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2017. július 2-án Magyarországra látogatott Ian Riseley,
a Rotary Világelnöke és felesége Juliet. A Világelnök a Szentendrei Skanzenben a magyar
Rotary Clubok képviselőivel fát
ültetett; a Szegedi Gyermekklinikán a „Gift of Life” „Ajándékozz életet!” program keretében megmentett gyermekekkel
és orvosaikkal találkozott. Szentesen a Magyar Rotary Családi Konferenciáján megismerkedett az Ifjúsági Klubok és a
Rotary Hölgy Klubok programjaival. Ezt követően Áder János köztársasági elnökkel tárgyalt. Ian Riseley az ausztráliai Sandringham Rotary Club tagja, akit kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért a 2017/18-as évre
Világelnöknek választottak. A jótékonysági közösség frissen beiktatott vezetője első hivatalos útján érkezett hazánkba. A programsorozat első állomása a Szentendrei Skanzen volt, ahol a Rotary következő évi világméretű faültetési programja elindult. A Világelnök az első fát Mészáros Zoltánnal, a magyarországi Rotary mozgalom most hivatalba lépő Kormányzójával ültette el. Őket követte az 53 magyarországi Rotary
Klub képviselője, így a Sátoraljaújhelyi Rotary Club lelkes Csapata
is. A program lényege, hogy a világ 1 millió 200 ezer Rotarystája

VILÁGELNÖKI FAÜLTETÉS

a következő egy évben szintén elültet legalább egy-egy fát. A jövő
és jelen találkozása jegyében Ian
Riseley Világelnök és Mészáros
Zoltán Kormányzó az első elültetett facsemete árnyékában egy időkapszulát helyezett el a magyar
Rotary Klubok az utókor számára
írt üzeneteivel. Ez egy Rotary Emlékhely alapját is szolgálja, melyet
októberben az újabb 1500 fa elültetésekor fognak felavatni. Másnap
a Szegedi Gyermekklinikán folytatódott a program, ahol a delegáció
a sajtó jelenlétében találkozott egy
25 éve életmentő műtéten átesett,
most teljesen egészséges fiatalemberrel, karonülő gyermekekkel és
csecsemőkkel. Ők mindannyian a
Rotary „Gift of Life” programjának köszönhetik életüket, azzal a
80 fiatalemberrel együtt, akiket az
elmúlt 20 évben a magyarországi
Rotary támogatása mentett meg.
A program lehetőséget nyújt arra,
hogy határon túli gyermekek életét
megmentsék, és a műtét után teljes
életet élhessenek. A Szegedi Gyermekklinika orvosainak felkészültsége és technikai felszereltsége
biztosítja, hogy azon országokból
ahol ez nem áll rendelkezésre az
ott született gyermekeken életmentő műtéteket hajtsanak végre. Ian
Riseley világelnök szerint csodálatos az orvosok által végrehajtott
munka, s egyben fontos a Rotary
klubok szerepe a „Gift of Life”

VIHAR UTÁN
A csapadéktérképek alapján július
24-én estétől július 25-ig több mint
32 milliméter csapadék esett Sátoraljaújhelyen. Az ország más területein volt ettől több eső, de a várost
hétfőn este alig másfél óra alatt
árasztotta el a víz, és mindehhez
nagy szél és vihar is társult. A trópusihoz hasonló vihar a Kazinczy
utcán és a hozzá közelebb eső területeken fákat csavart ki tövestől
és több házat a kidőlt fák rongáltak meg. A hirtelen lezúduló csapadék több garázsba, pincébe is beszivárgott, ismét járhatatlan lett a
felsőberecki felé vezető aluljáró. A
munkálatokat már este megkezdték a katasztrófavédelem szakemberei, akik több tucat riasztást kaptak. Nem csak a tűzoltók lettek tevékeny részesei az esőzésnek, de a
Károlyi lakótelepen élők is. A társasház pincéibe, és a lépcsőházba
is beszivárgott a víz. Sajnos nem
csak melléképületeket rongált meg
a vihar. Széles Sándorné a Zemplén Televíziónak nyilatkozva mutatta meg házát, melyet szinte lakhatatlanná tett egy
kidőlt fa. Házának
teteje teljesen megrongálódott,
néhány nappal a vihar
után sikerült csak
leválasztani az öreg
hársfát róla. Az
életveszélyes helyeket a katasztró-

KÖRKÉP

favédelem másnap végig járta, az
önkormányzat kora reggeltől megkezdte a helyreállítási munkálatokat. Tetőlécet, fóliát ajánlottak fel
a megrongálódott házak tulajdonosainak. Bár önkormányzati épületekben nem esett kár, a helyreállítási munkálatok költségeire vis
maior keretre pályáznak. A fakidőlések miatt a következő hetekben
újra megvizsgálják a Kazinczy utcai fák állapotát, mert a legveszélyesebb, idős fák kivágásával szeretnék megelőzni a hasonló bajokat. A Károlyi lakótelep csapadékvíz problémái a július 26-ai rendkívüli testületi ülésen is szóba került.
A város polgármestere felkérte a
Városellátó Szervezet, a Zempléni Vízmű Kft és az önkormányzat
szakembereit állítsanak fel megoldási javaslatokat a nagymennyiségű csapadék elvezetésének problémájára. A végleges megoldást a
közelmúltban beadott csapadékvíz
elvezetési pályázat megvalósítása
jelenti majd.

programban. A második nap Szentesen folytatódott, ahol a Város
szívében fiatalok sokasága fogadta a Világelnöki párt. A Megyeháza konferenciatermében népes közönség gyűlt össze, bemutatkoztak
a magyar Rotaract (huszonévesek),
InterAct (tizenévesek), EarlyAct
(legfiatalabbak Klubja) és az Inner
Wheel, a Hölgy partner klubok.
Délután Ian Riseley és Mészáros
Zoltán a Sándor-palotában megbeszélést folytatott Áder János Köztársasági Elnökkel. A megbeszélés
fő témája a környezetvédelem volt.
A Köztársasági Elnök a Világelnök
és a magyarországi Kormányzó figyelmébe ajánlotta az új magyarországi megoldások világméretű
kiterjesztését, illetve propagálását
a Rotary világszervezetén keresztül. A felek az együttműködés ki-

terjesztésében és folytatásában állapodtak meg. A megbeszélést követően a két vezető az MTVA stúdiójában élő adás keretében ismertette a Rotary programjait, a magyarországi jószolgálati tevékenységét. A két napos rendezvénysorozaton több mint 600 Rotarysta
és partner klub tagja, valamint 14
ország képviselője vett részt. Ian
Riseley a látogatás végén elismerését fejezte ki a Magyarországon folyó humanitárius munkáért, lenyűgözte a kedves fogadtatás és az őt
körülvevő fiatalos energia, a számtalan nemes program. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy tehetségükhöz mérten változtassanak a világon. „ROTARY: MAKING A
DIFFERENCE!”
Ogár Zoltán
sajtófelelős RCS

GYERMEKKÖRZET VÁLTOZÁSOK

A IV. számú gyermekkörzet háziorvosa Dr. Tóth Dezső nyugdíjba vonul. A háziorvos 30 éve gyógyítja, ápolja a sátoraljaújhelyi
gyermekeket. Augusztus 31-ig látja még el munkáját, azt követően
az önkormányzatnak meg kell oldani az ellátási területéhez tartozó
gyerekek ellátását. Az orvos pótlását még júniusban tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság és
a testület tagjai. A tervek szerint a
városban dolgozó három gyermekorvos: Dr. Hegedűs Jolán, Dr. Karika Margit és Dr. Varga Szilágyi
Zita veszi át azt a közel 600 ellátottat, akik eddig Dr. Tóth Dezső
praxisához tartoztak. A nyugdíjba vonuló orvoshoz több mint 300
nem a körzetében élő gyermek is
tartozott. Az ő szüleinek és a szabad orvosválasztás jegyében má-

soknak is van lehetősége a három
másik orvos közül választani. Más
esetben az önkormányzatok által
felosztott formában, utcák alapján kerülnek át a gyerekek a három gyermekorvoshoz. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátó körzetek kialakításának alapvető követelménye,
hogy megvalósuljon az Eütv. 88.
§-a szerint a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosított,
a beteg választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes
kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől független folyamatos egészségügyi ellátás. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szempontrendszerek
meghatározásával segíti az önkormányzatok az egészségügyi alapellátást kialakítását.

