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Városi szilveszter
Szilveszterkor, már hagyomá-

nyosan a sétáló utcán találkoztak
a város lakói Sátoraljaújhelyen.
Az óévet Szamosvölgyi Péter pol-
gármester búcsúztatta, az újévet
pedig látványos tűzijátékkal kö-
szöntötte Sátoraljaújhely.

Talán az idén gyűltek össze a leg-
többen Sátoraljaújhely óév búcsúz-
tatóján a város főterén 212. decem-

ber 31-én. Éjszaka 23 órától utcabál
várta mindazokat, akik úgy döntöt-
tek, hogy a sétáló utcán köszönnek
el az óévtől, és lépnek át az új évbe.
Éjfél előtt néhány perccel a város
polgármestere, Szamosvölgyi Péter
is elbúcsúztatta az óévet. Legfonto-
sabbnak az elmúlt évben és elmúlt
két évtizedben történt eseményeket
tartotta melyek országosan, de hatá-
rainkon túl is ismertté és elismertté

tették Sátoraljaújhelyt. Mint mond-
ta: "Nem 2012-ben, de az elmúlt
húsz évben itt együtt, és még sokan
mások közösen értük el, hogy egy
poros fészekből egy elismert, hatá-
rokon túl is ismert gyönyörű szép
felvidéki várost építettünk. 2012-t
már ezért is érdemes megünnepelni
egy jó nagy tapssal. Mert ez a siker
mindnyájunké!"

A polgármester szavait követően

közösen számoltak vissza éjfélig a
sétáló utcán szilveszterezők. A Him-
nuszt követően tűzijátékkal köszön-
tötték a 2013-as évet Sátoraljaújhely
belvárosában, de nem maradt el a
pezsgős koccintás sem. Az utcabál
és a jó hangulat folytatódott 2013
elő óráiban a városközpontban. A
több száz mulatozó, trombitáló, vi-
dám társaságok együtt éltették az új
évet.

Elõkelõ helyen szerepel a Prec-Cast Öntödei Kft. a TOP 100-as listán
Az összes vizsgált kategóriában

igen előkelő helyen szerepel a sátor-
aljaújhelyi Prec-Cast Öntödei Kft.
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara me-
gyei TOP 100-as listáján, amit 10
éve minden esztendőben összeállíta-
nak a helyi vállalkozásokról. A vál-
lalat idén elérte, sőt, kissé meg is
haladta a válság előtti árbevételi
szintjét, és még az innovációban és
fejlesztésben is tudott előre lépni.

Hozzáadott érték, nettó árbevétel,
és a foglalkoztatottak létszáma szerint
rangsorolták az idén is a megyei szék-
helyű vállalkozásokat a TOP 100-as
listán. Mindhárom kategóriában igen
előkelő helyen szerepel a sátoraljaúj-
helyi Prec-Cast Öntödei Kft. Az 1998-
ban alakult német tulajdonú vállalko-
zás a megyében működő cégek között
nettó árbevétel alapján a 23., hozzá
adott érték alapján a 12., míg a foglal-
koztatottak létszámát tekintve a 9. he-

lyen szerepelt az idén.
A hozzá adott érték, a legkomple-

xebb mutatója a gazdasági növekedés
irányának. Megjeleníti a hozzáadott új
értékeket, és magában foglalja a korri-
gált üzleti eredményt, az amortizációt,
a bért és a bérjellegű költségeket.
Ezek alapján a Prec-Cast Öntödei Kft.
a megye 100 legsikeresebb vállalko-
zásának a élvonalába tartozik, hiszen
a gazdasági válság ellenére - amely
erősen érintette a Prec-Casthoz hason-
ló gépipari cégeket - tudtak fejleszteni
és innovációba is tudtak befektetni.

A vállalkozás idén elérte a gazdasá-
gi válság előtti évek árbevételi szint-
jét, így a 2012-es esztendőt sikeresen
zárták.

Bokodi Béla, a vállalat igazgatója
kifejtette: - Azt a filozófiát valljuk,
hogy még előrébb szeretnénk jutni.
Nem a létszámban akarunk a legelső
helyre kerülni, de természetesen azt is
fontosnak tartjuk, hogy sok embernek
adjunk munkahelyet.

A nehéz időszakot úgy akarjuk túl-
élni, hogy nagyon sokat költünk az in-
novációra, fejlesztésre, hogy minél
nagyobb legyen az értékteremtési fo-
lyamat a gyárban. Arra törekszünk,
hogy minél kevésbé legyenek egysze-

rű alkatrészek, ezek minél komple-
xebbek legyenek, minél több szerelési
tevékenység legyen rajta, minél több
mérnöki feladat épüljön bele, hiszen
így lesz nagyobb a hozzáadott érték.
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Leköszönt a régi igazgató, de még marad
Lassan befejezõdik a kórház projekt

Igazgató váltás történt 2012 év
végén a Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház élén. Mint arról már több-
ször beszámoltunk, egy nagy volu-
menű beruházás folyik az Erzsébet
Kórházban, melynek kellős köze-
pén járt le a kinevezése a kórház-
igazgatónak, dr. Borzi Mártának. A
volt orvos-igazgató nem pályázott
az igazgatói posztra, de megmaradt
a projektmenedzseri megbízatása,
majd ezt követően nyugdíjba vonul,
hogy a családjának élhessen ezután.

Dr. Borzi Márta lapunknak elmond-
ta:

- A kórházprojekt három igazgató
nevéhez lesz köthető. Antal Gabriella
igazgatónő az előkészítő munkálato-
kat végezte, az én igazgatóságom ide-
jére jutott a kivitelezés teljes egészé-
ben, már csak néhány hónap hiányzik
a befejezéséhez. Az új igazgatónő fel-
adata lesz az új épület működtetése a
kórház többi részével együtt. Minden-
kinek meg volt ebben a maga felada-
ta.

A kórházigazgatói pályázattal kap-
csolatban azt tudom elmondani, hogy
nem pályáztam. Az eredeti tervek sze-
rint először egy, majd két évre szer-
ződtem az Erzsébet Kórházba igazga-
tónak, a szerződésem 2012. december
31-ével lejárt. Ennek a meghosszabbí-
tása a projekt befejezéséig tartott vol-

na. Hogy nem adtam be pályázatot,
annak köszönhető, hogy időközben -
bár a pályázatban nem szerepelt - már
hallottunk az időkorlát bevezetéséről
és én 66 éves vagyok, ezért nem hi-
szem, hogy még öt évre kellett volna
pályáznom. Másrészt Budapest mel-
lett Telkiben lakom, és ez a három év
már így is próbára tette a családomat
és engem is. Tehát velem semmiféle
törvénytelenség, vagy igazságtalan-
ság nem történt. Normális dolog,
hogy egy idő után új igazgató kerül
minden intézmény élére. Nem lehet
megvárni, hogy az előző igazgató
végleg kiöregedjen és teljesen elbu-
tulva hagyja el a pozícióját.

A projekt megvalósításában és befe-
jezésében nyilván az a célszerű, hogy
én próbáljam koordinálni továbbra is,
hiszen az elmúlt három évben sok
olyan részlet, információ került és van

a birtokomban, amit az új igazgatónő,
a kórház mindennapi vezetése - az
egészségpolitika mindennapos folya-
matos változása miatt - nyilván nem
követheti, és nem ismerheti olyan jól
az ezzel kapcsolatos információkat,
mint én. Azt gondolom, hogy a ket-
tőnk közötti kapcsolat és a kórház ér-
deke is azt kívánja, hogy lehetőség
szerint ebben a részben segítsem a
munkáját és mindazt, ami a projekttel
kapcsolatban intézni való van, az ez-

zel kapcsolatos dolgokat kézben tart-
sam és tehermentesítsem. A legfonto-
sabb információkat kell, hogy tudja,
részletekbe nem kell belemennie.

- Mi valósult meg eddig a projekt-
ből, és mi van még hátra a befejezé-
séig?

- A projekt első fázisa - a központi
épület lebontásra került és helyén egy
új létesítmény épült, ami már belülről
is elkészült. A műszaki átadás infor-
mációim szerint 2013. január utolsó
napjaiban megtörténik. Volt néhány
hónap csúszás, ami abból adódott,
hogy az új épületben olyan légtechni-
ka valamint légkondicionáló berende-
zés került beépítésre, amelynek a mű-
ködtetéséhez a meglévő elektromos
kábelek már nem voltak megfelelőek,
ezért új kábelekkel kellett ezeket ki-
váltani. Miután ez a műszaki tartalom
az eredeti tervekben nem szerepelt,

ezt engedélyeztetni kellett, amiből
műszaki átadás a két hónapos csúszá-
sa adódott. Idő közben lezárult az esz-
közbeszerzési pályázat is. A közbe-
szerzési pályázat - hihetetlen módon -
úgy zárult le, hogy egyetlen egy pá-
lyázó sem támadta meg, így megköt-
hettük a szerződést. A szerződés értel-
mében így 45 napon belül leszállítják
az összes eszközt, többek között az új
CT-t, az új létesítmény teljes bútorza-
tát, a hiányzó orvostechnikai eszközö-

ket. Február végére tervezzük - a mű-
ködési engedély birtokában - az új
épület teljes beüzemelését, működé-
sét. Ezt követi a második fázis: ennek
értelmében ki kell üríteni a szülészet
épületét, amire már - a szakhatósággal
egyeztetve - elkészültek a tervek. Re-
mélhetőleg - hasonlóan az előző épü-
let kiürítéséhez-, zökkenőmentesen
lezajlik. Így elvileg március végére
szabaddá tudjuk tenni az építési terü-
letet, ami után május 31-éig van lehe-
tőség a még soron következő munká-
latok elvégzésére, hogy a szülészet
épületét lebontsák, megépítsék a par-
kírozókat és elvégezzék a parkosítást.

- Mennyire volt nehéz levezényel-
ni az idáig elkészült munkálatokat,
ami most talán 80%-ban van kész?

- Valóban 80%-ban elkészült a be-
ruházás, ami mindennapos koordiná-
ciót igényelt, és sok munkánk van
benne. Köszönet a kórház minden
egyes dolgozójának, a betegeknek,
hogy a bontás időszakában a komoly
zajártalom és porártalom mellett türe-
lemmel viselték a munkálatokkal járó
kellemetlenségeket. Egyetlen egy be-
tegpanasz nem érkezett ezen időszak
alatt.

Az eltelt időszak alatt nem sok
olyan probléma volt, ami váratlan
nagy feladat elé állított volna bennün-
ket, ami nagy szerencse volt, hiszen
nagyon ritka az, amikor a kivitelező
és a kedvezményezett között jó a kap-
csolat. Mindig is úgy éreztük, hogy a
kivitelező segítő szándékkal áll a fel-
merülő problémákhoz, annak ellené-
re, hogy nyilván a kivitelezőnek más
az érdeke, és más a miénk. Mindig a
betegellátás fenntartását és - a lehető-
ségekhez képest - a legkevesebb ké-
nyelmetlenséget próbáltuk elérni. Ezt
a kivitelező - mint egy nagy multina-
cionális építővállalat -, nem biztos,
hogy fontosnak tartja, de sikerült min-
dig megértetnünk, és sok segítséget is
kaptunk tőlük.

Ha egészségügyi problémái vannak,
keresse fel háziorvosát, az itt felso-
rolt készítmények nem helyettesítik
a gyógyszereket! Mindenki saját fe-
lelősségére használja!

Szabó György, bükkszentkerszti
füvesember tanácsai:

AGYDAGANAT: Minden nap egy-
szerű petróleummal, amit háztartási
boltokban lehet kapni a 2 nyaki ütő-
eret, kell bekenni és belemasszírozni
napjában többször. A teák elkészítésé-
nek módja minden zacskón rajta van,
hogy áztatni, forrázni, vagy főzni
kell-e?

AGYI VÉRELLÁTÁS: Félig meg-
töltünk egy kisebb dunsztos üveget
megpucolt fokhagymával és 2 dl. al-
maecettel leöntjük. Ezt érleljük leg-
alább egy héten keresztül, majd a két
nyaki eret két oldalt időnként beken-
jük és beledörzsöljük az érbe.

AGYI EREK TISZTÍTÁSA:
Cavinton helyett: 3 gr. kis téli zöld me-
télt és 3 gr. orvosi veronika ezt lefor-
rázzuk 2 dl vízzel 10 perc állás után
megisszuk, naponta 2x 1-1 csésze.

ALLERGIA ÉS ASZTMA: Vagy
martilaputea, vagy útifű tea, vagy fe-
hér pemetefűtea, kígyószisztea, ezer-
jófűtea. 1 csapott evőkanál, 2dcl. for-
rásban levő vízzel leöntjük, 10 perc
állás után meginni. EGY ÉVIG KELL
INNI, ÉS TELJESEN TÜNETMEN-
TES LESZ AZ EMBER. A legjobb
köptető: ökörfarkkóróból készült tea:
1 csapott ek. tea, 2 dl. forró vízzel for-
rázni, 10 perc állás után inni. Egyéb-
ként lehet kapni a Gyuri bácsi féle
Bronchitis teakeveréket, interneten is
megrendelhető.

ARANYÉR: Az aranyeret tökélete-
sen lehet gyógyítani útifűvel, de csak
a frissel. Itt nem jó a lándzsás útifű
pedig az a jobbik, abban van több ha-
tóanyag, hanem a nagy útifű kell !!!
Letépjük, megmossuk, megcsipked-
jük körömmel és az eres oldalával be-
felé egy kis szivarkát csavarunk belő-
le és odatesszük az aranyerünkhöz.
Reggel egyet, este egyet - 12 órán ke-
resztül ott lehet tartani, ott marad. Ne-
kem is volt aranyerem, elmúlt 6-8 hét
alatt. Érdemes használni, de mint
mondtam csak a friss útifű jó. A szá-
raz nem alkalmas erre, mert akkor
már nem kezd termelni az aukubin ne-
vű anyagot.

ARCÜREGGYULLADÁS: Dióle-
vél egy cs. evőkanál tea, 2 dl. forró
vízzel forrázni, 10 perc állás után na-
ponta 1x2x felszívni és próbálni bent
hagyni az orrüregben, úgyis egy idő
után kifolyik. A szájat és torkot öblö-
getni ugyanevvel a teával, a megma-
radt megáztatott diólevelet éjszakára a
fájós helyre dunsztkötésben rakjuk rá
a területre. A papsajt tea hidegen ké-
szül, 2-3 órát állni hagyjuk, és ezzel
kenegessük be az orrjáratot. Mandula-
gyulladás esetén: közönséges gala-
jteát kell inni. Náthára és köhögésre a
bodzavirágból készült tea a leghatáso-
sabb.

BÉLRENDSZER: Amikor a bél-
rendszerünk nem jól működik. be-
gyulladnak a beleink és ott pang a sa-
lak a bélrendszerünkben, a vastagbél-
ben. Érdemes kitisztítani, úgy, hogy
csinálunk egy hashajtást, nem túl
erős, egy gyenge hashajtóval. Úgy
hívják, hogy gyújtoványfű egy csé-
szével megiszik belőle, az biztos,
hogy székletet csinál, és kitisztítja a
beleit, két nap is meg lehet csinálni
egymás után, még akkor sem szára-
dunk ki. Nagyon lényeges, hogy tisz-
ta legyen a vastagbelünk. Gyulladásra
a diólevél, szintén a diólevél - 6-8-10

héten keresztül iható napi egy csésze.
Crohn betegségre is lehet alkalmazni
a diólevél teát, korlátlanul egy ideig
iható. De Crohn betegségnél megy is
a hasa az illetőnek. Amíg a hasa megy,
addig a vadsóska vagy lósóska magját
kell használni, megenni - megdarálni,
megenni úgy a leghatékonyabb. Lehet
teát is csinálni belőle. Egy evőkanál-
nyit kell naponta megenni belőle, egy
csészével a diólevéllel meginni és ak-
kor elmúlik. Csak addig kell használ-
ni, amíg a hasunk megy, utána abba
kell hagyni.

BŐRRÁKRA: Diólevél, fehérfa-
gyöngy, bíborhere virág 3-3-3 gram-
mot összekeverünk, csinálunk belőle
egy tinktúrát, és ezzel kell kenegetni a
rákos szemölcsöt, vagy foltot és telje-
sen leszárad, majd tünetmentes lesz az
ember. Naponta 2 csészét is el kell fo-
gyasztani ebből az italból.

CISZTA, VAGY MIÓMA A
PETEFÉSZKEN: Diólevél tea 1/2 l
készíteni, ebből 2 dl -t meginni és a
maradék 3 dl-rel irrigálni, éjszakára,
pedig a megáztatott füvet a hasra
tenni és átkötni.

(FOLYTATJUK)

A füvesember tanácsai
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Új vezetés az Erzsébet Kórház élén
150 milliós adósság

Kerényi Erika nyerte meg a sá-
toraljaújhelyi Erzsébet Kórház
igazgatói álláshelyére kiírt pályáza-
tot, aki tíz évig volt a Mátrai
Gyógyintézet gazdasági igazgatója.
Itt, három évig volt megbízott fő-
igazgató is, miközben a zirci kórhá-
zat is vezette egy éven keresztül.
Vállalkozóként kórházak átvilágí-
tásával, válságkezeléssel, működe-
tési pályázatok készítésével is fog-
lalkozott. Pályafutása során a köz-
gazdasági egyetem elvégzése óta ve-
zetőként és külsős tanácsadóként
dolgozik az egészségügyben. Mint
mondja, ezen a területen van a leg-
nagyobb tapasztalata.

Kerényi Erikát lapunk arról kérdez-
te, hogy miközben egy teljes nagy át-
alakulás - állami tulajdonba kerültek
a kórházak - és beruházás közepette
nyerte el az igazgatói megbízatást,
hogyan tud megbirkózni a feladatok-
kal, mik a legfontosabb teendők?

- Nagyon jó dolognak tartom, hogy
egy ilyen nagy volumenű beruházás
valósult meg a kórházban. Február
elején kezdődnek az átadással kapcso-

latos teendők. Az eddigi információk
alapján a működtetés többletterhet fog
okozni az intézménynek, amelyet a
komfortosabb, korszerűbb és szellő-
sebb elhelyezés érdekében kénytelen
lesz az intézmény - kigazdálkodni.

- Mit jelent a kórház életében az
államosítás?

- Nem jelent lényeges változást az
új tulajdonos a működésben, de az
ágyszám csökkentés és ezáltal bevé-
telkiesés problémát okoz. Továbbá a
minimumfeltételek betartása és az el-
torzult költségvetés megoldása a fel-
adat. Tavaly nyár óta adósságot termel
az intézmény, amely a pályázatom so-
rán még nem derült ki, hiszen egy po-
zitív szaldós intézmény vezetésére pá-
lyáztam. Decemberben kezdtem mun-
kámat, amikor új szituációval talál-
koztam. Jelentős tételű, közel 150

millió forintos adósságot görget maga
előtt az intézmény. A jelenlegi költ-
ségösszetétel mellett beavatkozás nél-
kül ez a hiány csak tovább növekedne.
Az egyik legfontosabb feladat tehát
az, hogy minél hamarabb intézkedése-
ket kell tenni a költségek nagyságá-
nak a bevételekhez igazítására, az

egyensúly megteremtésére. Kérdés,
hogy az egyensúlyt milyen feltételek-
kel, és milyen áron lehet megteremte-
ni? Ennek a vizsgálata és feltérképe-
zése zajlik most. További kérdés,
hogy a beavatkozás megtételéig fel-
halmozott adósságot miként lehet ren-
dezni.

- Van-e valamilyen elképzelés a
kórház helyzetének átvilágítása
közben, hogy miként tudják ren-
dezni a kórház adósságát?

- Több intézményt válságkezeltem,
illetve adósságrendezést menedzsel-
tem, ebből adódón már látom a szá-
mokból, hogy mely költségelemekbe
kellene beavatkozni, de még nem sze-
retnék elhamarkodott megállapításo-
kat tenni, mivel a részletekben lehet
még módosítási lehetőség. Január vé-
géig történik meg az egyes részek át-

világítása az Erzsébet Kórházban, és a
jelentős tételek átgondolása. Ezt kö-
veti majd annak megfontolása, hogy
milyen intézkedésekre van szükség
ahhoz, hogy a kórház stabil állapotba
kerüljön.

- Lesz-e az intézkedésnek szemé-
lyi konzekvenciája, azaz elbocsá-

tás?
- Ez egy nehéz kérdés. Ugyanis a

minimum feltételeknek nem felel meg
az intézmény. Ugyanakkor látszik,
hogy a bérköltség magas. Tehát vala-
milyen intézkedéseket mindenképpen
végre kell hajtani. Hogy ez konkrétan
elbocsátással, vagy átcsoportosítással
jár, ezt még nem tudom megmondani.

- Amikor készültem a riportra,
úgy véltem, ön egy dinamikus sze-
mélyiség, aki a munkát, a vezetési
feladatokat szétosztja, majd ellen-
őrzi és számon kéri. Az Erzsébet
Kórházban is ezt a vezetési stílust
viszi tovább?

- Úgy gondolom, hogy minden terü-
letnek megvan a szakembere. Tehát
azt várom el, hogy ők a helyzet ma-
gaslatán legyenek, ők készítsék elő a
lehetőségek kihasználására a döntése-
ket. Természetesen kell egy kéz, aki
összefogja, és egy irányba tereli az el-
képzeléseket, mivel itt lehetnek ér-
dekellentétek is a különböző megva-
lósítási lehetőségek között.

- Mi az a várható időpont, amikor
látható lesz az új vezetés beavatko-
zása a kórház működésébe? Mikor
mondhatja el, hogy már sínen van-
nak, rendben van a kórház műkö-
dése?

- Hogy mikor tudom azt mondani,
hogy sínen van a kórház működése,
nem tudom. Ha látom az adósságren-
dezésnek a forrását, talán akkor. De ez
nem egy átvilágításon múlik, hanem
különböző egyeztetéseken. Hogy mi-
kor látom azt, hogy egyensúlyba kerül
az intézmény, mikorra tudom meg-
hozni azokat az intézkedéseket, ame-
lyek szükségesek a stabilitásra? Az in-
tézkedések egy részét már elkezdtem,
ahhoz hogy az eredmény látható le-
gyen, több hónapnak kell eltelnie.

Kisebb sorozatomban néhány minden-
napos sebészeti jellegű betegséggel kap-
csolatban felmerülő kérdést szeretnék
megválaszolni. A betegnek vannak pana-
szai, melyeket elmond, vagy a feltett kér-
désekre elmondja azokat. Ennyivel min-
denképpen könnyebb dolgunk van az ál-
latorvoshoz képest. A mostani cikkben a
köznyelvben használatos vakbélgyulla-
dással, pontosabban a féregnyúlvány
gyulladásával foglalkozok.

De mit is kérdezek? Első sorban azt,
hogy mik a panaszai? A válasz: fáj a ha-
sam. Mióta? Régen. Sajnos igen gyakran
a betegek ezt az időhatározót használják,
amiből persze semmit nem tudunk meg.
Ha a válasz: két napja - ezzel már tudunk
mit kezdeni. Hogy kezdődött? Belefáj-
dult a jobb alhasamba, és azóta sem
szűnt ki, sőt egyre jobban fáj, főleg járás-
kor, vagy ha kinyújtom a lábam. Kíséri
valami tünet még a fájdalmat? Igen. Há-
nyingerem van, hánytam és ráz a hideg.
Széklete rendben? Igen. Vizelete? Az is.
Láza volt? Nem. Talán egy kis hőemel-
kedésem. Sugárzik a fájdalma valahova?
Nem. A kérdések után következik a fizi-
kális vizsgálat, a has megtapintása, majd
labor, esetleg ultrahangos vizsgálat. Ha a
panaszok, tapintási lelet, és laborértékek
kórossága egybevág, akkor a sebész is
belevág. A típusos vakbélgyulladás keze-
lése ma is egyértelműen a műtét. Nem jó
elhanyagolni, mert ha a gyulladt szerv
kilyukad, a hasüregben gennyedés, has-

hártyagyulladás alakul ki. Ez komplikál-
ja a műtéti, és kiegészítő kezelést is.
Gyerekeknél hamarabb, akár fél nap alatt
is kialakulhat a kóros kép. Idős emberek-
nél a kísérő tünetek enyhesége, elmara-
dása is lehet. Ha a gyulladt vakbél a
húgyhólyag közelében van, akár vizelési
panaszt is okozhat. A hányinger oka, a
gyulladt szerv hashártyaizgalmat okozó
hatása, mely reflexesen alakul ki. A ma-
gasabb láz már a hashártyagyulladás jele
lehet. Sikeres műtét után öt nap múlva a
beteg hazatérhet otthonába. Sajnos a
gennyes, hashártyagyulladással szövő-
dött esetekben előfordulhat a seb geny-
nyedése, hasüregi tályog kialakulása,
esetleg bélelzáródás. Így a jelzett pana-
szok esetén időben jelentkezzünk az or-
vosnál, a sebészeten. Típusos esetben,
egyértelmű diagnózisnál akár hajnali
négykor is irány a műtő. Egy vakbélmű-
tét lehet egyszerű, rutin feladat, de lehet
nagyon nehéz, akár több órás beavatko-
zás is. Vakbélgyulladást utánozhat sok
más, egyéb betegség is, mint pl. a húgy-
úti kövesség, vagy gyulladás, nők esetén
petefészek gyulladás, cysta megtekere-
dése, méhen kívüli terhesség, és még so-
rolhatnám. Ezek azonban a labor, a gon-
dos kérdezz-felelek, és fizikális vizsgála-
tok után nagy biztonsággal kizárhatók.
Legközelebb a gyomrunk kilyukadásával
foglalkozok.

DR. ARTNER

Mit kérdez a doktor ?
2012. decemberében egy műtéti beavatkozásra kellett bevonul-

nom a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházba. Mikor barátaim ezt meg-
tudták, már el is intézték, hogy a debreceni klinikán fogadjanak a
műtétre - ezúton is köszönet az aggódásért. Féltettek, hiszen már
szájhagyomány útján terjed a városban, hogy itt semmi sem megy
jól, nem jók az orvosok, elkezelik a beteget, és hadd ne soroljam az
intrikákat. Sajnálatos módon már volt "szerencsém" az újhelyi kór-
házon kívül más megyei egészségügyi intézmények vendégszeretet-
ét élvezni, ezért könnyű volt az elhatározás, amikor nemet mondtam
a baráti segítségnek, és az újhelyi kórházat választottam a beavatko-
zás helyszínéül. Nem csalódtam, és nem bántam meg, hiszen túlél-
tem és most éppen ezt a levelet gépelhetem a gondos kórházi ápo-
lásnak köszönhetően. Ráadásul remekül érzem magam, a rutinmű-
tétnek számító beavatkozást kiválóan oldotta meg Berkes főorvos és
csapata. Sajnos a "szomszéd fűje mindig zöldebb" effektus minde-
nütt tetten érhető az egész országban, hiszen a miskolciak a miskol-
ci egészségügyi szolgáltatást szidják, Debrecenben a debrecenit,
Nyíregyházán a nyíregyházit, Sátoraljaújhelyen a sátoraljaújhelyit.
Egy biztos: akikkel egy kórteremben voltam, mindannyian meg-
gyógyultak, a műtétek kiválóan sikerültek a kiszolgálás kifogástalan
volt. Azonban a betegekkel folytatott beszélgetések alkalmával egy
dolog aggasztott a kórházzal kapcsolatban, ez pedig a diagnosztika.
Most, hogy elkészül az új épület és korszerű, modern diagnosztikai
műszerek kerülnek beszerzésre, bizonyára változni fog ez a helyzet
is. Új vezetés, új épület, új orvosi műszerek… Mi kell még?

Még egyszer köszönet a kórház összes dolgozójának, hogy a ne-
héz körülmények ellenére odafigyelnek a betegekre, elesettekre, és
önzetlen munkájukkal segítenek a gyógyulásban, a betegség elvise-
lésében.

UJJ PÉTER

Olvasói levél
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A 20 éve újraindult katolikus oktatást ünnepelték
20 éve indult újra a katolikus ok-

tatás és nevelés Sátoraljaújhelyen.
Az V. István Katolikus Szakközép-
iskola és Gimnázium Árpád-házi
Szent Margit Általános Iskola és a
Kossuth Lajos Középiskolai Piaris-
ta Kollégium az évfordulóra ünnepi
megemlékezést szervezett. Díszün-
nepséget a kollégium diákjainak
színielőadása követte. Ezzel az elő-
adással ért véget a katolikus oktatás
hónapja a városban.

A katolikus oktatás 1992-ben, a pia-
rista kollégium újraindulásával kez-
dődött meg ismét Sátoraljaújhelyen.
Nem sokkal ezután, az Árpád-házi
Szent Margit Általános Iskola is meg-
kezdte működését. 2010-ben, pedig az
Egri Egyházmegye lett a fenntartója
az V. István Közgazdasági Szakkö-
zépiskolának. A három intézmény
együtt ünnepelt. Sebes Péter igazgató
szerint úgy tekintettek vissza a múlt-
ba, hogy az a jövő számára is hasznos

legyen. Köszönetet mondott a jóisten-
nek és a fenntartóknak, akik atyai sze-
retettel óvták, védték és őrzik az in-
tézményeket. Annak a reményének is
hangot adott, hogy a jövőben még so-
káig tudják szolgálni együtt a katoli-
kus oktatást és nevelést.

Labanc Zsolt, piarista tartományfő-
nök a katolikus oktatás identitásáról, a
nevelés valódi céljáról beszélt a meg-
hívottaknak, valamint arról, hogy a
ma katolikus fenntartásban lévő isko-
lák mit kínálnak fel az oda járó gyere-
keknek. Mint mondta, a piaristák úgy
fogalmazzák meg ezt, hogy a célkitű-
zésük "evangelizáre educando" va-
gyis a nevelés által szeretnének evan-
gelizálni. Az evangelizálás a cél, az
educatio, a nevelés és oktatás ehhez
egy nagyszerű eszköz és nagyszerű
lehetőség.

A megemlékezésen részt vett dr.
Ternyák Csaba érsek, az Egri Főegy-
házmegye vezetője. A megyés püspök
kiemelte: az egyházi oktatás azzal

nyújt többet a világi neveléstől, hogy
a miértek mellett a hogyanokra is le-
hetőséget ad. Amíg ugyanis egy isko-
la csak az oktatásra koncentrál, addig
félő, hogy maga az oktatás is egysíkú-
vá, öncélúvá válik, és nem éri el azt a
kitűzött célt, hogy átadja azt az isme-
retanyagot, amelyet egyébként átadni

szándékozik. Ahhoz, hogy eredmé-
nyes legyen az iskola, ahhoz szüksége
van arra, hogy a teljes embert formál-
ja.

Az ünnepi műsorban a három intéz-
mény diákjai léptek fel, a programot a
piarista kollégium diákjai zárták a Va-
lahol Európában című színdarabbal.

XVIII. Kisebbségi Önkormányzatok Találkozója Sátoraljaújhelyen
A nemzetiségi nevelés-oktatás

szabályozásainak változásáról, az
etnikumoknak nyújtható támogatá-
si lehetőségekről, és Magyarország
nemzetiségi politikájáról volt szó a
Nemzetiségi Önkormányzatok 18.
Interetnikus Találkozóján Sátoral-
jaújhelyen. A tanácskozáson a nem-
zetiségi önkormányzatok, és a nem-
zetiségi oktatást végző iskolák kép-
viselői rálátást kaphattak azokra a
változásokra és lehetőségekre, ame-
lyek 2013-tól várnak rájuk.

A sátoraljaújhelyi Szlovák Iskola
tanulóinak műsora vezette fel a nem-

zetiségi önkormányzatok 18. alka-
lommal megrendezett Interetnikus Ta-
lálkozóját. A tanácskozás leginkább
az oktatási kérdésekről szólt. A rend-
szer ugyanis jelentősen átalakul, de a
nemzetiségi oktatás és nevelés alapel-
vei nem változnak. A nemzetiségi ok-
tatást meghatározó legfontosabb dön-
tések esetében függetlenül a fenntartó
kilététől, továbbra is egyetértési joga
marad a nemzetiségi önkormányzat-
oknak. Az őket érintő irányelvek és
kerettantervek kiadása is kizárólag az
ő egyetértésükkel történhet meg. Vál-
tozatlanul marad az is, hogyha leg-
alább nyolc személy kéri, akkor meg

kell szervezni a nemzetiségi óvodai és
iskolai nevelést a településeken, és a
nemzetiségi önkormányzatok tovább-
ra is lehetnek intézményfenntartók.
Mindemellett az oktatási alapdoku-
mentumok megújulásával párhuza-
mosan a nemzetiségi dokumentumok-
nak is meg kell újulni, ezért új nemze-
tiségi alapelvet adnak ki. Az oktatást
meghatározó reform alapvető célja az,
hogy az oktatás minősége javuljon, és
nem lehet kisebb ez a cél a nemzetisé-
gi oktatás tekintetében sem - hangzott
el a tanácskozáson. Azt várják, hogy
az új jogszabályok az eddigieknél ha-
tározottabban, a minőség irányába
mozdítsák el a nemzetiségi oktatást-,
nevelést.

Ugyanakkor változik a nemzetisé-
gek támogatása is. A költségvetési tör-
vény négy formában biztosít forrást a
közösségeknek. Az országos nemzeti-
ségi önkormányzatok működését és
az általuk fenntartott intézmények tá-
mogatását két előirányzat teszi lehető-
vé. A helyi és területi nemzetiségi ön-
kormányzatok támogatására külön,
külön forrás szolgál. A nemzetiségi tá-
mogatást pedig civil szervezetek igé-
nyelhetik az identitást őrző tevékeny-
ségekhez. De a kulturális kezdemé-
nyezéseket is ebből finanszírozzák.
Emellett pályázatok útján és egyéni
elbírálás alapján is lehet bizonyos

pénzügyi forrásokhoz jutni. A kulturá-
lis autonómia megélése és megőrzése
mindezeknek a forrásoknak a célja,
vagyis a közösség teremtés, és közös-
ség fenntartás. Hiszen a közösségben
marad fenn a nyelv, és a közösségben
marad fönn az identitás - fogalmazták
meg. Tehát ez a feladata a nemzetisé-
gi önkormányzatoknak és nemzetiségi
civil szervezeteknek, amit a kormány-
zat minden eszközzel támogat.

Sátoraljaújhelyen több nemzetiségi
önkormányzat is működik. Szamos-
völgyi Péter polgármester azért tartja
fontosnak a találkozó évenkénti meg-
rendezését, mert itt a város és a térség
német, szlovák, ruszin és cigány nem-
zetiségi önkormányzatainak képvise-
lői első kézből kapnak információkat
az őket érintő változásokról. De mint
mondta, a magyar kormány fontosnak
tartotta mindig is a nemzetiségekkel
kapcsolatos feladatait, és megpróbálta
megteremteni a lehetőségeket a mű-
ködéshez, akár törvényileg, akár
pénzügyileg, ami a mai gazdasági
helyzetben nem könnyű.

Az előadásokat követően volt lehe-
tőség személyes konzultációkra az
előadókkal, így a résztvevők igény
szerint egészen a részletekbe menő
szakmai tájékoztatást is kaphattak a
tanácskozáson.

Megállapodást kötött Sátoralja-
újhely és Sárospatak polgármeste-
re, hogy a karácsonyi időszakban a
Végardó Fürdőben és Zemplén Ka-
landparkban meghirdetett kedvez-
ményes jegyár akciót kiterjesztik a
teljes évre. Ez azt jelenti, hogy a
lakcímkártyájuk felmutatásával a
sátoraljaújhelyiek a fürdőjegy árá-
ból, a sárospatakiak pedig a ka-
landpark szolgáltatásaiból kapják
meg a 20% kedvezményt.

A két polgármester azt szeretné, ha
az önkormányzat idegenforgalmi att-
rakciói mellett más turisztikai szolgál-
tatók is élnének hasonló kedvezmé-

nyekkel az itt élő lakosság javára. Si-
keres volt a Sátoraljaújhely-Sárospa-
tak közti Ikerváros Program téli jegy-

ár akciója, hangzott el azon a tájékoz-
tatón, amit a két település polgármes-
terei tartottak a megállapodás meg-

születését követően. Az
önkormányzatok folytat-
ják a tavaly megkezdett
kölcsönös kedvezmények
biztosítását a hozzájuk
tartozó turisztikai szol-
gáltatások esetében. Aros
János hangsúlyozta: mi-
vel mindkét városban so-
kan használták ki az ün-
nepek alatt a lehetőséget,
így nem volt kérdés, hogy
egész évre kiterjesszék a
kedvezményrendszert.

A sátoraljaújhelyi önkormányzat
testületi ülésen döntött a kérdésben, és
megszavazta a sárospatakiaknak szóló
kedvezmény megadását. Szamosvöl-
gyi Péter polgármester annak a remé-
nyének adott hangot, hogy a két város
megállapodása csak az első lépés, és a
többi turisztikai szolgáltató is lát üzle-
tet abban, hogy a települések turiszti-
kai attrakcióit kedvezményesen kínál-
ják egymásnak.

Sátoraljaújhelyen a két ünnep kö-
zött bevezetett 100 forint kedvez-
ményt a korcsolyapályára megtartják
a téli szezon végéig, Sárospatakon pe-
dig január végéig vásárolhatók meg
az éves fürdőbérletek.

Ikervárosi program: folytatódik a jegyár akció Patakon és Újhelyen
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Zemplén Televízió mûsora: 2013. január 17 - február 10.
2012. január 17. (csütörtök)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális: Város-
háza hírei Sátoraljaújhely
18:30 Dumáljuk meg - ifjúsági
magazin
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai maga-
zin
19:50 Közérdekű aktuális: 10
éves a Huták Virágai
20:40 Városháza hírei Sátoralja-
újhely
21:10 Dumáljuk meg - ifjúsági
magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012. január 18. (péntek)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás - kulturális maga-
zin
19:00 Hír 7
19:20 Vadászati magazin: Trófea-
kiállítás Spartacus 2007' Vadász-
társaság
19:50 Kisfilmek …
20:40 Sporthírek Zemplénből
21:10 Mecénás - kulturális maga-
zin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012. január 19. (szombat)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Zempléni portré: Lakatos
István
18:30 Határon túl - Közérdekű ak-
tuális
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális: Kazin-
czy Iskola karácsonyi műsora
20:40 Zempléni portré: Lakatos
István
21:10 Határon túl - Közérdekű ak-
tuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012. január 20. (vasárnap)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Hangverseny közvetítés:
Balássy Betty &Varga Ferenc kon-
cert
19:00 A héten történt
20:20 Hangverseny: Újévi kon-
cert Dohánygyári Fúvószenekar
22:00 Képújság

2012. január 21. (hétfő)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Katedra: Bemutatkozik az

Eszet Tamás Ált. Iskola Sátoralja-
újhely
18:40 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Egyházi idő
19:40 Határon túl - "Közös érté-
keink"
20:40 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012. január 22. (kedd)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Képviselők - Kisvárda
19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - Ismerjük meg
egymást (21. rész)
20:05 Önkormányzati ülés közve-
títése - Záhony
22:00 Képújság

2012. január 23. (szerda)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Városháza hírei - Sárospa-
tak
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális:
Magyar Kultúra Napja
Sátoraljaújhely
20:00 Műsorcsere
20:40 Kisfilmek
21:40 HÍR 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012. január 24. (csütörtök)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Egészségvédelem: Új igaz-
gató a Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórházban
18:40 Közérdekű aktuális: dr.
Nagy-Bozsoky József ea. (2.rész)
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés - Sá-
toraljaújhely
22:00 Képújság

2012. január 25. (péntek)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás - kulturális maga-
zin
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés - Sá-
rospatak
22:00 Képújság

2012. január 26. (szombat)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Kalendárium
18:30 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális:

Magyar Kultúra Napja Sárospatak
20:40 Kalendárium
21:10 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2012. január 27. (vasárnap)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Egyházi közvetítés
19:00 A héten történt
20:20 Hangverseny: SAMI Kará-
csony Sárospatak
22:00 Képújság

2013. január 28. (hétfő)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Katedra - oktatási magazin:
18:30 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Állatbarát magazin
19:35 Határon túl - "Közös érté-
keink"
20:40 Katedra - oktatási magazin
21:10 Közérdekű aktuális:
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. január 29. (kedd)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Képviselők - Sátoraljaúj-
hely
19:00 Hír 7
19:20 Civil szféra:
20:00 Határon túl - "Kárpátok
Eurorégió" - közös információs
magazin (5.rész)
20:40 Képviselők - Sátoraljaúj-
hely
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. január 30. (szerda)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Képviselők - Sátoraljaúj-
hely
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül:
19:50 Régiónk és az EU:
20:10 Műsorcsere
20:40 Képviselők …
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. január 31. (csütörtök)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Képviselők - Sárospatak
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó
19:50 Közérdekű aktuális:
20:20 A hónap témája:
20:40 Képviselő - Sárospatak
21:40 HÍR 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 01. (péntek)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás - kulturális maga-
zin
19:00 Hír 7
19:20 Vadászati magazin: Vad-
disznó-hajtás Sárospatak Huber-
tus Vadásztársaság
19:50 Közérdekű aktuális:
20:40 Sporthírek Zemplénből
21:10 Mecénás - kulturális maga-
zin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 02. (szombat)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális:
19:00 Hír 7
19:20 Ismeretterjesztő kisfilmek:
20:40 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 03. (vasárnap)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Egyházi közvetítés:
19:00 A héten történt
20:30 Hangverseny: Sárospataki
kórusok
22:00 Képújság

2013. február 04. (hétfő)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális: Zemp-
léni gondolatok
18:30 Egyházi idő:
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális:
19:40 Határon túl - "Közös étéke-
ink"
20:40 Közérdekű aktuális:
21:20 Egyházi idő:
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 05. (kedd)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Fogadóóra - Sátoraljaúj-
hely
19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - Ismerjük meg
egymást - műsorcsere (22.rész)
19:40 Műsorcsere:
20:10 "Értékek nyomában"
20:40 Fogadóóra - Sátoraljaúj-
hely
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 06. (szerda)

9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Vágás nélkül:
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Szolgálatban - Rendvédel-
mi magazin:
19:40 Műsorcsere: -
20:40 Vágás nélkül:
21:10 Sportmagazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 07. (csütörtök)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Régiónk és az EU:
18:30 Közérdekű aktuális:
19:00 Hír 7
19:20 Gombázzunk együtt
19:50 Hírháttér:
20:00 Műsorcsere:
20:40 Régiónk és az EU:
21:10 Közérdekű aktuális:
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 08. (péntek)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás - kulturális maga-
zin
19:00 Hír 7
19:20 Zemplén Természeti Érté-
kei: Északerdő Zrt. vadgazdálko-
dás
19:50 Közérdekű aktuális:
20:10 Műsorcsere:
20:40 Sporthírek Zemplénből
21:10 Mecénás - kulturális maga-
zin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 09. (szombat)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális:
18:30 Közérdekű aktuális:
19:00 Hír 7
19:20 Kisfilmek
20:40 Közérdekű aktuális:
21:10 Közérdekű aktuális :
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. február 10. (vasárnap)
9:00 Előző nap d.u. adás (ism.)

13:00 Képújság
18:00 Barangolás
18:30 Zempléni életképek
19:00 A héten történt
20:30 Hangverseny
22:00 Képújság

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt célja a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Nyelvoktató Német könyvtárának mai kor elvárásai szerinti működését biz-
tosítani, modern informatikai eszközállomány beszerzésével és szolgáltatásbőví-
téssel.
Jelenleg könyvtárunk nem rendelkezik megfelelő informatikai eszközparkkal. Ma-
napság az informatikai eszközök szinte nélkülözhetetlenek az oktatásban, az
infokommunikációs technológiák az oktatás minden területén a mindennapi műkö-
désbe integrálhatók.
A projekt keretében IKT eszközök és szoftverek, kiemelten integrált könyvtári szoft-
verrendszer kerül beszerzésre. A támogatásból beszerzett, nyilvános, a használók
számára fenntartott, internet elérést biztosító számítógépek száma 6 db, a könyv-
tári rendszer működését segítő, a támogatásból beszerzett számítógépek száma 2
db, köztük egy hordozható notebook a hozzá kapcsolható projektorral. A fogyaté-
kossággal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök közül 1 db fejegér szettet ál-
lítunk használatba.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 14.
Telefon: 06-47-321-545
Fax: 06-47-321-542
E-mail: bardi.miklos@kazinczyf-sa.sulinet.hu

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0092
Könyvtári szolgáltatások összehangolt

infrastruktúra-fejlesztése
- Tudásdepó Expressz

Projekt címe: Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtári infrastruktúra fejlesztése
Megítélt összeg: 5.500.000 Ft

Projekt megvalósítás: 2012.07.02-2013.01.31.

Változás a jégkori pálya beléptetésénél!
A "szemfüles" vendégeknek "köszönhetően" sajnos kénytelenek vagyunk

bevezetni a jegy mellé a karszalagos azonosítást.
2013. január 11. (pénteken) déltől a nagyforgalmú hétvégi napokon, illet-

ve pénteken délutánonként a jégkori pályára váltott jegy mellé a vendég egy
színes, téphetetlen karszalagot kap, melyet a jégre lépés előtt köteles felven-
ni, és azt viselni.

A karszalagot a pénztárban a megváltott jeggyel együtt lehet átveheti, an-
nak elvesztése vagy megrongálódása esetén cserére nincs lehetőség!

A jégen karszalag nélkül senki sem tartózkodhat!

Megértésüket köszönjük!

Ülésezett a sátoraljaújhelyi Vé-
delmi Bizottság

Az esetleges hó-helyzeti felkészülés, és a védekezés megszervezése volt a
fő témája a sátoraljaújhelyi Védelmi Bizottság ülésének. A katasztrófavédel-
mi szakemberek mellett számos társszerv és szolgáltató vett részt a
megbeszélésen, így például a Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a
Volán társaság, valamint az ÉMÁSZ szakemberei is meghallgatták a felké-
szüléshez szükséges információkat. Az egyes szervezetek, szolgáltatók kép-
viselői pedig arról tájékoztatták a többieket, hogy ők milyen rendszerben
dolgoznak, és hogyan tudnak segíteni szükség esetén.
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Hamarosan, a Költészet napjára
megjelenik 7. kötete Bodnár László
költőnek VERSVILÁG címmel a
Rím kiadó gondozásában. A kötet
részben válogatás lesz az eddig
megjelent 6 kötet anyagából, de
lesznek benne új, eddig nem közölt
versek.

***
Újhelyi elégia

"Sátoraljaújhely alapításának 750.
évfordulójára"

Gyermekkorom száz emléke,
Téged szólít, Zemplén lelke!
Bölcsőm vagy Te s majdan sírom,
ideköt, lásd minden álom!

Utcáidon járva, kelve,
letekint ránk történelme!
Nagy elődök s mai utód,
őrzik szíved szép városom!

Városháza díszes terme,
múltról mesél kőbe rejtve!
Kossuth nótát lenget a szél,
forró hangja újult remény!

Maradását "vihar" verte,
így lett hazánk gyöngye, éke!
Kazinczy is itt alkotott,
Reformkornak papja ő volt!

Tőle élő nyelvünk kincse,
ápoljuk hát, éljen hite!
Nyugodj, békén azt kívánom,
nyíljék virág a sírodon!

Lakóhelyed ódon kertje,
hamvaidat áldva rejtse!
Nyelvmúzeum féltve, őrzőn,
munkád vigye mindörökkön!

Kisvasútnak vidám füttye,
halkan zenél még fülünkbe!
Emléke holt, vakvágányon,
nyomát immár nem találod!

Talpazatát mind felszedve,
idő foga már megette!
Hegyen, völgyön nem kanyarog,
kereke is rég elkopott!

Nem vigyáztunk értékére,
búcsút véve könnyen tőle!
Sír a lelkem gyászolván őt,
emléke él szívünk fölött!

Új Főtéren megpihenve,
sok jó barát jön tán szembe!
Felém áraszt szemük mosolyt,
elbeszélvén mily szép a múlt!

Együtt megélt szép regénye,
leírom hát, dalba rejtve!
Rég volt, mégis újra vágyom,
ifjúságom így találom!

Meséje szól elmerengve,
csodák kedvét hűn keresve!
Könnyem se hull, amíg játszom,
visszahívnám boldogságom!

Elszállt időm gyorsan telve,
felnőtt lettem gyermek szívbe!
Emberségem mégse bánom,
Zemplén szívén nyugszik álmom!

BODNÁR LÁSZLÓ

Újabb verses kötet
jelenik meg

Bodnár Lászlótól

Bezárták a Start Kft. sátoraljaújhelyi üzemét
Bezárta sátoraljaújhelyi üzem-

egységét a megváltozott munkaké-
pességűeket foglalkoztató Start Kft.
A nyíregyházi központú cég sátoral-
jaújhelyi telephelyén ötvenöt leszá-
zalékolt ember dolgozott. A több
mint egy évtizede működő üzemet
már elkezdték kiüríteni. A gépeket
elszállították, a dolgozóknak pedig
személyes holmijukat kellett elvin-
niük. A nyíregyházi cég vezetője
szerint az üzemet részben a kevés
megrendelés, részben pedig a korlá-
tozott munkaképességűek foglal-
koztatására vonatkozó jogsza-
bályok megváltozása miatt kellett
bezárni, ezen okok miatt ugyanis a
sátoraljaújhelyi telephely több mint
fél éve veszteséges volt.

A Start Kft. dolgozói valamennyien
leszázalékoltak voltak, akik elhagyták
a munkahelyet. Az üzem műkö-
dése már egy ideje bizonytalan
volt, a dolgozók már előre két
hónapot bedolgoztak, mivel az-
zal bíztatták őket, hogy januártól
újra indulhat a munka. Vannak
akik már több, mint 10 éve itt
dolgoztak, és az itt megkeresett
pénz volt a csekélyke nyugdíjjá-
radékuk, járadékuk egyetlen ki-
egészítése, amelyet most elve-
szítettek. A dolgozók nagyon el
vannak keseredve, és fölteszik a
jogos kérdést: 27 ezer forintból ho-
gyan lehet megélni? Szerettek ide jár-
ni dolgozni, a szakmájukban tevé-
kenykedhettek, és most mindent elve-
szítettek. Úgy emlékeznek, hogy na-

gyon sok szép dolgot csináltak meg itt
a pl. a nyomdai részlegnél.

Az üzem több, 55 leszázalékolt em-
bernek adott megélhetést a nyomdá-
ban, csomagoló, kötészeti részlege-
ken. Az elmúlt években minden fel-
adatot elvállaltak, hogy pénzt keres-
hessenek. Négy óra munkáért, mint-
egy 30 ezer forintot kaptak. Csak a
nyugdíjból, járadékból legtöbben nem
tudnak megélni a hónap végéig. Az új
jogszabályok miatt van, aki csupán 27
ezer forintot járulékot kap.

Mint mondták, nekik ez a jövede-
lem, amit az üzemben megkerestek a
megélhetést jelentette, ugyanis az a
kevés pénzt amit kapnak, nem elég ar-
ra, hogy megéljenek, hiszen a csök-
kent munkaképességű embereknek is
kell fűteni, világítani, vizet használni.
Volt olyan az elbocsátottak között,
akinek az itt megkeresett pénz volt az

egyetlen jövedelemforrása.
A Start Kft. ügyvezetője azt nyilat-

kozta, hogy január 1-étől átalakul a
megváltozott munkaképességűek fog-
lalkoztatásának rendszere, de azt még

nem tudják pontosan, hogyan. Az új
pályázatokat már kiírták, december
17-e volt a beadási határidő. Az ügy-
vezető úgy véli, a sátoraljaújhelyi
üzem kiürítése szükségszerű volt.
Mint mondta, vagyonvédelmi gondok
merülnek fel, hiszen ha január 2-án
úgy alakul, hogy nem fog tovább mű-
ködni az üzem, nincs embere, akivel
kipakoltassa az ott lévő értékes beren-
dezéseket.

A Start Kft. vezetője azt kérte az ön-
kormányzattól, hogy a megváltozott
munkaképességűek a Start Kft.-n ke-
resztül nagyobb teret kapjanak a város
intézményeiben, és akkor újra tudnak
majd embereket foglalkoztatni.

Szamosvölgyi Péter polgármester
azt mondja, keresik a lehetőségeket.
Felmérik, hogy a városhoz tartozó in-
tézmények, vállalatok tudnak-e leszá-
zalékolt munkaerőt foglalkoztatni,

olyan módon, hogy mellette kap-
ják a járandóságukat is. Jelenleg a
felmérés folyik, túl sok igény, je-
lentkező eddig nem érkezett be, de
reméli a 20-25 megkeresés után ez
a kép változni fog.

A Kft. vezetője szerint a koráb-
bihoz hasonló elszigetelt üzemet
biztosan nem fognak tudni újból
indítani, de pl. takarítási, parkosí-
tási munkákban, kertészeti áruter-
melésben, önkormányzati konyhák
ellátórendszerébe való bekapcso-

lódásba lát lehetőséget a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatására.
Balogh Zoltán hozzátette: ennek meg-
valósulása nem a Start vállalaton fog
múlni.

Az EU 27 tagállamának magas
szintű, a borreform áttekintésére
létrehozott szakértői csoportja az
elmúlt év végi ajánlásában azt java-
solta az Európai Bizottságnak (EB),
hogy az eredeti elképzelésekkel el-
lentétben, 2015 után is tartsák fenn
a szőlőtelepítési jogokkal kapcsola-
tos, jelenlegi szabályozást. A 2012
áprilisában létrejött szakmai testü-
let több mint féléves munkája során
azt vizsgálta meg, hogy a 2008-as
eredeti borreform-tervezet célkitű-
zései - mely szerint 2015-től a piac
liberalizálásával megszüntetnék a
szőlőtelepítési jogok mindenféle
korlátozását -, megfelelnek-e a tag-
országok érdekeinek. A szakértői
csoport szerint széleskörű konszen-
zusra jutottak arról, hogy a szőlőte-
lepítési jogok szabályozói keretét
2015 után is fenn kell tartani vala-
mennyi borkategóriában, amikor
lejár a jelenlegi szőlőtelepítési jogok
rendszere.

Ugyanakkor létfontosságú lenne
egy olyan dinamikus szabályozói
mechanizmus, ami kedvező feltéte-
leket teremthetne az európai bor-
ágazat kiegyensúlyozott fejlődésé-
hez. Ezért a borok valamennyi ka-
tegóriájában az új ültetvénytelepí-
tések fejlett engedélyeztetési rend-
szerének létrehozását javasolták,
amit a tagállamok működtetnének
elismert szakmai szervezetek aján-
lásainak figyelembe vételével. Az
engedélyek kiadása ingyenes lenne,
nem lehetne senkire sem átruházni
és csak egy korlátozott időre lenne
érvényes.

A szakértők a rendszert egy uniós
szintű biztonsági mechanizmussal
egészítenék ki, ami szavatolhatná a
szőlőültetvények rendezett terjeszke-
dését. Ennek keretében előre megha-
tároznák azt a százalékot, amilyen
mértékben a bortermelő vidékek ki-
terjedése évente maximum növeked-

hetne, s azt is előre rögzítenék, hány
hektárral bővülhetnének minden év-
ben az új telepítések, miközben a tag-
államok objektív és diszkrimináció-
mentes kritériumok alapján nemzeti
és regionális szinten, illetve borkate-
góriáktól függően alacsonyabb szinte-
ket is meghatározhatnának. Ha az en-
gedélyezésre benyújtott igénylések
meghaladnák a küszöbértékeket, a
tagállamok az EU-szinten meghatáro-
zott objektív és diszkrimináció-men-
tes prioritások alapján adnának ki en-
gedélyeket. A szakértők ajánlásának
értelmében mindez a jelenlegi rend-
szer végétől számított 6 évig lenne ér-
vényben, egy félidős felülvizsgálat le-
hetőségével, és különböző átmeneti
intézkedésekre is lehetőség nyílna.
Mielőtt az EB végleges döntést hoz-
na, a szakértők ajánlásait előbb a Ta-
nács és az Európai Parlament is meg-
vitatja.

Az uniós tagállamok mintegy fele -
köztük Magyarország is - korábban
közös levélben szorgalmazták az új
ültetvények telepítését tiltó szőlőtele-
pítési jogok rendszerének 2015 és
2018 után történő fenntartását. Az ere-
deti (2008-as) elképzelést az EB azzal
indokolta, hogy a szőlő- és borágazat
megreformálása során meg kell szün-
tetni a bortúltermelést, valamint az el-

adhatatlan asztali borok lepárlására
kifizetett támogatásokat. Ezzel párhu-
zamosan egy hároméves tőkekivágási
programot is meghirdettek, amelynek
keretében külön támogatásokat adtak
az alacsony hatékonysággal, 3-4 hek-
táron, vagy annál kisebb területen
gazdálkodóknak a termelésből való
kilépésre. Ugyanakkor a hatékonyabb
bortermelő gazdaságoknak több pénz
állhatna a rendelkezésükre az ültetvé-
nyek és a pincék modernizálására, s
ezen keresztül a minőségi borok elő-
állítására, amelyben Európa továbbra
is tartja vezető helyét a világban, bár
piaci részesedése az elmúlt években
jelentősen csökkent az olcsóbb és ki-
egyensúlyozott újvilági borokkal
szemben.

A borreform végrehajtása óta 2008
és 2010-2011 között az Európai Unió-
ban legalább 165 ezer hektár szőlőül-
tetvényt vágtak ki, a közösségi borter-
melés pedig 10 millió hektoliterrel
(körülbelül 6-7%-kal) csökkent. Az
EB szerint ezek az intézkedések - el-
sősorban a minőségi borok növekvő
arányának köszönhetően - elérték cél-
jukat, mert növelték az európai bor-
ágazat versenyképességét. Több mint
egy tucat bortermelő ország (köztük
hazánk is) viszont ellenzi a szőlőtele-
pítési jogok jelenlegi rendszerének
felszámolását, mert az hátrányos len-
ne a kistermelőknek, és helyzetbe
hozná a nagyobb befektetői csoporto-
kat. Az ellenérvek között szerepel to-
vábbá, hogy ezzel párhuzamosan in-
kább az ipari termelés terjedne el a
minőség rovására, a túltermelés levin-
né az árakat, s végül olyan mélyebb
fekvésű területekre is telepítenének
szőlőültetvényeket, ahol nem alkal-
masak a termelésre a feltételek. A ma-
gyar szakmai szervezetek attól is tar-
tanak, hogy a termelési korlátozások
eltörlésével az olcsó olasz és spanyol
importborok elárasztanák az országot,
hátrányos helyzetbe hozva a hazai bo-
rokat és termelőket.

Mégsem liberalizálják a szõlõtelepítést?
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Meg nyílt a vadaspark Sá tor al ja új he lyen
El ké szült és már lá to gat ha tó a

Ma gas-hegy lá bá nál a vadaspark. A
ker tet az it te ni szál lo da tu laj do no sa
ala kí tot ta ki eu ró pai uni ós tá mo ga -
tás sal. A be ru há zás mint egy 71 és
fél mil lió fo rint ba ke rült, en nek
70%-át fe dez te a pá lyá za ti for rás. A
park új att rak ció a tu ris ták nak, de
is ko lai cso por tok kör nye zet- és bi o -
ló gia órá kat is tart hat nak itt, hi szen
a gye re kek test kö zel ből is mer he tik
meg az ős ho nos ál la to kat.

Muf lon, őz, szar vas, disz nó, kecs ke,
juh, szar vas mar ha, csak né hány azon
ál la tok kö zül, ame lyek he lyet kap tak a
sá tor al ja új he lyi vadasparkban. Az ál -
la tok, ter mé sze tes élő he lyük höz ha -
son ló ki fu tók ban lak nak, és mind -
egyik olyan sze líd, hogy meg le het ne
si mo gat ni őket. A va das kert ki ala kí tá -
sa ma gán kez de mé nye zés re jött lét re,
de a vá ros szá má ra is fon tos, hi szen
újabb tu risz ti kai att rak ci ó val bő ví ti a
Ma gas-he gyi Sport cent rum kí ná la tát. 

Zemp lén szá má ra a gaz da sá gi fej lő -

dés egyik kul csa az ide gen for ga lom.
A tér ség vál lal ko zói, ön kor mány za tai
fel is mer ték ezt. A kí ná lat ezért szin te
fo lya ma to san bő vül újabb, és újabb
att rak ci ók kal je len nek meg, ame lyek
akár több na pon ke resz tül is le fog lal -
ják a ven dé ge ket. A sor ban most a va -
das kert a leg újabb. En nek a tér ség nek
az ide gen for gal mi inf rast ruk tú ra a vi -
dék meg él he té sét is je len ti, ami kulcs -
kér dés. De fon tos, hogy olyan inf rast -
ruk tú ra épül jön ki, ami bő ví ti azt a
ven dég kört, aki ide lá to gat és több éj -

sza kát itt tölt. Eh hez kel le nek ezek a
tu risz ti kai att rak ci ók, ame lye kért ér -
de mes ide lá to gat nia a tu ris ták nak. 

En nek az új farm nak a ven dég csa lo -
ga tá son túl az is a cél ja, hogy a lá to ga -
tók az is me ret szer zés mel lett meg is -
mer hes sék szű kebb kör nye ze tük ho -
nos ál la ta it, an nak vál to za tos sá gát. Az
ál lat farm ar ra is al kal mas, hogy di ák -
cso por to kat fo gad jon. Kör nye zet és
bi o ló gia órá kon test kö zel ből is mer he -
tik az meg ős ho nos há zi és vad ál la ta -
in kat a gye re kek.

Sajtóközlemény
Hercegkút, 2012. december 21.

A projekt megnevezése:
Élő Hagyományok - Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai

vonezerő és infrastruktúra fejlesztése 
Pályázat hivatkozási száma: HUSK 1101/1.3.1/0297 
A program finanszírozási forrása: a C(2007)6488 számú bizottsági határozat által
jóváhagyott Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

A projekt kedvezményezettjei:
Hercegkút Község Önkormányzata és Kisgéres Község Önkormányzata. 

A projekt általános, átfogó céljai:
-  A bor és gasztronómia-turizmus meglévő tárgyi és szervezeti adottságainak 

fejlesztésével előmozdítani a határ mentén élők és gazdálkodók gazdasági és
szociális helyzetének, életminőségének javítását. 

-   A magyar-szlovák határmenti térség turisztikai termék, vonzerő fejlesztése, 
versenyképességének javítása, ennek révén a foglalkoztatás növelése.

A partnerek elfogadott projekt költségvetése: 1 552 997 EURO.
Ebből Hercegkút Község: 976 899 EURO
Kisgéres - Obec Malý Horeš: 576 098 EURO

Támogatás aránya: 95%. (melynek 85 %-a ERFA - ERDF forrás, és 10%-a
hazai -állami- hozzájárulás). 

Támogatott turisztikai beruházások 
Hercegkúton: Határon átnyúló, meglévő turisztikai termékek részét képező turisztikai
vonzerők, látványosságok, kulturális örökségi helyszínek, és történelmi műemlékek
felújítása/bővítése, és kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése. 
Borsétányok, utak rendezvényterek kiképzése, földkábeles villanyhálózat lefektetése,
tájba illő kommunális létesítmények építése, érintő képernyős infopadok kihelyezése.  
Kisgéresben: Turisztikai információs létesítmény, közösségi tér és infrastruktúra
építése. Új közös turisztikai tanácsadási és információs létesítmények kialakítása;
Barna mezős beruházásként az egykor határőr laktanyáként használt objektum
átépítése borházzá,és  borudvarrá.  A tervezett kétszintes borházban internetszoba,
borozó, irodák, konferencia terem, bortároló és -kós-
toló helység kerül kialakításra, az utca járda felülete
sétánnyá, csatlakozó köztéren borkút elhelyezése. 

HUSK 1101/1.3.1/0297
Élő Ha gyo má nyok - Kö zös Ér té kek, a Her -
ceg kú ti és Kisgéresi Pin ce sor ok tu risz ti kai
vonz erő és inf rast ruk tú ra fej lesz té se
Ve ze tő Part ner: Her ceg kút Köz ség Ön kor -
mány za ta 

"TURISZTIKAI TERMÉKEK ÉS VONZERŐK, DESZTINÁCIÓ - MENEDZSMENT
SZERVEZETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE"


