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Elfogadták a város költségvetését
Hogy alakul a város költségvetése 2013-ban?

Nemrég tárgyalta a képviselő tes-
tület a város költségvetését. Lapunk
Szamosvölgyi Pétert, Sátoraljaúj-
hely város polgármesterét arról
kérdezte, mi várható a város gaz-
dálkodásában a 2013-as évben?

- A költségvetésünk a törvényi elő-
írásoknak megfelel, nullszaldós lett. A
kiadás és bevételi oldal egyensúlyban
van. A város 3 milliárd 787 millió 761
ezer forintból gazdálkodik. A bevételi
és kiadási oldalon ugyanez a szám
van, de a bevételi oldalon 330 millió
forintos kérdőjel található, tehát en-
nek az összegnek a beérkezése kétsé-
ges. Állami támogatásra számítunk.
Azonban van egy másik összeg, ami
nagyon tanúságos. A 2012-es költség-
vetési keretszámhoz képest 3 milliárd
947 millió 23 forinttal kevesebb a
2013-as költségvetési összeg. Tehát
ha ezt a két számot összeadjuk, akkor
kapjuk meg a tavalyi évi költségveté-
sünket, ami közel 8 milliárd forint
volt, tehát közel 4 milliárd forinttal
kevesebb lett. Végül is ez mindegy
lenne, mert a kötelező feladatok is
csökkentek. De jó tudni: minél na-
gyobb bevétellel rendelkezik egy tele-
pülés, annál nagyobb a gazdasági
mozgástere.

A város költségvetésének csökkené-
se abból áll össze, hogy nagyon sok
támogatási mód elvonásra került. Ed-
dig a város a személyi jövedelemadó
8 százalékát megkapta, ami több száz
millió forintot jelentett, sőt kapott egy
kiegészítő támogatást is az önkor-
mányzat az adóerő képesség okán,
ami 400-450 millió forint volt. Ezek
az összegek ma már nem folynak be,
ez nulla forint, tehát bevételként már
nem jelenik meg a költségvetésben.

A gépjárműadó 60%-át elvonták az
önkormányzatoktól, az iparűzési adó
is elvonásra került.

Az országos költségvetés összeállí-
tásakor ezekkel a bevételekkel is szá-
moltak. Bizonyára azt gondolták ami-
kor ezt összeállították, hogy az önkor-
mányzatoktól az előbb említett forrá-

sokat el lehet vonni és attól még tud-
nak működni, hiszen feladatokat vesz
át az állam, és azoknak a feladatoknak
a működtetéséhez pénzre van szük-
ség. Kézenfekvő, hogy attól veszik el,
akik eddig működtették. Azonban a

probléma ott van, hogy az önkor-
mányzatoknak eddig sem volt elég
pénzük a most állami irányítás alá
vont feladatokra. Tehát ha elveszik azt
a pénzügyi forrást ami rendelkezésre
állt a feladatok működtetésére, és attól
többet is, akkor mitől változna meg az
önkormányzatok helyzete? Központo-
sították a közoktatást, elkerült tőlünk
az Erzsébet Kórház a vagyonnal
együtt, átvették a Tűzoltóságot, a Ka-
tasztrófavédelmet, az Okmányirodát,
létre jöttek a járások, itt a Polgármes-
teri Hivatal épületéből adtunk át he-
lyiségeket, autót, de mindezáltal több
pénzt vonnak el az önkormányzattól,
mint amennyibe kerül a működtetése
az előbb felsoroltaknak.

Pl. az oktatáshoz, az iskolákhoz az
önkormányzatnak, a városnak 180
millió forinttal kell hozzájárulnia ezen
az éven. Ez 60 millió forinttal keve-
sebb attól, mint amikor nálunk voltak
az iskolák. Lehet, hogyha így nézzük,
maradhattak is volna ezek az intézmé-
nyek. Ha valóban az a cél valósul
meg, amit hallottunk, hogy azért von-
ják el az oktatási és egészségügyi in-
tézményeket, hogy könnyítsék az ön-
kormányzatok terheit, akkor ez egy
bátor és egy nagyra becsült ötlet. De
sajnos a pénzügyi háttér nincs szink-
ronban ezzel. Csak abban bízok,
hogy ez egy próba időszak, és a dön-
téshozók, akik megtervezték ezt a
rendszert, megnézik, átlátják, hogy az
elkövetkezendő fél évben hogyan
érinti fiskális szempontból az önkor-
mányzatokat ez a pénzügyi átcsopor-
tosítás, hogyan néznek ki majd a tan-
kerületek, a járási hivatalok, az egész-
ségügyi terület, stb. és megteszik azo-
kat a kiigazító lépéseket, amelyek a
pénzügyi egyensúly szempontjából
az állami szektorban és az önkor-

mányzatoknál fontosak. Biztos va-
gyok abban, hogy a kormányunk van
olyan bölcs - és azok, akik ezeket a
döntéseket meghozták, az átalakításo-
kat megtervezték -, hogy azokat a kor-
rekciókat végrehajtják amelyek szük-
ségesek. Ha ez megtörténik és tudják
biztosítani a központi előirányzatból
az önkormányzatok stabilitását, akkor
egy sikeres átcsoportosítás történt.

- Az állam adósságátvállalásával
kapcsolatban voltak egyeztető tár-
gyalások. Milyen eredményről tud
beszámolni?

- A várost az 50%-os adósságkon-
szolidációs csoportba sorolták be. Egy
szinten vagyunk Miskolccal, Debre-
cennel, Szegeddel, Kaposvárral.
Büszkék lehetünk arra, hogy Sátoral-
jaújhely város és kistérségének gazda-
sági helyzete a környéken lévő kistér-
ségekhez képest jobb, hiszen a többi-
ek 60%-os átvállalási csoportba kerül-
tek. Ennek örülhetünk, hiszen az el-
múl évtized munkája, verejtéke szám-
szakilag is kimutathatóan meghozta
gyümölcsét, még akkor is, ha mi itt
nem érezzük jónak, mert kevés a jöve-
delem, sok a munkanélküli. De a kör-
nyékhez képest mégis itt több a jöve-
delem, és kevesebb a munkanélküli.

Az adósságkonszolidációs tárgyalá-
son lehetőségünk van eltérést bejelen-
teni és az ehhez való indoklást írásban
és szóban kifejteni. Ez megtörtént.
Kértük, hogy a 60%-os konszolidáci-
ós csoportba tartozzunk. Itt döntés
nem történt, de jegyzőkönyvet vet-
tünk fel. A kérésünket mérlegelni fog-
ják a gazdasági minisztérium és bel-
ügyminisztérium illetékes államtitká-
rai. Bízok abban, hogy az érveink
meghallgatásra találnak, és ha nem is
lesz a konszolidáció 60%, de remény-
kedünk abban, hogy 55-60% között
lesz ez az összeg.

- Ha a városnak kevesebb a bevé-
tele, nyilván kevesebb kiadást tud
eszközölni. Lesznek-e olyan nem
kötelező feladatok, amelyeket nem
tud finanszírozni a város költségve-
tése?

- Miután csökken a költségvetés és
csökken a bevétel, ezért a kiadási ol-
dalnak is csökkennie kell, másként
nem lehet egyensúlyba hozni a költ-
ségvetést. Így a nem kötelezően vál-
lalt feladatokra valamennyivel keve-
sebb jut. Ha megnézzük a költségve-
tést, az tükröződik, hogy semmit nem
dobunk ki, semmit nem hagyunk el.
Ha csökkentett tartalommal is, de
mindent tovább szeretnénk vinni. Né-
hány példa: az ingyenes újságot sze-
retnénk tovább vinni, mert jó, mert
szükség van rá. A Zemplén Televízió
finanszírozásához a tavalyi évi támo-
gatási összeget adjuk, nem csökken-
tettük. Lehet, hogy csökken a sporttá-
mogatás, de pályázati úton megpró-
báljuk növelni a támogatás mértékét,
ami vonatkozik a civil szervezetekre

is. Nem kötelező a szúnyog irtás, de
úgy gondoljuk, hogy ne lépjünk visz-
szafelé és próbáljuk meg azzal a költ-
ségvetéssel tervezni mint az elmúlt
évben. A kátyúzást sem szeretnénk
elhalasztani, hiszen látjuk, hogy
mennyire tönkre vannak az utak, aho-
vá szintén szükség van pénzre.

A költségvetés nem tükrözi, hogy
nagy a bizodalma az önkormányzat-
nak, a városvezetésnek abban, hogy
ami kiesik a költségvetés szűkítése
kapcsán, azt célzott pályázati pénzek-
kel vissza tudjuk pótolni. Itt a műkö-
désre gondolok konkrétan. Ugyanis
nem százmilliókat kell nyernünk
most, hanem 3-5-10 milliókat, hogy
ezeket a hiányzó pénzügyi paneleket
vissza tudjuk illeszteni. Ha ez így mű-
ködik, akkor egy átlag újhelyi polgár
számára nem lesz érezhető a város
működése okán, hogy kevesebb lett a
költségvetés.

Nem szeretném, ha azt látnák az itt
élők, hogy erre sincs pénz, meg arra
sincs pénz, hanem azt lássák, hogy a
lehetőségekhez képest valahonnan
előteremtjük a szükséges forrásokat,
ami nem újdonság, hiszen a korábbi
nyolc évben is így élt a város. Akkor
egyre több feladatot kaptunk, és egyre
kevesebb pénzt, amit nem éreztek a
bőrükön az újhelyiek.

Szalai Pál:

Nőnapi köszöntő
Mi a nő nekünk? Az egész világ
maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba
léptünk, az első és végtelen önfelál-
dozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le köny-
nyeink, testéből etet, szeretetéből
nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha
nem enged el, ő a fény, a meleg és
minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel
sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra
nyílik, ő maga is átalakul, megvál-
tozik.
Előbb éteri szépség, ideál, truba-
dúrok álma, költők ihletője, szere-
lem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban,
életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital,
kedvesség, szerelem, a test gyönyö-
re, az apokalipszis kínja és a
mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk
másik fele, aki értünk létezik és mi
őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívá-
nom nekik mindazt a szépet, amit
érettünk ma és minden nap önként
megtesznek.

(folytatás a következő oldalon)
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- A szűk költségvetési keretek kö-
zött lesz-e elegendő pénz a fejleszté-
sekhez szükséges önerő finanszíro-
zására?

- Vannak megnyert pályázatok, egy
nagy gátépítésre a Bodrognál a
Ronyva zugi gát építésre, ami közel 2
milliárd forint. Ezt a pályázatot nem
mi nyertük meg, hanem az ÉMVIZIG
amihez saját pénzügyi forrást nem
kell tenni. Van a svájci pályázat,
amelynek a közbeszerzése reménye-
ink szerint elindul. Itt a belügyminisz-
tériumhoz fordulunk, hogy a pályáza-
ti önerő-alapból 70 millió forinttal fi-

nanszírozzák ezt a projektet.
Sok célt határoztunk meg a követ-

kező ciklusra: a csapadékvíz rendszer
kiépítését Széphalom, Bányácska,
Károlyfalva és Sátoraljaújhely tekin-
tetében, ami közel 3-4 milliárd forint.
Ha lesz belterületi utakra pályázat, ak-
kor az úthálózat fejlesztésére is pályá-
zunk. Szeretnénk a 16 ha-os ipari te-
rületnek teljes infrastruktúráját pályá-
zatból kiépíteni, és szeretnénk a Ma-
gas-hegyi Sportcentrumot továbbfej-
leszteni. Ha ezeket egymás mellé rak-
juk, akkor kb. 10-15 milliárdos pályá-
zatot tervezünk a városban megvaló-
sítani.

- Honnan lesz önerő erre?
- A kormány úgy tárgyalt, és arra tö-

rekedett, hogy föl tudja emeltetni az
uniós pályázati részt, hogy minél ke-
vesebbet kelljen hozzárakni a pályá-
zatokhoz a magyar kormánynak és az
önkormányzatoknak. Ezt a tárgyalást
siker koronázta, ezért egyre több
olyan pályázat lesz, amely 90, vagy
95%-os támogatást ad, és "csak" a kü-
lönbözet az önerő, de lesznek 100%-
os finanszírozású pályázatok, ahol
nulla forint az önerő. Abban remény-
kedünk, hogy ezt a mi pályázataink
esetében is el tudjuk érni. Amennyi-
ben mégis pályázatra van szükség,

60% adósságkonszolidáció esetében
jó uniós pályázatoknál elképzelhető,
hogy kapunk lehetőséget hitel felvéte-
lére. Itt természetesen olyan pályáza-
tokra gondolok, amelyek megtérül-
nek, vagy a szükségességük miatt
nem lehet eltekinteni attól sem, hogy
hitelt vegyünk föl, pl. a csapadékvíz
elvezetési rendszer esetében.

Úgy látom, van egy kedvező elmoz-
dulás. A közcélt szolgáló pályázatok
esetében magas, vagy száz százalékos
lehet a támogatás mértéke, a gazdasá-
gilag megtérülő pályázatok esetében
alacsonyabb ez a támogatás.

(folytatás az előző oldalról)

Gumikerekes kisvasút Sátoraljaújhelyen
Tavasszal elkezdõdhetnek a turisztikai vonzerõt növelõ beruházások

A zsólyomkai pincesor felújítása,
gumikerekes kisvasút beszerzése,
malom és középkori sütőház kiala-
kítása. Csak néhány dolog melyet
az a pályázat tartalmaz melyet Sá-
toraljaújhely gesztorságával nyúj-
tott be több helyközi önkormányzat
és vállalkozás a svájci alapprog-
ramhoz. Már minden terv elkészült
és már csak egy utolsó ellenőrzésen
kell átmennie a programnak, hogy
nyáron megkezdődhessen a beruhá-
zás. A pályázathoz szükséges 80 mil-
lió forintos önerőt azonban Sátoral-
jaújhely önkormányzata nem tudja
biztosítani, ezért az államhoz for-
dult segítségért.

Számos turisztikai beruházást tar-

talmaz az a program, amelyet a svájci
alap támogatásával kívánnak megva-
lósítani Sátoraljaújhelyen és a Hegy-
közben az önkormányzatok, és a vál-
lalkozások. A tervek elkészültek, me-
lyeket a város önkormányzata továb-
bít a VÁTI-hoz (Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit
Kft.) és a svájci nagykövetséghez.
Amennyiben a dokumentációkat
rendben találják mindkét helyen, ki-
írásra kerül a közbeszerzési pályázat
még ebben a hónapban és onnantól
kezdve 45 napon belül meg is lehet a
beruházás kivitelezője. Amennyiben
minden adott lesz a munkálatokhoz, a
tavasz végén, nyár elején elindulhat-
nak a munkálatok és a hozzá kapcso-

lódó beszerzések. Sátoraljaújhely ese-
tében gumikerekes kisvasút, a zsó-
lyomkai pinceköz víz és szennyvíz el-
látottsága, mászófal megépítése a Ma-
gas-hegyi Sportcentrumban, a Hegy-
közben középkori sütőműhely és ke-
mencék lesznek megépítve, egy ma-
lom kerül kialakításra, valamint pos-
takocsi fogadót építenek, és helyi ter-
mékboltok beindítása lesz a program
része.

A pályázathoz 75-80 millió forint
önerőt kell biztosítani az önkormány-
zatnak. Azonban ilyen magas összeget
nem tudott betervezni a költségvetés-
be a város, ezért az államhoz fordul-
nak segítségért a város vezetői és ké-
rik az önerő átvállalását. Hiszen az a

75-80 millió forint a város költségve-
téséből nem szakítható ki, - fogalma-
zott Szamosvölgyi Péter polgármester
- ezért a kérést megindokolják többek
között azzal, hogy ennek a városnak a
költségvetésében nincs ennyi pénz,
ezért mindenképpen kérik, hogy a
kormány segítsen, hogy ne essen meg
az a szégyen, hogy egy svájci pályá-
zatot elnyerő településcsoport vissza-
adja önerő híján ezt a komoly pályá-
zati forrást.

A svájci alappályázatban tervezett
fejlesztések, beruházások nagyban
hozzájárulhatnak Sátoraljaújhely és a
Hegyköz turisztikai vonzerejének nö-
veléséhez.

"Ismerjük meg egymást" - televíziók határok nélkül címmel média-
projekt zajlik 2012. áprilisától a Zemplén Televízió vezető partnerségé-
vel az Ukrán TISZA-1 TV és a szlovák TV Zemplín együttműködésével
Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna Együttműködési Prog-
ram keretében. HUSKROUA/1001/195

Befejezéséhez közeledik az egy éves projekt, mely során érdemi, partne-
ri együttműködés alakult ki a három televízió között. A projekt célja volt az
emberek közötti együttműködés segítése a magyar, szlovák, ukrán határ
mentén a három televízió közös tevékenységével.

A közös tevékenységek között műsorcsere valósult meg, heti rendszeres-
séggel mindhárom médiában, a határmenti régió legnagyobb érdeklődésre
számot tartó történéseivel, eseményeivel. A Zemplén Televízió szervezésé-
ben "Közösen" címmel televíziós képzés zajlott az egri Eszterházy Károly
Főiskola tanárainak vezetésével, de filmszemlére is sor került a 3 televízió
legértékesebb aktuális anyagaiból, illetve a televíziós képzés során elké-
szült alkotásokból. Ahol magyar-szlovák-ukrán közös zsűri értékelt és díja-
zott. A filmszemlén olyan alkotások kerültek bemutatásra, melyek megala-
pozták a három országból résztvevő munkatársak kölcsönös elismerését és
barátságát. Valamennyi film bemutatásra került a három televízióban.

Március 20-án kerül sor a projektzáró médiakonferenciára Ungváron,
melynek fő témája a helyi és regionális televíziózás, annak jövője a továb-
bi együttműködés jegyében, különös tekintettel a digitális átállásra.

Március 27-én rendezünk, Sátoraljaújhelyen egy közös szakmai eszme-
cserét, mely során értékeljük a lezajlott műsorokat, s egyeztetünk a további
együttműködés irányairól.

Valamennyi elkészített és bemutatott műsor a három televízió honlapján
megtekinthető.

Zemplén TV: www.zemplentv.hu,
Tisza-1 TV: www.tysa1.tv,
TV Zemplín: www.tvzemplín.sk
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“Természetesen” címmel nyílt kiállítás Sátoraljaújhelyen a Kossuth Lajos
Művelődési Központ Zemplén Galériájában február 20-án. Molnár Levente
a Zemplén-hegységben készült természetfotóit állították ki a galériában. A
fotós így vall magáról:

“1966-ban születtem Sárospatakon,
Sátoraljaújhelyben élek. Már kisgyermekként
egészen közeli kapcsolatba kerültem a természettel,
mivel édesapám erdész volt, és gyakran elvitt magá-
val a hegyek közé, első sorban a csodálatos
Zempléni-hegységbe. Mivel vadászott is, számtalan
vadászatnak is részese voltam, így lehetőségem nyílt
az állatok viselkedését, szokásait megismerni, a ter-
mészetben való otthonos mozgást elsajátítani.

Ezeknek a gyermekkori tapasztalataimnak nagy
hasznát veszem manapság is, mikor nagyritkán időm engedi,
fényképezőgéppel járom a természetet, azzal "vadászom". Sokan azt gondo-
lják, hogy a természet fényképezőgéppel való megörökítése könnyű műfaj:
fog az ember egy fényképezőgépet, elmegy kirándulni, és szép képeket
készít. Ez azonban
legtöbbször nem ilyen
egyszerű. Gyakran elő-
fordul velem, hogy
távcsővel több száz
méterről meglátok egy
állatot, és ilyenkor jön
a taktikázás: hogyan
tudnék észrevétlenül a
legközelebb jutni a
kiszemelt vadhoz?
Ilyenkor végiggondo-
lom: honnan süt a nap,
honnan fúj a szél,
merre, milyen tem-
póban mozog az állat, hol van takarás, ami eltakar. Izgalmas "vadászat" ez,
akárcsak az igazi. Egy-egy állat után van úgy, hogy több tucat kirándulást
is teszek - ilyen például az "Egy őzbak nyomában" című képem főszereplő-
je, aki régi kedves ismerősöm - bár a többszöri találkozás ellenére igazán
jó kép még nem készült róla… Aztán segítségül hívom a vadászatban
használatos eszközöket is: az őzeket üzekedéskor csalisíppal próbálom
közelebb hívni, a rókákat pedig gyakran sikerül egyszerűen szájjal
egércincogást utánozva becsapni. A természetben járva egy-egy táj, forma,
szín, állat vagy virág megfog - ilyenkor megpróbálom a látványt képpé kom-
ponálni. Erre egy-egy állatfotó esetében nincs túl sok idő, de még egy
rohanó állatnál is átgondolom, hogy mikor nyomom le a fényképező
exponáló gombját, kiszámítva például, hogy mikor ugrik, vagy esetleg áll
meg.

A természet rengeteg csodát rejt, bár azt gondolom, sajnos már nem olyan
gazdag, mint gyermekkoromban. Azonban még így is csodálatos, és bizony
nagyon szegény ember az, aki nem látja meg szépségét. Ezeknek a "hétköz-
napi" csodáknak a megörökítése miatt kedvelem annyira a természetfotó
műfaját.

Remélem, hogy képeimen keresztül át tudom adni a természet üzenetét,
hogy van még mire rácsodálkoznunk és vigyáznunk.”

A földhasználók bejelentési
kötelezettségeirõl

A Vidékfejlesztési Minisztérium nem engedi, hogy többletterhet jelentsen a
földhasználati bejelentési kötelezettség a gazdálkodóknak. A tárca felhívja a fi-
gyelmet, hogy minden földhasználónak be kell jelentenie a földhasználatát
a földhivatalhoz. A földhasználati bejelentési kötelezettség a földhasználókat
(azaz a tulajdonost, vagy ha bérbe van adva, akkor ez a bejelentési kötelezett-
ség a bérlőt) terheli.

Újdonság, hogy minden négyzetméter földterület használatát be kell jelente-
ni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös,
kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastó-
ként van nyilvántartva.

Kivétel az erdő művelés ágú terület használata, melyet az erdőgazdálkodói
nyilvántartásba kell bejelenteni.

2012. december 31-ig a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár fölötti föld-
használatra vonatkozott. Eddig sem mentesült a földhasználati bejelentési kö-
telezettség alól az, aki országosan 1 hektárnál nagyobb földterületet használt,
függetlenül attól, hogy ez a használat hány darab földrészletet érintett.

A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja: a földhasználati viszo-
nyok teljes átláthatósága, országos ellenőrzése.

A földhasználati bejelentés illeték-, és díjmentes.

A földhasználati bejelentéstől függetlenül 2013. március 30-ig a magánsze-
mélyeknek a személyi azonosítót, (személyi számot) és az állampolgársá-
got, gazdálkodó szervezetnek a törzsszámot is be kell jelenteniük.

Ellopták a Rákóczi szobrot Borsiban

Borsiból ellopták II. Rákóczi Fe-
renc nagyságos fejedelem mellszob-
rát a szülőháza elől - értesítette a
sajtót Laczkó Lajos, a II. Rákóczi
Ferenc Polgári Társulás elnöke. A
szlovák rendőrség március elsején
délelőtt elkezdte a nyomozást. Dél-
után már meg is találta és lefoglalta
a Borsiban ellopott mellszobrot.

A bronzból készült szobrot Borsi-
ban, egy családi ház garázsában talál-
ták meg. A Rákóczi-mellszobrot há-
rom részre vágták előkészítve az el-
adásra. A rendőrség három embert
vett őrizetbe. A jelek arra vallanak,
hogy nem nemzetiségi indítékról volt
szó, hanem egyszerű fémtolvajok kö-
vették el a lopást.

A szlovák rendőrség tőketerebesi
járási igazgatója azt nyilatkozta, hogy
a sikerhez a sátoraljaújhelyi rendőrök
is hozzájárultak. Az egyik gyanúsított
nemesfémlopás miatt szerepelt a ma-
gyar rendőrség nyilvántartásában.

A nagyméretű Rákóczi mellszobor 1969
óta áll a borsi Rákóczi várkastély előtt.
Méltó helyen, hiszen ebben a kastélyban
született a fejedelem.
A szobrot Mányoki Ádám festménye
alapján, Mayer Ede 1907-ben alkotta,
amikor Rákóczi hamvait Rodostóból ha-
zahozták.
Kázmér István, a Rákóczi múzeum veze-
tője a Borsiba látogatóknak rendszere-
sen elmesélte a szobor történetét: A mell-
szobor előbb Zólyom város főterén állt,
de 1920 júniusában ledöntötték. Szeren-
csére nem sérült meg, csak a sapkájáról
tört le és veszett el a kócsagtoll. Paran-
csot adtak a szobor beolvasztására, de
megmenekült. A szállítására kijelölt te-
herautó magyar sofőrje a szobrot a zó-
lyomi várba szállította, ahol a pincében
elrejtették.
Az 1960-as évek elején a szobor átkerült
Fülekre, ahol 1968-ban a múzeum igaz-
gatója kitette a múzeum bejáratához.
Borsiból Kása István Fülekre nősült, az
iskolaügyi osztályon dolgozott, ahová a
múzeumok is tartoztak. Mikor ellenőrizte
a füleki múzeumot, megtudta az igazga-
tótól, hogy a szobrot már több intéz-
ménynek felajánlotta, ha a II. Rákóczi
Ferenc nevét felveszi az intézmény, amit
senki nem mert felvállalni.
Ekkor a Borsiból származó Kása István
indítványára, a Rákóczi szülőháza - a
Rákóczi várkastély - előtt 1969. május
31-én felállították a szobrot. 2008-ban a
hiányzó kócsagtollal is kiegészítették.
Március 27-e környékén, a nagyságos
fejedelem születésnapja alkalmából
rendszeresen szerveznek koszorúzási
ünnepségeket. Az idén is megtartják a
megemlékezést a szobor nélkül is.

FELHÍVÁS
Kedves Honfitársaink!

Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szobrának helyreállítására
pénzadományt gyűjtést hirdet Sátoraljaújhely Város

Önkormányzata nevében
Szamosvölgyi Péter, polgármester.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a felajánlásokat
az OTP és Kereskedelmi Banknál vezetett

11734138-15350105-11000004 sz. számlára,
a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás (Borsi) a

14030147/5200 sz. számlára fogadja,
melyet hálásan köszönünk.
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1989-ben Morvai Ferenc, kazáno-
kat gyártó vállalkozó, későbbi kis-
gazda országgyűlési képviselő Szi-
bériába, Barguzinba utazott egy
kutatócsoporttal, hogy megkeresse
Petőfi Sándor sírját. Az USA-ba
szerzett két erre vállalkozó antro-
pológust (Latimer és Simpson)
majd megalakította a Megamorv
Petőfi Bizottságot. A nagyhírű "ása-
tó" antropológust, Kiszely Istvánt is
sikerült megnyernie az ügynek, a
régészük a vajai múzeum-
igazgató, Varga Béla lett, aki
az 1984 körüli időben Sátor-
aljaújhelyen a Kossuth La-
jos Művelődési Központban
is dolgozott.

1989. július 17-én 12 órakor
a Megamorv Petőfi Bizottság
táviratban közli, hogy Szibéri-
ában, Barguzinban a nemzet-
közi antropológusbizottság
megtalálta Petőfi Sándor ma-
gyar költő, forradalmár és őr-
nagy földi maradványait. A
nemzetközi antropológusbi-
zottság kétséget kizáróan meg-
állapította, hogy a megtalált
földi maradvány Petőfi Sándo-
ré.

A hivatalos lapokban azon-
ban a szenzációs hír kézhez
vétele után megindul a kétke-
dés. A Népszabadságban meg-
szólal Bárdos B. Arthur költő,
aki 1956 nyarán tagja volt an-
nak a magyar-román közös bi-
zottságnak, amely Petőfi em-
lékeit kutatta a fejéregyházi
csatatéren.

"Petőfit a század orvosa látta utol-
jára életben - nyilatkozta Bárdos. -
Megkérdezte a költőtől, nem akar-e
fölülni a lóra az ő háta mögé. Miután
a csata véget ért, az Ispánkúttól 20-25
méterre találtak egy lándzsával át-
szúrt fiatalembert, körülötte papírda-
rabok és érmék hevertek. Fekete nad-
rágot, fehér inget viselt. Másnap jöt-
tek a parasztok, eltemették a holtakat.
Innen három-négy kilométerre talál-
ható a tömegsír, amelyben több száz
ember fekszik. Akad néhány egyéni sír
is. A kutatásra szánt pénz elfogyott,
így nem tudtunk sírokat föltárni. Arról
tudunk, hogy például
Székelykeresztúron is kiástak egy Pe-
tőfi-sírt - még a mi kutatásunk előtt -,
s ott egy nyolcvan éves férfi koponyá-
ját találták. Rengeteg legenda élt és él
a mai napig is Petőfi haláláról. Pedig
tény, hogy ott van eltemetve a csatatér
közelében; s valószínűtlen, hogy egy
holttestet Szibériába szállítottak vol-
na."

A barguzini leletet itthon értetlen-
séggel fogadták. A csontokat 1991-
ben Amerikába szállították, ahol
Mitchell Holland, az amerikai fegyve-
res erők washingtoni patológiai inté-
zetének vezetője vizsgálata szerint az
elhunyt valójában nő volt.

A barguzini petőfiben hívők szerint
Holland azért állt át a másik oldalra,
mert magyar akadémiai kitüntetést
ígértek neki. A csontok körüli utolsó
nagy akció 2001-ben volt, amikor Pe-
tőfi szüleinek sírját akarták megbon-
tani, hogy összehasonlítsák a lelet és

Hrúz Mária csontjait.
Az ügyben jó ideje fegyverszünet

van, a történelemkönyveket eddig
még nem kellett átírni.

Egy hónappal ezelőtt azonban újra
elővették a témát és új fejleményként
a Magyarok Világszövetsége Petőfi
Sándor Bizottsága meghívásos érte-
kezletének részvevői számos kérdés-
ben éles, olykor szenvedélyektől sem
mentes vitát folytattak, egyben azon-
ban kivétel nélkül egyetértettek: mos-

tantól kezdve az MTA a soros. Ahhoz
ugyanis, hogy 1989-ben a burjátföldi
Barguzinban Petőfi Sándor hamvait
találta meg a Morvai Ferenc vezette
expedíció, semmilyen kétség nem fér.
Ennek ellenkezőjét immár a Magyar
Tudományos Akadémiának kell bebi-
zonyítania. Tizenkét pontban foglal-
ták össze bizonyításként állításaikat.

Megvannak Petőfi Sándor hamvai
Bizonyítás tizenkét pontban

1. Petőfi Sándort, a legnagyobb ma-
gyar költőt 1849. július 31-én látták
utoljára a Segesvár közelében fekvő
Fehéregyháza határában zajló csatá-
ban, amelyben a Bem tábornok vezet-
te magyar seregeket az intervenciós
cári orosz csapatok legyőzték. A csata
másnapján a győztesek osztrák segéd-
lettel végigkutatták a több száz holt-
testtel borított csatateret, halálra ke-
resvén a bécsi udvar egyik az Akasz-
szátok föl a királyokat! című vers
szerzőjét, de nem találták. A csataté-
ren elesetteket tömegsírba temették.
Évszázaddal később, 1956-ban ma-
gyar-román történészi-régészi veg-
yesbizottság feltárta a fehéregyházi
tömegsírt, végigvizsgálva a holtteste-
ket. De Petőfi Sándor földi maradvá-
nyit nem találták. Megállapítható,
hogy Petőfi Sándort Fehéregyházán
elesni nem látták, holttestét sem ak-
kor, sem később ott meg nem találták.
Nem lehet tehát kizárni azt, hogy Pe-
tőfi a csatában fogságba esett és el-
hurcolták.

2. Mára, 2013-ra hitelt érdemlően

bizonyítottnak kell tekinteni azt, hogy
1849-ben az orosz cári csapatok igen-
is vittek magukkal magyar honvéde-
ket hadifogságba. Ezt a tényt nem
csak a bécsi császári kormány 1849-
es, Ferencz József császár által is saját
kezűleg ellenjegyzett jegyzőkönyve
helyezi kilátásba, de bizonyítják
Oroszországból hazakerült első világ-
háborús hadifoglyok vallomásai, akik
Szibériában agg magyar honvédekkel,
illetve leszármazottaikkal találkoztak.

Ugyanezt állítják magyar
hadtörténészek is, mint a már
elhunyt Józsa Antal, akinek e
tárgyban Glatz Ferenchez, az
MTA egykori elnökéhez,
2001. január 21-én írt levelét
a mostani értekezleten hoz-
ták nyilvánosságra.

3. 1866-ban, Felix
Wiszniewski, Szibériából ha-
zatérő lengyel száműzött hírt
hoz Petőfi Sándorról: közli,
hogy ott szerzett információi
szerint Szibériában él, hadi-
fogolyként. Levele nyomán
Jókai Mór a Vasárnapi Új-
ságban teszi szóvá Petőfi
Sándor felkutatásának erköl-
csi imperatívuszát.

4. A tévedés kockázata nél-
kül lehet állítani, hogy Szibé-
riában, a Bajkál-tó partján
fekvő, többségében mongol
burjátok lakta Barguzinba, a
cári Oroszország veszélyes-
nek ítélt politikai foglyokat
internált. Közöttük volt a de-
kabrista forradalmár, M.K.
Küchelbecker és egy távoli,

európai országból érkező, Alexander
Sztyepanovics Petrovics nevű őrnagy,
aki költő is volt.

5. Fontos tudnunk, hogy az 1823.
január 1-én született Petőfi Sándort
Kiskőrösön Alexander Stephanus
Petrovics néven anyakönyvezték. Ez
ma is bárki által ellenőrizhető tény.

6. Az első világháború során szá-
mos magyar hadifogoly került Szibé-
riába. Köztük Svigel Ferenc, aki egy
fényképet hozott magával, amely a
barguzini temetőben készült. A ke-
reszten Alexander Sztyepanovics
Petrovics neve szerepel, őrnagy és
költő megjelöléssel. A halál dátuma
1856. Svigel joggal remélhette, hogy
megdicsőül hazájában, ennek ellenére
megszégyenült. A boszorkányperrel is
felérő lejáratás ma is folytatódik-
majdnem száz év után. Ez a kitüntető
figyelem annak köszönhető, hogy ő
nem elégedett meg azzal, hogy hírét
hozza a barguzini Petrovics-Petőfi sír-
nak, hanem fényképet készíttetett róla
és a bakancs talpában hazahozta. Nem
kegyelmeztek, és ma sem kegyelmez-
nek neki azok, akik abban érdekeltek,
hogy az egyik legnagyobb magyar az
örök ködben maradjon. De nincs sze-
rencséjük, mert két egymástól függet-
len orosz, Eliaszov majd Vinokur iga-
zolta őt.

7. Jozef Hallon a Pozsony melletti
Malackáról rukkolt be a k.u.k. hadse-
regbe és került orosz fogságba. Haza-
térte után elmesélte, hogy
Vengerskaja nevű faluból, ahol a fo-
golytársaival tartózkodott, gyakran át-
mentek egy közeli faluba, ahol Petőfi

sírja volt. A helyiek elmondták, hogy
a költő ott élt, és annyi év elmúltával
is tisztelettel beszéltek róla. Malacka -
Malacky ma Szlovákiához tartozik.

8. L. Eliaszov, szovjet néprajzkuta-
tó, egyetemi tanár 1937-ben
Barguzinban folytatott gyűjtőmunkája
során találkozott a Barguzinban elte-
metett idegen őrnagy és költő, Ale-
xander Sztyepanovics Petrovics emlé-
kével. Adatközlői, akik még életében
találkoztak a titokzatos idegennel, be-
számoltak arról a vallomásáról, amit a
hozzá közel állók hétpecsétes titok-
ként kezelték, és csak halála után kö-
zöltek: Petrovics egy távoli európai
országból érkezett, ahol egy Franc ne-
vű királlyal háborúzott. Eliaszov
1970-ben tájékoztatta Lőrincz L.
László magyarországi Kelet-kutatót
és átadott neki egy dossziét a barguzi-
ni Petrovics-legendákról.

9. Burjátországban, (Barguzinban)
elevenen él az idegenből érkezett, ti-
tokzatos hadifogoly őrnagy és költő
emléke. Féltve őrzik orosz nyelvű
verseit. E verseket két évtizeddel ez-
előtt eljuttatták a verstan egyik legna-
gyobb magyar tudósához, a debreceni
egyetem professzorához, az MTA
doktorához, Szuromi Lajoshoz, aki
tudott oroszul, és akinek a felesége
orosz nyelv és irodalom tanár volt. A
Petőfi teljes költészetét átfogóan is-
merő verstan-professzor elmélyült az
anyagban és a neki átadott - Álmok -
című orosz versnek megtalálta a pár-
ját Petőfi magyar költészetében. Cí-
me: Véres napokról álmodom. A két
vers üzenete azonos, azonos ritmusuk,
és Petőfi teljes költészetében egyedül-
álló, azonos stílusjegyekkel bírnak.
Szuromi Lajos szerint nincs az a ha-
misító, aki ezt a nagyfokú azonossá-
got produkálni tudta volna. Tehát az
orosz nyelvű vers szerzője nem lehet
más, mint maga Petőfi Sándor, aki
örök hallgatásra ítélten kilétét nem
fedhette fel, de aki ezzel a verssel
üzenhetett a távolba, az otthon ma-
radt, értő barátoknak, Jókainak,
Aranynak, akik azonnal fel kellett e
versben ismerjék őt. Szuromi Lajos
ma már nem él. Petőfi-tanulmánya lett
a veszte. Sorsa igazi magyar sorstra-
gédia. Mindazonáltal tanulmánya két
évtizede nyilvános, és mindmáig nem
akadt egyetlen magyar irodalmár, aki
annak állításait, következtetését cáfol-
ta volna. Olyanok viszont, akik meg-
erősítették Szuromi Lajos következte-
tését, vannak, mint például dr. Kún
Ferenc.

10. 1989-ben, egy Moszkvában élő,
de gyermekkorát Barguzinban töltő
idős férfi, J.D. Vinokur, a Morvai Fe-
renc vezette expedíció tagjainak meg-
jelöli a barguzini temetőben azt a he-
lyet, ahol ő még gyermekkorában lát-
ta Alexander Sztyepanovics Petrovics
sírját. Az expedíció vezetői máshol
kezdik az ásatásokat. 192 négyzetmé-
tert feltárnak, benne 28 sírt. A kiásott
tetemek döntő többségükben mongo-
loid embereké. De előkerül a dekab-
rista forradalmár, M.K. Küchelbecker
és kislányának koporsója is. Végül -
másfél méterre a Vinokur bácsi által
megjelölt helytől -, 170 cm-rel a föld
alatt, koporsó nélkül eltemetve, egy
30-35 éves korában, vélhetően 1850-

Megvannak Petõfi hamvai?
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1870 között elhunyt európai, kétségte-
lenül férfi tetemére bukkannak. Min-
denki tudja: Alexander Sztyepanovics
Petrovics hamvai kerültek elő.

11. A feltárást végző négy antropo-
lógus - Dr. Kiszely István, az amerikai
Bruce Latimer és Clyde Simpson, va-
lamint a szovjet Alekszij Burajev - a
legaprólékosabb embertani vizsgálat-
nak vetik alá a leletet. Megállapítják,
hogy annak valamennyi testmérete
megegyezik Petőfi Sándor azon mére-
teivel, amelyeket a Budapesten vég-
zett előtanulmányaik során gyűjtöttek
be. Ezek után 1989. július 23-án jegy-
zőkönyvbe foglalják: szakemberek-
ként teljes meggyőződéssel állítják,
hogy a barguzini 7-es sírból 1989. jú-
lius 17-én Petőfi Sándor hamvai ke-
rültek elő!

12. A feltárt csontvázon fellelhetők
voltak mindazon sajátosságok, ame-
lyek Petőfi Sándor közismert ember-
tani jegyei voltak - baloldali kiugró
szemfog, enyhén bicegő járást okozó
sérülés, stb. A kriminalisztikában, öt
jellegzetes embertani jegy egyezése
alapján kétséget kizáróan bizonyított-
nak tekintik az azonosságot. Petőfi
Sándornak és a Barguzinban megta-
lált Alexander Sztyepanovics
Petrovicsnak huszonegy jellegzetes
embertani jegye egyezik. Annak a va-
lószínűsége, hogy ne a Petőfi Sándor
hamvait találták volna meg, gyakorla-
tilag nulla.
Mindent összevetve:

Ha Barguzinban, a 7-es sírból nem
Petőfi Sándor hamvai kerültek volna
elő, hanem egy zsidó nő csontváza, a

Magyar Tudományos Akadémia ak-
kor is köszönetet kellett volna mond-
jon a Morvai Ferenc vezette expedíció
minden tagjának, és kötelessége lett
volna nagy erőkkel folytatni a kuta-
tást. Hiszen az ismert előzmények
után ahhoz nem férhetett kétség, hogy
a Barguzinban élt titokzatos idegen
őrnagy és költő, Alexander
Sztyepanovics Petrovics nem más,
mint a fehéregyházi csatában eltűnt és
azóta sehonnan elő nem került Petőfi
Sándor, a legnagyobb magyar költő.

***
Nehéz Mihály irodalomkutató öz-

vegye az értekezleten bejelentette,
hogy élő kapcsolatban van a
Barguzinban hadifogolyként 1856-
ban elhunyt Alexander Sztyepanovics
Petrovics, azaz Petőfi Sándor ma is

élő leszármazottaival.
***

A Magyar Tudományos Akadémia
elnökét meghívták az értekezletre, és
megkérték, hogy továbbítsák meghí-
vásukat az MTA érintett szaktudósai-
nak is. Az Akadémiát nem képviselte
senki. Mint fogalmaznak ez óhatatla-
nul lépéshátrányt jelent az MTA szá-
mára, hiszen a fenti, tizenkét pontban
sorolt érvek ismeretében bizonyított-
nak kell tekinteni, hogy a
Barguzinban 1856-ban eltemetett,
majd 1989-ben megtalált Alexander
Sztyepanovics Petrovics azonos Pető-
fi Sándorral. Tehát megvannak Petőfi
hamvai. Ha ebben kételkednek, ma
már az MTA-nak kell bizonyítania,
hogy Barguzinban nem Petőfi Sándor
hamvai kerültek elő.

A NAV változatlanul legfontosabb
feladata, hogy közvetlenül, a költség-
vetési bevételek minél teljesebb biz-
tosításával, illetőleg közvetett módon,
az illegális gazdasági tevékenység
visszaszorításával, az adózói kör szé-
lesítésével, az adómorál javításán ke-
resztül, mindezek révén a jogkövető
adózók támogatásával, a verseny-
semlegesség biztosításával - hozzájá-
ruljon a nemzetgazdaság versenyké-
pességének fokozásához.

2013-ban is érvényes stratégiai célki-
tűzés, hogy az ellenőrzés koncentráltan,
a jelentős kockázatot hordozó adózókra
irányuljon, a NAV a szervezeti integráció
révén elért eredmények elmélyítésével
folyamatosan és nagy erőkkel legyen je-
len az adóztatás frekventált területein.

Az ellenőrzések kiemelt célja az adó-
elkerülés és a költségvetésnek történő
károkozás különböző formáival szembe-
ni hatékony fellépés, az adóbevételi
szempontból kiemelt kockázatot jelentő
gazdasági folyamatok, magatartási for-
mák mihamarabbi feltárása, nyomon kö-
vetése, visszaszorítása, és egyben az
adóhatósági jelenlét növelésével az
adózók jogkövető magatartásra ösztön-
zése.

Ennek megvalósítása érdekében a
leginkább költségvetési kárt okozó réte-
gekre és kötelezettségszegésekre, ezen
belül kiemelten az ÁFA adónemet érintő
adókötelezettségekre fókuszál az adó-
hatóság. A revíziós eljárások során új, az
adókikerülő magatartásformákkal szem-
beni hatékonyabb fellépést biztosító
eszközök és módszerek alkalmazásá-
val, az adóellenőrök és a pénzügyőrök
valamint a bűnügyi szakterület együttes,
egymást kiegészítő fellépésével, továb-
bá még magasabb színvonalú informati-
kai támogatással végzi feladatait 2013-
ban a szakterület.

A rejtett gazdaság elleni küzdelem
2012. évi törvénymódosítások révén
megerősített eszköztára 2013-ban to-
vább bővült. A mezőgazdasági tevé-
kenységet folytatók fordított adózásos
értékesítésekre és beszerzésekre vonat-
kozó adózónkénti adatszolgáltatása, a
munkaerőt kölcsönbe vevők bejelentési
kötelezettsége mellett kiemelten a bel-
földi áfa összesítő jelentés valamint az
online pénztárgépek bevezetése az in-
formatikai úton összevethető adatok kö-
rének kiszélesítése által nagyban növeli
az ellenőrzésre történő kiválasztás haté-
konyságát. Ezen túl a világhálóra felke-
rülő adatok, információk bővülésével to-
vább erősödik a nyilvánosan elérhető
adatok kockázatelemzés során történő
hasznosítása, míg a pénzintézetekkel
való elektronikus kapcsolattartás lehető-
sége gyorsabbá, gördülékenyebbé teszi
a revíziókat.

A csalárd értékesítési láncolatok fel-
göngyölítését nagyban segíti a 2012-
ben bevezetett egyes gazdasági esemé-

nyek valódiságának ellenőrzése, mely-
nek kapcsolódó vizsgálatkénti alkalma-
zása egyszerűbbé és gyorsabbá válik
azzal, hogy az illetékességi szabályok
változása értelmében főszabályként az
alapellenőrzést végző adóigazgatóság
folytathatja le. További hathatós eszközt
kaptak a megyei adóigazgatóságok a
legnehezebben felderíthető jogsértések-
kel szembeni gyors és hatékony fellépé-
sekhez a központosított ellenőrzések le-
hetőségével.

Szintén a hatékonyságnövelés jegyé-
ben került sor a környezetvédelmi ter-
mékdíj, az energiaadó és a népegész-
ségügyi termékadó állami adóhatósági
hatáskörbe utalására.

Elsődlegesen az önadózást támogat-
ja, de az adóellenőri kapacitás felhasz-
nálás optimalizálását is segíti a vállalko-
zói tevékenységet nem folytató magán-
személyek személyi jövedelemadó köte-
lezettsége vonatkozásában bevezetett
új jogintézmény, az önellenőrzésre való
felhívás.

A magasabb szintű informatikai támo-
gatással, a rendelkezésre álló adatva-
gyon, a becsléses adatbázis hasznosítá-
sával működtetett kockázatkezelés az
adóztatás teljes vertikumát végigkíséri
és igazodik az adózói életút különböző
szakaszaihoz.

Az induló vállalkozások vonatkozásá-
ban a tárgyévben is hangsúlyos az adó-
regisztráció jogintézmény működtetése,
mely hatékony eszköznek bizonyult a
"fantomcégek" újratermelődésének
megakadályozására. Az adószám meg-
állapítását, illetve a személyi változás
bejegyzését követően minden esetben
lefolytatásra kerülő speciális kockázat-
elemzési eljárás alapján kockázatosnak
ítélt adózók fokozott adóhatósági fel-
ügyelet alá kerülnek, melynek keretein
belül egyes adókötelezettségek teljesíté-
sének elmulasztása, illetve kiemelt jog-
sértések elkövetése bírságolást és akár
adószám törlést vonhat maga után.

A működő vállalkozások körében el-
lenőrzésre történő kiválasztást indokol
különösen, ha

- a bejelentett székhelyet székhely-
szolgáltató biztosítja;

- a cég külföldi ügyvezetőjének nincs
belföldi bejelentett lakcíme és csak kéz-
besítési meghatalmazottra vonatkozó
adatok állnak rendelkezésre;

- a megalakulást követően - különö-
sen alacsony jegyzett tőke esetén - hir-
telen felfutó forgalom;

- a bevallások tekintetében a benyúj-
tás elmulasztása;

- általános forgalmi adó tekintetében
az adóminimalizáló magatartás, a kö-
zösségi kontrollinformációktól eltérő be-
vallási adatok, a forgalmi és a jövede-
lemadó bevallások összhangjának hiá-
nya;

- a tartósan veszteséges működés;
- gyakori székhely-, illetékesség, tulaj-

donosváltás;

Az előző évi törvényváltozás (kötelező
ellenőrzés megszűnése) következtében
a legnagyobb adóteljesítményű adózók
közül - a 2013. január 1-jei hatásköri vál-
tozással a Kiemelt Adózók Adóigazgató-
ságától a megyei adóigazgatóságokhoz
visszakerült kiemelt adózókat is ide ért-
ve - továbbra is főként azok kiválasztása
és ellenőrzése indokolt, amelyek adókö-
telezettségeinek vizsgálata nem csak a
költségvetési kapcsolatuk volumene
alapján, hanem egyéb kockázati ténye-
zőkre tekintettel is szükségesnek mutat-
kozik.

A helyszíni, operatív adatgyűjtések és
az egyes adókötelezettségek teljesítésé-
re irányuló ellenőrzések klasszikus terü-
letein - bejelentkezési, bejelentési, nyug-
ta-számlaadási kötelezettség, foglalkoz-
tatás szabályszerűsége, árueredet, lel-
tár, adómemória ellenőrzése - a hatás-
kör optimalizálásból eredően nő a vám-
hatóság által önállóan végezhető ellen-
őrzések aránya, így a adószakmai ág
adatgyűjtéses vizsgálatai szélesebb kör-
ben szolgálhatják a kockázatelemzés és
az utólagos ellenőrzések megalapozá-
sát. Utóbbiak során fokozott szerepet
kapnak az információtechnológiai eszkö-
zök alkalmazásával végzett ellenőrzé-
sek.

A jövőben még hangsúlyosabbá válik
a támogatással finanszírozott beruházá-
sok folyamatos nyomon követését célzó
helyszíni ellenőrzés.

A csalárd értékesítési láncolatok visz-
szaszorítása érdekében célirányos akci-
ók várhatóak - a mindenkori gazdasági
folyamatok, aktuális adóhatósági ta-
pasztalatok alapján meghatározott kör-
ben, mind a hagyományos, mind az
elektronikus kereskedelem területén - a
vámszervvel közösen, melynek keretein
belül a revízió végigkíséri az áru útját a
termelőtől/gyártótól a végfelhasználóig.

Mindezek mellett az operatív jellegű
vizsgálatok továbbra is hatékony eszkö-
zei az adóregisztrációs illetve a fokozott
adóhatósági felügyeletre vonatkozó eljá-
ráshoz kapcsolódó ellenőrzési feladatok
végrehajtásának.

A bevallások utólagos vizsgálatának
célkitűzései elsődlegesen a jelenhez kö-
zelebb álló időszakra vonatkozó ellenőr-
zések lefolytatása és az ÁFA vizsgálatok
számának, hatékonyságának növelése.
Ezeken belül kiemelt figyelmet fordít az
adóhatóság az adó-visszaigénylések el-
lenőrzésére, a különös adózási módok
alkalmazásának és az adókedvezmé-
nyek igénybevételének jogszerűségére.

Az ÁFA ellenőrzések fő irányai:
- kockázatelemzéssel feltárt szerve-

zett csalási konstrukcióban résztvevők;
- adóminimalizálók;
- körbeszámlázásos ügyeletek, csa-

lárd értékesítési láncolatok, számlagyá-
rak résztvevői.

A további kiemelt adónemek tekinteté-
ben fokozottan ellenőrizendő:

Társasági és osztalékadó: fejlesztési

adókedvezmény; kutatás-fejlesztéshez
kapcsolódó adóalap-csökkentés; vesz-
teségelhatárolás; látvány-csapatsportok
támogatása címén igénybe vett adóked-
vezmény jogszerűsége.

Járulékok: a feketefoglalkoztatással
érintett területek, munkaerő kölcsönzési
konstrukciók;

Személyi jövedelemadó, Társadalom-
biztosítás pénzügyi alapjai: eltitkolt jöve-
delmek feltárása; vagyongyarapodás il-
letve az adózott és adómentes jövedel-
mek összhangjának vizsgálata; fekete-
foglalkoztatás minimalizálása; munkaerő
kölcsönzés szabályszerűsége; felszá-
molás alá került cégekből való jövede-
lem kivonás feltárása (a tényleges hasz-
not húzókra koncentráltan).

Az ellenőrizendő főbb tevékenységi
körök a szolgáltató szektorban:

- nagykereskedelem (különösen a cu-
kor és édesség, az élőállat- és a hús-,
húskészítmény, valamint az elektronikai
termék, számítógép nagykereskede-
lem);

- dísznövény, vetőmag, műtrágya kis-
kereskedelem;

- munkaerő-piaci szolgáltatás;
- biztonsági, nyomozói tevékenység;
Az ipari ágazatban:
- hús-, baromfihús-készítmény gyártá-

sa;
- műanyag csomagolóeszköz-, mű-

anyag építőanyag gyártása.
Kiemelten vizsgálandó továbbá azon

használt cikk bolti kiskereskedelme, illet-
ve biztosítási ügynöki, brókeri tevékeny-
séget folytató vállalkozások, amelyek-
nek nettó árbevétel-arányos eredménye
nem éri el a régióra megállapított (12,7
illetve 14,5 %-os) jövedelmezőségi szint
50 százalékát.

A következő évek adóellenőrzéseit
előkészítő operatív adatgyűjtések főbb
irányai:

- csomagküldő, internetes kereskede-
lem;

- jogi, számviteli, adószakértői tevé-
kenység;

- magánrendelőkben végzett járóbe-
teg-ellátás, fogorvosi ellátás, valamint az
egyéb humán-egészségügyi ellátás.

Az Észak-magyarországi régióban a
megyei és térségi sajátosságokhoz iga-
zodva, illetve a korábbi vizsgálatok ta-
pasztalatai és az előkészítő adatgyűjté-
sek megállapításai alapján az alábbi cél-
területekre fókuszál az adóhatóság terü-
leti szerve:

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében na-
gyobb arányban érintik az ellenőrzések
a határon átnyúló élelmiszer nagykeres-
kedelmi ügyleteket bonyolító, a mű-
anyag csomagolóeszköz gyártó, kuta-
tás-fejlesztéshez kapcsolódóan adóalap
kedvezményt érvényesítő vállalkozáso-
kat, valamint a fémhulladék értékesítést
végző magánszemélyeket.

(következő lapszámban folytatjuk)

Ellenõrzési irányok a NAV-nál 2013-ban
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Zemplén Televízió mûsora: 2013. március 10 - március 31.
2013. március 10. (vasárnap)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Egyházi közvetítés:
19:00 A héten történt
20:30 Hangverseny: Zempléni

Művészeti Napok
22:00 Képújság

2013. március 11. (hétfő)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális:

Sárospataki Lokálpatrióták
Egyesülete

18:30 Egyházi idő
19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális: Nőnapi

ünnepség Sárospatak
19:40 Határon túl - "Közös

értékeink"
20:40 Közérdekű aktuális:
21:20 Egyházi idő
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 12. (kedd)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Református Családi bál

- Sárospatak
18:45 Közérdekű aktuális:

Tisztújítás után a
Bodrogmenti Sporthorgász
Egyesület Sárospatak

19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - Ismerjük meg

egymást - műsorcsere
(25.rész )

19:40 Műsorcsere
20:10 "Értékek nyomában":

Bölények Zemplénben
20:40 Fogadóóra - Sátoraljaújhely
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 13. (szerda)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Vágás nélkül:
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Szolgálatban: Rendvédelmi

magazin: Térképészeti
kiállítás és konferencia Su.

19:40 Műsorcsere
20:40 Vágás nélkül
21:10 Sportmagazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 14. (csütörtök)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Régiónk és az EU S.patak
18:30 Közérdekű aktuális:

Terápia" - egészségvédelmi
magazin

19:00 Hír 7
19:20 Gombázzunk együtt
19:50 Hírháttér: A kisrozvágyi

általános iskola felújítása
- EU pályázat

20:00 Műsorcsere
20:40 Régiónk és az EU
21:10 Közérdekű aktuális:

Egészségvédelem
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 15. (péntek)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság

18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Március 15-i ünnepség

Sátoraljaújhely
20:40 Sporthírek Zemplénből
21:10 Mecénás - kulturális magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 16. (szombat)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság

18:00 Március 15-i ünnepség
Sárospatak

19:00 Hír 7
19:20 Miért szeretjük a zenét -

Horváth Lajos előadása
20:40 Közérdekű aktuális
21:10 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 17. (vasárnap)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Zempléni életképek:

Kézművesség és hagyomány
18:30 Természet és építészet
19:00 A héten történt
20:30 Hangverseny közvetítés

Sárospatak
22:00 Képújság

2013. március 18. (hétfő)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság

18:00 Katedra - oktatási magazin:
Jókai Mór Általános Iskola
bemutatása

18:30 Unser Bildschrim - német
nemzetiségi magazin:

18:45 Zemplinske Zvesti - szlovák
nemzetiségi magazin

19:00 Hír 7
19:20 Zenélő percek
19:40 Határon túl -

"Közös értékeink"
20:40 Katedra - oktatási magazin
21:10 Unser Bildschrim - német

nemzetiségi magazin
21:25 Zemplinske Zvesti - szlovák

nemzetiségi magazin
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 19. (kedd)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Zempléni életképek
18:30 Civil szféra
19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - "Ismerjük meg

egymást" - (25.rész ism.)
20:10 Közérdekű aktuális:
20:40 Zempléni életképek
21:10 Civil szféra
21:40 HÍR 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 20. (szerda)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Városháza hírei - Saújhely
18:30 Sorstársak
19:00 Hír 7
19:20 Vágás nélkül
19:40 Kisfilmek
20:40 Városháza hírei - Sárospatak
21:10 Sorstársak
21:40 HÍR 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 21. (csütörtök)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális
18:30 Dumáljuk meg -

ifjúsági műsor
19:00 Hír 7
19:20 Kipufogó - technikai magazin
19:40 Közérdekű aktuális
21:10 Dumáljuk meg -

ifjúsági műsor
21:40 HÍR 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 22. (péntek)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás - kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Vadászati magazin:

Spartacus 2007'
Vadásztársaság Évzáró
Vadászbál

19:50 Kisfilmek
20:40 Sporthírek Zemplénből
21:10 Mecénás -

kulturális magazin
21:40 HÍR 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 23. (szombat)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Zempléni portré: Mizsákné

Bodnár Zsuzsanna (ism.)
18:30 Határon túl - Közérdekű

aktuális: Mécs László
szavalóverseny (1.rész ism.)

19:00 Hír 7
19:20 Közérdekű aktuális:

Mécs László
szavalóverseny (2.rész ism.)

19:40 Kisfilmek
20:40 Zempléni portré
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 24. (vasárnap)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Hangverseny közvetítés
19:00 A héten történt
20:30 Hangverseny közvetítés
22:00 Képújság

2013. március 25. (hétfő)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Egyházi idő
19:40 Határon túl - "Ismerjük meg

egymást 26. rész)
20:40 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 26. (kedd)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Képviselők - Sátoraljaújhely
19:00 Hír 7
19:20 Határon túl - Kárpátok

Eurorégió - közös
információs magazin (6.rész)

20:05 Önkormányzati ülés
közvetítése

22:00 Képújság

2013. március 27. (szerda)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Városháza hírei - Sárospatak
18:30 Sportmagazin
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés

Záhony
22:00 Képújság

2013. március 28. (csütörtök)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 "Terápia" -

Egészségvédelmi magazin
18:30 Közérdekű aktuális
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés

Sátoraljaújhely
22:00 Képújság

2013. március 29. (péntek)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Sporthírek Zemplénből
18:30 Mecénás -

kulturális magazin
19:00 Hír 7
19:20 Önkormányzati ülés

Sárospatak
22:00 Képújság

2013. március 30. (szombat)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Kalendárium
18:30 Közérdekű aktuális
19:20 Kisfilmek
20:40 Kalendárium
21:10 Közérdekű aktuális
21:40 Hír 7 (ism.)
22:00 Képújság

2013. március 31. (vasárnap)
9:00 Előző nap délutáni adás (ism.)
13:00 Képújság
18:00 Egyházi közvetítés
19:00 A héten történt
20:20 Hangverseny
22:00 Képújság

Eladó:
Hercegkúton a Kőporos dűlőben hagyományos, bak-művelésű 800 négy-

szögöl szőlő régi fajtákkal (góhér, balafánt, bolyhos, stb.).
Ár, megegyezés alapján. Érdeklődni: 36 - 20 - 344 - 3575

Az epekövesség népbetegségnek
számit. Műtéteink nagy részét az
epeutakon végezzük. Hogyan alakul-
nak ki a kövek?

Úgy képzelhetjük el, mint a kagy-
lót, melyben igazgyöngy képződik.
Maga az epehólyag beteg, így benne
kő képződik. Mikor operálunk, a kö-
vekkel egyetemben a hólyagot is el-
távolítjuk. Mit is kérdezünk?

Mióta vannak panaszai? Évek óta
bizonyos ételek fogyasztása után
puffadok, vagy kisebb görcseim van-
nak, melyek a lapocka, hát felé sugá-
roznak.

Kísérő tünetei vannak? Igen, há-
nyingerem van, hideg is ráz.

Hogy mi okozza ezeket a panaszo-
kat? A kő be tud szorulni az epehó-
lyag kivezető csövecskéjébe, így el-
zárja az epe elfolyásának útját. Ek-
kor a hólyag feszül, falában ellapul-
nak az erek, romlik a vérellátása és
begyullad. Ha kellő ideig így marad,
akár el is halhat, a kövek kipotyog-
nak a hasüregbe, epés hashártyagyul-
ladás alakul ki. A picike kövek ve-
szélyesebbek, mert el is kalandozhat-
nak, és a közös epevezetékbe kerülve
sárgaságot, valamint súlyos hasnyál-
mirigy-gyulladást okozhatnak.

Van, aki úgy éli le az életét, hogy
soha nem derül fény a kövességére,
de van, akinek megkeseríti az életét,
sőt akár az életébe is kerülhet. Ha va-
lami oknál fogva kiderül a kövesség,
javasoljuk a köves hólyag eltávolítá-
sát. Ezt manapság már rutinszerűen
úgynevezett laparoszkópos eljárással
végezzük.

A hasüreget gázzal felfújjuk, csö-
veket vezetünk be, kamerát, majd
speciális eszközökkel tv-képernyőn
figyelve elvégezzük a műtétet. Ha
már szövődményes, gyulladt, sárga
eseménnyel találkozunk, bizony né-
ha ki kell nyitni a hasat.

A kínokat okozó kövecskék egyéb-
ként sokszor szépek, dicsekedve mu-
togatják egymásnak a betegek. Van
akinek egy van, de az akár tyúktojás-
nyi is lehet, de volt már 300 körüli
apróság egy hólyagban.

Senki nem szereti ha operálják, de
a szövődmények okozta szervezeti
károsodások, a hasnyálmirigyen
végzett komoly műtétek, az évekig
bennlévő nagyobbacska kő rákkeltő
hatása csak arra sarkall, hogy bátorít-
sak minden kövest a megelőző mű-
tétre.

DR. ARTNER

Mit kérdez a doktor ? 3.
Tisztelt Szerkesztőség!

Alulírott R. S.-né Sátoraljaújhelyen az Erzsébet Kórházban szerzett
élményeimet szeretném másokkal is megosztani, mert az utóbbi
időszakban számos kórházat megjártam, de olyat, ami Dr. Artner
Géza főorvos úr osztályán volt, még nem tapasztaltam.

Szeretném a sebészet dolgozóinak írásban is kifejezni hálámat, mert
úgy érzem, hogy a szavak nem voltak elegendőek.

2013. február 20. napjától 2013. február 28. napjáig feküdtem a
sebészet 6.-os számú kórtermében. A főorvos úr és a kollégái, a
főnővér, a nővérek kedvessége és odafigyelése számomra fél gyó-
gyulást jelentett.

Meglepett a betegek iránti gyakori figyelmük, szakmai elhiva-
tottságuk és segítőkészségük, mert máshol ilyet eddig nem tapasztal-
tam.

Kívánom, hogy értékes munkájukat még hosszú éveken át, erőben és
egészségben végezzék!

TISZTELETTEL: R. S.-NÉ

Olvasói levél



Megalakulás
Sátoraljaújhely és térsége turisztikai

életének szereplői 2008-ban létrehoz-
ták a Sátoraljaújhely Turizmusáért
Egyesületet, mely nevét 2009-ben a
tagok összetételének megváltozása
miatt Sátoraljaújhely - Hegyköz Tu-
rizmusáért Egyesületre változtatta. Az
alapító önkormányzatok, vállalkozá-
sok, civil szervezetek és magánsze-
mélyek hosszú távú, szervezett
együttműködésen alapuló partneri vi-
szonyt létesítettek egymással. Az
együttműködés célja már akkor is a
térség turisztikai életének felvirágoz-
tatása volt.

TDM-mé válás
Turisztikai desztinációs menedzs-

ment (TDM)
Az egyesület tagjainak első közös

megjelenésére 2010-ben került sor a
kassai turisztikai kiállításon, majd a
következő próbatétel szintén ugyan-
abban az évben egy újságírók számá-
ra szervezett tanulmányút megszerve-
zése volt. A feladatok koordinációját,
végrehajtását a Tourinform Zemplén
Iroda vállalta magára.

Az egyesületet 2009-ben ún. TDM
(Turisztikai Desztinációs Menedzs-
ment) Szervezetként regisztrálták.
Hazánkban 2009-ben nyílt először le-
hetőség TDM pályázat beadására. Az
egyesület nem szalasztotta el a kínál-
kozó lehetőséget, így 2010-ben már
támogatási szerződés megkötésére is
sor kerülhetett.

Ezt követően, 2010. augusztus ele-
jétől, a Tourinform Zemplén Iroda
működtetését Sátoraljaújhely Város
Önkormányzatától átvette a TDM
szervezet. A TDM munkaszervezetét
a mindenkori TDM Menedzser és a
Tourinform Iroda munkatársai képe-
zik. Az egyesület csaknem 100 tagja
dönt a fontos kérdésekben, ezáltal
meghatározzák a TDM fejlesztésének
és marketing tevékenységének irány-
vonalát.

Feladatok
A TDM pályázatokhoz kapcsolódó

fejlesztéseknek köszönhetően a
Tourinform alapvető feladatait (adat-
gyűjtést, információszolgáltatást, va-
lamint marketingtevékenység) jóval
magasabb színvonalon tudja ellátni. A
Tourinform Iroda színvonalasabban,
látványosabban fogadhatja látogatóit,
valamint Mikóházán és Füzérkomló-
son is kialakított és felszerelt egy-egy
információs pontot. A TDM-hez csat-
lakozó 7 településen útbaigazító táb-
lák, térképes táblák segítik a turisták
tájékozódását. Saját honlap kialakítá-
sára is sor került, az egyesület új gra-
fikai elemeinek felhasználásával. A
mobil turisztikai kiállítás-elemek
markánsabb arculatot biztosítottak a
turisztikai kiállításokon és vásárokon.
A megjelenéseket szintén TDM pá-
lyázati forrásból készült kiadványok
tették teljessé, melyek a desztináció
látványosságait és szolgáltatásait mu-
tatták be. A TDM tagjai turisztikai to-
vábbképzéseken vehettek részt. A
TDM szolgáltatásait természetesen
csak a tagdíjat fizető egyesületi tagok
vehetik igénybe.

További fejlesztések
Az egyesület 2012 újabb TDM pá-

lyázatot nyert, mellyel kapcsolatban a
támogatási szerződés megkötésére
2012-ben került sor. A pályázati ösz-
szegből a következő két évben továb-
bi fejlesztések valósulhatnak meg:

- Az Alsó-Hegyközben három új
tanösvény kialakítása.

- Az eddigieknél jóval hatékonyabb
marketingtevékenység (tematikus
kommunikációs kampányok, tanul-
mányutak újságíróknak és utazásszer-
vezőknek, kiadványok készítése és tu-
risztikai kiállításokon való megjele-
nés), rendezvényszervezés, turisztikai
szolgáltatók szemléletformálása.

Saját rendezvények
A 2011-es évtől kezdve a TDM

Szervezet új tevékenységként saját
rendezvényeket is szervez: Bacchus
Borbál és sátoraljaújhelyi borkirálynő
választás, Tavaszi borvásár és pince-
mustra az Ungvár - Pincéknél és rend-

szeres pincetúrák a Zsólyomkai- és
Ungvár pincesoron található pincé-
szetekhez. A TDM tagjai is rendeznek
saját rendezvényeket, melyekre kite-
lepülnek az iroda munkatársai, ill. se-
gítenek a szervezésben és lebonyolí-
tásban.

Haladni kell a korral
Más TDM Szervezetekkel együtt-

működve újszerű információs techno-
lógiákat alkalmazunk, mint pl. mobil-
telefonokra letölthető sétaútvonalak
létrehozása.

A felsorolt fejlesztések ugyan na-
gyon fontosak, mégis a szemléletfor-
málás az, ami igazán lényeges. A tu-
risztikai szereplők közösségé formá-

lódása megkezdődött, sokan felismer-
ték az összefogásban lévő korlátlan
lehetőségeket.

És még valami
2012. március 30-án újra megren-

dezésre kerül a Tavaszi borvásár és
pincemustra. A helyszín immár ha-
gyományosan az Ungvár pincesor,
ahol ingyenes programokkal várjuk a
szórakozni vágyókat, vagy éppen a
borkultúra iránt érdeklődő vendége-
ket.

SÁTORALJAÚJHELY - HEGYKÖZ

TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET (SHTE)
www.zempleninfo.hu

(X)
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS ÉS TEMPLOMFELÚJÍTÁS PÁLHÁZÁN

2013 /március/ 5.

2013. március 31.-ig befejeződnek az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0065 azonosítószámú,
"Településrekonstrukció Pálháza árvíz sújtotta területein" című projekt kivitelezési
munkálatai. Ezt követően kerül sor a kivitelezéssel érintett terület műszaki-átadás
átvételi eljárásának megindítására. A projekt zárásának tervezett időpontja 2013. április
30.Pálháza Város Önkormányzata, a Református Egyházközséggel konzorciumban
valósítja meg a település belterületi vízrendezését és a református templom külső
felújítását. A projekt összköltségvetése 89.703.989.-Ft, melyből 85.218.788.-Ft az elny-
ert támogatás összege. A megvalósuló beruházás eredményeként, megvalósul a
csapadékvíz elvezetésének lehetősége egy nagyobb esőzés esetén is, illetve a refor-
mátus templom külső felújítása. Ezzel megújul Pálháza egyik központi helye a templom
környékén ahol térburkolat, füvesítés és pihenő padok teszik kellemessé a pihenést.
Valamint a város képét is hangulatosabbá varázsolja a beruházás során megújuló
terület.

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Pálháza Város Önkormányzata
Cím: 3994 Pálháza, Dózsa György u. 151.
Telefon: +36 (47) 370 - 001,
E-mail: palhaza.hiv@gmail.com
Honlap: www.palhaza.hu

Befejezéséhez közeledik Pálháza Város Önkormányzatának "Településrekonst-
rukció Pálháza árvíz sújtotta területein" című beruházása

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDTEK AZ ÁRVÍZVÉDELMI MUNKÁLATOK A RONYVA PATAK
MENTÉN SÁTORALJAÚJHELYEN

2013 /február /25

Az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-036 programban a "Határ Ronyva árvízvédelmi fejlesztése
Sátoraljaújhelyen" című projekt során a Ronyva magyarországi szakaszon történt meg
a védmű építése. Az elnyert 168.684.375.-Ft forrás segítségével megvalósuló
beruházás elkészült, megtörtént a műszaki átadás és immár védelmet biztosít egy
esetleges újabb rendkívüli csapadékos időszak esetén bekövetkező árhullám esetén az
itt élők számára. A beruházás befejezésének dátuma 2013. február 28. A projekt az
Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 5.
Telefon: +36 (47) 525 - 100,
E-mail: fejlesztes@satoraljaujhely.hu
Honlap: www.satoraljaujhely.hu

A Sátoraljaújhelyben Város Önkormányzata pályázati forrásból elkészítette a
Ronyva partján a meglévő védmű magasítását és javítását.

Egy kormányrendelet értelmében 2013 január elsejétől 4 hónaposnál idő-
sebb kutyák már csak elektronikus transzponderrel (microchip) megjelölve
tarthatók. A rendelet célja az európai elvárásoknak megfelelő, felelős állattar-
tási kultúra kialakítása. A tárca azt várja a rendelettől, hogy csökkenjen a kó-
bor kutyák száma. A microchip segítségével könnyebben visszakereshetők és
felelősségre vonhatók a kitett, bántalmazott ebek tulajdonosai. Legfőbb hasz-
na azonban, hogy segít az elkóborolt kutyáknak a mielőbbi hazajutásban.
Megspórolva ezáltal nekik a hosszadalmas csatangolást, éhezést, a gazdiknak
meg az idegeskedést. A mielőbbi hazajutást elősegítendő a regisztrációkor ér-
demes minél több elérhetőséget megadni (telefonszám, email cím). A későb-
biek során az adatok módosítása már nem kerül újabb költségbe.

Chipleolvasóval minden állatorvos és állatmenhely rendelkezik. A
microchip számát, és a hozzátartozó állat nevét bárki megkeresheti a petvet-
data.hu oldalon. (Ezt a már chipezett állatok tulajdonosainak is érdemes meg-
tenni, és amennyiben állatukat nem találják a rendszerben, a beültető állator-
voshoz kell fordulni, vagy bármely állatorvosnál a regisztrációt meg kell ren-
delni.) A tulajdonos adataihoz adatvédelmi okokból csak állatorvos férhet
hozzá.

Fontos tudni, hogy veszettség elleni védőoltást kizárólag az előzetesen
chippel ellátott eb kaphat. A tavasszal szokásos összevezetett eboltások alkal-
mával viszont a microchip beültetése tilos, tehát azt az oltást megelőzően be
kell ültetni! Annál is inkább, mert lehetséges, hogy az önkormányzatok ekkor
fogják az ebek mikrochippel történt megjelöltségét ellenőrizni!

További információként megjegyzendő, hogy ugyanezen rendelet alapján
az önkormányzatoknak minimum három évente eb-összeírást kell tartaniuk,
tehát ekkor a microchip és a veszettség elleni védőoltások ellenőrzése is meg-
történik!

Kutyatulajdonosok figyelmébe!

Zemplénben a Zemplénért
Sátoraljaújhely - Hegyköz Turizmusáért Egyesület (SHTE)
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�SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖZÉLETI LAPJA
�Főszerkesztő: Ujj Péter �Kiadja: Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

�Felelős kiadó: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
�Szerkesztőség: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.
�Telefon: 30/9987-015 �E-mail: ujjpeter@gmail.com
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Húsvét
Március elején már készen áll a ter-

mészet a megújulásra. Mi is egyre
jobban vágyjuk a fényt, a nap mele-
gét. Természetes igényünk ez a hosz-
szú tél után. Ösztönösen érezzük,
hogy rendezgetni, tisztogatni kell a la-
kásban, a ház körül, a lelkünkben, a
gondolatainkban. A közelgő ünnep
elég időt ad minderre.

Ünnepeink közül a húsvét évezre-
des múltra tekint vissza. Ősi gyökere
az ószövetségi pészah, mellyel a zsi-
dók azt ünnepelték, hogy kikerültek
az egyiptomi rabságból. A magyar
húsvét szó azt jelzi, hogy a hosszú
böjtölés után már szabad húst ma-
gunkhoz venni.

A húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe. Ekkor ünnepeljük
Krisztus feltámadását. Különlegessé-
ge a húsvétnak, hogy mozgó ünnep.
Pontos ideje a tavaszi holdtölte után
következő első vasárnap. Ez legko-
rábban március 22-én, legkésőbb ápri-
lis 25-én lehet.

A keresztény ember számára a hús-
vét nem egyszerűen ünnep, hanem hi-
tének alapja, életének szilárd pontja.
Éppen ezért gondosan felkészül rá,
hogy tiszta szívvel és megújult lélek-
kel tudja befogadni a Megváltót. Eh-
hez nagy segítséget jelent a böjt, a
szertartások. A katolikus egyházban
negyven napig tartó böjtöléssel ké-
szülnek az ünnepre. Ez azt jelenti,
hogy bizonyos napokon megtartóztat-
ják magukat a hústól, tejes, tojásos
ételektől. Nem csak a testükkel böjtöl-
nek, hanem a lelkükkel is. Több ima-
alkalmat keresnek, jócselekedeteket
végeznek, lemondanak szenvedélye-
ikről. Mindezt úgy teszik, hogy ne
lássák rajtuk. Már a böjtben a húsvét
öröme ragyog az arcukon.

A római katolikusok hamvazó szer-
dán szigorú böjttel kezdik a negyven
napot, akkor a tavalyi barka hamujá-
val kenik meg a homlokukat, hogy
emlékezzenek arra: porból lettek, por-
rá lesznek. Ugyancsak szép római ka-
tolikus szertartás a keresztútjárás. Ek-
kor a hívek Jézussal együtt "mennek"
a Kálváriára, és a stációknál felidézik
a nagypénteken történteket. Ez jelzi
azt, hogy a böjt egy negyvennapos za-
rándoklat a keresztjét vivő Krisztus-
sal. Virágvasárnapon- Jézus Jeruzsá-
lemi bevonulásának ünnepén- a római
katolikusok már a kínszenvedést vetí-
tik előre. Ilyenkor éneklik a miséken a
passiót. A nagyhéten szertartásaik
egyre csendesebbek és elmélyülteb-

bek lesznek. Így engednek utat a lélek
megindulásának. Nagypénteken szi-
gorú böjttel emlékeznek meg Jézus
keresztre feszítéséről, kínszenvedésé-
ről és haláláról. Húsvét vigíliáján
megáldják a tüzet és a vizet, s éjféli
szentmisén ünneplik Krisztus feltá-
madását. A római katolikus húsvéti
imádságok segítik a híveket, hogy tel-
jes hittel és teljes elmével éljék át az
ünnepet.

A görögkatolikus egyház különle-
ges liturgikus szabály szerint tölti a
nagyböjtöt. Ebben az időszakban vég-
zik szerdán és pénteken az Előszentel-
tek Liturgiáját. Ez egy esti Istentiszte-
let, melyből kimarad a kenyér és a bor
átváltozatása, mégis részesülhetnek a
végén a hívek az előző vasárnapon át-
változtatott Szent Titkokban.

A böjt első péntekjén koliba áldást
végeznek. A koliba főtt búza és külön-
böző gyümölcsök keveréke, az V. szá-
zadban a szerzetesek eledele volt. A
neve arra az édességre utal, amit ha-
lotti torokon osztottak szét. A koliba
az örök élet édes ízére utal, s azért a
böjt kezdetén adják, hogy megédesít-
se az elkövetkező negyven napos uta-
zást. Különlegesen szép és megható
szertartás még a görögkatolikusoknál
a kínszenvedési akathisztosz, melyet a
nagypénteki sírbatételi vecsernye után
végeznek. A szó azt jelenti, "nem ülve
kell végezni". Az akathisztosz, him-
nusz az Istenszülő Szűz Mária tiszte-
letére. Háromszólamú tercelő dallama
és Krisztus kínszenvedésének ékes
szavú elbeszélése teszi a keleti egyház
költészetének és zenéjének gyöngy-
szemévé. A görögkatolikus szertartá-
sok ünnepélyessége és díszessége
szólítja fel a lelket az Isten előtti lebo-

rulásra.
A katolikus egyházban húsvét va-

sárnapján megszentelik a templomok-
ban a pászkát. Megáldják a kalácsot,
sonkát, túrót és vajat, mert aki abból
részesül, Krisztus testéből részesül.

A református és evangélikus egyház
számára a böjt belső felkészülés az
ünnepre. Minden nap emlékeztetik
magukat zsoltáraikkal a Megfeszített
Úrra, őt követik tetteikkel, életükkel.
Fontos számukra az önvizsgálat, a lel-
ki megtisztulás. Virágvasárnap igazi
ünnepnap a református és evangélikus
híveknek, zsoltáraikkal is a hozsannás
örömöt éneklik. A nagyhét minden
gyülekezetben az úrvacsorához veze-
tő út. A nagycsütörtöki úrvacsora kü-
lönlegessége abban rejlik, hogy Jézus
kérésére, az ő emlékezetére történik.
Az élet kenyeréből részesülnek a gyü-
lekezet tagjai, mely táplálja őket a ké-
sőbbiekben is. Ezen az úrvacsorán
nem a hívek szolgálnak, hanem Jézus
szolgál neki azzal, hogy önmagát adja
oda. A protestánsok különlegesen
szép zsoltárai és imádságai lelkesítik
a gyülekezet tagjait, hogy örvendezve
tapasztalják meg a Feltámadt Krisz-
tust.

A keresztény ember számára a hús-
vét, találkozás a Feltámadottal. Hi-
tünk megújítása, az új ember felölté-
se, kiengesztelődés egymással. Annak
a szeretetnek az ünnepe, ame-
lyet Krisztus iránt érzünk, aki
önmagát adta oda értünk,
hogy üdvösségre jussunk.

A húsvét a magyar népha-
gyományban is kiemelt helyen
áll. Az ünnephez kapcsolódó
népszokások tájegységenként
változnak. Nagycsütörtökön
sok helyen volt szokásban a

pilátusverés, amely egy gonoszűző hi-
edelem. Ekkor a hívek jelképesen
megverték a templompadot vagy egy
fabábut. Zöldcsütörtöknek is nevezték
ezt a napot, ilyenkor spenótot és sós-
kát főztek, hogy jobb legyen a termés.
Nagypénteken gyászoltak és böjtöl-
tek, még kenyeret sem sütöttek, ne-
hogy kővé váljon. Nagyszombaton
volt szokás a féregűzés. A gazdas-

szony körbesöpörte a házat, s közben
ezt mondta: Kígyók, békák távozza-
tok! Húsvét vasárnap sok helyütt áj-
tatos menettel keresték a falusiak az
előzőleg elrejtett Krisztus szobrot. Ezt
nevezték jézuskeresésnek. Más vidé-
ken a férfiak nagy zajt keltve körüljár-
ták a falu határát.

Ma is élő hagyomány a tojásfestés
és a locsolás, melyek termékenység-
varázsló szokások. A húsvéti tojás
szorosan kapcsolódik a keresztény
húsvéthoz, hiszen az életet, a feltáma-
dó Krisztust jelképezi. Díszítése, fes-
tése azonban nem a keresztény hittel
kapcsolatos. Szerelmi ajándék, termé-
kenységvarázslás áll a háttérben. Kar-
colják, írókázzák, batikolják, hímezik.
Minden tájegységnek megvan a maga
motívumvilága. Azt, hogy még ma is
él ez a hagyomány, annak köszönhető,
hogy a húsvéti tojás is szen-
telménynek számít, a pászkás kosár
része, ezért nagy becsben tartják.

A locsolkodás is ősi rítus. A legé-
nyek kora reggeltől járták a falut és az
eladósorban lévő lányokat kútvízzel
öntözték. Akit meglocsolnak, abból
később asszony lesz, mondták, s bő
gyermekáldás éri. Egyébként ennek a
szokásnak is van keresztény gyökere,
miszerint a Jézus feltámadását hirdető
Jeruzsálemi asszonyokat vízzel lo-
csolták, hogy elhallgassanak.

Ma már illatos vízzel öntöz-
ködnek a fiúk, férfiak, s verset
is mondanak hozzá:

Mély gyászba öltözött az egész
természet,
midőn Krisztus Urunk kereszt-
fán szenvedett.
Sírt akkor az ég, s föld, sírtak
az angyalok,
sírtak mindenféle teremtett ál-

latok.
De harmadnapra kinyílt a sír szája,
s kiszállott belőle életünk Királya.
Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltá-
madás,
hogy lesz a lelkünknek örök vigaszta-
lás.

Szívemből kívánom!
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