déli harangszó, a Kossuth Rádió-
ban. A görög katolikusok ugyan-
csak sokára pótolhatták vesztesé-
güket, amikor is 1930. januárban, 
Miklósy István püspök úr a Nem-
zeti Hitelintézetnél 10 ezer pengőt 
helyezett el. Ebből a pénzből meg-
rendelt két harangot, amelyeket az 
Újhelyi egyháznak ajándékozott. A 
világháborúban elvitt nagyharang 
helyére, egy 950 kg-os, 127,6 cm 
átmérőjű, került. Az adomány fe-
dezte még, a meglévő régi kisebb 

HÁBORÚ TÜZÉBE MENT HARANGJAINK
harang cseréjének költségét is, 
amelyre az összhangzás miatt volt 
szükség. Az szépen felvirágzott új 
harangokat május 24.-én vontatták 
végig a városon, a templom udva-
rára. A bevonulási menet elején is-
kolás gyermekek haladtak, akiket 
az önkéntes tűzoltók szakasza kö-
vetett. A fogat körül koszorús lá-
nyok mentek. Végül az egyházta-
nács tagjai, és a hívek nagy sokasá-
ga. Május 27.-én Újhelybe érkezett 
Miklósy püspök, aki- tekintettel az 
általános szegénységre – minden 
ünnepélyesség mellőzésével meg-
szentelte a harangokat. Másnap jú-
nius 1.-én, vasárnap, Damjanovich 
Ágoston kanonok Istentisztelet és 
szentbeszéd kíséretében adta át 
rendeltetésének 
A harangnyelvek ma is szólnak, 
hallja azt vallásos, és nem Istenhí-
vő ember egyaránt. És nemcsak te-
metéseken, vagy ünnepek alkalmá-
val, de a gondokkal teli, zajos vi-
lágunk mindennapjain is. Beszél-
nek múltról, jelenről, jövőről. Va-
jon megértjük, befogadjuk-e szí-
vünkbe, lelkünkbe tiszta szavukat, 
hangjukat? Hát, úgy legyen!

Haraszti György
ny. őrnagy
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Mindenki tapasztalja Sátoraljaúj-
helyen, hogy az utóbbi évtized-
ben egyre többen autóznak város-
unkban. A megváltozott közleke-
dési szokásokhoz a város földraj-
zi adottságai miatt lassabban iga-
zodott a város, mint amennyire 
szerettük volna. A közeljövőben 
mindez megváltozik. Önkormány-
zatunk 450 millió forintot nyert a 
város fenntartható közlekedésfej-
lesztésére. Két körforgalom is épül, 
ami reményink szerint felgyorsítja 
majd a Vasvári P.- Árpád utca illet-
ve a Vasvári P. - Rákóczi utca cso-
mópontjainál a közlekedést. A for-
galom szervezési problémák meg-
oldásához járul hozzá, hogy az Ár-
pád ú.-Kossuth L. u. belvárosi cso-
mópontban kiszélesített kanyaro-
dási ívet alakítanak ki, ezzel biz-
tonságosabbá válik a buszok be-
kanyarodása. A pályázat keretében 

befejeződnek a városi buszmegál-
lók felújításai a közigazgatási te-
rületen belül és a csatolt városré-
szekben is.  A gyalogos közleke-
dőkre gondolva a Vasvári P.-Dózsa 
Gy. utcák csomópontjában nap-
elemes, radaros figyelmeztető se-
bességmérő telepítését tervezzük . 
Sok problémát okoznak a város út-
jain a hiányzó, megkopott burkola-
ti jelek, eltűnt táblák. A támogatás-
ból valamennyi pótlását, felújítá-
sát és cseréjét is el fogjuk végezni. 
A belváros parkolóhely hiányának 
megszüntetése és tehermentesíté-
se érdekében a Kossuth tömb bel-
sőben 104 parkolóhely kialakítása 
történik meg. A Zemplén Kaland-
park melletti Torzsás úton találha-
tó önkormányzati területen 196 fé-
rőhelyes parkoló, helyi és helyközi 
buszmegálló és forduló épül.

A Borsod- Abaúj–Zemplén Me-
gyei Diáksport és Szabadidő 
Egyesület a legnagyobb megyei 
civil szervezet az ifjúsági- és diák-
sport területén. A Sátoraljaújhelyi 
Diáksport Bizottság vezetősége, 
élén Dr. Esztergomy Zoltánnéval 
13 általános iskolát és a hozzá-
juk tartozó tagintézmények tanu-
lóit hívja, várja sportversenyekre. 
Iskolai döntők, területi versenyek, 
megyei vetélkedők, egyes szak-
ágakban akár országos eredmé-
nyek is születnek sport területén a 
bizottságnak köszönhetően. A leg-
utóbb például a Megyei Diákolim-
pia Futsal döntőjét játszották Sá-
toraljaújhelyen, sajnos a miskol-
ci, kazincbarcikai, és sárospataki 
csapatok mellett a Kazinczy isko-
la hetedikesei idén nem játszottak 
a döntőben. Annál jobban szere-
peltek a Játékos Sportverseny Me-
gyei Döntőjén a kisebbek. A 10 
döntős között versenyeztek janu-
árban. Janu-
árban terüle-
ti versenyen 
úsztak a he-
lyi iskolások 
gye rmeke i , 
ahol ügye-
sen szerepel-
tek a refor-
mátus általá-
nos iskola ta-
nulói. Szintén 
városi szinten 

sakkversenyre várták a diákokat 
az Esze Tamás Általános Iskolá-
ban, a legjobbak megyei verseny-
re utaztak tovább. Kosárlabdában 
a negyedik korcsoportos csapa-
tok szintén Sátoraljaújhelyen ver-
senyeznek a megyei döntőbe ju-
tásért február 14-én. Március ele-
jén lesz terematlétika verseny szin-
tén a 13 iskolát érintve, majd már-
cius 15-hez igazítva a városi uszo-
dában szervezik meg az 1848 mé-
teres úszóversenyt. Tavasszal már 
a labdarúgó csapatok is elkezdik a 
versenyt, Sátoraljaújhely szervezi 
a megyei elődöntőt. Áprilisban at-
létikában folytatják a megyei dön-
tőkre való területi selejtezőt, má-
jusban pedig a kisiskolások labda-
rúgó csoportmérkőzéseit szervezik 
meg a sportcsarnokban. A progra-
mok többsége nyílt, így a szülőket, 
szurkolókat szívesen várják, hív-
ják!

DIÁKOLIMPIÁK ŐSZTŐL-TAVASZIG

KORSZERŰBB KÖZLEKEDÉS SÁTORALJAÚJHELYEN

Köszönjük hűséges és új támogatóinknak egyaránt, 
hogy adójuk 1%-ának felajánlásakor 

minket választottak! 
Kérjük, tiszteljenek meg bennünket idén is, 
hogy programjaink célkitűzéseit továbbra is 

meg tudjuk valósítani.
Zemplén Közcélú Televíziózásáért Egyesület

 Adószámunk: 18430907-1-05

A közlekedésfejlesztések mel-
let természetesen a tavaly elkez-
dődött járda felújítási program is 
érinti az éven a 6.-os körzetet, be-
fejeződik a Mikszáth K. u. felújí-
tása. Reményeink szerint a körze-
tet is érintő szennyvíz és csapadék-
víz problémák megoldására irá-
nyuló derogációs pályázat az éven 
olyan szakaszba érkezik, hogy a 
közeljövőben már a kivitelezési 
munkák ütemezéséről tudjuk tá-
jékoztatni az itt élőket. Az önkor-
mányzat által megnyert több mint 
egy tucat pályázat jó része a tavasz 
folyamán megvalósítási szakasz-

ba léphet a közbeszerzési eljáráso-
kat követően. A kivitelezések so-
rán igyekszünk olyan ütemtervet 
kialakítani, hogy az a legkevesebb 
problémával járjon a mindennap-
okban. Természetesen száz száza-
lékban nem lehet garantálni egy 
minden eddiginél nagyobb fejlesz-
tési sorozat kapcsán, hogy nem fo-
gunk találkozni kellemetlenségek-
kel, de megértésüket és türelmü-
ket kérjük, hiszen Önöknek, Önö-
kért valósulnak meg a fejlesztések. 
Köszönjük!

Tóth István

Kracson Norbert 
önkormányzati képviselő
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A Zemplén Televízió műsora 
2018.02.12. - 2018.02.28.

FEBRUÁR 12. HÉTFŐ
18.00: Katedra. Jelentkezési 
tudnivalók Sátoraljaújhelyi Közösségi 
Képző Központból
18.30: Aktív turisztikai fejlesztések 
Abaújban és Zemplénben 
19.00: Hír7
19.20: ÁVG 25. Egykori diákok, 
énekes tehetségek 

FEBRUÁR 13. KEDD
18.00: Első kézből. Beszélgetés 
Sárospatak város polgármesterével 
18.30: Kórus toborzó – tagokat keres 
az Intervox Női Kar 
19.00: Hír7
19.20: Az év madara: a vándorsólyom 

FEBRUÁR 14. SZERDA
18.00: Mi változott a 
hulladékgazdálkodásban? 
18.30: Sportmagazin 
19.00: Hír7
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határmenti 
televíziós együttműködés

FEBRUÁR 15. CSÜTÖRTÖK
18.00: 50 év felettiek varázslatos 
világa. Beszélgetés Endrei Judittal 
18.30: Rotary Klub – konferencia a 
sikeres férfiakról 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

FEBRUÁR 16. PÉNTEK
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Jótékonysági koncert a fiatal 
tehetségekért 

FEBRUÁR 17. SZOMBAT
18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
18.30: Testületi ülés Pálháza 
19.00: Megyei híradó

19.30: Téli kalandozások 
FEBRUÁR 18. VASÁRNAP

18.00: A héten történt
18.40: Sárospatak 50. 50 éves a 
Művelődés Háza Kamarakórusa 

FEBRUÁR 19. HÉTFŐ
18.00: Egyházi idő 
18.30: Vállalkozók 
19.00: Hír7
19.20: A gyermeki Móra Ferenc 

FEBRUÁR 20. KEDD
18.00: Új orvosok Sárospatakon. Dr. 
Vajas Zsuzsa Andrea  
18.30: Sárospataki Hegyközség 
visszatekintés 2017-re 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni portré

FEBRUÁR 21. SZERDA
18.00: Sárospataki Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat ünnepi 
ülése 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határmenti 
televíziós együttműködés 

FEBRUÁR 22. CSÜTÖRTÖK
18.00: Kalandozások a borvidéken. 
Évadnyitó rendezvény 
18.30:Kipufogó
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sátoraljaújhelyről

FEBRUÁR 23. PÉNTEK
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetítése 
Sárospatakon

FEBRUÁR 24. SZOMBAT
18.00: Bemutatkozik a hollóházi 
Csipet-Csapat 

LAVOTTA AMI 60 jegyében 

A Lavotta János Alapfokú Mű-
vészeti Iskola jubileumi tanév-
ének eddig már lezajlott program-
jai – Dombóvári János-Bojti Esz-
ter kamarazenei estje, a Klassische 
Philharmonie NordWest Kamara-
zenekar vendégszereplése, a sike-
res Lavotta Estély és Bál – után a 
nagy hagyományú adventi hang-
versennyel folytatódott a 60. tan-
év rendezvénysorozata. A Lavotta 
János Kamarazenekar 28. alka-
lommal hívta zenét szerető híveit 
a barokk zene által sugallt áhítatra, 
hogy kicsit meglassítva a sokszor 
esztelen rohanást, a lelkeket a vá-
rakozás születendő gyermeke felé 
terelje. A jubileumi tanévnek nem 
titkolt célja, hogy haza hívja azo-
kat a volt tanítványokat, akik si-
keres művészi pályát mondhatnak 
magukénak és legyőzve a távolsá-
got, készséggel, szeretettel jönnek. 
Fehérné Sulyok Éva „gordonkás 
ikrei” – Dombóvári Zsolt és Juhász 
Viktor – pedig a Lavotta János Ka-
marazenekar szólistáiként hívás 
nélkül is önzetlenül készek arra, 
hogy a hazai közönségnek örö-
met szerezzenek. Dombóvári Zsolt 
brémai állomáshelyéről indulva út-
ját a közös felkészülés érdekében 
Győrben, Juhász Viktornál meg-
szakítva érkeztek a hangverseny 
főpróbájára. A barokk szerzők – 
A.Corelli, Fr.Handel, A.Vivaldi – 

A LAVOTTA JÁNOS KAMARAZENEKAR ADVENTI HANGVERSENYÉRŐL

műveiből összeállított műsorban 
a két szólista kiemelkedő szerepet 
vállalt. A nyitányként elhangzott 
Vivaldi három tételes G-dúr kis-
sinfoniája után rendhagyó módon 
szólalt meg Corelli g-moll kará-
csonyi concerto grosso-ja, amikor 
is a concertáló két hegedű (Domb-
óvári János, Choma Manuela) mel-
lett a continuo szólamát a két csel-
lista felváltva játszotta. Handel két 
gordonkára és zongorára írt szo-
nátájának Largo tételét – Domb-
óvári Zsolt átiratában – zenekari 
kísérettel hallhatta a közönség. A 
hangverseny csúcspontját Vivaldi 
g-moll kettősversenyének előadá-

sa jelentette, ahol a két hangszer 
zenei párbeszéde, a mondanivaló-
ra olykor-olykor ráerősítő zenekari 
játék, a középső tétel – Bojti Eszter 
révén – csembaló-kíséretes, ben-
sőséges megszólaltatása, a befeje-
ző tétel lüktető, virtuóz játéka forró 
elismerést váltott ki a zsúfolt dísz-
terem hallgatóságából. A Lavotta 
János Kamarazenekar ráadásként – 
szintén Dombóvári Zsolt hangsze-
relésében –Vivalditól a jól ismert 
Tél, két csellóra írt szólójával bú-
csúzott lelkes közönségétől.

Dombóvári János

18.30: Rég volt szép volt…
19.00: Megyei híradó
19.30: Zempléni Hubertus 
Vadásztársaság bálja 

FEBRUÁR 25. VASÁRNAP
18.00: Héten történt
18.40: Görögkatolikus szentliturgia 
közvetítése Sárospatakról

FEBRUÁR 26. HÉTFŐ
18.00: Egyházi idő
18.00: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Életem része a sport! 

FEBRUÁR 27. KEDD
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Gazdasági magazin
19.00: Hír7
19.20: „Régi újdonságok” A 
sátoraljaújhelyi vár feltárása

FEBRUÁR 28. SZERDA
18.00: Zempléni portré
18.30: Műsorcsere
19.00: Hír7
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határmenti 
televíziós együttműködés
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SÓSZOBA A KÓRHÁZBAN

ÚJHELYI KÖRKÉP

Beutalóval ingyenesen használható a légúti megbetegedésekben szenvedő betegeknek az a só szoba, melyet január végén adtak át az Erzsébet Kór-
házban. A kórház alagsorában kialakított szoba alkalmas az alsó- és felső légúti betegségek hatékony kiegészítő kezelésére. Az egészségügyi szá-
razsó-terápiát egy magyar fejlesztésű, minősített berendezéssel végzik, és a szakemberek szerint ez a só-inhalációs megoldás az, amely a legjobb 
eredményeket hozza az orvoslásban. 

Felavatták a magyar vöröskeresztes ápolók emléktábláját. Az Eötvös József Börtönügyi Egyesület a dohánygyárnál, az egykori sátoraljaújhelyi vö-
röskeresztes szükségkórház épületénél helyezett ki egy márványtáblát, amely az első világháborúban itt dolgozó ápolónőkre, civil orvosokra hívja 
fel a figyelmet. Ezen túl a börtön szándéknyilatkozattal is megerősítette kapcsolatát a Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezetével, és több 
száz a fogvatartottak által felajánlott konzervet adtak át képviselőiknek.

TÁBLA A MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐ ÖNKÉNTESEINEK


