
Az oktatási és kulturális miniszter
Arany Katedra Emlékplakettet ado-
mányozott Gyõrik Ferencnek (fotón-
kon). A szerencsi Bolyai iskola nyu-
galmazott matematika–fizika–peda-
gógia szakos tanára február 5-én ko-
rábbi munkahelyén egykori kollégái
elõtt vette át a több évtizedes szakmai
és közéleti tevékenységéért megítélt ki-
tüntetést.

Az iskolában megtartott ünnepi ese-
ményen Maczkóné Matlák Julianna
igazgató ismertette Gyõrik Ferenc szak-
mai pályafutását, amelynek elsõ állo-
mása a taktaszadai általános iskola volt.
A pedagógus 1990-ben került a Bo-
lyaiba, ahol tevékeny szerepelt vállalt
a komplex tehetség- és személyiség-
fejlesztés bevezetésében. Az elmúlt ti-
zenhét esztendõben eredményesen ké-
szítette fel tanítványait a különbözõ
szaktárgyi versenyekre. A természettu-
dományi mûhely vezetõjeként tíz esz-
tendeje szervezi a simai természet-, kör-
nyezet- és egészségvédelmi szaktá-
bort, amelynek tartalmas programja nép-
szerû a diákok körében. A szakminiszter
nevében Rónavölgyi Endréné polgár-
mester adta át az Arany Katedra Em-
lékplakettet Gyõrik Ferencnek, elis-
meréssel szólva arról a tartalmas mun-
káról, amit a nyugdíjas pedagógus a ta-
nítványok, az iskola és a város érde-
kében végzett. A tantestület nevében
az intézmény igazgatóhelyettesei, majd
a szülõi munkaközösség vezetõi és a
kollégák is köszöntötték a kitüntetett ta-
nárt.

– A pedagógusi pályafutásom során
az volt az ars poeticám, hogy tisztelni
és szeretni kell a gyerekeket – emelte
ki lapunk érdeklõdésére az ünnepelt.
– Aki ugyanis így viszonyul a diákok-
hoz, az maga is joggal várhatja a vi-

szonzást. A munkám során mindig azt
tapasztaltam, hogy a fiatalok elfogad-
nak, szívesen fordulnak hozzám és érez-
tem az érdeklõdésüket a matematika-,
fizika- és kémiaórákon, vagy éppen a
közös nyári simai táborozásokon. Büsz-
ke vagyok arra, hogy egyik elindítója
lehettem a szervezett tehetséggondo-
zásnak Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, hiszen az én közremûködé-
semmel kezdõdött a közös munka a
Debreceni Egyetem szakembereivel. Az
elmúlt idõszakban a program kitelje-
sedett és különbözõ mûhelyek mû-
ködnek Szerencs mellett Kazincbarci-
kától Tiszaújvárosig és Sátoraljaúj-
helytõl egészen Mezõcsátig. 

– Az elmúlt évtizedekben végzett
szakmai munkám legnagyobb sikeré-
nek azt tartom, hogy tanítványaim kö-
zül sokan szerepeltek eredményesen a
szaktárgyi versenyeken – emelte ki ér-
deklõdésünkre Gyõrik Ferenc. Külö-
nösen a kémiából elért sikerekre vagyok
büszke, mert a tantárgy valójában nem
tartozott a szakterületeim közé. Ennek
ellenére két-három diákom minden
esztendõben olyan teljesítményt nyúj-
tott, hogy a más településen dolgozó
kollégák nem akarták elhinni, hogy ne-
kem nincs kémia szakos tanári diplo-
mám. 

– Mindig szerettem a gyerekek kö-
zött lenni – folytatta elcsukló hangon
a pedagógus – a feleségem elveszté-
se óta azonban különösen sok feladatot
vállaltam magamra. Az otthoni négy
fal közül valójában a munkába me-
nekültem. Most azonban az iskolában
már csak néhány órám maradt, de
hosszabb távon már erre sem számít-
hatok. A Budapesten élõ lányom hét-
hónapos terhes, így rövidesen meg-
születik az elsõ unokám. Úgy gondo-
lom, hogy nekik igyekszek majd se-
gíteni. Ugyanakkor továbbra is ellátom
a Szerencsi Tehetségekért Alapítvány
kuratóriumában az elnöki teendõket
és az Egészséges Városok Szerencsi
Szervezetének koordinátoraként a jö-
võben is aktív részese szeretnék len-
ni a település közéletének.

Á. A.

Az elmúlt év végén a helyi intéz-
mények átvilágításával megkezdõ-
dött az önkormányzat által fenntar-
tott óvodák és iskolák struktúrájának
áttekintése. A szakértõi anyag alap-
ján született meg az alternatívát tar-
talmazó javaslat. Ezek között a lényegi
különbség abban volt, hogy az elsõ-
nél a bölcsõde és az óvodák külön
egységet alkottak volna, míg a második
esetben az általános iskolákkal közös
igazgatás alá kerülésüket javasolta az
elõterjesztõ. A testület ez utóbbi mel-
lett tette le a voksát. A döntés elõké-
szítése során számos érv hangzott el
a változtatás szükségessége mellett: a
folyamatosan csökkenõ gyereklét-
szám és a pedagógusok kötelezõ óra-
számának emelkedése, a finanszíro-
zás rendszerének változása, a városi
szintû hatékonyabb feladatellátás mel-
lett jelentõs érvként jelentkezett az a
most nagyobb áldozatok nélkül je-
lentkezõ megtakarítás, amivel a jö-
võben évi százmillió forinttal csök-

kenthetõ a város költségvetésének
mûködési forráshiánya.    

A város polgármestere úgy véli: a
megváltozott körülményekhez az ok-
tatás helyi rendszerét is hozzá kell iga-
zítani. Az iskola elsõsorban a gyere-
kekrõl szól, akiknek pedig észre sem
szabad venniük a változást, hiszen ne-

kik a megszokott környezetben, tel-
jes körû szolgáltatást biztosít az új szer-
vezet. Továbbra is megmarad többek
között a kéttannyelvû oktatás, a te-
hetséggondozás, valamint a mûvészeti
képzés és a zenetanulás feltételei is
biztosítottak lesznek a településen. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Az idén nyártól új szervezeti
rendben mûködnek tovább a sze-
rencsi oktatási és nevelési intéz-
mények. A képviselõ-testület dön-
tése alapján július 1-jétõl külön
egységet alkotnak majd a böl-
csõde, az óvodák, az általános is-
kolák és a mûvészeti képzés, va-
lamint a gimnázium, a kollégium
és a nevelési tanácsadó. A vál-
toztatástól a gyerekeknek eddig
nyújtott szolgáltatások megõrzé-
se mellett költséghatékonyabb
mûködést vár az önkormányzat.   

ÁTSZERVEZÉS ELÕTT 
AZ ÓVODÁK ÉS AZ ISKOLÁK 

A Szerencsi Ipari Park területére
tervezett szalmatüzelésû erõmû lé-
tesítésérõl tartott közmeghallgatást
február 12-én a Rákóczi-vár lovag-
termében az Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség. A hat és
fél hektáron tervezett 35,4 milliárd
forint értékû beruházás ezzel az
eseménnyel a megvalósításban egy
újabb, jelentõs szakaszhoz érkezett. 

A fórumot azért tûzték ki, mert a
BHD Hõerõmû Kft. az elmúlt év ok-
tóberében benyújtotta a hatósághoz
a környezeti hatásvizsgálati és egy-
séges környezethasználati engedé-
lyezési dokumentációt. Az ügyben az
érintett szakhatóságok a hozzájáru-
lásaikat, elõírásaikat megadták, ame-
lyek tartalmát a felügyelõség mun-
katársa a közmeghallgatáson ismer-
tette. Az erõmûben alkalmazásra
kerülõ technológiáról, a létesítmény
mûszaki paramétereirõl és a refe-
renciákról a beruházást elõkészítõ tár-

saság szakemberei szóltak. Hujber
Ottó, a projektet elõkészítõ cég ügy-
vezetõ igazgatója ismertette: az Eu-
rópai Unió irányelvei alapján 2010-
re az összes energiafelhasználásból
a megújuló energia mai 6 százalé-
kos arányát 12 százalékra kell nö-
velni. A villamos energia esetében
22,1 százalékra szükséges emelni ezt
a mutatót. Magyarországon ez utób-

bi esetében 3,6 százalékot céloz meg,
azonban ez még továbbra is a 25
uniós tagállam között a legalacso-
nyabb érték. Az ügyvezetõ igazgató
hazánk biomassza-potenciáljáról
szólva kiemelte, hogy gabonaszal-
mából évente 4,0-4,5 millió tonna
keletkezik, amibõl az állattartás és az
ipar 1,6-1,7 millió tonnát hasznosít.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A látványterv már elkészült.

KÖZMEGHALLGATÁS 
A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛRÕL

TISZTELNI ÉS SZERETNI 
KELL A GYEREKEKET!



A városban és a környezõ települé-
seken élõk közül többen vannak, akik
tömegközlekedési eszközökkel jutnak
el munkahelyeikre, iskolákba. A buszok
és vonatok indulási, érkezési idõ-
pontja olykor eltérhet a menetren-
dektõl, az utasok pedig bosszankod-
nak, ha a késések miatt nem érik el idõ-
ben úti céljukat. A közelmúltban több
helybéli és környéken élõ panasz ju-
tott el szerkesztõségünkhöz. 

Mint azt egyik olvasónk jelezte, Mis-
kolcról délután 17 óra 13 perckor Sze-
rencsre érkezik egy szerelvény, ám a
Prügy, illetve Ond felé induló autó-
buszok indulásáig az átszállásra mind-
össze kettõ perce van az utasoknak, akik
a vonat esetleges késésekor a közúti já-
ratnak már csak hûlt helyét találják.

Megkerestük a Borsod Volán encsi
kirendeltségét, ahol Varga János rész-

legvezetõ arról tájékoztatott, hogy a
rendszeres vonatkésések miatt a kö-
zelmúltban rendelkezés született a tár-
saságnál arról, hogy az autóbuszvezetõk
az említett szerelvény beérkezéséig, de
legfeljebb 17 óra 30 percig kötelesek
várakozni az utasokra. Az intézkedés
megnyugtatónak tûnik, reményeink
szerint mindenki megelégedésére szol-
gál majd a jövõben. 

A Borsod Volán válaszlevelében azt
is kiemelte, hogy a MÁV által az el-
múlt év decemberében bevezetett,
úgynevezett ütemes menetrendhez a
Volán lehetõségeihez mérten alkal-
mazkodik. Azokban az idõszakokban,
mikor elsõsorban a vonatokat szeret-
nék elérni az emberek, igyekeznek en-
nek eleget tenni, azonban vannak
olyan járataik, amelyek a szerencsi
munkahelyek, tanintézetek rendjéhez
alkalmazkodnak. Mint megtudtuk, a tár-
saság nem tervez a jövõben menetrend-
változást, de amennyiben reális igény
merül fel a módosításra, azt igyekez-
nek majd figyelembe venni.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A maradék 2,4-2,8 millió tonna ga-

bonaszalma jelentõs része energia-
termelésre fordítható, és évente 28-
34 PJ energia állítható elõ belõle. Az
állattenyésztés visszaesése miatt csök-
kent az almozásra való felhasználás,
ezért a gazdáknak gondot jelent a
szalma elhelyezése. A legnagyobb tö-
megben jelentkezõ mezõgazdasági
melléktermék Magyarországon az
évi 8-10 millió tonna kukoricaszár.
Ebbõl 4-5 millió tonna hasznosítha-
tó energetikai céllal, amely 48-60
PJ/év energiát lenne képes szolgáltatni.
A számítások alapján minimálisan
egymillió hektáron termelhetõ ener-
giafû. Hujber Ottó a szalmatüzelés
elõnyei között említette, hogy a bio-
masszából elõállított villamos ener-
gia termelése során a károsanyag-ki-
bocsátás kedvezõbb, mert a techno-
lógia széndioxid-semleges. A talajba
visszajuttatott hamu és pernye csök-
kenti a gabonák és energianövények

fajlagos energiafelhasználását, mér-
sékelhetô az import és növelhetõ a
termésátlag. A Szerencsen építendõ
erõmû két 25 megawattos kazánból
és egy 50 megawattos turbó-gép-
csoportból áll. A fõbb létesítmények
között szalmatároló épületek, ka-
zánház, gépház, vízelõkészítõ, füst-
gáz-tisztító, kémény, irodák és mû-
helyek találhatók. A tüzelõanyagok
között gabonaszalma, kukoricaszár és
energiafû szerepel, amibõl 270 ezer
tonna éves felhasználást terveznek.
A technológiával feldolgozható a
borvidéken keletkezett venyige aprí-
tott formában, de alkalmatlan kü-
lönbözõ kommunális és más növé-
nyi hulladékok elégetésére. A beru-
házás értéke mintegy 35,4 milliárd fo-
rint. Az üzemeltetésre 3,4 milliárd fo-
rintot fordítanak, a dolgozók bére 2,6
milliárd forint körül alakul, míg  9 mil-
liárd forintos éves árbevétellel kal-
kulálnak. Az üzemeltetésében száz
fõvel számolnak, míg harmincan a lo-

gisztikában dolgoznának. Továbbá
több száz mezõgazdasági termelõ
kapcsolódhat közvetett módon be-
szállítóként az erõmûhöz. 

A lakosság részérõl megfogalmazott
kérdések és észrevételek között fel-
vetõdött az alapanyag közúti szállí-
tásával növekvõ forgalom. A tervek
szerint 48 telephelyrõl három irány-
ból, naponta 50 kamionnal érkeznek
majd a szalmabálák az erõmûbe. Es-
te nyolc és reggel hat óra között, va-
lamint hétvégén a beszállítás szüne-
tel. A megbeszélésen az is kiderült,
hogy melléktermék-tároló nem épül
majd Szerencsen. A korszerû és biz-
tonságos technológiának és beren-
dezéseknek köszönhetõen a füst-
gázkibocsátás pedig a megengedett
határérték alatt marad, így biztosít-
ható a városban a kiváló levegõmi-
nõség. A legközelebbi lakott telepü-
lésrészen, a Fecskésen élõknek sem
kell tartaniuk semmilyen zaj- vagy ép-
pen az erõmûbõl származó kelle-
metlen szaghatástól. Erdõsávot is te-
lepítenek a létesítmény köré, bár en-
nek környezetvédelmi szempontból
a 40-50 méteres kémény miatt nincs
különösebb szerepe. Az építkezéshez
alvállalkozóként helyi cégeket is sze-
retnének bevonni, az erõmû me-
nedzsmentjét és dolgozóit pedig Sze-
rencsrõl és a környék településeirõl
kívánják toborozni. A megvalósítás-
ban a következõ lépés a pénzügyi zá-
rás után az építési engedély beszer-
zése és a fõvállalkozói szerzõdés meg-
kötése, majd az idei év áprilisában
kezdõdhet a területen a munka. A ter-
vek szerint Magyarország elsõ szal-
matüzelésû erõmûvében 2009. szep-
tember 1-jén indul majd a próbaü-
zem. S. L.

A szerencsi közmeghallgatás résztvevõi érdeklôdéssel hallgatták a
tájékoztatót.

A kórokozóknak kedvezõ enyhe té-
li idõjárás ellenére idén a szokásos-
nál késõbb jelentkeztek hazánkban
a tömeges influenzagyanús megbe-
tegedések. Az ország több részén is
izolálták az „A” típusú vírus jelen-
létét, amit Borsod-Abaúj-Zemplén-
ben nem mutatott ki az egészségügyi
hatóság. A megyében járványról
nem beszéltek a szakemberek, de az
orvosi rendelõkben jelentõsen nõtt
a jellegzetes tünetekkel várakozó be-
tegek száma. 

Az év ötödik hetében több mint fél-
ezer influenzaszerû megbetegedést re-
gisztrált Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-Ma-
gyarországi Regionális Intézete. Eb-
ben az idõszakban különösen a gye-
rekek körében vált gyakorivá a hir-
telen magas lázzal, gyengeséggel, kö-
högéssel, valamint esetenként hasi pa-
naszokkal járó kór, ami elsõsorban

a fiatalabb korosz-
tályokat veszé-
lyeztette, de sok
felnõttet is ágynak
döntött. A figyelõ-
szolgálatban részt-
vevõ gyermek- és
háziorvosok, vala-
mint a kijelölt iskolák jelentései alap-
ján Szerencsen és térségében is meg-
többszörözõdött a hasonló esetek szá-
ma. Borbély Zsuzsanna megbízott tér-
ségi tiszti fõorvos (fotónkon) arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a helyi
egészségügyi hatóság az elmúlt he-
tekben mûködtette a figyelõszolgá-
latot, vagyis kijelölt háziorvosi és há-
zi gyermekorvosi praxisok rendsze-
resen jelentették az influenzaszerû
megbetegedések elõfordulását. Emel-
lett néhány oktatási intézmény hi-
ányzási adatait is regisztrálták. Ez alap-
ján az év negyedik és ötödik heté-
ben jelentõs volt a tipikus tünetû ese-
tek halmozódása. Ez azonban nem

érte el azt a szintet, ami alapul szol-
gált volna a minden háziorvos és ok-
tatási-nevelési intézmény bevonásá-
val járó úgynevezett jelentõszolgálat
elrendelésére. 

Lapunk körkérdést intézett a sze-
rencsi iskolákhoz és óvodákhoz,
amelybõl kiderült, hogy február el-
sõ hetében tetõzött a hiányzások szá-
ma, ami átlagosan a gyereklétszám
egyharmadát érintette. A kór a pe-
dagógusokat sem kímélte, olykor
gondot jelentett a helyettesítés meg-
oldása. Az I-es számú szerencsi há-
ziorvosi körzetben is az influenza-
szerû tünetek számának emelkedé-
sét tapasztalták – de mint azt Sütõ
Szilveszter doktortól megtudtuk – a
forgalomnövekedés alig haladta meg
a tíz százalékot. Bobkó Géza házi
gyermekorvos a fiatal korosztály kö-
rében járványszerû esethalmozódást
tapasztalt február elsõ hetében, ami-
nek eredményeként a naponta átla-
gosan ellátott beteg gyerekek száma
50-60-ról 80-90-re emelkedett.  

A hónap közepére az oktatási és
nevelési intézményekben visszaesett
a hiányzók száma és az orvosi ren-
delõket is kevesebben keresték fel,
mint az elõzõ hetekben. Úgy tûnik,
az igazi járvány ez alkalommal el-
kerülte térségünket. A megbetegedé-
sek megelôzése érdekében azonban
érdemes odafigyelni az egészséges
életmódra, mert általános tapasztalat,
hogy a rendszeresen sportolók és vi-
tamindús táplálékot fogyasztók ne-
hezebben fertõzõdnek meg a vírus-
sal és ha ez mégis megtörténik, az át-
lagosnál hamarabb gyógyulnak ki a
betegségbõl. 

Á. A.

LÁZ, GYENGESÉG, KÖHÖGÉS HATTYÚK TAVA 
ÉS AFRIKAI TÁNCOSOK

Az idõsek otthona dolgozói parádés tánccal köszöntötték a farsan-
got. 

Tizenöt alapító tag részvételével
február 11-én megalakult a Bocskai Ist-
ván Szerencsi Amatõr Csillagászati
Egyesület. A civil szervezet fõ céljai
között szerepel, hogy a tudományág
iránt felkeltsék az emberek – fõleg a
fiatalok – érdeklõdését. Emellett fon-
tosnak tartják a környezetszennyezés
egyik fajtájának, az úgynevezett fény-
szennyezés káros hatásainak minél szé-
lesebb körben történõ megismerteté-
sét. Az amatõr csillagászok a jövõben

konferenciák, ismeretterjesztõ elõa-
dások szervezését is vállalják.

Terveik között szerepel, hogy a jö-
võben vásárolnak egy 130 x 900
mm-es Newton-távcsövet, majd ezt kö-
vetõen havonta rendeznek nyílt napot,
ahol a kíváncsiaknak lehetõsége lesz
megcsodálni az égi jelenségeket. A
Bocskai István Szerencsi Amatõr Csil-
lagászati Egyesület tevékenységeirõl,
programjaikról a jövõben lapunk ha-
sábjain is beszámolunk. 

Sorrendben a har-
minchatodik Zemplé-
ni ultiversenyt ren-
dezte meg február 10-
én a szerencsi Vén
diófa Sörözõ. Az
évente több alkalom-
mal visszatérõ ese-
ményre most tizenkét
településrõl összesen
huszonketten nevez-
tek. A gyõzelmet ez
alkalommal a bükk-
szentkereszti Kovács
Béla szerezte meg a
baktalórántházi Kiss Attila és a me-
zõzombori Deák László elõtt. Ken-
di Péter Ondról negyedik lett. Vala-
mennyien pénzjutalomban része-
sültek. A jó hangulatú kártyázással
eltöltött délelõtt a vendéglátóhely ál-

tal elkészített babgulyás elfogyasz-
tásával zárult. A következõ ultiver-
seny március 10-én 9 órától lesz a
sörözõben. 

KÖZMEGHALLGATÁS 
A SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛRÕL

Önök kérték címmel rendezett vi-
dám farsangi mulatságot február
15-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat Szerencsi Idõ-
sek Otthona.

A program résztvevõit és a meghí-
vott vendégeket Kovács Istvánné üd-
vözölte. Az intézményvezetõ köszö-
netet mondott mindazoknak, akik sza-
badidejükben jelmezeket és szóra-
koztató mûsorszámokat készítettek er-
re az alkalomra. A köszöntõ után He-
ves János alpolgármester a város ön-
kormányzata nevében nyitotta meg

a rendezvényt. A dolgozók és lakók
egyaránt nagy izgalommal készültek
erre a délutánra. Sikert arattak a ka-
kaóval „díszített” afrikai táncosok. A
versek, a neves elõadókat idézõ pro-
dukciók és a közönség között látha-
tó önfeledten nevetõ arcok mutatták,
hogy az idõs embereknek is nagy
szükségük van a hétköznapok utáni
kikapcsolódásra. Ugyancsak vas-
tapssal köszöntötte a közönség a
Hattyúk tava paródiát és az intézmény
dolgozóinak jelmezes táncát.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

ULTIVERSENY A VÉN DIÓFÁBAN

A parti ezúttal is jó hangulatban telt. 

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria/

A BUSZOK JÖNNEK ÉS MENNEK…

SZERENCSI CSILLAGÁSZOK



Az építõipari ellenõrzések során a
megállapított adókülönbözetek zömét
a fiktív számlák nehezen felderíthetõ
sokasága adja – derül ki az APEH tá-
jékoztatásából.

A valótlan tartalmú dokumentumokra
a be nem jelentett alkalmazottaknak ki-
fizetett bér és egyéb felmerülõ költsé-
gek eltüntetéséhez van szükség, mivel
az érintett vállalkozás legtöbbször nem

rendelkezik dolgozókkal és a munka el-
végzéséhez szükséges eszközökkel.
Ezekben az esetekben a fiktív számlá-
kat felhasználók nemcsak jogtalanul pró-
bálnak áfát levonni, hanem a kifizetett
bér járulékait sem fizetik meg. Az épí-
tõipari tevékenységet végzõk ellenõr-
zésekor a fiktív számlákon túl a leg-
gyakrabban elõforduló probléma az,
hogy a fõvállalkozó építõipari cég az
elvállalt munkákhoz az alvállalkozók
olyan rétegét veszi igénybe, akik a leg-
több esetben elérhetetlenek. Egy tör-
vényváltozásnak köszönhetõen az adó-
hatóság szeptember 15-étõl már fel-
függesztheti azoknak az adószámát,
amelyektõl két egymást követõ alka-
lommal érkezik vissza hivatalos irat „a
címzett ismeretlen” jelzéssel. Ez a sza-
bályozás megakadályozza, hogy az adó-

zó olyan vállalkozások által kibocsá-
tott számlák után vonjon le áfát, akiket
nem lehet hivatalos úton székhelyükön
elérni. Sajnos ezzel a lehetõséggel csak
a jogerõsen felfüggesztett cégek eseté-
ben lehet élni, visszamenõleges hatály
nélkül.

Gyakori, hogy egy többszereplõs,
többlépcsõs, bonyolult alvállalkozói
rendszernél, már a generálkivitelezõ-
nél megállapítható, hogy az általa ki-
bocsátott számla mögött sincs valós
gazdasági esemény és az áfafizetési kö-
telezettség eltüntetésére õ is számla-
befogadóvá válik, és ez így megy to-
vább. A manipuláció végén a forgal-
mi adót senki nem fizeti meg. Termé-
szetesen az ilyen eseteket feltárva az
APEH nemcsak büntet, hanem a bün-
tetõ feljelentést is tesz. 

A Szerencsi Városüzemeltetõ Kht.
pályázatot hirdet Szerencs, Ondi út
10/A szám alatti megüresedõ bérla-
kás hasznosítására. A háromszintes
„A” épületben lévõ, második eme-
leti, 86,5 négyzetméteres, kétszobás,
nappalis és étkezõs, összkomfortos,
egyedi gázfûtésû lakás havi lakbére
45 326 forint. Az ingatlanhoz a föld-
szinten lévõ hat négyzetméteres tá-
roló tartozik. Pályázati határidõ:
március 5., 12 óra. A versenytárgyalás

idõpontja és helye: március 9., 8 óra,
Szerencsi Városüzemeltetõ Kht. iro-
daépülete (Szerencs, Eperjes út 6.).
A bérleti jogviszony kezdõ idõpont-
ja: 2007. március 16. A lakás jelen-
leg lakott, a bérbeadóval egyeztetett
idõpontban megtekinthetõ. A pá-
lyázati csomag átvehetõ és felvilá-
gosítás kérhetõ a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatánál (Szerencs,
Rákóczi út 89.), vagy a Szerencsi Vá-
rosüzemeltetõ Kht.-nél.

Különleges kongresszusi napot tar-
tanak Jehova Tanúi március 3–4-én
9.50 órától Szerencsen a városi

sportcsarnokban. A szombati és va-
sárnapi program jeligéje: „Szenteld
magad a szónak”.

A szervezõk kérik, hogy a részt-
vevõk vigyék magukkal a saját Bib-
liájukat, hogy meggyõzõdhessenek
az információk hitelességérõl. Idõben
történõ érkezésre kérik az érdeklõ-
dõket, hogy ne maradjanak le a kez-
dõ énekrõl és imáról. A belépés díj-
talan, perselyezés nincs, mint egyet-
len összejövetelünkön sem. 

Jehova Tanúi 
hírszolgálat
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A SZERENCSRE TERVEZETT 
SZALMATÜZELÉSÛ ERÕMÛRÕL?

Bíró István:
– Természetesen egyetértek a beruházással és örü-
lök annak, hogy egyrészt új munkahelyeket fog te-
remteni, másrészt az iparûzési adóból az önkor-
mányzatnak egy újabb, jelentõs bevétele származ-
hat. Mint az a közmeghallgatáson is elhangzott, volt
némi aggályom, amire megnyugtató választ kaptam.
Ismert a szennyvíztelep helyzete. A közeli Fecské-
sen az onnan keletkezõ szagok sajnos gyakran meg-
keserítik az életünket. Nem akartam, hogy az épülõ
erõmûnél ismét hasonló gondokkal kerüljünk szem-
be, így feltettem a kérdést, hogy mennyire és milyen mértékben szennyezi a
környezetét az égetõmû. A tervek és az elmondottak alapján azonban bebi-
zonyosodott, hogy a létesítmény minimális szennyezettség-kibocsátással fog
mûködni és a közvetlen környezetére nem lesz káros hatással. Örülök an-
nak, hogy napjainkban már nem úgy mennek a dolgok, mint régen, mint
amikor elhitették az emberrel, hogy ez jól és szépen mûködik, és ha nem a
technológiának megfelelõen üzemel, akkor megbírságolják, vagy bezárják.
A közmeghallgatáson, ahol a létesítményhez legközelebb esõ fecskési vá-
rosrész miatt érdeklõdtem, megnyugtató választ kaptam, mert tudni kell, hogy
az említett szennyvíztelepi bûz kérdésében próbálkozásaink ellenére nem si-
kerül elõre jutni. 

Dorgai László:
– Ezt a beruházást jónak tartom, hiszen munkahe-
lyeket fog teremteni a régióban és ez nagyon fon-
tos dolog. Bízom abban, hogy a XXI. században
olyan technológiát nem építenek meg, amibõl ké-
sõbb kárunk lehet. Kíváncsian figyeltem a lég-
szennyezettségre utaló adatokat, mert köztudott,
hogy országos szinten megyénkben a legnagyobb
a daganatos megbetegedések száma. Ezt magya-
rázzák a vegyi üzemekkel és még ki tudja, meny-
nyi mindennel. Bízom benne, hogy a szalmatüze-

lésû erõmû ilyen jellegû hátrányt nem fog okozni. Mindamellett, hogy örü-
lök az erõmû megépítésének, számomra érdekes: miért a Hegyalja és az
Alföld határán hozzák ezt létre? Ilyen üzemanyagárak mellett nem kis költ-
ség lesz, ha mondjuk Szeged mellõl szállítják majd ide a szalmabálákat.
A másik pedig: a cementgyárak elkezdték a gumi elégetését, amire a szak-
hatósági engedélyeket is megkapták és napjainkban már ott tartanak, hogy
egyéb jellegû hulladékokat is szeretnének elégetni, melyeknek jelenleg tart
az engedélyeztetése. Jó lenne, ha Szerencsen ilyen nem fordulhatna elõ.
Összességében tehát a nagy létszámú foglalkoztatás, az elvándorlás meg-
fékezése miatt Szerencsen és térségében nagyon sok ilyen jellegû beru-
házásra lenne szükség.

Takács Zoltán: 
– Úgy érzem, hogy az új szalmatüzelésû erõmû olyan
kitörési pont lehet Szerencs iparfejlesztésében, ami-
nek a jelentõségét talán a cukorgyár múlt század ele-
ji megépítéséhez lehet hasonlítani. A létesítmény köz-
vetlenül mintegy száz embernek biztosít majd mun-
kalehetõséget és számos kedvezõ járulékos hatása is
lesz a városra. A térség mezõgazdasági termelõi biz-
tos piachoz jutnak, várhatóan jelentõsen megnõnek
majd az energiafûvel beültetett területek is. A beszállítói
kör segíti majd az üzem fenntartását és karbantartá-
sát és az õrzõ-védõ szolgálatra is szükség lesz a biztonság érdekében. Az
építkezésen a helyi vállalkozások is szerephez juthatnak, ami már önmagá-
ban hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javulásához. Szerencs szellemi ere-
je is gyarapodik, hiszen az erõmûvet irányító 15-20 felsõfokú végzettségû
szakember egy része bizonyosan szeretne majd a városba költözni, amihez
lakásokra lesz szükség. A helyi szakképzõ iskolának már most célszerû len-
ne felvenni a kapcsolatot a beruházókkal annak felmérésére, hogy milyen
végzettségû dolgozókra lesz a legnagyobb igény. Már most ehhez kellene
igazítani az oktatás rendszerét annak érdekében, hogy az erõmû indításánál
munkához juthassanak a helyben frissen kiképzett szakemberek. Lokálpat-
riótaként felajánlottam a tudásomat és tapasztalatomat a megvalósítás elõse-
gítéséhez Hornyák István barátommal, aki már több erõmûépítést sikeresen
menedzselt.  

Kövér László:
– Örömmel olvastam a Szerencsen megvalósítandó
biomassza-erõmû építésérõl készült környezetvédelmi
hatástanulmányt. Ez a dokumentum nagyon aprólé-
kos és gondos munkával készült. Feltárja a környe-
zetre veszélyes tényezõket és megoldásokat tartal-
maz azok csökkentésére, megszüntetésére. A beru-
házásnak nagy a jelentõsége. Az üzembe helyezés
után a létesítmény a beszállítói térségben közel ezer
ember jobb megélhetéséhez járul hozzá. Javít a te-
lepülés általános helyzetén, új, magasabb szintû mun-

kakultúrát valósít meg. Az erõmû építése során törekedni kell arra, hogy ma-
radéktalanul megvalósuljanak a környezet megóvását szolgáló tervezett in-
tézkedések. Ezek révén ugyanis a környék szennyezése nélkül hozzá tudunk
járulni a hazai energiatermelés károsanyag-kibocsátásának csökkentéséhez.
A beruházók készek a lakossággal való együttmûködésre. Örömmel tapasz-
taltam a napokban megtartott közmeghallgatáson az elhangzott hozzászólás
érdemi elfogadását, ami a majdan keletkezõ hamu és pernye mezõgazdasá-
gi célú feldolgozására tett javaslatot. 

ÖNKÉNTESEKET VÁRNAK
Közérdekû önkéntes tevékenység-

re várjuk a jelentkezõket, akik a tör-
vényi elõírások szerint a szerveze-
tünknél szerzõdéskötés alapján el-
lenszolgáltatás nélkül végeznek mun-
kát. Jelentkezhetnek mindazok, akik

– érdeklõdnek az ifjúsági, ifjúság-
segítõi munka iránt (esetleg szociá-
lis területen dolgoznak, vagy sze-
retnének a késõbbiekben ezen a te-
rületen tanulni, elhelyezkedni),

– szívesen teljesítenének informá-
ciós szolgálatot az Ifjúsági Pont iro-
dájában, 

– alkalmanként segítenének az
iroda munkájában (plakátragasztás,
szórólapozás, stb.),

– szívesen írnának a hamarosan in-
duló honlapunkra, és segítenének an-
nak folyamatos szerkesztésében, fris-
sítésében, az információs pont adat-
bázisának fejlesztésében,

– szeretnének részt venni a fiata-
loknak rendezett programok szerve-
zésében és megvalósításában,

– érdeklõdnek az iránt, hogy mi tör-
ténik a szerencsi fiatalok körében, ér-
dekében,

– ötletekkel, javaslatokkal járul-
nának hozzá a helyi fiatalok életmi-
nõségének javításához.

A jelentkezõkkel szemben tá-
masztott követelmények: 14 év feletti
életkor, 14–18 év közötti fiataloknál
szülõ (törvényes képviselõ) belee-
gyezése. Speciális iskolai végzettség,
képzettség nem feltétel. Az infor-
mációs szolgálathoz a számítógép és
internet használata és a jó kommu-
nikációs készség szükséges. 

LOGÓPÁLYÁZAT
Pályázatot hirdetünk logó készíté-

sére, amely az Ifjúsági Pont hivata-
los szimbóluma lesz, rákerül a bé-
lyegzõre, a honlapra és a doku-
mentumokra. Követelmények:

– egyszerû formák, különbözõ fe-
lületekre könnyen felvihetõ (papír,
textil, különbözõ reklámtárgyak,
stb.)

– fiatalosság, lendületesség 
– minél kevesebb szín, fekete-fe-

hérben is felismerhetõ legyen
– a Szerencsi Ifjúsági Információs

Pont megnevezés, de legalább a rö-
vidítése (SZIIP) szerepeljen rajta

Beadási határidõ: 2007. március
14.

A pályázat nyertese nettó 10 000
Ft értékû vásárlási utalványban ré-
szesül. 

A logótervek beadhatók papíron is
a lenti címen, de lehetõleg digitális
formában (JPEG, TIF, CDR, CPT ki-
terjesztéssel) várjuk e-mailben, 
CD-n, pendrive-on, vagy más adat-
hordozón.

A pályázat kiírói fenntartják ma-
guknak a jogot, hogy nem hirdetnek
gyõztest, amennyiben háromnál ke-
vesebb, vagy nem megfelelõ minõ-
ségû pályamunka érkezik.

A díj átadásával a szerzõi jogok át-
kerülnek a fenntartó önkormányzat
tulajdonába. 

Bõvebb információ:

Király Judit 06 (20) 484-10-13
E-mail: ifipont@szerencs.hu
Cím: Szerencsi Ifjúsági Információs

Pont 
3900 Szerencs, Ondi út 1. 
(A tanuszoda és nevelési tanácsa-

dó épületének földszinti folyosó-
ján.)

A SZERENCSI IFJÚSÁGI 
INFORMÁCIÓS PONT FELHÍVÁSAI 

Mi a véleménye...

Ma is fájó szívvel gondolunk az egy évvel ez-
elõtti napra, amikor 

JUHÁSZ TIBOR, 
a városi sportlétesítmények igazgatója, Sze-

rencs Város Sportegyesületének ügyvezetõje, di-
ákjai által szeretett tanár, férj és édesapa, ked-
ves barátunk itthagyott bennünket.

Kedves, mosolygós, vidám egyéniségét, sze-
mélyiségét nem felejtjük, emlékét kegyelettel
õrizzük.

Szerencs Város Önkormányzata, 
Szerencs Város Sportegyesülete, ismerõi, tisztelõi

JEHOVA TANÚI KONGRESSZUS 

KIADÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS

1%-OS ESÉLY
Nyárutó Klub. Adószámunk:

18443459-1-05. 
Szerencsi Gyárkerti Óvodáért Ala-

pítvány. Adószám: 18422292-1-05. 
Fanfár Fiatal Fúvósok Egyesülete.

Adószám: 18444848-1-05. 
Szerencsi Polgárôrség Bûnmege-

lôzési és Önvédelmi Egyesület. Adó-
szám: 18425367-1-05.

A személyi jövedelemadóból tá-
mogatható kiemelt költségvetési elõi-
rányzatok:

A parlagfûmentesítés feladatainak
támogatása. Technikai kód: 1153.

Az egészségjavítást célzó sportte-
vékenység támogatása. Technikai
kód: 1304.

Az erdõterület közjóléti célú vé-
delmének és bõvítésének feladatai.
Technikai kód: 1445.

Társadalmi bûnmegelõzés. Tech-
nikai kód: 1294.

A Szülõföld Alap támogatása.
Technikai kód: 1311. 

Az illegális hulladéklerakók fel-
számolásának feladatai. Technikai
kód: 1517.

FIKTÍV ÉPÍTÕIPARI SZÁMLÁK



Lapunk olvasói az elmúlt években
már megszokhatták, hogy az újság ha-
sábjain részletesen beszámolunk arról,
hogy kik szerepeltek sikerrel a város ál-
tal kiírt pályázatokon, elnyerve az ön-
kormányzat pénzügyi támogatását. Így
történt ez többek között az elsõ lakás-
hoz jutók, az egyetemeken és fõisko-
lákon kiemelkedõ teljesítményt nyújtók,
vagy éppen a tanulmányi ösztöndíjat
elnyerõk esetében egyaránt. 

Az önkormányzat az elmúlt év no-
vemberében zárt ülésen döntött a
2007. évi Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázat kedvezményezettjeirõl.
Az errõl közzétett tájékoztatóban
azonban már csak a támogatást el-
nyerõk száma és a város által bizto-
sított juttatás összege szerepel. Azó-
ta többen is megkeresték lapunkat az-
zal, hogy az anyagi segítségben ré-

szesülõk személyére is kíváncsiak let-
tek volna. Porkoláb Béláné, a pol-
gármesteri hivatal közigazgatási osz-
tályvezetõje lapunknak nyilatkozva is-
mertette, hogy a Bursa Hungarica ösz-
töndíjpályázathoz az Oktatási és Köz-
mûvelõdési Minisztériummal kötött
megállapodás alapján csatlakozott a
város, hiszen a rászoruló fiataloknak
helyben biztosított összegeket a me-
gyei közgyûlés és a szaktárca kiegé-
szíti. A szerzõdési feltételek között sze-
repelt, hogy a helyi önkormányzat kö-
teles nyilvánosságra hozni a támoga-
tottak számát és a részükre megálla-
pított összeget. Ezt azonban úgy kell
megtenniük, hogy az ne legyen al-
kalmas a pályázók és a kedvezmé-
nyezettek személyének megállapítá-
sára. Tehát a támogatásban részesü-
lõk neve nem közölhetõ.

(Ezek után mi csak azt tehetjük,
hogy javasoljuk az illetékeseknek: kez-
deményezzék a szerzõdés ezen pont-
jának a módosítását. A szerk. megj.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Rónavölgyi Endréné szerint, ha

most nem történt volna semmi, akkor
õsszel, a tanévkezdés elõtt derült
volna ki, hogy sok dolgozónak nem
tudnak munkát biztosítani. – Most
azonban kedvezõbb helyzetben va-
gyunk – emelte ki a polgármester –
hiszen az elmúlt idõszakban szá-
mos, hosszú évekig tevékenykedõ pe-
dagógus ment nyugdíjba. Az õ he-
lyüket már nem töltötték be. Ugyan-
akkor több közalkalmazott bekap-
csolódhat az úgynevezett Prémium
évek programba, ami biztosítja a le-
hetõséget számukra az aktív évekbõl
történõ méltóságteljes visszavonu-
lásra. Mindezeknek köszönhetõen
most úgy tudjuk a feladatokhoz iga-
zítani a létszámot, hogy az nem jár
jelentõs érdeksérelemmel az érintet-
tek körében. A megmaradó nevelõk-
nek biztosabbá válik az állása, az
azonban elõfordulhat, hogy a köte-
lezõ óraszámukat nem egy, hanem
szükség esetén több intézményben
fogják teljesíteni. Az elõterjesztés az
intézményvezetõkkel és a pedagó-
gusokkal történt egyeztetés után ke-
rült a képviselõ-testület elé. 

Gál András, az önkormányzat ügy-
rendi és oktatási bizottságának elnö-
ke úgy véli, hogy a törvényi elõírá-
soknak megfelelõen megvalósuló át-
szervezés az oktató-nevelõ munka

színvonalában nem okoz majd visz-
szaesést, a gyerekeket nem éri hátrány.
– Ezzel azonban eljutottunk a lehe-
tõségek végéig, további hátrálásra
már nincs mód – tette hozzá az el-
nök. – Az elmúlt húsz esztendõben,
amióta részt veszek a helyhatóság
munkájában, legalább nyolcszor vi-
lágítottuk át az iskolákat. Számos
megszorító intézkedés született, azon-
ban ezt követõen már nincs több meg-
takarítási lehetõség. A dologi kiadá-
sokra szánt keret néhány százalékkal
most  is csökkenni fog, miközben pél-
dául a közüzemi díjak folyamatosan
emelkednek. Az oktatási és nevelési
intézmények mintegy százmillió fo-
rinttal járulnak hozzá a város költ-
ségvetési egyensúlyához – hangsú-
lyozta Gál András.

A struktúraváltással egyidõben vá-
rosi szinten negyven közalkalmazot-
ti álláshely és több vezetõi beosztás
szûnik meg. A létszámleépítés azon-
ban úgy valósul meg, hogy valójában
csak nyolc, határozatlan idõre kine-
vezett dolgozónak kell felbontani a
munkaviszonyát, akik közül ketten va-
lószínûleg egyébként sem töltenék be
hosszabb távon a jelenlegi állásukat. 

A szakbizottság nyilvános ülésén az
intézményvezetõk is kifejtették a vé-
leményüket. Megfogalmazódott, hogy
az óvodák és az iskolák elfogadják a
biztonságos továbbmûködésük érde-

kében megszületõ intézkedéseket. El-
hangzott, hogy elsõsorban a nem sze-
rencsi kollégák körében tapasztalha-
tó bizonytalanság, mert tudják, hogy
velük szemben elõnyt élveznek a hely-
ben élõ szakemberek. Az új struktú-
rában össze kell majd csiszolódni a
különbözõ szervezeti egységeknek, az
esetlegesen felmerülõ érdeksérelme-
ket azonban tudniuk kell majd kezelni.
Szóba került, hogy a mostani felál-
lásban a kötelezõ óraszámok válto-
zása miatt az új tanév elején városi
szinten 28 pedagógusi munkakört
kellene megszüntetni.     

A február 15-ei ülésen kilenc igen,
két nem és három tartózkodás mel-
lett meghozott önkormányzati hatá-
rozat értelmében az intézmények ta-
karítása és a konyhai szolgáltatás áp-
rilis 5-ével átkerül a Szerencsi Vá-
rosüzemeltetõ Kht.-hez. A Rákóczi is-
kolában megszûnik a fõzés, így a jö-
võben a kollégium és a Bolyai isko-
la konyhája látja el a gyermekétkez-
tetési feladatokat a városban. Az in-
tézményi szervezeti struktúra átala-
kítása a tanév végét követõen lép ér-
vénybe. Arról is döntés született,
hogy a késõbbiekben a zavartalan mû-
ködéshez szükséges finomításokat a
polgármesteri hivatal az igazgatókkal
folyamatosan elvégzi, egy év múlva
pedig az önkormányzat is visszatér a
tapasztalatokra. Á. A.– S. L.

ÁTSZERVEZÉS ELÕTT AZ ÓVODÁK ÉS AZ ISKOLÁK 

Megcsörgettem a telefont. Halló, Hu-
dák-lakás – szólalt meg a hang a vo-
nal túlsó végén. A hang, ami sok sze-
rencsi számára ismerõsen csenghet, hi-
szen ki ne emlékezne a régi Hunyadi
iskola biológia–földrajz szakos tanárára.
Igen, õ Hudák Pálné tanárnõ, sokak Ga-
bi nénije (fotónkon).

Eleinte szabadkozott: hogy jutottam
az eszetekbe, miért pont én, hiszen van-
nak nálam idõsebbek, arra érdemeseb-
bek – mondta. Kis gyõzködés után még-
is kötélnek állt és néhány óra múlva már
Kossuth utcai lakásán beszélgettünk. 

A tanárnõ 1936-ban született Sze-
rencsen. Ugyan Morvai Elvira néven
anyakönyvezték, de amikor keresztanyja
meglátta, csak annyit mondott: Gabi!
Ettõl kezdve egész életében mindenki
ezen a néven ismerte és szólította. –
Édesapám a cukorgyárban, késôbb a
pártbizottságon gépkocsivezetôként dol-
gozott, édesanyám pedig a ház körüli
teendõket látta el, majd bolti eladó volt
– emlékszik vissza a napjainkban már
nyugdíjas pedagógus. – A helyi általá-
nos iskolába jártam. Úgy emlékszem,
vidám gyerek voltam, a tanulásban lel-
kiismeretes, no de azért nem vittem túl-
zásba. Egyet azonban már akkor is tud-
tam: tanító néni szeretnék lenni!

A szerencsi iskola után a megye-
székhelyre került az állami óvónõkép-

zõbe. – Nem készültem erre a pályá-
ra, de ahogy teltek-múltak a napok, egy-
re jobban megszerettem az iskolát, diák-
társaimat és tanáraimat – idézi fel em-
lékeit Gabi néni. – Akkori pedagógu-
saimtól olyan sok szeretetet, szigort kap-
tam, amire öreg fejjel is csak elérzéke-
nyülve tudok gondolni. Egy életen át
példaként szolgáltak nekem. Tõlük
kaptam a biztatást, hogy jelentkezzek
az Egri Pedagógiai Fõiskolára, ahol
1957-ben biológia–földrajz szakon vé-
geztem.

A friss diplomás tanárnõ elsõ gya-
korlóévét a bekecsi általános iskolában
töltötte, ahol akkoriban Réti András volt
az igazgató. – Kiváló fõnököm volt. Lel-
kiismeretessége, a szorgalma, mint em-

ber és mint pedagógus egyaránt köve-
tendõ példát mutatott. Udvariasan, de
kõkemény munkát követelt. Követke-
zetesen ellenõrzött, és segített az új fel-
adatok megoldásában. Szerettem ezt az
iskolát. 

Két év elteltével Szerencsre kerültem,
az akkori leányiskolába, majd késõbb
a már koedukált intézményben ismét
Réti András lett az igazgatóm. A Hu-
nyadi János Általános Iskolában dol-
goztam egészen 1991-es nyugdíjazá-
somig.

Az elsõ szabad nyár vidáman telt Ga-
bi néni életében, de augusztus végére
különös nyugtalanság fogta el. – Úgy
éreztem, ha nem szólal meg nekem
szeptemberben a csengõ, akkor meg-
szakad a szívem. Barátnõm biztatásá-
ra elindultam állást keresni és csakha-
mar Prügyön találtam magam, ahol egy
esztendeig tanköteles, de iskolára nem
érett roma gyerekkel foglalkoztam. Ezt
követõen Golopon folytattam a mun-
kát, ahol ismét új dologgal, az össze-
vont osztályokban való tanítással is-
merkedtem meg. Azt vettem észre, hogy
ilyen idõs korban, ennyi pedagógiai ta-
pasztalattal a hátam mögött még min-
dig lehet újat elsajátítani. Ezt követõen
Taktakenézre hívtak. Az ott eltöltött egy
esztendõ után pedig Csobajon ürese-
dett meg egy állás, ahol összesen 10
évig dolgoztam. Ha most összeadom,
akkor bizony ez 48 pedagógusi esz-
tendõ. 

– Beszélgetésünknek a végén nem
maradhat el a már jól ismert kérdés:
Hogy tetszik lenni?

– Lecsendesedtem, megnyugodtam.
Ma már szívfájdalom nélkül nézem a
gyerekeket, ahogy mennek az iskolá-
ba. Úgy tûnik, elfáradtam. Ha találko-
zom a régi aranyos, fiatalabb, vagy idõ-
sebb kollégákkal, akkor közel megyek
hozzájuk, azt kérve: hadd érezzek egy
kis iskolaszagot! 

Óriási szerencsének tartom, hogy
egész életemben azzal foglalkozhattam,
amit nagyon szerettem. Aztán itt van a
férjem, aki hûséges társam volt az el-
múlt évtizedek alatt. Örülünk a regge-
leknek, és hajnalonként megkérdezzük
egymástól: jól vagy? Ez mindennél
többet ér!

Muhi Zoltán

Az idén a városból és a könyék ti-
zennyolc településérõl több mint ket-
tõszáz gyermek vesz részt abban a
komplex tehetségfejlesztõ prog-
ramban, amit három évvel ezelõtt
indított el a szerencsi kistérségi tár-
sulás. A szakemberek nyolc külön-
bözõ mûhelyben foglalkoznak a fia-
talokkal, akik között az elmúlt év
õszétõl már óvodások is vannak.

A megyei önkormányzat kezde-
ményezésére 2003-ban alakultak
meg Borsod-Abaúj-Zemplénben az
úgynevezett tehetséggondozó de-
centrumok. Ezek egyike Szerencsen
jött létre. A központ feladata, hogy
megkeresse a térségben élõ kiemel-
kedõ képességû gyerekeket és lehe-
tõséget biztosítson számukra a te-
hetségük kibontakozására. Az el-
múlt három év eredményei bizo-
nyítják az egykori kezdeményezés lét-
jogosultságát.

– 2003 októbe-
rében összesen öt
csoportban kezd-
tük el a munkát –
emelte ki érdeklõ-
désünkre Csider
Andorné koordi-
nátor (fotónkon) –
ahol pedagógus és pszichológus fog-
lalkozott a gyerekekkel a társada-
lomtudományi, természettudomá-
nyi, mûvészeti, angol nyelvi és sze-
mélyiségfejlesztõ mûhelyekben. A
foglalkozások
helyszínéül a
helyi általános
iskolák és a ne-
velési tanácsa-
dó szolgáltak.
Egy év múlva a
Bocskai gimná-
ziumban elindí-
tottuk az infor-
matikával fog-
lalkozó közös-
séget, ami azóta
is eredményesen
mûködik. Az
idei tanévben

pedig sikerül tovább bõvülnünk:
Rátkán heti rendszerességgel tartunk
német nyelvû idegenvezetõi órákat,
míg a város elsõ osztályba készülõ
óvodásainak „Tudorkák a mese vi-
lágában” elnevezéssel hoztunk lét-
re egy csoportot. Ebben a mûhely-
ben sem specifikus tehetségkibonta-
koztatás történik, hanem az életkor-
nak megfelelõ személyiségfejlesz-
tés sok zenével, tánccal és manuá-
lis tevékenységgel. 

– A nyolc mûhelybe a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás tizen-
nyolc településérõl járnak fiatalok –
ismertette Csider Andorné – A legki-
sebbek negyedik osztályosok, de van
10. évfolyamos középiskolás diá-
kunk is, aki szívesen visszajár a dél-
utáni foglalkozásokra. Rendszeresen
szervezünk úgynevezett témanapo-
kat. Legutóbb éppen Munkácsyról,
amikor megtekintettük a magyar fes-
tõ alkotásaiból a miskolci Hermann
Ottó Múzeumban nyílt kiállítást.
Nyáron pedig Simán rendezzük meg
az évente visszatérõ komplex tehet-
ségfejlesztõ táborunkat, ami szintén
népszerû a diákok körében. 

A programban összesen 226 fiatal
vesz részt. A tehetséggondozó köz-
pont mûködésének pénzügyi hátte-
rét ebben a tanévben is a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye Közoktatá-
sáért Közalapítvány biztosítja, így a
szülõknek nem kell fizetniük a szol-
gáltatásért. Á. A.

Rendhagyó fórumra hív-
ta az iskolakezdés elõtt ál-
ló gyermekek szüleit feb-
ruár 6-án a szerencsi Nap-
sugár Óvoda. Az esemé-
nyen Jakab Ferencné, a
Körzeti Nevelési Tanácsa-
dó és Pedagógiai Szak-
szolgálat vezetõje mutatta
be az intézmény mûködé-
sét, fõbb tevékenységi kö-
reit. Mint elhangzott, el-
sõdleges feladatuk a neve-
lési, logopédiai tanácsadás
és gyógytestnevelés kere-
tein belül segíteni a gyere-
kek fejlõdését, a szülõk és
pedagógusok munkáját.

Dorgainé Botos Hedvig
pszichológus hangsúlyozta, hogy az
intézmény nemcsak a problémás
gyermekekkel foglalkozik, hiszen
szolgáltatásaik között azoknak is
tudnak segítséget nyújtani, akikrõl
például már az óvodás korban ki-
derül, hogy valamely terület iránt ki-
emelkedõen fogékonyak, tehetsé-
gesnek mutatkoznak. Az átlagostól

eltérõ képességû gyermekek adott-
ságainak fejlesztéséhez is segítséget
tudnak nyújtani a szakemberek. Az
iskolaérettségrõl szólva a pszicho-
lógus kiemelte, hogy a legtöbb gyer-
mek tanköteles koráig eléri azt a szin-
tet, ami lehetõvé teszi, hogy meg-
kezdje tanulmányait valamely okta-
tási intézményben.

A NEVEK MÁR NEM NYILVÁNOSAK 

GABI NÉNI! HOGY TETSZIK LENNI? KISTÉRSÉGI TEHETSÉGGONDOZÁS
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL

Tudorkák a mese világában.

ISKOLAKEZDÉS ELÕTT

A szakemberek szerint már óvodás korban
kiderülhet, hogy a gyermek valamely terü-
let iránt kiemelten fogékony. 



SZOBORJAVASLATOK 
A KÖZTERÜLETEKRE 

Az elsõ számtól olvasója vagyok
a Szerencsi Híreknek, és néhány ja-
vaslattal szeretnék hozzájárulni a köz-
területek elnevezéséhez, szobrok és
más alkotások elhelyezéséhez. Úgy
vélem, hogy méltó helye lehetne egy
Szent István-szobornak a Rákóczi út
és az Ondi út keresztezõdésében lé-
võ tér, ahonnan a betonkolosszust az
uszoda melletti térre lehetne áthe-
lyezni, ha ebben egyetértés születik.
A vasútállomás elé a Gyári kert
szomszédságába egy szárnyas kerék
kerülhetne, vagy Szerencs jelképét,
a várat kellene itt valamilyen for-
mában megjeleníteni, ami fogad-
hatná a településre érkezõ vendé-
geket. Az uszoda elé pedig egy szö-
kõkutat lehetne építeni. 

További javaslatom, hogy a Rákó-
czi út – Magyar út keresztezõdésbe a
biztonságos kihajtást segítõ tükröt te-
lepítsenek, a Kandó Kálmán utcában
indokolt lenne egy pihenõpad kihe-
lyezése. A pályaudvar elõtt a buszok
indulási oldalán pedig pótolni kelle-
ne az ülõalkalmatosságról elvitt desz-
kákat. A szemközti részen szintén a
buszmegálló elõtt a vízelvezetõ akna
nem a megfelelõen van megépítve, saj-
nos csapadékos idõben a járdán nem
lehet közlekedni, mert a jármûvek az
aszfalton tócsában álló vízzel bebo-
rítják a gyalogosokat. A Keleti iparte-
lep mellett a szalmatüzelésû erõmû
megépítését támogatom, mert az ener-
giára igen nagy szükség van.

Nagy András
Kandó Kálmán út 8. 

JÁTSZÓTÉRI ÖRÖMÖK
Mindig nagy boldogságot érzek, va-

lahányszor az 1. körzet nemrég épí-
tett játszóterére gondolok. Különö-

sen akkor, amikor személyesen is ott
vagyok, meg-megállok elõtte, kör-
bejárom, belépek. Gyakran inkább
kerülõúton megyek valahová, csak
hogy láthassam. Ilyenkor behunyom
a szemem és magam is repülök a hin-
tán, zökkenek a libikókán, taposom
a mászókát vagy éppen hatalmas gólt
rúgok (lánykoromban fociztam is).
Persze tudom, ahhoz, hogy a gye-
rekek ne csak álmukban, hanem nyi-
tott szemmel, nagyon is valóságosan
élvezhessék a teret, a játékokat – azo-
kat ápolni, gyarapítani kell és a meg-
lévõket meg is kell õrizni. És azt is
tudom, hogy olyan gondosan, pre-
cízen és szakszerûen elvégezni a
szükséges munkálatokat, mint ahogy
legutoljára is történt, pénzeszközök
nélkül nem lehet. Éppen ezért töltött
el rendkívüli öröm, amikor az újság
legutóbbi számában olvashattam ar-
ról, hogy olyanok is hozzájárultak a
játszótér kerítésének megerõsítésé-
hez, akik nem is a körzetben élnek.
Csak hálás szívvel tudom én is meg-
köszönni a gyerekek nevében, hogy
kiegészítették az eddigi adományo-
kat. Egyben kötelességemnek érzem,
hogy nyilvánosam megköszönjem a
körzetben élõ azon társaimnak a se-
gítségét, akik kérésemre azonnal
vállalták az anyagi áldozatot. Talán
valaki erején felül is, mint a bibliai
özvegyasszony. Így gyûlhetett össze
elegendõ pénzmennyiség a kerítés
megmagasítására.

Bár nem igényelte egyikük sem a
publicitást, bizonyára megbocsátják
nekem, hogy most név szerint is meg-
említem õket: Gazdóf Miklósné, Ja-
kab Ferencné, Kállai Miklósné, Nyí-
ri László és Rozsnyainé Orosz Má-
ria. Köszönet nekik – a gyermekek ne-
vében. És köszönet Tóth Istvánnak és
csapatának, akik a már említett mó-

don, készségesen, alaposan és szak-
szerûen megvalósították a kerítés bõ-
vítését. Köszönöm Kopcsó Attiláné-
nak is a szorgoskodását. Nagyon sok
embernek kellene még köszönetet
mondani, akik idejüket, fizikai mun-
kájukat adták eddig is és bizonyára
fogják ezután is adni, hogy a játszó-
tér a gyermekálmok valódi birodal-
ma legyen és maradhasson.

Néha el-elkeseredem, a jóért való
küzdelem idõnkénti hiábavalóságát ta-
pasztalva. De mindig felvillanyozó-
dom, ha a tisztaságot látom, szép gesz-
tusokról hallok, kezdeményezéseim-
hez segítõkre találok. Lám a méltó, a
nemes is terjed. Ahol ugar volt, ott
most gyermekzsivaj hallik. És ha lát-
ják az értelmét, az emberek szíve és
pénztárcája is kinyílik. Nem számít,
hogy hol lakom, hogy ki választott meg
vagy ki nem választott meg képvise-
lõnek. Önzetlenül és érdek nélkül. Az-
az, dehogy is érdek nélkül. Hisz
mindannyiunk érdeke, hogy egész-
séges közösségben, egészséges szel-
lemi és természeti környezetben él-
hessünk gyermekeinkkel együtt.

Korondi Klára
az 1. körzet képviselõje

HOL RÁCSOK VANNAK, 
OTT RÁCSOK VANNAK

Ördögi találmány: embereket rá-
csok mögé zárni. A történelem bor-
zalmas példákat tár elénk. De szo-
morúan látjuk, hogy ma is épülnek
rácsok. Fizikaiak és szellemiek egy-
aránt. Csak most nem bezárnak, ha-
nem kizárnak. Közterületen ott a Be-
lépni tilos tábla. A szellemi kirekesztés
még szembetûnõbb. Elismerést, fe-
lelõs állást csak a rácson belüli kap-
hat. Mindegy, hogy megvan-e a szük-
séges gyakorlata, vagy volt-e nyilvá-
nosságra került korábbi vétsége. Ám

te nem lehetsz vezetõje még egy gitt-
egyletnek sem. A rácson belüliek a
legkíméletlenebb vadkapitalizmust
erõltetve tollasodnak. A kisemberek
megélhetése pedig nem számít.

Szerencsen tíz képviselõ bojkottálta
az egyik testületi ülést. Meg sem je-
lentek, mert nem tetszett a rácson kí-
vüliek által felvetett napirend. Ráa-
dásul nemcsak képviselõként hány-
tak fittyet a kötelességükre, ember-
ként is semmibe vették társaikat.
Egyikük sem szólt a kirekesztettek-
nek, hogy ne törjék magukat, úgy-
sem lesz gyûlés.

A fõvárosban már fizikailag is jön
a vasbot, a szemek világát kioltó gu-
milövedék, a magatehetetlen, földön
fekvõ ember összerugdosása. Bûnös
vagy ártatlan – egyre megy.

Ha felemeled a szavad, netán va-
lamit el is távolítasz a rácsból, szel-
lemi gumilövedék-sorozatot zúdíta-
nak rád. Gyûlöletet szítanak ellened
és táplálják, amit egykor elvetettek.

De a földön fekvõ, a sárba bele-
törõdõ szellemet már nem rugdos-
sák. Az jó szellem. Kívül a rácsokon
– te is olyan lehetsz.

Nem jó ez így. Sokan nem is tud-
ják, hol vannak. Talán csak hiszik,
hogy belül. Hát bontsuk le a rácso-
kat. Akkor nem lesz kinn és benn.
Demokrácia lesz.

A Szerencsi Polgári Együttmûködés
Egyesület nevében:

Zemlényi Zoltán elnök

SZERENCSI ÉLMÉNYEK 
Amikor egy itteni tanár kérésének

eleget téve elõször jöttem Szerencs-
re tavaly augusztusban, az elsõ, amit
észrevettem, a sok színes növény volt.
Szemet szúrt a különbség ahhoz a vá-
roshoz képest, ahol korábban dol-
goztam. Azon gondolkodtam, vajon

milyen lehet a középiskola, ha a te-
lepülés ilyen gyönyörû. Az igazgató
biztosított számomra elhelyezést és
amikor megláttam, hogy a gimnázium
kosárlabdapályával és uszodával is
rendelkezik, luxus körülmények kö-
zött éreztem magam a régi helyem-
hez képest. Úgy gondoltam, hogy na-
gyon kellemes lesz itt élni.

Néhány nappal késõbb, amikor el-
kezdtem tanítani, az elsõ benyomá-
som az volt, hogy az itteni diákok
egy kicsit félénkebbek, de legalább
olyan kedvesek, mint a korábbi ta-
nítványaim. Késõbb, amikor felbá-
torodtak és összebarátkoztunk, ki-
derült, hogy nagyon okosak is. 

Ahogy nõtt a magyar szókincsem,
megértettem azoknak a szavaknak a
jelentését, amivel a diáklányok illettek
engem, mint pl. az „aranyos” vagy
a „cuki” (köszönöm, lányok). 

Meghatódtam, amikor az egyik
osztályom azt mondta, hogy én va-
gyok a kedvenc tanáruk, de az ösz-
szes tanuló éreztette velem, hogy sze-
retik az óráimat. 

Sajnos, nem maradhattam sokáig
Szerencsen, amiben sok tényezõ
közrejátszott. Jó lett volna az elsõ fél-
év végéig maradni, de ahogy a fran-
ciák mondanák „C’est la vie”. 

Azért igyekszem tartani a kap-
csolatot a szerencsi barátaimmal.
Szeretnék még ellátogatni a város-
ba, mielõtt hazatérnék Írországba.
Hiszem, hogy Szerencsen szeren-
csések az emberek, ahogy én is an-
nak éreztem magam, amíg ebben a
városban éltem. 

Ivan Sullivan
Írország
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1961-ben született Szerencsen.
Rajztanárai – Tóth Miklósné és
Schlosserné Báthory Piroska – már
az általános iskolában felismerték te-
hetségét. Arra ösztönözték, hogy
pályázatokra nevezzen rajzaival és
minél többet foglalkozzon a mûvé-
szetekkel. Az általános iskolai évek
vége felé ugyancsak tanárai hívták
fel a figyelmét arra, hogy létezik az
országban egy képzõmûvészeti szak-
középiskola. A fiatal Ekker Róbert így
került Szegedre, a Tömörkény István
Gimnáziumba.

– Ez a négy középiskolai év, az ott
szerzett tudás, a számos emberi kap-
csolat volt a legnagyobb hatással in-
duló alkotómûvészi utamra. Annyi él-
ményt és tudást tápláltak ott belém,
hogy szinte még a mai napig is ebbõl
merítek. Osztálytársaimtól, a mûvészeti
tanároktól olyan sok jót kaptam, ami
lelkileg is hosszú évekre feltöltött. A
szocializmus korszakából mi szinte
semmit nem éreztünk. Mintha bu-
rokban éltünk volna. Minden szép volt,
problémamentes, a társaim között
nem ment a nagyzolási mánia, riva-
lizálás. Elfogadtuk egymást hibáinkkal
együtt. 

Ebbõl az idõbõl ered Simorka Sán-
dorral való barátságunk, közös mun-
kálkodásunk is. Talán sokan tudják,
hogy együtt készítettünk több köztéri
alkotást is, például Szerencsen a Bocs-
kai Istvánt ábrázoló szobrot.

A volt diáktársakkal ötévente tartunk
összejöveteleket. 2005-ben a 25. éves
jubileumi érettségi találkozónk alkal-
mából a gödöllõi Grassalkovich kas-
télyban kiállítást szerveztünk, ahol 15-
en – köztük szobrászok, grafikusok, di-
vattervezõk, festõk – mutattuk be al-
kotásainkat a nagyközönségnek. Az
egy hónapig tartó tárlatot több mint
háromezren látták.

– A középiskolai évek után szobrász
és kõfaragó restaurátori végzettséggel
indult a nagyvilágba.

– Igen. Két évig dolgoztam Buda-
pesten egy mûhelyben, ahol eltanul-
tam a díszmû-kovácsolás fortélyait. Itt
történt egy balesetem, a karom fél évig
gipszben volt és idõközben hazajöt-
tem, majd itthon ragadtam. 1982-ben
a Szerencsi Csokoládégyárban grafi-
kus munkakörben helyezkedtem el.
Tetszett a feladat. Igaz, bele kellett ta-
nulnom. Ez egészen más volt, mint
amivel addig foglalkoztam. Ugyan fia-
talon még nem tudta az ember, hogy
merre is visz majd az útja, de vala-
hogy a sors keze arra irányított, hogy
mindig a pályán maradjak.

– Mennyire töltötte ki életét a gra-
fikusság?

– Szerettem ott dolgozni. Akkoriban
a csokoládégyárban – talán sokan em-
lékeznek rá – tervidõszakok voltak. On-
tani kellett az ötleteket. A gyárt-
mányfejlesztõk az elõzetes üteme-
zésnek megfelelõen minden hónap-
ban egy-egy új terméket hoztak ki, ami-

hez grafikát terveztem, elõkészítettem
a nyomdai munkát. Nevemhez fûzõ-
dik az állat ABC, a cukorka és tíz de-
kagrammos csokik csomagolása, a
díszdobozok készítése. Tíz évig dol-
goztam ott. Amikor Nestlé átvette a
gyárat, még egyszer visszahívtak a
nyomdai kapcsolataim miatt, sõt fi-
gurákat is terveztem: a Hófehérke so-
rozatot Disneylandbe készítették. A
mai napig lehet kapni a Melba és Pá-
rizsi kockákat, ezek voltak az utolsó
munkáim. Számítottak rám a cégnél,
hívtak Budapestre, ahol bizonyára
menedzsert neveltek volna belõlem,
és utazhattam volna szerte a világban.
Én azonban röghöz kötött ember va-
gyok. Ha már a fõvárosban akad
hosszabb dolgom, akkor minden ba-
jom van. Nekem ez nem volt életcé-
lom, nem tudtak volna annyit fizetni,
hogy én a világ bármely tájára elköl-
tözzek. 

Egyébként is akkoriban született
meg Lili lányom, késõbb Robi fiam és
akkor vettük meg a bekecsi házat. In-
kább ezzel voltam elfoglalva. Bejár-
tam az egész országot, letelepedhet-
tem volna akár a Dunántúlon is, de
nekem ez nem ment. Valahogy min-
dig hazahúzott szívem. 

– A csokoládégyári idõszak után kö-
vetkezett a szabad élet?

– Igen, ami nem indult könnyen. Pró-
báltam mindenfélével foglalkozni. Be-
lekezdtem az épületszobrászatba, hi-
szen ez is tanult szakmám. Idõközben

pedig lassan készítgettem saját mun-
káimat, és olykor részt vettem egy-egy
kiállításon is.

Azt gondolom, az életemet tudato-
san próbálom meg felépíteni. Mindig
igyekeztem megtervezni magamban
a jövõt, lépésrõl lépésre elõre halad-
va. Elsõ a család, amely alkotó erõm
legfõbb forrása. Mindig tudtam, hogy
eljön az idõ, amikor már nyugodt kö-
rülmények között önthetem formába
megálmodott szobortémáimat.

– Elérkezett ez az idõ?
– Úgy érzem, igen. 1989-ben ké-

szítettem elsõ köztéri alkotásomat,
amit napjainkig újabb 17 követett. Min-
den egyes munka új kihívás, amely
egyben rengeteg tapasztalattal gaz-
dagít. Boldog embernek vallom ma-
gam, három csodálatos gyermekem
van és azzal foglalkozom, amit iga-
zán szeretek…

Az alkotás a maga gyötrelmével és
gyönyörûségével az egyik legjobb ta-
nítómester. Tervezem egy saját inter-
netes honlap elkészítését, ahol közzé
teszem munkáimat. A mûhelyemben
jelenleg egy turulmadár agyagmo-
dellje látható, melynek készítése mel-
lett érmek, emlékplakettek tervein
dolgozom. Elképzeléseim szerint nyár
elején új, bronz- és kõ-kisplasztikát,
valamint többféle technikájú grafikát
is tartalmazó, saját kiállítási anyagom
elõkészítéséhez is hozzákezdek. 

– Zárszóként beszéljünk mûvészi hit-
vallásáról.

– Nehéz kérdés. Azt hiszem, Kósa
Ferenc filmrendezõ mondta: „Igazán
az tesz szabaddá, ha másokat is sza-
baddá tudsz tenni”. Én ezt úgy értel-
mezem: „Alkotásaim által egy picit job-
bá tenni az emberek életét.”

Muhi Zoltán

(Az olvasói leveleket a szerzõk elõzetes hozzájárulása nélkül szerkesztett formában, mondanivalójuk tiszteletben tartása mellett jelentetjük meg. Névtelen, címhiányos leveleket nem köz-
lünk. A Szerencsi Hírek postája az olvasók fóruma, a közölt írások tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet. Továbbra is várjuk észrevételeiket. Postacímünk: 3901 Szerencs, Pf.:
85. Telefonszámunk: 47/561-180).
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A mûvész és alkotásai.



Az önkormányzat által fenntartott
oktatási-nevelési intézmények ter-
vezett átszervezésérõl és a város
2007. évi pénzügyi tervérõl tájéko-
zódtak a február 7-én megtartott in-
formális ülésükön a helyi képviselõ-
testület tagjai. 

Bíró László jegyzõ ismertette, hogy
a 2006 õszén született felkérés alap-
ján a Városi Jegyzõk Egyesületének je-
lentõs tapasztalattal és megfelelõ refe-
renciákkal rendelkezõ szakkollégiu-
ma elvégezte a polgármesteri hivatal
és az intézmények átvilágítását, amely
alól csak az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár által finanszírozott
rendelõintézet, valamint a városüze-
meltetõ kht. volt kivétel. A több mint
százoldalas dokumentáció rendelke-
zésre áll. A szakértõi anyag a polgár-
mesteri hivatalról jó bizonyítványt állít
ki, ugyanakkor megállapítja például,
hogy a helyi és a kistérségi munka-
szervezet közötti átfedéseket egyértel-
mûvé kell tenni. Napjainkban ugyan-
is pénzügyi okokból köztisztviselõk vé-
geznek társulási feladatokat, igénybe
véve az erre a célra biztosított állami
forrásokat. Az egyes szakterületeken je-
lentkezõ feladatcsökkenésnek a kö-
zeljövõben létszámot érintõ hatásai lesz-
nek a hivatalban amellett, hogy már ko-
rábban is mérséklõdött az alkalmazot-
tak száma, többek között a szerzõdé-
ses munkaviszonyok folyamatos meg-
szüntetése miatt. A nevelési és oktatá-
si intézményeknél a vizsgálat figyelembe
vette a kötelezõ óraszámokat, a törvé-
nyi elõírásokat és a helyi rendeleteket
egyaránt. A megállapítás lényege, hogy
a jelenlegi intézményhálózat indoko-
latlanul széttagolt. A kötelezõ óra-
számok emelkedésével a pedagógusok
létszáma is áttekintésre szorul. Fog-
lalkozik az anyag a pótlékokkal és más
megtakarítási lehetõségekkel is. A szak-
értõk új struktúra létrehozását javasol-
ják, alternatívával. Indokoltnak tartják
a nem szorosan a neveléshez-oktatás-
hoz tartozó feladatok – könyvelés, ta-
karítás és fõzés – kiszervezését. Ennek
elsõ állomása már megtörtént a váro-
si kincstár február 1-jei létrehozásával.
A felnõtt- és gyermekétkeztetés egyelõre
a városüzemeltetõ társasághoz kerül-
hetne, amely cég a tisztasági feladatok
ellátását is megkapná. Ezek az intéz-
kedések jelentõs megtakarítást ered-
ményeznének, ami már az idén je-
lentkezne. Az igazi jótékony hatása
azonban 2008-ban érvényesülne.
Amennyiben következetesen végigvi-
szik a tervezett intézkedéseket, akkor
akár százmillió forintos nagyságrendû
megtakarítást is elérhetnek, ami az
idei 182 millió forintos forráshiányhoz
képest jelentõs nagyságrendû. Az át-
alakítási tervezet a szükséges fórumo-
kat megjárta és támogatásra talált. A
szakértõi vizsgálat alapul szolgált a tes-
tület elé kerülõ mûhelymunka alapján
kialakított alternatívában, de nem min-
denben azonosak az ottani javasla-
tokkal. 

ALTERNATÍVA AZ INTÉZMÉNYI

ÖSSZEVONÁSOKRA 

Hajdú Józsefné, a polgármesteri hi-
vatal oktatási és városmarketing osztá-
lyának vezetõje arra hívta fel a figyel-
met, hogy az elõterjesztés elkészítésé-
nél a már elhangzottakon túl a helyi
sajátosságokat és a gyermekek érdekeit
is figyelembe vették. A cél a szerveze-
ti felépítés megváltoztatása úgy, hogy
az eddigi kötelezõ és önként vállalt fel-

adatokat a jövõben is ellássák, azon-
ban ez kellõ költséghatékonysággal tör-
ténjen. Az osztályvezetõ kiemelte,
hogy az országos tendenciának meg-
felelõen Szerencsen is csökken az is-
kolákba járó gyerekek száma amellett,
hogy a két intézmény kétszáz vidéki
tanulót is fogad. A Bocskai gimnázi-
umban ez a folyamat nem érvényesül,
mert ide távolabbi vidékekrõl is szíve-
sen jelentkeznek a fiatalok. Az elmúlt
idõszakban városi szinten emelkedett
a pedagógusok száma. Ezekre a prob-
lémákra megoldásul többcélú, közös
igazgatású közoktatási intézmények
létrehozása szolgálhat. A kimunkált két
javaslat között az a különbség, hogy az
egyiknél az óvodák és a bölcsõdék
külön intézményt alkotnának, míg a má-
siknál az általános iskolákkal és a mû-
vészeti képzéssel kerülnek össze. A gim-
názium, a kollégium és a nevelési ta-
nácsadó mindkét variációnál külön egy-
séget képez.

További költségcsökkentést ered-
ményezhet a gyógytestnevelés egy in-
tézményegységhez telepítése, az isko-
lai könyvtárak adatbázisainak össze-
kapcsolása, valamint a gyermek- és ta-
nulóétkeztetés koncentrálása. A szak-
értõi anyag tartalmazza, hogy ez utób-
bi feladatot megfelelõ mûszaki fej-
lesztésekkel a Bolyai iskola konyhája
önmagában el tudná látni. A terveze-
tekben azonban a speciális igényeket
is kielégítõ kollégiumi konyha is meg-
maradna, míg a többi intézményben
úgynevezett melegítõkonyhák mû-
ködnének. Az új struktúra július 1-jével
állhatna fel. Az osztályvezetõ a válto-
zás várható hátrányai között említette
a vezetõi felelõsség növekedését és a
kezdeti idõszakban a dolgozók közöt-
ti rivalizálás erõsödését. Ugyanakkor a
szakmai munka nem csorbulhat.
Elõnyként mutatkozik a szolgáltatások
jobb átjárhatósága, a szakos ellátottság
teljes körû biztosítottsága az alacso-
nyabb óraszámú tantárgyak esetében
is. Az iskolákban és az óvodákban is
kisebb gondot jelent majd a helyette-
sítések megoldása. Hajdú Józsefné ki-
emelte, hogy 11 év után ismét elérkeztek
oda, hogy a városban sok pedagógus
elérte a nyugdíjkorhatárt, többen pedig
élnek a Prémium évek program által
felkínált lehetõséggel. Ezzel együtt
nyolc munkatársnak is lejár a határo-
zott idõre szóló szerzõdése, amelyeket
az emelkedõ óraszámok miatt nem
hosszabbítanak meg. A váltással ösz-
szesen negyven fõ munkabérét és já-
rulékait takarítják meg úgy, hogy va-
lójában csak nyolc kinevezett dolgo-
zónak szûnik meg az állása. Közülük
ketten magánéleti okok miatt egyébként
is távoztak volna az intézményekbõl. 

VITA AZ OKOKRÓL 

Koncz Ferenc kifogásolta, hogy az
elõterjesztés rossznak minõsíti a vá-
rosban korábban végzett oktató-neve-
lõ munkát azzal a megállapítással,
hogy az majd a változtatások után mi-
lyen jól fog mûködni. Pedig eddig is
minden intézmény kiválóan látta el a
feladatát. Érthetõ, ha nincs pénz, de az
már nem elfogadható, ha az átszerve-
zést szakmai okokkal indokolják. A kép-
viselõ szerint a megyei önkormányzat
elnöke nem támogatta ezt a kezde-
ményezést, mindössze azt rögzítette,
hogy az nem ellentétes a megyei szin-
tû fejlesztési tervekkel. Ugyanakkor kér-
dés, hogy mikor született helyi döntés
az átvilágításról és a megbízás odaíté-
lésérõl. A negyven fõs leépítésben
benne vannak-e a hivatali dolgozók,
mert ha nem, az plusz álláshelyek meg-
szûnését eredményezi a városban. A
képviselõ példaként említette a koráb-

bi Gameszt, ami nem vált be. Most
pedig újra központosítanak. Az isko-
lák az oktatás és a nevelés mellett kul-
turális feladatokat is ellátnak. Mitõl lesz
olcsóbb az étkeztetés, ha azt a város-
üzemeltetõ társaságra bízzák? A kép-
viselõ szerint nagyon meg kell gondolni,
hogy milyen változtatásokat léptetnek
érvénybe. A most tervezett lépésekkel
40 munkahely szûnne meg Szerencsen,
16 ember pedig elvesztené az állását.
Ezzel nem tud egyetérteni. Visi Ferenc
a mostani helyzetet a Hunyadi iskola
egykori bezárásához hasonlította.
Kinevezett igazgatókat váltanak le
azért, hogy pénzt vonjanak el tõlük.
Azzal, hogy a konyhai dolgozókat és
a takarítókat a városüzemeltetõ társa-
ság veszi át, valójában nem történik
semmi. Amennyiben hagynák az in-
tézményvezetõket dolgozni, az több ha-
szonnal járna, mint a most tervezett át-
szervezés, ami nem hozza majd meg
a várt eredményt. Heves János némi iró-
niával jegyezte meg: irigyli azokat a kép-
viselõket, akik mindenhez értenek. Az
alpolgármester szerint az élet változá-
saihoz folyamatosan alkalmazkodni
kell. Ha ettõl a múltban féltek volna,
még mindig a kõbalta lenne divatban.
Nem szégyen az, hogy az anyagi le-
hetõségekhez igazítják az intézményi
hálózatot, amikor ezt úgy teszik, hogy
a gyerekeknek minden korábbi szol-
gáltatást biztosítanak. Ugyanakkor nem
hagyható figyelmen kívül a diákok
számának csökkenése. Amennyiben
egy vállalkozásnak nincs elegendõ
megrendelése, kevesebb dolgozóra
van szükség. Ennek az elvnek az isko-
lákban is érvényesülnie kell a hatéko-
nyabb feladatellátás mellett. Az ön-
kormányzat nem elbocsátásokról hoz
majd döntést, hiszen az intézmények-
bõl kikerülôk döntõ többsége nyugdíj-
ba vonul. Suskó Viktor úgy vélte, hogy
ilyen jelentõs változtatásoknak termé-
szetes velejárója a vita. Ugyanakkor cso-
dálkozik, hogy vannak, akik most áll-
nak elõ azzal, hogy milyen rosszul áll
a város, holott már tavaly év elején 182
millió forint forráshiánnyal fogadta el
az önkormányzat a költségvetést. Ezt
az adatot a polgármester is többször em-
legette. A tájékoztató pedig kiemelte,
hogy az intézmények szakmai mun-
kájával nem voltak problémák, amit az
eredmények is visszaigazolnak. A kép-
viselõ szerint Szerencsnek is haladnia
kell a korral. Az oktatás állandóan vál-
tozik, nem szakadhatnak le a helyi in-
tézmények sem az ország többi részé-
tõl. Egeli Zsolt az iránt érdeklõdött, hogy
pénzügyi szempontból mi a különbség
a két lehetõség között. Takács István
arra hívta fel a figyelmet, hogy az ál-
talános iskolákban az elmúlt években
a gyereklétszám csökkenésével ará-
nyosan kevesebb lett a pedagógus, vagy-
is jól dolgoztak az igazgatók. Más in-
tézményei is vannak a városnak, az
anyagi gondok miatt ott is meg kelle-
ne húzni a nadrágszíjat. Kérdés azon-
ban, hogy az iskolákban tervezett vál-
toztatások nem lesznek-e a gyerekek
kárára. Félõ, hogy az intézmények el-
veszítik majd az önálló arculatukat. Az
iskolákban és az óvodákban 40 fõvel
csökkentik a létszámot, máshol is ilyen,
vagy még nagyobb arányú karcsúsításra
volna szükség. Hidegkúti Ákos az iránt
érdeklõdött, hogy mennyit fizetett a
város a szakértõi tanulmányért. Készült-
e felmérés arról, hogy a kollégák haj-
landók-e a járandóságaikból áldozni
annak érdekében, hogy ne kelljen sen-
kit elbocsátani. Más településeken erre
már van példa. Vaszily Miklós szerint
a városnak haladni kell a korral akkor
is, ha egyre nehezebb helyzetben van-
nak. A fejlesztésekhez az önerõt biz-
tosítani szükséges. Az, hogy a most ter-

vezett változtatások jót hoznak-e, meg
fogják látni. Az intézmények az eddi-
gi nagy odafigyeléssel a jövõben is el
fogják látni a feladataikat. A képviselõ
a dolgozók sorsáról érdeklõdve tette fel
a kérdést: meg tudják-e oldani a le-
építéseket úgy, hogy az szerencsi em-
bereket ne érintsen? 

Hajdú Józsefné kiemelte, hogy a sze-
rencsi oktatási és nevelési intézmények
az elmúlt években is kiemelkedõen
magas színvonalú szakmai munkát vé-
geztek, ezt az elõterjesztésben is rög-
zítették. A racionalizálást úgy javasol-
ják, hogy az a kötelezõ és vállalt fel-
adatokat, a jó helyi hagyományokat a
lehetõ legkisebb mértékben érintse, de
a mûködés költséghatékony legyen. A
csökkenõ gyereklétszám és az emelkedõ
pedagógus-óraszám is lépésre kény-
szeríti a fenntartót. A változtatás azon-
ban nem okoz pedagógus-munkanél-
küliséget. 

NEM LESZNEK TÖMEGES

ELBOCSÁTÁSOK

Bíró László jegyzõ ismertette, hogy
az átvilágítás megrendelése nem az ön-
kormányzat hatáskörébe tartozott. A
Városi Jegyzõk Egyesületének kollégi-
uma soron kívül, a szokásosnál sokkal
rövidebb határidõvel, a piaci ár töre-
dékéért végezte el a munkát. Ez a vá-
rosnak összesen 700 ezer forintjába ke-
rült. A jegyzõ nem értett egyet Takács
Istvánnal a fûnyíró elv alkalmazásában,
mert mindenütt a feladatokhoz mérten
kell biztosítani a létszámot. Nem sze-
rencsés szembeállítani egymással a
város eltérõ profilú intézményeit. Visi
Ferenc megjegyezte, hogy az ülésen
megjelent igazgatók nem sokat tud-
hattak a tervezett változtatásokról, mert
végigjegyzetelték az elõadást. Kalina
Lajos fontosnak tartotta az informális
ülést, mert ilyen horderejû változtatás
feldolgozásához sok információra és
idõre van szükség. Rónavölgyi Endréné
arra hívta fel a figyelmet, hogy a sze-
rencsi önkormányzat az elmúlt évek-
ben több feladatot vállalt magára, mint
amennyire pénzügyi lehetõsége volt. A
hiány egy részét, amíg csak tudták,
ÖNHIKI pályázati forrásból pótolták.
A feltételek szigorodása miatt már 180
millió forintos forráshiány keletkezett,
miközben új intézmények létesültek és
a közüzemi díjak is emelkedtek.
Mindezek takarékos gazdálkodás mel-
lett is többlethiányt eredményeznek.
Olyan változásokat kívánnak megva-
lósítani, hogy pedagógus ne kerüljön
utcára, és a gyerekek is megkapják a
számukra eddig biztosított ellátást. A
polgármester szerint felelõsségteljes
döntést kell hozni, ami bátorságot igé-
nyel. Akkor lenne okuk a szégyenke-
zésre, ha az anyagi lehetõségeikkel nem
jól sáfárkodnának. Nem állja meg a he-
lyét az állítás, hogy negyven pedagó-
gust elküldenek. A technikai személy-
zetnél sem a leépítés, hanem a rugal-
mas munkavégzés a cél. A felvázolt al-
ternatíva között gazdasági szempont-
ból nincs jelentõs különbség. A szak-
mai szempontok azonban inkább a má-
sodik variáció mellett szólnak. A me-
gyei önkormányzat vezetõje azt mond-
ta ki, hogy a szerencsi elképzelések il-
leszkednek a megye oktatási koncep-
ciójához. Az átszervezés százmillió fo-
rintos nagyságrendû megtakarítást ered-
ményezhet. A nyugdíjba vonulók he-
lyét már nem töltik be, így kevesebb
bért kell kifizetni. Az elõterjesztés az
intézményekkel történt konzultáció
után került a testület elé, a dolgozók is
megfelelõ tájékoztatást kaptak. A pol-
gármester leszögezte, hogy az átszer-
vezés a lehetô legkevésbé sérti a gye-
rekek és a szerencsi emberek sorsát. 

TERÍTÉKEN A KÖLTSÉGVETÉS 

Az informális ülés második napirendi
pontjaként a város 2007. évi költség-
vetése került szóba. A polgármester
kérte, hogy a módosító indítványok-
ban az is szerepeljen, hogy az esetle-
ges többletigényt honnan vonják el.
Ballók Istvánné, a polgármesteri hiva-
tal városgazdasági osztályvezetõje is-
mertette, hogy a képviselõi alapként
szolgáló 11,9 millió forintot a pénz-
ügyi tervben céltartalékként szerepel-
tetik. Egeli Zsolt arra volt kíváncsi, hogy
a hiteleket a számlavezetõ pénzinté-
zeten kívül más banktól is felvehetik-
e, ha ott kedvezõbbek a feltételek. Bíró
István azt javasolta, hogy a város a
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak
a 640 ezer forintos állami normatíva
mellett ugyanekkora összegû támoga-
tást biztosítson. Az így megtakarított
pénz egy részébõl a sportegyesületnek,
az egyházaknak, a rendõrségnek és
nyugdíjas klubnak juttassanak, a fenn-
maradó keret pedig a forráshiány csök-
kentését szolgálja. A képviselõ kérte a
korábbi ciklusból elmaradt képviselõi
tiszteletdíjak kifizetését. Uray Attiláné
szóvá tette, hogy a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár létszáma 16 fõ a
korábbi 24 helyett. Ugyanakkor pénz-
tárosra szükségük van a feladatuk el-
látásához, ami egy további státuszt je-
lent. Kalina Lajos pontos tájékoztatást
kért a város kintlevõségeirõl, valamint
a 60 napon túli tartozásokról és azok
okairól. Heves János arra volt kíván-
csi, hogy a tervezett 590 millió forin-
tos helyiadó-bevétel hogyan viszo-
nyul a tavalyi tényszámokhoz. Az al-
polgármester javasolta, hogy a költ-
ségvetési hiány csökkentésére az ön-
kormányzat tagjai idén ne használják
fel a képviselõi alapot. Vaszily Miklós
ez utóbbival nem értett egyet, mert van-
nak, akik a korábbi rendelkezés alap-
ján hosszabb távra elkötelezték ma-
gukat, például közösségi programok fi-
nanszírozása mellett. Heves János sze-
rint ez a probléma kiküszöbölhetõ
azzal, hogy a korlátozás a megtett kö-
telezettség-vállalásokat ne érintse.
Hidegkúti Ákos arra kérte a képvise-
lõket: ne tegyenek fel olyan kérdése-
ket, amelyek az általuk kezdeménye-
zett rendkívüli ülés javasolt napirendi
pontjai között szerepelnek. Danyi
László arra hívta fel a figyelmet, hogy
a képviselõi alapot a körzete javára sze-
retné felhasználni, a tiszteletdíját pedig
az eddigieknek megfelelõen programok
szervezésére fordítja. Errõl nem kíván
lemondani. A képviselõ kíváncsi volt
arra, hogy a helyi adócsoport vizsgál-
ja-e a bevallásokban szereplõ adato-
kat, vagy feltétel nélkül elfogadják
azokat. Korondi Klára is ragaszkodott
a képviselõi alaphoz, ami a köz javát
szolgálja. Az egyes körzet az elmúlt
idõszakban nem fejlõdött, az új ját-
szótér is lakossági összefogásból va-
lósult meg. A Felsõkert utcában a járda
rendbetétele már nem halasztható.
Kalina Lajos megjegyezte: a költség-
vetés tárgyalásánál nem szeretné, ha
bárki is korlátozná olyan kérdés felté-
telében, ami érdekelheti az önkor-
mányzat tagjait. Fekete József azt kér-
dezte, hogy adók alóli mentességnél
ellenõrzi-e a hivatal, hogy a kedvez-
ményre valóban jogosultak-e az igény-
lõk. 

A FORRÁSHIÁNY-CSÖKKENTÉS

LEHETÕSÉGEI 

Ballók Istvánné ismertette: a szám-
lavezetõ bank olyan kedvezményes hi-
teleket biztosít a városnak, aminek
nincs versenytársa a piacon.

(Folytatás a 7. oldalon.)
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Sorozatunkban olyan szerencsi,
vagy a városból elszármazott fiata-
lokat mutatunk be, akik pályafutá-
suk elején járnak és életük alakulá-
sa példaként szolgálhat az utánuk kö-
vetkezõ generációk számára.

Tõsgyökeres szerencsi családom
legifjabb sarjaként 1976-ban láttam
meg a napvilágot és 22 éves koro-
mig én is Szerencsen éltem – idézi
fel lapunk érdeklõdésére a jelenleg
Malajziában tartózkodó Oszonits
János. – Gyerekkoromban kezdõdött
az informatikai robbanás és vi-
szonylag hamar szert tettünk egy
Commodor 64-esre. Sokáig nem ér-
dekelt a számítástechnika, tûzoltó
szerettem volna lenni, mint a nagy-
apám, Kisvárdai Gyula. Az általános
iskolát Ringer Irénke néni szárnyai
alatt kezdtem, majd Hudák Gabika
néni lett az osztályfõnököm. A
Bocskai gimnáziumban eltöltött négy
esztendõ után Miskolcon végeztem
el a Gábor Dénes Mûszaki Fõiskolát.
Miután szerettem volna a szülõvá-
rosomban letelepedni, elõször Sze-
rencsen próbáltam meg elhelyez-
kedni, de mint oly sok „sorstársam-
nak”, ez nekem sem sikerült. Így ke-
rültem Budapestre, ahol már egy csa-
ládtag várt, ugyanis a húgom, Edit a
fõiskolát a fõvárosban végezte és je-
lenleg is ott él és dolgozik. 

Informatikusként helyezkedtem el
a Business Objects magyarországi
disztribútoránál. Rajtuk keresztül ke-
rültem 2004 márciusától a British
American Tobaccohoz. Ez a cég egy
multinacionális vállalat, amelynek a
az informatikai központja Malajzi-
ában, Kuala Lumpurban van.
Felajánlották, hogy két évig itt dol-
gozzam, mint megoldástervezõ.
Miután ez egy nagy kalandnak, és

mindenképpen szakmai elõrelépés-
nek ígérkezett, természetesen öröm-
mel fogadtam el az ajánlatot.

ÁZSIA SAJÁTOS VILÁGA 

– Az országba megérkezve az elsõ,
ami – a reptér elhagyása után azon-
nal – mellbevágott, a magas pára-
tartalom és a 30 fokos meleg volt, da-
cára annak, hogy az éjszaka köze-
pén jártunk. Ennek ellenére napokig
nem lehetett letörölni a mosolyt az
arcomról. Pálmafák mindenütt, zsi-
vaj és olyan õrült közlekedési morál,

amilyet nem láttam azelõtt. Az ország
tele van motorosokkal, akik porfel-
fogónak kabátot használnak, de úgy,
hogy az elejét veszik fel hátulra.
Mintha sok rosszul öltözött Batman
száguldozna fel-alá papucsban, vagy
sárga gumicsizmában. A fõváros szí-
vében kaptam egy lakást, nem mesz-

sze a Petronas tornyoktól. Ez a világ
jelenlegi legmagasabb ikerépítmé-
nye, a magassága 542 méter. Már
messzirõl látszik, vonzza a tekinte-
tet. A munkahelyemen malájokkal, in-
diaiakkal és kínaiakkal dolgozom.
Bábeli zûrzavar, amikor a szobában
csicseregnek kínaiul, majd ehhez
kapcsolódik némi indiai kattogás.
Az átlagember itt legalább két nyel-
vet beszél. Lehet, hogy ez a maláj és
a kínai, de ezekkel már jól el lehet
boldogulni. A gimnáziumi érettségi-
hez maláj és angol nyelvvizsgát kell
tenni.

– Eleinte az egész hihetetlenül eg-
zotikus, különleges és némiképp bi-
zarr volt – folytatta Oszonits János.
– Aztán megszoktam és akkor kezd-
tem el figyelni az apróságokra, ami-
tõl az ittlétem tényleg hihetõvé vált.
Nem csodálkoztam már azon, hogy
120 forintért adnak fõtt kaját a kis in-

diai vendéglõkben. Minden részlet-
re figyelnek. Alapvetõen jókedvûek
az emberek, úgyhogy ha a felszol-
gáló rád mosolyog, azt nem az ame-
rikai ürességgel teszi. Elõször furcsa
volt, de itt szabály, hogy a pincér nem
lehet magasabban a vendégnél. Ezért,
ha alacsony asztalnál ülsz, az ételt
úgy teszik eléd, hogy közben õk le-
térdelnek. Ez az elsõ néhány alka-
lommal nagyon kényelmetlen, aztán
mint minden mást, ezt is megszok-
ja az ember és a végén már fel sem
tûnik, ha a felszolgáló kislány oda-
térdel az asztalod mellé. Ráadásul ha
európai vagy, különösen odafigyel-
nek rád!

MAGASLATI GICCSPARÁDÉ 

Az eltelt hónapok alatt sokminden
történt, sokfelé jártam. Meglátogattam
például az 1800 méter magasan
lévõ – a helyiek által nagyon ked-
velt – Genting Highland-et. Ez az
egyetlen legális kaszinó az ország-
ban, ahol folyamatosan biztosított a
20 fok körüli hõmérséklet. Mire
megérkeztem, már kellemesen szé-
dültem a szintkülönbségtõl. Van a
szállodának egy hatalmas elõtere, tele
giccses oszlopokkal, ráaggatott apró
lámpák százaival, fényes márvány-
padlóval. Van ott egy hatalmas be-
vásárlócsarnokszerû épület is, tele-
rakva a Big Ben, az Eiffel-torony és
a Szabadság szobor két emelet magas
másával, óriási hûtõház mûhóval és
malájokkal. Benne mûanyag hóem-
ber, iglu és – amin csodálkoztam –
panda. Megnéztem a szellemházat,
ahol a fõ ijesztgetõ széltében-hosz-
szában feleakkora volt, mint én. Így
a hely nem volt igazán rémisztõ. 

Az egyik legkiválóbb látványosság
mégis a helyi Velence-utánzat volt.
A Starbucks kávéház körül egy mes-
terséges csatornán úszott körbe-
körbe három gondola, rajta mû-
anyag evezõsökkel és a hangszóró-
ból Pavarotti hangján szólt az ó, sole
mio... 

A másik pedig a kis magasvasút,
ami hernyóformájú szemmel, száj-
jal és ízelt testtel, amibe be lehet száll-
ni. Ez furikázta körbe a vendégeket
a vidámpark-komplexumban. Ösz-
szességében az egész eléggé giccses,
mégis kihagyhatatlan.

MALÁJ ESKÜVÕN 

– Egy kedves kollégám meghívott,
így részt vehettem egy eredeti maláj
esküvõi vacsorán – folytatja él-
ménybeszámolóját Oszonits János.
– Fekete márványoszlopok, már-
ványlépcsõk arany korláttal, szekér-
nyi méretû csillárok és fekete ruhás,
indiainak saccolt londinerek, akik
elõzékenyen meg is mutatták, hogy
melyik lépcsõsoron jutok el az ese-
mény színhelyéig. A hatalmas te-
remben volt kb. harminc, hófehér ab-
rosszal leterített asztal, minden má-
sodik széken aranyszalag, két és fél
méter magas esküvõi torta, jéghaty-
tyúk, világító fényekkel körbefutta-
tott szív alakú lufik és egy kivetítõ,
amelyen az ifjú párról készült eskü-
või fotók tömegeit tekinthettük meg.
A hatalmas asztal közepén pedig
forgó üvegtál, amelyre felsorakoz-
tattak zöld chilit, piros chilit meg
némi rákcsipszet elõételként, amit le-
öblíthettünk jázminteával és vérna-
rancs üdítõvel. Majd belépett az ifjú
pár hatalmas füstfelhõ és igen han-
gos zene kíséretében, õket követték
a zene ritmusára egyszerre menete-
lõ, fekete öltönybe öltözött pincérek,
akik hatalmas ezüsttálcákat cipeltek,
amik egyhén pacalízû polippal, rák-
kal és zöldségekkel voltak megrak-

va. A menübõl kizárólag a csirkét is-
mertem fel, de sikerült elfogyaszta-
ni jelentõs mennyiségû gõzölt halat,
tonhalat és rákot is, utóételként pedig
valamilyen levélbe tekert rizst hoz-
tak, aminek határozottan májashur-
ka-íze volt. A hatalmas esküvõi torta
ugyan birizgálta a fantáziámat, de fel-
világosítottak, hogy ez mûanyag,
csak az a része igazi, ahol megvág-
ja az ifjú pár. A helyiek azt mond-
ták, ez egy teljesen megszokott es-
küvõ volt itt.

ÜNNEPEK KAVALKÁDJA 

Miután a világ minden tájáról dol-
goznak és élnek itt emberek, így va-
lamennyi ünnepet megtartják. A ka-
rácsony például valamiféle kará-
csonyszerû. Nem tudom ennél job-
ban megfogalmazni. A hangulat ter-
mészetesen teljesen hiányzik, hiába
köszön mindenki Merry Christmas-
szal. Elmaradhatatlan tartozékok a vil-
logó lámpácskák tömkelege, a
Mikulás-sipka és a mûhó. A villogó
lámpácskákat szó szerint minden-
hová felakasztják. A szállodában a
vízipálmától kezdve a fikuszig min-
den villódzik. Az éttermekben
Mikulás-sapkás ferdeszemû fiúk és lá-
nyok rohangálnak fel-alá, karácsonyi
jókívánság és „miben segíthetek” ki-
áltásokkal. Most van a kínai újév. Ez,
ha lehet, még látványosabb. Az
egész várost feldíszítették, kis piros
lampionokba vannak öltöztetve az
utcák. A Bukit Bintangon – ami va-
lóságos sugárút – több ezer ember
vonult fel sárkányokkal és dobokkal.
Ezzel megkezdõdött a Disznó éve,
így ezúton is kívánok mindenkinek
nagyon boldog kínai újesztendõt.

TÁVOL AZ OTTHONTÓL 

– A céggel a szerzõdést két évre
írtam alá, tehát másfél évig még ma-
radok – emelte ki Oszonits János. –
Az otthoniakkal skype-on tartom a
kapcsolatot, az internetet és a szá-
mítógépet használjuk telefonálásra.
Így olcsóbb, ezért elég gyakran tu-
dunk beszélni. Márciusban haza-
megyek két hétre, ekkor Szerencsre
is el fogok látogatni. Sajnos a vá-
roshoz való kötõdés egyre lazul,
mivel a szüleim is elköltöznek.
Abádszalókon kezdenek új életet egy
turisztikai vállalkozás elindításával.
A jövõben egyre kevesebb idõt tudok
majd itt eltölteni, a távolság miatt je-
lenleg sincs esélyem meglátogatni a
települést, ahol felnõttem. A lapto-
pomon azonban számos képet õrzök
Szerencsrõl. Sokaknak megmutat-
tam itt és mindenkinek nagyon tet-
szenek. Ha nosztalgikus hangulatba
kerülök, mindig megnézem õket…

SZERENCSI FIATALOK A NAGYVILÁGBAN: OSZONITS JÁNOS

„Ázsia sajátos világa magával ra-
gadott.”

„A Batu-barlang – ahol szintén jártam – hindu zarándokhely.”

(Folytatás a 6. oldalról.)
A kulturális központtól egy fõ átke-

rült a kincstárhoz, így azt az intézmény
költségvetésébe már nem tervezték be.
A kintlevõségek 70 millió forintra rúg-
nak. Ennek a pénznek a behajtására tör-
téntek intézkedések. Ugyanakkor a
helyi adómorál javult. Az intézmények
számlatartozása december 31-én 108
millió forint volt, amibõl 53 millió fo-
rint volt hatvan napon túli adósság.
Azóta ebben már történt változás. Az
összeg nagynak tûnik, de ugyanakkor
az állam is tartozik Szerencsnek 55 mil-
lió forint pályázati támogatással, ami
felére csökkentené a pénzhiányt. Az
idénre tervezett adóbevételt a tavalyi
tényszámok alapján határozták meg. A
képviselõi alapot a szervezeti és mû-
ködési szabályzat alapján helyezték költ-
ségvetési tartalékba, aminek a felhasz-
nálása önkormányzati döntéstõl függ.
Bíró László ismertette, hogy az épít-
ményadó-bevallásokat szúrópróba-
szerûen ellenõrzik. A kommunális adó-
nál a mentesség megállapításának alap-
jául a benyújtott jövedelemigazolások
szolgálnak. Hidegkúti Ákos szüksé-
gesnek tartotta, hogy a tisztánlátás
miatt pontról pontra beszéljék át a pénz-
ügyi tervet. A könyvvizsgálói véle-
ményt most kapták meg ugyanúgy, mint
a polgármesteri hivatal bevételeit be-
mutató kimutatást. Ezeket át kellene ta-
nulmányozni, hogy megtehessék a
módosító javaslataikat. Uray Attiláné
megerõsítette, hogy pénztáros nélkül
nem mûködhet a kulturális központ.
Sipos Attila úgy vélekedett, hogy a ki-
adások csökkentése nem lesz elegen-
dõ a forráshiány eltüntetésére. Ezért fon-
tos kérdés, hogy a bevételek növelé-

sére van-e valamilyen lehetõség.
Szerencsen évente 60 millió forintot for-
dítanak szociális célú kifizetésekre.
Nyolcmillió forint ápolási díjat bizto-
sítanak és 20 millió forintot költenek
szociális étkeztetésre. Ezeket a tétele-
ket át kellene tekinteni. Heves János
kérte, hogy az informális ülésen min-
den képviselõ tegye fel a kérdéseit, hi-
szen ezért gyûltek össze. Akinek kor-
szakalkotó javaslata van, az most áll-
jon elõ vele, hogy legyen elegendõ idõ
a szavazás elõkészítésére. Visi Ferenc
arra volt kíváncsi, hogy a városi kincs-
tár rovatánál szereplõ 14 millió forint
azt jelenti-e, hogy az új intézmény ennyi
többletterhet jelent a város büdzséjé-
ben? Vaszily Miklós úgy vélte, hogy a
Kilián téri garázsok régóta húzódó el-
adása bevételt jelenthetne az önkor-
mányzatnak. Ballók Istvánné kiemel-
te: törvény írja elõ, hogy a költségve-
tést milyen formában kell a képviselõ-
testület elé terjeszteni. A központi sza-
bályozású szociális kiadások kilencven
százalékát visszaigényelhetik az ál-
lamtól. A helyi döntésen alapuló jutta-
tások azonban jelentõs részben a vá-
rosi költségvetést terhelik. A városi
kincstár munkatársait más intézmé-
nyekbõl kérték ki, akiknek a bérköltsé-
ge a korábbi helyen már nem jelent-
kezik. Korondi Klára azt kérdezte, hogy
a vizitdíj bevezetésével nem válik-e oka-
fogyottá a munkaegészségügyi szolgál-
tatásokra betervezett egymillió forint. Bíró
László jegyzõ ismertette, hogy a Kilián
téri garázsok ügyének intézése folya-
matban van, a területmegosztási terv ké-
szül. A mûködési bevételeknél az elõzõ
évihez képest növelték az intézmények
elõirányzatait. Az adóbevallások való-

ságtartalmát korábban is vizsgálták. A
hetvenmillió forintos kintlevõségeket
pedig igyekeznek minél kisebbre csök-
kenteni. Ismert helyi személyiségek is
beleesnek abba a hibába, hogy nem tel-
jesítik a város felé fennálló kötelezett-
ségeiket. A kintlévõségek behajtására bí-
rósági végrehajtóval is szerzõdést kö-
töttek. Rónavölgyi Endréné kiemelte,
hogy a mostani tanácskozáson volt idõ
a pénzügyi terv alapos átbeszélésére.
A képviselõktõl február 2-ig várták az
írásos módosító indítványokat. Most szá-
mos apró kérdés fogalmazódott meg,
amelyek segíthetik az önkormányzat
munkáját. A polgármester fontosnak ne-
vezte a kiadások csökkentését és a be-
vételek növelését. Az elõbbi érdekében
a jövõben több, korábban meglévõ ma-
gasabb vezetõi beosztást megszüntet-
nek, nem töltenek be álláshelyeket és
ezt a célt szolgálja a városi kincstár lét-
rehozása is. A változtatásokra a város
mûködõképességének a fenntartása ér-
dekében van szükség. A polgármester
kérdésként fogalmazta meg, hogy vajon
az intézmények hússzámlájának vagy
a képviselõi tiszteletdíjnak a kifizetése
a fontosabb-e? A képviselõi alap sorsát
pedig gondolják át. A városban nincs
olyan intézmény, ami kizárólag a köz-
ponti forrásokból mûködtethetõ lenne.
Többletbevételt eredményezhet példá-
ul a Vörösmarty-Délen lévõ terület, il-
letve építési telkek eladása. Ugyanakkor
a város érdekeit képviselni kell a kü-
lönbözõ fórumokon, amire szakembe-
rekre van szükség. Ilyen a 37-es mel-
letti terület pere, amelynek eddig – a
megfelelõ jogi képviseletnek is kö-
szönhetõen – a város a nyertese. 

Á. A.–S. L. 
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INFORMÁLIS ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS 



ÉVÉRTÉKELÉS BEKECSEN 
Tavalyi tevékenységét értékelte a

közelmúltban a polgárõr-egyesület.
A közgyûlésen Varga Ferenc elnök
beszélt az elért eredményekrõl, is-
mertette a szervezet gazdálkodásá-
ról szóló költségvetési és közhasz-
nú jelentést. Kritikusan, önkritikusan
szólt az egyesület erkölcsi-fegyelmi,
etikai helyzetérõl és a rendõrséggel
való együttmûködésrõl. 

Az elhangzottakhoz többen hoz-
zászóltak. Hiányolták a közös szol-
gálatot az egyenruhásokkal, a sze-
rencsi kapitánysággal fenntartott
rendszeres kapcsolatot és együtt-
mûködést. Voltak, akik a nyári tu-
risztikai szolgálat lehetõségérõl ér-
deklõdtek. Szaniszló István rendõr al-
ezredes, a Szerencsi Rendõrkapi-
tányság közrendvédelmi osztályve-
zetõje az eddiginél eredményesebb
partnerségre tett ígéretet a bekecsi
polgárõrökkel, amely a gyakoribb
közös szolgálatellátásban is meg-
nyilvánul majd. A közgyûlésen
Szatmári Gyula, az Országos Polgárõr
Szövetség elnökhelyettese nagyra
értékelte a bekecsi egyesület mun-
káját. Reményét fejezte ki, hogy a
2007. évi feladatok végrehajtásában
is sikeresek lesznek a község pol-
gárõrei és kérte a jelenlévõ Béki József
polgármestert és Matuscsák Sándor
önkormányzati képviselõt a civil
szervezet hatékony támogatására.

Bujdosó Ferenc, a szerencsi pol-
gárõr-kistérség felelõse tájékoztatta
a résztvevõket arról, hogy a nyári idõ-
szakban ismét lesz lehetõség Bo-
gácson, de nagy valószínûséggel a
Tisza-tónál is egy-egy hetes turnus-
ban egyesületenként 4–5 fõnek bûn-
megelõzõ szolgálat teljesítésére, ami-
rõl idõben értesítést kapnak a szer-
vezetek vezetõi.

RENDÕR-POLGÁRÕR
TALÁLKOZÓ

Február 23-án a mezõzombori ön-
kormányzat és a helyi szervezet lesz
a házigazdája a szerencsi és tokaji
kistérségi polgárõr-egyesületek el-
nökeinek és a rendõrkapitányság ve-
zetõi tanácskozásának. Az ötödik
ilyen találkozón 29 polgárõr-közös-
ség képviselteti magát.

EMLÉKÜKET KEGYELETTEL
MEGÕRIZZÜK

* Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a polgárõr-társunk, Kovács Imre, a rát-
kai egyesület volt elnöke 53 éves ko-
rában hirtelen elhunyt. Halálával

nagy veszteség érte a helyi mozgal-
mat. 

* Rövid betegség után 51 éves ko-
rában elhunyt Mátyás József, a prü-
gyi polgárõr-szervezet tagja, akinek
a személyében nagy aktivitással és
elhivatottsággal dolgozó önkéntes tá-
vozott végleg a szervezetbõl. Mindkét
társunk elvesztését gyászolja a sze-
rencsi kistérségi polgárõr-egyesüle-
tek minden tagja.      Bujdosó Ferenc 

kistérségi felelõs

A Miskolci Határõr Igazgatóság si-
keresen hajtotta végre a schengeni csat-
lakozáshoz szükséges határrendészeti
feladatokat – ismertette a sajtó képvi-
selõivel február 14-én Samu István ve-
zérõrnagy, a határõrség rendészeti fõ-
igazgatója. 

Az elmúlt évben kiadott szervezet-kor-
szerûsítési intézkedések eredménye-
ként december végére 15 százalékkal
csökkent a miskolci igazgatóság lét-
száma és mindössze öt kirendeltség mû-
ködik a térségben. 

Rolyák József dandártábornok szin-
tén megerõsítette, hogy a schengeni fel-
készülés után hazánk a legjobb értékelést
kapta, aminek köszönhetõen a szerve-
zet készen áll arra, hogy 2008-tól az EU-
tagországokkal közös határszakaszokon
megszûnjenek az ellenõrzések.

A miskolci határõrigazgató kiemelte,
hogy a szomszédos Szlovákia egyelõ-
re még nem tudta teljesíteni az Európai
Unió által elõírt szigorú követelmé-
nyeket, így a jövõben minden tagor-
szágnak feladata, hogy segítse hazánk
északi szomszédját a felzárkózásban.
Ennek sikerétõl függ, hogy 2007. de-
cember 31-e után a szlovák határon is
az új rend lépjen érvénybe. Rolyák József
arról is szólt, hogy a 2006-os évi lét-
számcsökkentés után a miskolci igaz-
gatóság a legkisebb testület az ország-

ban és a remények szerint ezzel az ál-
lománnyal integrálódnak majd 2008-
ban a rendõrség állományába. 

Összességében eredményes évet tud-
hat maga mögött az igazgatóság. A
2006-os határforgalomban némi csök-
kenés volt tapasztalható: az adatok
szerint mintegy 8-9 ezer személy lépte
át az államhatárt, akiknek döntõ több-
sége magyar és szlovák állampolgár. A
határõrök által leleplezett, jövedéki ter-
mékekkel kapcsolatos jogsértések száma
is csökkent a korábbi évekhez képest,
ám az ügyek elkövetési értéke mintegy
a másfélszeresére emelkedett. Az ille-
gális áruk többsége dohánytermék,
üzemanyag, valamint alkoholszárma-
zékok voltak.

A B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság a rendõrré válás elõsegíté-
sére pályázatot hirdet cigány szár-
mazású diákoknak. A kiírásra már-
cius 31-ig azok jelentkezését várják,
akik évismétlés nélkül a középisko-
la utolsó három évfolyamának vala-
melyikén tanulnak legalább 3,5-es át-
lageredménnyel és érdeklõdnek a
rendõri pálya iránt. A további felté-
telek között a büntetlen elõélet, a
fegyveres szolgálat vállalása, a je-
lentkezõ kifogástalan életvitele és jó
hírneve, valamint az egészségügyi al-
kalmasság is szerepel. Követelmény,
hogy a hozzátartozók, illetve a fia-

tallal egy háztartásban lakók életvi-
tele ne veszélyeztesse a törvényes és
befolyástól mentes szolgálatellátást. 

A sikeres pályázóknak a megyei rend-
õr-fõkapitányság támogatást biztosít a
középiskolai tanulmányok hátralévõ
idejére, de legfeljebb az utolsó két évre,
mely magában foglalja a kollégiumi
szállás- és menzaköltség teljes körû té-
rítését, tanévenként legfeljebb 25 ezer
forint értékû ruházkodási, valamint ma-
ximum 4500 forint tanszersegélyt és
tanulmányi eredménytõl függõen havi
1000-2000 forint értékû juttatást. A be-
érkezett pályázatokat április 30-ig bí-
rálják el, és három, a megyében élõ
roma fiatalnak ítélik oda. 

A részletes pályázati kiírás lapunk
honlapján (www.szerencsihirek.hu)
elolvasható.
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Eredményes, de nehéz esztendõt
tudhat maga mögött a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság – derült ki azon a sajtótájékozta-
tón, amit február 9-én tartottak
Miskolcon. 

Kökényesi Antal megyei fõkapitány
(fotónkon) beszámolójában kiemelte,
hogy a 2006-os események – mint pél-

dául a hejcei repülõgép-szerencsét-
lenség, a bel- és árvízkárok, a válasz-
tások és az azt követõ események –
jelentõs többletterhet róttak az állo-
mányra. Mindezek ellenére a rendõrök
kiváló színvonalon teljesítették fel-
adataikat.

Kökényesi Antal a kimagasló bûn-
ügyi tevékenységrõl szólva hangsú-
lyozta, hogy a megyében az ismeret-
len tetteses felderítési mutató 64,3
százalékos, ami a legjobb az ország-
ban. A megelõzési tevékenységnek kö-
szönhetõen 2006-ban a bûncselek-
mények száma is jelentõsen csökkent
térségünkben. A fõkapitány szerint je-
lentõs eredmény, hogy a szervezett bû-
nözés továbbra sem tudott teret nyer-
ni megyében. A közlekedésbiztonsá-
gi helyzet szintén javuló tendenciát
mutat. Az elmúlt esztendõben is csök-
kent a személyi sérüléssel járó balesetek
száma útjainkon. Kökényesi Antal
szólt arról is, hogy 2006-ban példás
együttmûködést alakítottak ki több
civil szervezettel. Jó az összhang a te-

lepülések polgárõrségeivel, akiknek
munkáját segíti az elmúlt idõszakban
átadott 25 jármû is.

– A fõkapitányság gazdálkodása is
eredményes volt. A takarékosság mel-
lett sikerült a feladatokat kiváló szin-
ten elvégezni és egyike lettünk azok-
nak a megyei fõkapitányságoknak,
ahol adósság nélkül zárták a 2006-os
esztendõt – fogalmazott Kökényesi
Antal.

M. Z.

ITTASAN ÜLT VOLÁNHOZ 
Túl nagy sebességgel akarta be-

venni a kanyart autójával egy 26 éves
fiatalember február 13-án Abaúj-
szántón. A kocsi a bal oldali sávba
átsodródva összeütközött a szembõl
szabályosan érkezõ tehergépjármû-
vel. A balesetben a vétkes sofõr, aki
– a szonda szerint ittas volt, a biz-
tonsági övét nem kapcsolta be – nyolc
napon belül gyógyuló könnyû sérü-
léseket szenvedett.

PÓZNÁNAK CSAPÓDOTT 

Könnyebben sérült meg a sze-
mélygépkocsi vezetõje és két utasa
abban a közlekedési balesetben,
ami február 13-án kora délután tör-
tént Tokajban. A Bodrogkeresztúr
felõl érkezõ autó a Patkó-bánya elõt-
ti enyhe ívelésû kanyarban megcsú-
szott a vizes úttesten és egy villany-
oszlopnak ütközött. Az elsõdleges
adatok szerint a Citroënt vezetõ 20

éves abaújszántói hölgy nem az út-
viszonyoknak megfelelõen válasz-
totta meg jármûve haladási sebes-
ségét, ezért sodródott a vízelvezetõ
árokba, majd a póznának csapódva
állt meg. Az anyagi kár jelentõs, sze-
rencsére komolyabb személyi sérü-
lés nem történt. Az autóban utazó-
kat a mentõk ellátásra a szerencsi ren-
delõintézetbe szállították. A baleset
körülményeit a Szerencsi Rendõr-
kapitányság közlekedésrendészeti
osztálya vizsgálja.

FELROBBANT A KAZÁN 
Égési sérülésekkel szállítottak kór-

házba a mentõk egy 28 éves nõt feb-
ruár 13-án délután Ondról. A bal-
esetet az elsõdleges vizsgálati ada-
tok alapján a túlhevülõ kazán fel-
robbanása okozta. A családi ház fû-
tési rendszerét kettõs tüzelésre ala-
kították ki. A családtag a szilárd tü-

zelésû kazánba nyújtott be, azonban
a víz áramlását elzáró csapot nem
nyitotta meg. A gõz nyomása végül
szétvetette a berendezést, a közelben
tartózkodó áldozat a testfelületének
több mint harminc százalékán má-
sodfokú égési sérüléseket szenvedett.

KIREPÜLTEK AZ AUTÓBÓL 

Súlyos sérülésekkel járó közleke-
dési baleset történt február 12-én az
esti órákban Szerencs és Prügy kö-
zött. A település felõl Skoda sze-
mélygépkocsijával hazafelé tartó tak-
taszadai férfi túl nagy sebességgel haj-
tott át a város határában lévõ vasúti
átjárón. A kocsi a nedves útfelüle-
ten megcsúszott, és az aszfaltról le-
hajtva egy fának csapódva állt meg.
Az ütközéskor a sofõr és utasa kire-
pültek az autóból. A mentõk mind-
kettõjüket nyolc napon túl gyógyuló
súlyos sérülésekkel szállították kór-
házba.

TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS,
KIVÁLÓ FELADATELLÁTÁS

HÍREK A POLGÁRÕRÖK ÉLETÉBÕL 

Az idén elõször találkozott hivata-
los keretek között Lõcsei János alez-
redes, a Szerencsi Rendõrkapitány-
ság vezetõje Mileff Lászlóval, a sze-
rencsi Hegyalja Kapuja Mozgás-
korlátozottak Egyesületének elnöké-
vel és Tóth Istvánnal, a tállyai „Jö-
võnkért” Mozgáskorlátozottak és
Fogyatékkal Élõk Érdekvédelmi
Közhasznú Egyesület elnökével. A
rendõrkapitány február 14-én fogad-
ta a vendégeket és értékelték az el-
múlt évben végzett munkát és ki-
cserélték tapasztalataikat. Tóth István
beszámolt arról, hogy szinte napi kap-
csolatot tartanak fenn Görcsös Lajos
századossal, a Tállyai Rendõrõrs pa-
rancsnokával, melyrõl az egyesület
2006. évi közhasznúsági jelentésében
is említést tett. A tanácskozáson meg-

állapodás született arról, hogy már-
cius végén, április elején a tállyai szer-
vezet tagjainak részvételével a sérült
emberek gondjaival, problémáival
foglalkozó fórumot rendeznek a köz-
ségben, amelyen a Szerencsi Rend-
õrkapitányság vezetése is képviselteti
magát. Mileff László megköszönte a
rendõrség egész éves segítõ tevé-
kenységét és számos esetet állított pél-
daként arra, hogy a rendõrök haté-
konyan intézkedtek a mozgáskorlá-
tozottaknak fenntartott parkolóhe-
lyen indokolatlanul megálló gépjár-
mûvezetõvel szemben. A megbe-
szélés végén Lõcsei János kapitány-
ságvezetõ együttmûködésérõl bizto-
sította az elnököket, mely a fogya-
tékkal élõk segítésére, gondjainak eny-
hítésére irányul.

ELNÖKÖK A RENDÕRKAPITÁNYNÁL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ROMA FIATALOKNAK

JÓ ÉVET ZÁRT A HATÁRÕRSÉG

Rolyák József (jobbra): a schengeni felkészülést kiválóan teljesítet-
te a hazai határõrség. A fotón balra Samu István. 



A szerencsi önkormányzat a feb-
ruár 15-ei ülés elsõ napirendi pont-
jaként a város idei költségvetését fo-
gadta el. Ballók Istvánné, a polgár-
mesteri hivatal városgazdasági osz-
tályvezetõje ismertette, hogy az in-
formális megbeszélésen és a bizott-
sági üléseken az elõterjesztéshez
több módosító indítvány született.
Ezek a képviselõi alaphoz, a cigány
kisebbségi önkormányzat (CKÖ),
valamint a helyi egészségügyi alap-
ellátás támogatásához kapcsolódtak.

Takács István a pénzügyi és vá-
rosfejlesztési bizottság nevében azt
javasolta, hogy a képviselõi alap fel-
használásáról az önkormányzati tagok
szabadon dönthessenek. A kisebbségi
önkormányzattól ne vonják el a ter-
vezetben szereplõ 2,5 millió forintot.
A költségvetést formailag egyhangú-
lag kiválónak minõsítették, annak
tartalmát azonban három-kettõ arány-
ban javasolják elfogadásra. Sipos
Attila ismertette, hogy a szociális és
egészségügyi bizottság 3-1 arányban
támogatta, hogy a kisebbségi önkor-
mányzatnak az állami juttatás mel-
lett annak összegével megegyezõ
640 ezer forint támogatást biztosít-
son a város, az egészségügyi alapel-
látást pedig a korábbi évek gyakor-
latának megfelelõen segítsék. A költ-
ségvetés elfogadását 3-1arányban tá-
mogatták. Gál András ismertette,
hogy az ügyrendi és oktatási bizott-
ság 2-1 arányban értett egyet a pénz-
ügyi terv elfogadásával. A CKÖ ese-
tében egyhangúlag úgy vélekedtek,
hogy a helyi anyagi juttatás éves ösz-
szege 640 ezer forint legyen. Suskó
Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy
a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság ülésén a kisebbségi önkor-
mányzat támogatása ügyében a sza-
vazásra feltett kérdésnél az igenek és
a nemek között szavazategyenlõség
született. Az elnök által ismertetett ál-
láspont így nem bizottsági, hanem
személyes vélemény. Hidegkúti Ákos
nehezményezte, hogy a február 9-ére
összehívott rendkívüli önkormányzati
ülésen csak a polgármester és a kez-
deményezõk jelentek meg. Véle-
ménye szerint a távol maradók meg-
szegték az önkormányzati törvényt és
nem teljesítették képviselõi köteles-
ségüket. Ezért kérte, hogy az érvényes
szervezeti és mûködési szabályzat
alapján eljárva csökkentsék a tiszte-
letdíjukat. Rónavölgyi Endréné pol-
gármester kiemelte, hogy a téma
nem a költségvetéshez tartozik, ezért
arról az egyebek között ejtsenek
szót. Hidegkúti Ákos emlékeztetett:
a szervezeti és mûködési szabályzat
alapján nyolc nap állt rendelkezés-
re az újabb rendkívüli ülés összehí-
vására, ami február 17-én telik le. A
képviselõ kifogásolta, hogy az új ön-
kormányzat a mai napig nem kapta
meg a város vagyonleltárát, így nem
tudják, hogy honnan indították a
közös munkát. Tudni szeretnék, hogy
kiknek és mekkora összegben fizet az
önkormányzat tiszteletdíjat, szakér-
tõi és tanácsadói juttatást és ezek mö-
gött milyen elvégzett munka áll.
Kifogásolta, hogy a Szerencsi Hírek
szerkesztõségét mûködtetõ kuratóri-
um felállítása ügyében nem történt in-
tézkedés, és az önkormányzati ülé-
sek televíziós közvetítése sem való-
sult meg. Elmaradás van a képvise-
lõi és a korábbi bizottsági tagok tisz-
teletdíjának kifizetésében. Meg-
lepõdve tapasztalták, hogy a közel-
múltban eladott személygépkocsi he-
lyett milyen gyorsan sikerült újat vá-
sárolni. Hidegkúti Ákos kiemelte: ki-
mutatást kérnek az intézményekben

üzemeltetett személygépkocsikról és
azok használatáról, valamint a hat-
van napon túl ki nem fizetett szám-
lákról. Megkérdezte a polgármes-
tert: kire gondolt akkor, amikor ko-
rábban azt mondta: „vannak, akik
szolgálati autóval hordják iskolába a
gyerekeket, vagy járnak misére”.
Korondi Klára emlékeztetett, hogy
2002 õszén az akkori egészségügyi
bizottság javaslatára indult el
Szerencsen a háziorvosi rendelõk
felújítása. Az akkori döntés alapján
a korábban az alapellátás támogatá-
sára szolgáló keretet is ezekre a fej-
lesztésekre fordították. Mostanra be-
fejezõdtek a beruházások, ezért újra
idõszerû lenne az 1,2 millió forintos
juttatást betervezni a költségvetésbe.
Hidegkúti Ákos arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a pénzügyi tervben sze-
replõ adatok alapján a nyitó hitelál-
lomány és a felvett kölcsönök együt-
tes összege meghaladja majd a ki-
lencszázmillió forintot. A 207 millió
forintos törlesztést figyelembe véve
az esztendõ végén fennálló tartozá-
sok 710 millió forintra rúgnak majd,
amit a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság ülésén a könyvvizsgáló sem
cáfolt. Ebben az összegben a 60
napon túl ki nem fizetett számlák nem
is szerepelnek. A polgármester 2002-
ben 240 millió forint adóssággal
vette át a várost, aminek a mértéke
az irányítása mellett évente 100 mil-
lió forinttal emelkedett. Visi Ferenc
szerint Szerencsen az országoshoz ha-
sonló a helyzet. Most a városban is
megszorítások következnek. A CKÖ
közfeladatot lát el, amit megfelelõen
kell finanszírozni. Félõ, hogy a kép-
viselõi alap javasolt elvonása után
majd a dolgozók bére következik. Bíró
István visszavonta azt a korábbi ja-
vaslatát, hogy a CKÖ támogatásának
a csökkentésével felszabaduló pénz
egy részét különbözõ szervezetek kö-
zött osszák szét. A teljes összeget for-
dítsák inkább a költségvetés forrás-
hiányának a csökkentésére.

FONTOS A TAKARÉKOSSÁG

Gál András szerint az intézmé-
nyeknél megvalósuló takarékosság-
nak a kisebbségi önkormányzat ese-
tében is érvényesülnie kell. Az elmúlt
évben a 640 ezer forintos állami tá-
mogatás mellett a város által kapott
3,7 millió forint nyolcvan százalé-
kát tiszteletdíjakra fordította a CKÖ.
A képviselõ azt javasolja, hogy a
város a 640 ezer forintos juttatás mel-
lett hozzon létre félmillió forintos ala-
pot a kisebbségi önkormányzat szá-
mára, amit pályázati önrész biztosí-
tására és programok szervezésére for-
díthatnak. Danyi László az útfelújí-
tásokra, engedélyezési tervekre for-
dítandó keret felhasználásáról ér-
deklõdött. Megkérdezte, hogy a dísz-
burkolatokra betervezett 2,3 millió
forintot mire fogják felhasználni.
Javasolta az Ond feletti övárok ki-
építését a falu felett tovább folytatni
és indítványozta, hogy az egyházak
támogatására elkülönített 600 ezer fo-
rintot úgy osszák szét az érintettek
között, hogy abból az ondi gyüle-
kezetek is részesüljenek. A legcél-
szerûbb lenne a templomok számát
alapul venni. A képviselõ megkér-
dezte, hogy az idén kerül-e hûtõ a
településrész ravatalozójába? Sipos
Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy
a költségvetés tervezetéhez a képvi-
selõktõl nem érkeztek írásos módo-
sító javaslatok. Konkrét elképzelések
nélkül a kifogások mindössze üres frá-
zispufogtatásnak minõsülnek. Az
idén közel egymilliárd forint értékû

beruházást terveznek, ilyen összeg-
ben gyarapítják a város vagyonát.
Kérdésként tehetik fel, hogy szükség
van-e Szerencs fejlesztésére, amire
szerinte egyértelmû a válasz. Má-
jercsik Zoltánné, a helyi kisebbségi
önkormányzat vezetõje kiemelte,
hogy a korábbi 3,7 millió forintos vá-
rosi hozzájárulást a takarékosság je-
gyében csökkentették 2,5 millió fo-
rintra. Óriási felelõsség nehezedik a
vállukra, hiszen a többségükben
munkanélküli helyi romák a gond-
jaikkal õket keresik meg. Az elmúlt
években példaértékû kapcsolatot
alakítottak ki a helyi önkormányzattal.
A támogatás további, drasztikus csök-
kentését igazságtalanságnak tarta-
ná. Takács István szerint elképzel-
hetetlen, hogy a CKÖ-nek ne adja-
nak pénzt. Fontos lenne, hogy elké-
szüljön a városi leltár, hogy megál-
lapíthassák: hol tartanak. Elgon-
dolkodtató, hogy a település üze-
meltetésére nincs meg a forrás. A
hiány csökkentéséhez át kellene te-
kinteni, hogy az iskolák tervezett át-
szervezése után milyen területeket
kell áttekinteniük a takarékosság ér-
dekében. Az év végére 700 millió fo-
rintos hitelállománya lesz az önkor-
mányzatnak, ami súlyos terhet jelent.
Visi Ferenc szerint olyan mértékû ne-
hézségei vannak a városnak, hogy az
ország pénzét is el tudnák költeni.

PÁLYÁZATOKBÓL

FEJLÕDHET A VÁROS 

Heves János szerint a vállalkozók
tudják, hogy hitel nélkül nem lehet
gazdálkodni. Ez a városra is érvényes.
Közel négymilliárd forintos költség-
vetési fõösszeg mellett a pénzintézeti
kölcsönök mértéke kezelhetõ, sze-
rinte minden cég örülne, ha az ön-
kormányzatnak biztosított kondíci-
ókkal juthatna forráshoz. A beruhá-
zások 80-90 százalékos állami tá-
mogatással valósulnak meg, ezeket
a pénzeket bûn lenne veszni hagy-
ni. Az alpolgármester azt javasolta,
hogy vállalják fel a tervezett fejlesz-
téseket. A 182 millió forintos forrás-
hiányt azonban csökkenteni szük-
séges, többek között ezt célozza az
oktatási és nevelési intézmények ter-
vezett átszervezése. Ennek során
nem zárnak be semmit, mindent to-
vább mûködtetnek. Aki a város ese-
tében eladósodásról beszél, az nem
ért hozzá, vagy szándékosan elfer-
díti a tényeket. Kalina Lajos arra hívta
fel a figyelmet, hogy az országos meg-
szigorító intézkedések a családokra,
a vállalkozásokra és az önkormány-
zatokra is kihatnak. Természetes,
hogy a költségvetés tervezetét egye-
sek bírálják, mások pedig mellette ér-
velnek. Ezt azonban nyugodt hang-
nemben kellene tenni. A képviselõ
kiemelte, hogy a pénzügyi tervbõl azt
olvasta ki, hogy az év végére a leg-
pesszimistább számítások alapján
maximum 400 millió forint lesz az
önkormányzat hitelállománya. Ez
pedig kezelhetõ. Vaszily Miklós sze-
rint senkinek nem érdeke az, hogy
a hitelállomány csökkentése érde-
kében ne valósítsanak meg beruhá-
zásokat. A tervezett fejlesztésekhez
jelentõs pályázati támogatások tár-
sulnak. Ugyanakkor minden lehet-
séges területen az ésszerû takaré-
kosságnak kell érvényesülnie. Olyan
képviselõi javaslat nem hangzott el,
ami egyensúlyba hozná a költség-
vetést. Az intézményi átszervezé-
sekkel esély van arra, hogy pénzt spó-
roljanak meg. A CKÖ támogatásánál
a pályázható alap összegét a java-
solt félmillió forinttal szemben emel-

jék 800 ezer forintra, így nem csor-
bul a kisebbségi önkormányzat mun-
kája sem. Takács István az eredeti,
2,5 millió forintos támogatást java-
solta. Szerinte az intézményi átszer-
vezés 100-120 millió forint megta-
karítását eredményezi majd. A költ-
ségvetés egyensúlyához 50-60 mil-
lió forint ezen túl is hiányzik. Nem
hagyhatják figyelmen kívül, hogy a
kollégium, a gimnázium és kulturá-
lis központ részben a város környé-
kén élõket szolgálja ki. Erre vagy
adjon pénzt az állam, vagy olyan át-
szervezést kell megvalósítani, ami-
vel nullszaldóssá tehetõ a költség-
vetés. A hitelek akkor jók, ha a fel-
használásukkal a visszafizetésére
megtermelõdik a fedezet. A város ese-
tében azonban ez nem érvényesül.
Hidegkúti Ákos a kölcsönökkel kap-
csolatban egyetértett az alpolgár-
mesterrel. Ugyanakkor kifogásolta,
hogy a szerencsi önkormányzatnál
nem érvényesül a vállalkozói szem-
lélet. A fejlesztési hitelek akkor érnék
el céljukat, ha a felhasználásukkal a
költségvetés bevételi oldalát növel-
nék, nem pedig a kiadásokat.

AZ INTÉZMÉNYEKBEN

RÉGÓTA NINCS PAZARLÁS 

Sipos Attila örömmel nyugtázta,
hogy Szerencsen jól mûködik a ki-
sebbségi önkormányzat, és pályá-
zatokon szerepelnek eredményesen.
A CKÖ a pénzügyi tervezet szerint
640 ezer forint állami juttatást for-
dítana dologi kiadásokra, 2,5 millió
forintot pedig tiszteletdíjakra költe-
ne. Az 500 ezer forintos pályázati
alappal 1,1 millió forintjuk lesz a mû-
ködésre, a személyi kifizetésekre
azonban kevesebb jut majd. Gál
András kiemelte: akár azonnal egyen-
súlyba hozható a város költségveté-
se, ha lemondanak a nem kötelezõ
feladatokról, mint a bölcsõde, ze-
neiskola, kollégium, uszoda és gim-
názium mûködtetése. Ekkor azonban
feltehetnék a kérdést: vajon mitõl
város Szerencs? A képviselõ ki-
emelte: azért nem ment el a rendkí-
vüli ülésre, mert több alkalom volt
arra, hogy az elfogadás elõtt átbe-
széljék, megvitassák a költségvetést.
Heves János arra hívta fel a figyel-
met, hogy a városban a fejlesztési hi-
telek utakban, járdákban és létesít-
ményekben térülnek meg, amelyek
a lakosság érdekeit szolgálják. Egy vá-
rost nem lehet gazdasági társaságként
mûködtetni. Az önkormányzatok fel-
adata, hogy a munkahelyteremtéshez
biztosítsák a feltételeket, mint tették
azt az ipari park esetében. Májercsik
Zoltánné szerint a CKÖ-tõl elvo-
nandó pénz nem csökkenti érdem-
ben a városi költségvetés hiányát. A
települési önkormányzat tagjainak
tiszteletdíja és a képviselõi alap
azonban közel 22 millió forintos ki-
adást jelent. Az elnök szerint az új
testület mostohán bánik a kisebbsé-
gi önkormányzattal. Kalina Lajos ki-
emelte: elment volna a rendkívüli
ülésre, ha ezt az idõrend szerint szük-
ségesnek látta volna. A korábban
megtartott informális találkozón
azonban lehetõség volt a költségve-
tés megbeszélésére. Amennyiben õ
kezdeményezte volna a rendkívüli ta-
lálkozót, de már elõtte minden kér-
désére választ kap,  akkor bizonyo-
san visszavonta volna az indítványt.
Egeli Zsolt ismertette: a megyei köz-
gyûlés 3,5 milliárd forintos mínusz-
szal számol a költségvetésében, a kör-
nyezõ városok esetében 600-800 mil-
liós forráshiányról szólnak a hírek.
Véget ért egy világ, a jövõben a ma-

gyar önkormányzati rendszerben
változások várhatók. Szerencsen az
intézményekben már régóta nincs pa-
zarlás. A költségvetés tervezetébõl
azonban hiányzik az a lendület, ami
a bevételek növelését és a kiadások
csökkentését célozza. Ilyen lehet
például a Szerencsi Hírek vállalko-
zási alapon történõ mûködtetése,
vagy a helyi mûvelõdési intézmény
alapfeladatokon túli, bevételt hozó
lehetõségeinek a megkeresése. A
képviselõ kiemelte: az õszi válasz-
tások elõtt a városban összesen 54-
en regisztráltatták magukat romaként.
A mai kisebbségi önkormányzat nem
az, ami korábban volt. Hidegkúti
Ákos hangsúlyozta: az általuk a
rendkívüli ülésre javasolt napirendi
pontok közül mindössze kettõ került
korábban szóba. Ballók Istvánné is-
mertette: a felújításoknál és beruhá-
zásoknál azok a tervezett fejleszté-
sek szerepelnek, amelyekre már kész
tervekkel rendelkeznek. Azt tudják
majd megvalósítani, amire pályáza-
ton támogatást nyernek. Az önerõt
pedig hitelfelvételbõl biztosítják.
Mindezekrõl azonban az önkor-
mányzat hozza meg a döntést. A hat-
van napon túli kifizetetlen számlák
összege 53,8 millió forint volt az el-
múlt év végén. A költségvetés for-
ráshiányát mûködési hitelként sze-
repeltetik az anyagban, de erre va-
lójában nem vesznek fel pénzt. Az
egyensúlyt a bevételek emelésével és
a kiadások csökkentésével lehet el-
érni. A tervezett intézményi átszer-
vezés hatása nem szerepel a terve-
zetben. A CKÖ támogatását a taka-
rékosság jegyében csökkentették 3,7
millió forintról 2,5 millió forintra. A
város zárszámadása tartalmazza a
több képviselõ által is hiányolt lel-
tár adatait, azonban azok rendelke-
zésre állnak. A város által elnyert pá-
lyázatok 90-95 százalékos támoga-
tást biztosítanak a fejlesztésekhez, az
ipari parkban megvalósított beruhá-
zások közvetlenül is munkahelyte-
remtést szolgáltak. 

Bíró László jegyzõ ismertette: a
pénzügyi bizottság elnökének javas-
lata alapján határoztak arról, hogy in-
formális ülésen kötetlen formában be-
széljék át a képviselõk az idei költ-
ségvetést. A testület tagjaitól február
2-ig kérték írásban a pénzügyi tervet
módosító javaslatokat. A jegyzõ sze-
rint a bizottsági üléseket is figyelem-
be véve a legrosszabb indulattal sem
mondható az, hogy az önkormány-
zat tagjainak a költségvetés elfoga-
dásának elõkészítése során nem volt
elegendõ idejük és alkalmuk tájéko-
zódásra, véleményük közlésére és ja-
vaslattételre. Mindezek tükrében oka-
fogyott és számára sem értelmezhe-
tõ ugyanebben a tárgykörben rend-
kívüli testületi ülés összehívása. A
szervezeti és mûködési szabályzat
alapján a képviselõk egynegyede
tehet ilyen indítványt, ezzel a joggal
azonban nem lehet visszaélni. A
jegyzõ hozzátette: 1990 óta kíséri fi-
gyelemmel személyesen a szerencsi
önkormányzat munkáját és az elmúlt
tizenkilenc évben számos probléma
felmerült, olykor éles viták is voltak.
Olyan személyeskedõ, poénkodó
hangvétellel azonban soha nem ta-
lálkozott, mint ami az utóbbi idõ-
szakban többször is megnyilvánult a
testület munkájában. Bíró László sze-
rint nem lenne szerencsés szakítani
a korábbi jó gyakorlattal.

(Folytatás a 10. oldalon.)
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(Folytatás a 9. oldalról.)

ELSÕDLEGES
A MÛKÖDÕKÉPESSÉG

MEGÕRZÉSE 

Rónavölgyi Endréné kiemelte, hogy
az egész évet meghatározó döntés
elõtt áll az önkormányzat. A kérdés
az, hogy tudják-e majd biztosítani a
város mûködõképességét és hogyan
lesznek képesek élni a fejlesztési le-
hetõségekkel. A polgármester sajná-
latosnak nevezte, hogy a helyi ön-
kormányzatnak soha nem volt elég
pénze az indokoltan felvállalt fel-
adatok teljesítéséhez. Amikor évek-
kel ezelõtt kétmilliárd forint volt a
pénzügyi terv fõösszege, százmillió
forint volt a forráshiány, most pedig
négymilliárd forintnál, 182 millió.
Eközben, csak az elmúlt két eszten-
dõben több mint kétmilliárd forint-
tal növelték a város vagyonát.
Felmerülhet kérdésként, hogy jól
döntöttek-e az intézmények fejlesz-
tésekor, az uszoda felépítésekor, a
körforgók létesítésénél, vagy éppen
az útfelújítások megvalósításkor. Erre
az õszinte válasz: igen. Ennek azon-
ban ára van, mert a pénz a város mû-
ködtetésére sem elég. Az elnyert pá-
lyázatokhoz az önerõt vagyonérté-
kesítésbõl, vagy ha erre nincs lehe-
tõség, hitelfelvételbõl lehet biztosí-
tani. A város költségvetése hosszú
évek óta forráshiányos. A tavalyi
pénzügyi terv 182 millió forint mí-
nuszt tartalmazott, vagyis ha év
végén ekkora adósságuk halmozódott
volna fel, akkor jól gazdálkodtak.
Ehelyett azonban 108 millió lett a
hiány úgy, hogy az állam több mint
ötvenmillió forint pályázati támoga-
tást még nem utalt át a városnak, ami-
nek a teljesítése már megtörtént. Ez
megegyezik a hatvan napon túli tar-
tozások összegével. A polgármester
úgy vélte: valóban át kell tekinteni
az intézmények mûködését, ame-
lyeket korábban már többször átvi-
lágítottak. Minden területen azonban
nem szabad pusztán a pénzügyi
szemléletnek érvényesülnie. A vá-
rosnak az óvodai ellátást az állami
normatívának megfelelõ összeggel
kell kiegészíteni, a bölcsõdénél és a
középiskolánál ennél sokkal kedve-
zõbb az arány. Rónavölgyi Endréné
szerint amikor takarékosságról be-
szélnek, akkor a másik emberrõl is
feltételezni kellene a tisztességet,
amit talán a cselekedetei és az élet-
útja bizonyít. A testületi ülésen
Hidegkúti Ákos által írásban kiosz-
tott kérdésekre válaszolva a polgár-
mester közölte: a város vagyona és
a pénzügyi leltár rendelkezésre áll,
azok a zárszámadásból kiolvashatók.
A Szerencsi Híreket 1995-ben hozta
létre az akkori képviselõ-testület a
város egyik intézményeként. A lap
fõszerkesztõjét az önkormányzat ne-
vezte ki, a mûködéséhez szükséges
pénzt a költségvetés biztosítja.
Tájékoztatást is a testület kérhet, így
nincs jogosultság és szükség külön
kuratórium felállítására. Az pedig,
hogy mi kerül az újságba, már a saj-
tószabadság kérdésköre és a fõszer-
kesztõ, valamint a szerkesztõség fel-
adatkörébe tartozik. A testületi ülé-
sek közvetítésére készüljön elõter-
jesztés. A forráshiányra tekintettel a
rendelkezésre álló pénzt elsõsorban
az intézmények mûködtetésére for-
dítják. A gyerekek megfelelõ ellátá-

sa elõbbre való, mint az elmaradt tisz-
teletdíjak kifizetése. Ettõl persze még
jogos a járandóság, amit lehetõség
szerint teljesíteni fognak. A város ve-
zetése munkája során szakemberek
segítségét is igénybe veszi, akiknek
nincs kirívó díjazása. A Vörösmarty-
Dél ügyében folyó bírósági eljárás-
nál az ügyvéd járandósága pedig a
perértékhez kötött, ami azonban
megtérül. A város által üzemeltetett
gépkocsikat elõzetes igénylés alap-
ján hivatalos elfoglaltságra veszik
igénybe a dolgozók. Ezt polgármes-
terként maga is így teszi. A hivatali
autót olyan utazásokhoz használják,
amelyek a város javára szolgálnak.
Rónavölgyi Endréné úgy vélte: a vá-
lasztási kampány véget ért, az ön-
kormányzat tagjainak a település ér-
dekében kellene dolgozniuk.
Visszautasítja, hogy a település ve-
zetõjeként visszaél a hivatali hatal-
mával, a rendelkezésére álló inf-
rastruktúrával.

Szavazás következett. A módosí-
tó indítványok közül mivel csak Gál
András, Heves János, Rónavölgyi
Endréné és Sipos Attila támogatta,
hogy a már meglévõ elkötelezett-
ségeken túl az önkormányzat tag-
jai ne éljenek a képviselõi alap fel-
használásával, így ezt nem fogadta
el a testület. A cigány kisebbségi ön-
kormányzat esetében kilenc igen és
hét nem szavazattal az a döntés szü-
letett, hogy az állami juttatáson túl
a város 640 ezer forint támogatást
biztosít a CKÖ-nek és létrehoznak
egy 500 ezer forintos alapot pályá-
zati önrészekre és programok meg-
valósítására. A javaslatot Bíró István,
Danyi László, Egeli Zsolt, Fekete
József, Gál András és Kalina Lajos
támogatta, Heves János, Hidegkúti
Ákos, Korondi Klára, Takács István,
Vaszily Miklós és Visi Ferenc elle-
nezte. Heves János az ezt megelõ-
zõ voksoláson amellett foglalt állást,
hogy a CKÖ-nek az állami támo-
gatással megegyezõ összegû jutta-
tást biztosítson a város. Az egész-
ségügyi alapellátásra szánt 1,2 mil-
lió forint elkülönítése egyhangú
döntés volt, míg az egyházaknak
szánt 600 ezer forint templomon-
kénti elosztásával Egeli Zsolton
kívül mindenki egyetértett. A város
2007. évi költségvetését Bíró István,
Danyi László, Fekete József, Gál
András, Heves János, Kalina Lajos,
Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila,
Suskó Viktor és Vaszily Miklós igen
voksával, Egeli Zsolt, Hidegkúti
Ákos, Korondi Klára, Takács István
és Visi Ferenc ellenszavazata mel-
lett fogadta el az önkormányzat.
(Koncz Ferenc és Uray Attiláné
nem vett részt az ülésen – a szerk.
megj.)

ÁTSZERVEZÉS ELÕTT
AZ INTÉZMÉNYEK 

Következõ napirendi pontként az
önkormányzat által fenntartott ne-
velési-oktatási intézmények struk-
túrájának megváltoztatására és a
mûködéssel kapcsolatos feladatok
más módon történõ ellátásáról szóló
elõterjesztést vitatták meg a képvi-
selõk. 

Rónavölgyi Endréné emlékezte-
tett, hogy a testület tavaly hozott dön-
tést az intézmények átvilágításáról.
A megszületett szakértõi javaslat fi-
gyelembe vételével született alternatív
javaslat az intézmények átszervezé-
sérõl. Mindkét variáció kidolgozá-
sánál azt volt az alapvetõ szempont,
hogy az eddigi szakmai feladatokat
továbbra is biztosítsák az intézmé-

nyekben, a gyerekek minden eddi-
gi szolgáltatást megkapjanak, de
mindez az eddiginél költséghatéko-
nyabb rendszerben történjen. Gál
András az ügyrendi és oktatási bi-
zottság nevében kiemelte: tudomá-
sul vették, hogy az átszervezést
kényszer szülte, amivel százmillió fo-
rintos nagyságrendben csökkenthe-
tik a város költségvetésének hiá-
nyát, megtéve az elsõ lépést az
egyensúly megteremtésére. A sza-
vazáskor azonban a struktúramódo-
sítás elfogadására egy tartózkodás
mellett, egy igen és egy nem voks szü-
letett. Takács István ismertette, hogy
a pénzügyi és településfejlesztési
bizottság 3-2 arányban úgy foglalt ál-
lást, hogy egy intézményt alkossanak
az óvodák és az általános iskolák, egy
másik egységet pedig a középfokú ok-
tatási intézmények. Sipos Attila tá-
jékoztatása alapján a szociális és
egészségügyi bizottság 3-1 arányban
szintén ezt a variációt támogatta.
Danyi László azt kifogásolta, hogy
az ondi tagóvoda és tagiskola nem
szerepel a táblázatokban. Korondi
Klára nem tartotta elfogadhatónak,
hogy a változtatás miatt sok dolgo-
zó válik munkanélkülivé. Mindent a
pénz irányít, miközben a lényegrõl,
az emberrõl elfeledkeznek. Gál
András emlékeztetett, hogy az utób-
bi 21 évben hét átvilágítás volt a sze-
rencsi intézményekben, amelyek 80
százaléka az iskolákat érintette.
Amennyiben most az átszervezés
mellett döntenek, mondják ki, hogy
ebben a ciklusban további változta-
tások már nem történnek. Visi Ferenc
felhívta a figyelmet arra, hogy a le-
építéssel néhányan munkanélkülivé
válnak. A Hunyadi iskola bezárásá-
nál egykor mindenkirõl tudtak gon-
doskodni, ez most nincs így. Hi-
degkúti Ákos ismertette, hogy a me-
gyei önkormányzat által fenntartott
oktatási intézményeknél úgy takarí-
tanak meg összesen ötszázmillió fo-
rintot, hogy nem történik létszámle-
építés. Szerencsen nem jó irányba ha-
ladnak a negyven álláshely meg-
szüntetésével. Heves János szerint
nem lehet úgy megtakarítást elérni,
ha sehol sem történik változás. A ter-

vezett intézkedések nem embertele-
nek. Fogadják el a szakember véle-
ményét, hogy a csökkenõ gyerek-
létszámhoz most rendelik hozzá a
szükséges pedagógusokat. Az élet fo-
lyamatosan változik, így elhamar-
kodott ígéret lenne, hogy négy évig
nem nyúlnak az intézményekhez.
Vaszily Miklós számára megnyugta-
tó volt, hogy kinevezett dolgozók
nem vesztik el a munkájukat és a
gyermekek ellátása nem fog csor-
bulni. Egeli Zsolt szerint a közokta-
tás folyamatosan átalakul, a törvé-
nyeket és rendeleteket a városnak is
be kell tartani. A mostani helyzetben
a legrosszabb a bizonytalanság, az
emberek féltik a munkahelyeiket.
Ezért a testületnek pontot kell ten-
nie az ügy végére. Senki sem ga-
rantálhatja az elfogadásra kerülõ új
struktúra tökéletes mûködését, ezért
a testület egy év múlva értékelje a
tapasztalatokat. Kalina Lajos ismer-
tette, hogy sok kétely van benne a
tervezett lépések miatt. A város anya-
gi helyzetére tekintettel következe-
tesnek kell lenniük, a hiányt le kell
faragni. Reméli, hogy a változtatás
eléri a kívánt hatást. Amennyiben
mindenki elhivatottan teszi majd a
dolgát, a takarékosság mellett mun-
kahelyeket õrizhetnek meg. Suskó
Viktor szerint egyedül a változás ál-
landó. Az új körülményekhez min-
dig alkalmazkodni kell. A mostani tes-
tület nekilátott a reformoknak, ami-
nek elsõ lépéseként csökkentették a
képviselõi tiszteletdíjakat, majd lét-
rehozták a városi kincstárat és reméli,
hogy a mostani döntés után folyta-
tódhat az ez irányú munka. Az in-
tézményi struktúrát igyekeznek úgy
megvalósítani, hogy az a lehetõ leg-
kevesebb ember álláshelyét érintse.
Hajdú Józsefné, a polgármesteri hi-
vatal oktatási, közmûvelõdési és vá-
rosmarketing osztályának vezetõje ki-
emelte, hogy a nevelési és oktatási
intézményekben elhivatott munka-
társak dolgoznak. A száz százalékos
szakos ellátottságot az átszervezés
után is biztosítani tudják. A jövõ tanév
tantárgyfelosztása elkészült, ezt vet-
ték alapul annak meghatározására,
hogy városi szinten milyen végzett-

ségû pedagógusokra van szükség. Az
ondi tagintézmények véletlenül ma-
radtak le a táblázatokról. Bíró László
jegyzõ ismertette, hogy a szakértõi
átvilágítást a polgármesteri hivatal-
ban, valamint a helyi kulturális in-
tézményben is elvégezték a szak-
emberek, amire alapozhatnak majd
a jövõben. Ez elõbbi vezetõjeként már
korábban elrendelte az átszervezést,
ami több mint tíz státusz megszünte-
tését eredményezi. Így szó sincs arról,
hogy csak az oktatási-nevelési intéz-
ményekben történnek a takarékosság
érdekében változások. Rónavölgyi
Endréné fontosnak tartotta, hogy az
oktatás területén a város költségveté-
si hiányától függetlenül is lépésekre
kényszerülnének a módosuló szabá-
lyozás miatt. Változott a közoktatási
törvény, új finanszírozás lép érvény-
be és a gyereklétszám is folyamato-
san csökken. A közel ezer fõbõl
pedig kétszáz bejáró tanuló.
Amennyiben õk nem lennének, sok-
kal súlyosabb lenne a helyzet. A pe-
dagógusok kötelezõ óraszámának az
emelkedése miatt is kevesebb tanár-
ra és tanítóra volna szükség.
Amennyiben most semmit nem ten-
nének, szeptembertõl több dolgozó
elbocsátására kényszerülnének. A
polgármester hangsúlyozta, hogy a
képviselõk elõtt lévõ javaslat nem biz-
tos, hogy minden részletében töké-
letes, de igyekeztek megtalálni a leg-
jobb megoldást. Ahol késõbb indo-
koltnak látják, megtehetik a szüksé-
ges korrekciót. Szerencsés helyzet adó-
dott azzal, hogy most jelentõsebb el-
bocsátások nélkül tudják megvalósí-
tani az átszervezést. Az önkormány-
zat végül Bíró István, Fekete József,
Gál András, Heves János, Kalina
Lajos, Rónavölgyi Endréné, Sipos
Attila, Suskó Viktor és Vaszily Miklós
igen voksával azt a variációt fogad-
ták el, amelyik alapján két külön in-
tézményt alkotnak majd az óvodák és
az alapfokú iskolák, valamint a kö-
zépfokú oktatási intézmények. Visi
Ferenc és Hidegkúti Ákos nemmel sza-
vazott, míg Egeli Zsolt, Takács István
és Korondi Klára tartózkodott.

(Danyi László nem volt jelen a sza-
vazáskor – a szerk. megj.)
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK 

Az önkormányzat legutóbbi ülé-
sén a „különfélék” napirend között
számos olyan képviselõi hozzászó-
lás született, ami méltán tarthat
igényt közérdeklõdésre.

Takács István ismertette, hogy az
elõzõ önkormányzat egyik külsõs bi-
zottsági tagja levélben kéri, hogy fi-
zesse ki neki a város a 2006. ápri-
lisától elmaradt tiszteletdíját, mert el-
lenkezõ esetben jogi útra tereli az
ügyet. A képviselõ szerint rendezni
kellene az adósságot. Szóvá tette,
hogy a Takta utcában nagy a gép-
jármûforgalom, ezért a lakók se-
bességkorlátozás bevezetését szor-
galmazzák. Heves János szerint
utána kellene nézni annak, hogy ki
milyen gyakorisággal látogatta a bi-
zottságok üléseit. Aki nem volt jelen
a megbeszéléseken, az ne buzgól-
kodjon a pénz iránt. Az alpolgár-
mester bejelentette: lemond a kép-
viselõi alapjáról, mert a közcélú fel-
ajánlásait a tiszteletdíjából kívánja
finanszírozni. Ezzel a testület
Hidegúti Ákos és Egeli Zsolt tartóz-
kodásával értett egyet. Korondi Klára
jelezte, hogy õ a képviselõi alapból
a Felsõkert utcában szeretne járdát
építtetni. Visi Ferenc kérte, hogy a

Kossuth utcai elsõ bérház elõtti részt
szórják le zúzalékkal, mert ez ko-
rábban elmaradt. A képviselõ ér-
deklõdött: miért nem kapott nyilvá-
nosságot az, hogy az önkormányzat
legutóbb kiket részesített Bursa
Hungarica-támogatásban. Szóvá
tette, hogy a nem magánportán lévõ
garázsok esetében tetemes mérték-
ben megemelkedett a közterület-fog-
lalási díj. Társasházakban élõknél
problémát jelent, hogy az arra jo-
gosultak csak utólag kapják vissza
a kommunális adókedvezményü-
ket. Egeli Zsolt olyan tréningre aján-
lotta fel a képviselõi tiszteletdíját, ami
növeli az önkormányzati tagok kö-
zötti toleranciát. Hidegkúti Ákos
arra kérte a polgármestert, hogy
egyeztesse a helyi testületi- és a me-
gyei közgyûlés üléseinek idõpontját,
hogy Koncz Ferenc is részt vehes-
sen a tanácskozásokon. Ezt koráb-
ban a parlament viszonylatában õk
is megtették, amikor Rónavölgyi
Endréné országgyûlési képviselõ lett.
A Kilián téren lakók korábban a vá-
rosnak átadott szennyvízidomokért
cserében néhány méterrel meghosz-
szabbíthatták a portáikat. Az ügy-
letrõl szóló egyezség alapján szüle-
tett-e valamilyen szabályozás?

Hidegkúti Ákos tájékoztatásként kö-
zölte, hogy a város felé fennálló 59
ezer forintos adótartozásának a be-
szedésére bírósági végrehajtót bízott
meg a város. Ez az eljárás méltány-
talanul nagy többletterhet ró az adó-
sokra, akik közül többen bizonyára
nehéz anyagi helyzetük miatt nem
teljesítik ez irányú kötelezettségei-
ket. Porkoláb Béláné, a polgármes-
teri hivatal közigazgatási osztályve-
zetõje ismertette: a Bursa Hungarica
ösztöndíj odaítélésérõl a miniszté-
riummal kötött szerzõdés alapján
csak úgy adhatnak tájékoztatást,
hogy a személyeket ne lehessen
azonosítani. Csanádi Béla építésügyi
és városfejlesztési osztályvezetõ is-
mertette: az új közterület-használa-
ti díjakat az önkormányzat állapította
meg. Ez a költség különösen azok-
nak esik rosszul, akik korábban nem
fizették meg. A Kossuth utcai gará-
zsok engedély nélkül épültek, azok
ideiglenes fennmaradási engedélyt
kaptak, az lenne a szerencsés, ha a
tulajdonosok engedély alapján épí-
tenének gépjármûtárolót, így nem
kellene fizetniük díjat a közterület-
használatért. A Takta utcában meg-
vizsgálják, mit lehet tenni a lakók ké-
résének teljesítésére.  

KÉPVISELÕI JAVASLATOK, VÉLEMÉNYEK 
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A 2006-os ön-
kormányzati vá-
lasztások eredmé-
nye szerint a me-
gyaszói Csáki Bar-
nabás (fotónkon)
immár harmadik
ciklusát kezdhette

meg a falu helyhatóságának élén.
Fiatal villamosmérnökként az egy-

kori Lenin Kohászati Mûvekben kezd-
te pályafutását, majd idõközben mér-
nök-tanári diplomát szerzett, ami
után falujában, a megyaszói nevelõ-
otthonban helyezkedett el. Kilenc esz-
tendeig foglalkozott az intézményben
gondozott gyermekekkel, majd 1995-
ben vállalkozó lett. – Bevallom, éle-
tem legszebb három éve volt ez, mivel
akkoriban olyan szabad voltam, mint
a madár… – emlékszik vissza Csáki
Barnabás. – Azután pedig 1998-ban
beestem a polgármesteri székbe…
Nagy lendülettel láttam munkához.
A törvények korlátai kissé lassítottak,
de napjainkban is úgy ítélem meg,
hogy önkormányzatunk sokat tett az
elmúlt idõszakban a község fejlõdé-
se érdekében. 

– Nyolc év polgármesterség után
az elmúlt év õszén a szavazók több-
sége újra Csáki Barnabásra adta a vok-
sát. Hogyan értékeli az eredményt?

– Az egyik legnehezebb megmé-
rettetés volt, mert ezúttal még ketten
indultak a tisztségért. Ez sokkal ko-
molyabb kihívásnak tûnt, mint a
2002-es választás, de én bíztam az
emberek józan ítélõképességében, va-
lamint abban, hogy átlátják mindazt,
amit az elmúlt nyolc évben a képvi-
selõ-testülettel együtt letettünk az
asztalra és támogatják a folytatást.
Végül számomra nagyon kedvezõ
eredmény született, hiszen a három
jelölt között 64 százalékos támoga-
tással választott meg a település. Az
önkormányzat is fiatalodott. Azt el kell
mondanom: jó ilyen testületben pol-
gármesterként dolgozni.

Csáki Barnabás nevéhez nyolc év
alatt számos fejlesztés kötõdik
Megyaszón. Kiépült a teljes infra-

struktúra, az intézményeket kívül-
belül felújították. Az ember azt gon-
dolná, már nincs is tennivaló, de a
polgármesternek további tervei van-
nak.

– A következõ idõszak fontos fel-
adata a turizmus fejlesztése, a köz-
ség szépítése – folytatta Csáki
Barnabás. – Ahhoz, hogy idecsalo-
gassuk a vendégeket, még számos ten-
nivalónk van. Van egy gyönyörû
pincefalunk, ami országos viszony-
latban is egyedülálló. Egy akácerdõ
közepén 117 borospince található.
Talán ez lehet majd a borturizmusunk
egyik alappillére. A jövõben na-
gyobb hangsúlyt kell fektetnünk a fel-

színi csapadékvíz elvezetésére, aztán
az ingyenes étkeztetésnek köszön-
hetõen mára kinõttük a konyhánkat
is, amit bõvítenünk kell a jövõben.
Ugyancsak nem elhanyagolható,
hogy úthálózatunk 60 százalékát tel-
jes egészében fel kell újítanunk, ami
szintén komoly beruházás. Az el-
képzelések megvalósításához pénz-
re van szükség. Az önkormányzatok
nehéz, forráshiányos helyzete min-
denki elõtt ismert. A megnyíló uniós
pályázati lehetõségeknek is nehéz lesz
megfelelni, de ha nem rendelkezünk
tervekkel, és meg sem próbálunk a
feltételeknek eleget tenni, akkor el-
esünk a lehetõségektõl.        

Immár tizenhat
esztendeje áll az
alsódobszai önkor-
mányzat élén Bûdi
Károly (fotónkon),
aki a 2006. évi õszi
önkormányzati vá-
lasztásokon három

jelölt közül az érvényes szavazatok
több mint nyolcvanöt százalékát
szerezte meg. A településvezetõ a
harmadik ciklusban a Zempléni
Településszövetség színeiben indul-
va nyerte el a község lakóinak bi-
zalmát. 

– Napjainkban a rátkai Héring
Istvánnéval csak ketten vagyunk pol-
gármesterek a kistérségben, akik a
rendszerváltás óta töltjük be tisztsé-
günket – ismertette Bûdi Károly. Ez
a mostanival együtt öt ciklust jelent.
Munkámban az elsõ perctõl az ve-
zetett, hogy a kor követelményeinek
megfelelõ infrastruktúrát és szolgál-
tatásokat biztosítsunk a településen
élõknek. Nagy volt az elmaradás,
amit pótolnunk kellett. Minden pá-
lyázati lehetõséget igyekeztünk ki-
használni. Ha az egyik nem sikerült,
akkor máshol találtuk meg a módját
annak, hogyan nyerhetünk pénzt a
tervezett fejlesztésekhez. A teljesség
igénye nélkül említem meg az ivó-
vízhálózat kiépítését, a vezetékes
földgáz bevezetését, az úthálózat fej-
lesztését és a kábeltelevíziós szol-
gáltatások biztosítását. Ezek nálunk

korábban valósultak meg, mint sok
velünk azonos nagyságú faluban. Az
elmúlt idõszak legnagyobb szabású
beruházása a szennyvízelvezetés és
-kezelés megoldása volt, amit a többi
Harangod-völgyi településsel együtt-
mûködve építettünk meg. Büszke va-
gyok arra, hogy sikerült úgy lefek-
tetnünk a vezetékeket, hogy egy
négyzetméter aszfaltot nem vágtunk
fel a községben és az ivóvízellátás-
ba bekapcsolt porták kilencven szá-
zaléka rácsatlakozott a rendszerre.
Összességében úgy vélem, hogy az
elmúlt több mint másfél évtized
eredményeit figyelembe véve nincs
okunk a szégyenkezésre. Most la-
kossági támogatásokból a kétszáz
éves református templom felújítását
végzik, ami azonban nem önkor-
mányzati beruházás. 

Úgy gondolom, hogy a nehézsé-
gekrõl is szólni kell – folytatta a pol-
gármester. – Alsódobszának 412 la-
kosa van, akik között egyre nagyobb
az idõs emberek aránya. Az utóbbi
években ugyan egyre többen köl-
töznek ide elsõsorban Miskolcról, de
így is gondot jelent az intézmények
mûködéséhez szükséges pénz elõte-
remtése. Megfontolt és takarékos
gazdálkodásra törekszünk, de a nap-
jainkban tapasztalt megszorító in-
tézkedések miatt az elkövetkezõ idõ-
szak legfontosabb feladata az eddi-
gi vívmányaink megõrzése lesz. Van
óvodánk és egy kis létszámú alsó ta-

gozatos általános iskolánk, a felsõsök
egy 1964-tõl meglévõ együttmûkö-
dés alapján – amit 1992-tõl kistérsé-
gi oktatási társulás formájában való-
sítunk meg – a szomszédos Megy-
aszóra járnak különbusszal. Az elmúlt
ciklus nagy vesztesége volt a kisposta
elvesztése, több alapszolgáltatásról
már nem akarunk lemondani. 

– Lehetõségeinkhez mérten igyek-
szünk törõdni a lakossággal – emel-
te ki Bûdi Károly. – A rászorulóknak
kihordásos ebédet biztosítunk, éven-
te kirándulásokat szervezünk hazai
gyógyfürdõkbe, vagy a környezõ or-
szágokba. Mûködik a falugondnoki
rendszer és polgárõrség segíti a köz-
rend és közbiztonság fenntartását,
amivel összességében elégedettek
vagyunk. Az aktív korú népesség egy
része a közeli Miskolcra és a volt
ongai csavargyárba jár dolgozni,
mások a mezõgazdaságban tevé-
kenykednek. A szakmával rendelke-
zõ, megbízható emberek közül senki
nincs munka nélkül a faluban. 

Fõállásban magam is vállalkozó va-
gyok, a falu ügyeivel tiszteletdíjas, –
vagy ahogy én szoktam mondani –
délutános polgármesterként foglal-
kozom. Nehéz évek elõtt állunk – tette
hozzá Bûdi Károly –, de remélem,
hogy ennek ellenére sikerül majd a
település mellett elkötelezett képvi-
selõ-testületi tagokkal közösen meg-
találnunk a lehetõséget Alsódobsza
további fejlesztésére.

BEMUTATKOZNAK A KISTÉRSÉG POLGÁRMESTEREI
ALSÓDOBSZA – BÛDI KÁROLY

MEGYASZÓ – CSÁKI BARNABÁS

Elfogadta az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT)
a 2007. évi hazai forrású decentrali-
zált helyi önkormányzati fejlesztési
programok pályázati felhívásait, vala-
mint döntött a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap pénzügyi keretének
felhasználási rendjérõl – tájékoztatta
a sajtó képviselõit Szabó György elnök
(fotónkon) a testület február 16-ai ülése
után.

– Az idén hárommilli-
árd forintra adhatják be
igényeiket az önkor-
mányzatok, míg 590 mil-
lió forint áll rendelkezés-
re innovációs programok
támogatására. Az összeg
a korábbi éveknél cseké-
lyebb, azonban a témák
hasonlóak, így kapcsolódnak a regio-
nális operatív programokban megfo-
galmazott 30 milliárd forint keretösz-
szegû célokhoz – hangsúlyozta Szabó
György. A decentralizált helyi önkor-
mányzati fejlesztési támogatási prog-
ramok elõirányzatainak a rendeltetése
a szolgáltatások és az ezekhez kap-
csolódó tárgyi eszközök fejlesztése, im-
materiális javak beszerzése, a meglé-
võ egyenlõtlenségek mérséklése és a vis
maior helyzetek kezelése. Az ÉMRFT
döntési hatáskörébe utalt három fej-
lesztési programra összesen 3 milliárd
53 millió forint áll rendelkezésre. A
célok között az alábbiak szerepelnek:
termelõ infrastrukturális beruházások,
felújítások, korszerûsítések, ipari terü-
letek elõkészítése, önkormányzati tu-

lajdonú kötelezõ feladatot ellátó in-
tézmények fejlesztése, közfürdõk kor-
szerûsítése, a turizmushoz, környezet-
és természetvédelemhez, a sporttevé-
kenységhez, valamint a szociális fog-
lalkoztatáshoz kapcsolódó önkor-
mányzati fejlesztések, településfejlesz-
tési koncepciók, környezetvédelmi
programok és településrendezési tervek
készítése. Önkormányzati tulajdonra vo-

natkozó fejlesztésekre,
valamint a címzett és cél-
támogatással megvalósu-
ló projektekre közel 462,8
millió forint áll rendelke-
zésre. A leghátrányosabb
helyzetû kistérségek fel-
zárkóztatására (ide tarto-
zik a szerencsi kistérség
is – a szerk. megj.) 1 mil-
liárd 875 millió forint for-

dítható. A települési önkormányzatok
törzsvagyonába tartozó belterületi köz-
utak szilárdburkolat-felújításának tá-
mogatására 313 millió forintot szánnak,
ahol a kötelezõen biztosítandó saját for-
rás minimum 42 százalék. A vis maior
alapba 163 millió forint került. A pá-
lyázati felhívások február 28-tól letölt-
hetõk a www.norda.hu honlapról, az
ÉMRFT május 31-ig dönt a benyújtott
pályázatokról. A Baross Gábor inno-
vációs pályázathoz az ÉMRFT által el-
fogadott javaslat átfogó céljaként került
megfogalmazásra a régió gazdasági ver-
senyképességének javítása, amelyben
az innováció szerepel kiemelt priori-
tásként. A rendelkezésre álló 590 mil-
lió forintra öt pályázati programot fo-
gadott el a tanács. 

Az idei évre szóló költségvetés ter-
vezetének a megvitatása volt a fõ na-
pirendi pontja a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsa február
9-ei ülésének.

Az írásos elõterjesztésbõl kiderült,
hogy az idei évre szóló pénzügyi terv
fõ összege 150 millió forint. A társulás
által igényelhetõ állami támogatások
többségében fedezik a költségeket, né-
hány feladatnál azonban a közpon-
ti forrás kiegészítésére van szükség.
A polgármesterek közül többen is a
költségek csökkentését szorgalmaz-
ták, mert a településeken is megszo-
rítások lesznek az idén és nem lesz
forrásuk arra, hogy a kistérségi fel-
adatellátáshoz anyagilag hozzájá-
ruljanak. A tanács úgy döntött: átte-
kintik a megtakarítási lehetõségeket
és a javaslatok figyelembe vételével
néhány nappal késõbb döntenek a tár-
sulás idei költségvetésérõl.

A február 14-ére összehívott meg-
beszélésen elhangzott: a támogató
szolgálat tevékenységére a közeljö-
võben kiegészítõ forrást lehet igé-
nyelni, amivel a szervezet mûködé-

se nullszaldóssá tehetõ. A pedagógi-
ai szakszolgálat azonban közel nyolc-
millió forint többletforrást igényel,
amire szükség van a nevelési ta-
nácsadás, a logopédiai ellátás, vala-
mint a gyógytestnevelés biztosítása ér-
dekében. Javaslatként fogalmazódott
meg, hogy a gyerekeknek nyújtott
szolgáltatások érdekében a kistérség
költségvetésén belül átcsoportosítás-
sal teremtsék elõ a szükséges össze-
get. Voltak, akik az ellátottak magas
számát kifogásolták, amelynek csök-
kentésével mérsékelni lehetne a költ-
ségeket. Rónavölgyi Endréné elnök ja-
vasolta, hogy fél évig csökkentett óra-
számban valamennyi szolgáltatás
igénybe vételét biztosítsák. Idén nyá-
ron pedig a tapasztalatok és a pá-
lyázatokon nyert támogatások függ-
vényében dönt majd a társulási tanács
a pedagógiai szakszolgálat finanszí-
rozásának további lehetõségérõl. Az
érintett önkormányzatok jelenlévõ
képviselõi ezt követõen tizenkét igen
és egy nem szavazattal (Szepessy
Zsolt, Monok) elfogadták a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás idei
költségvetését.

ELFOGADTÁK
A RÉGIÓS PÁLYÁZATOKAT

Mezõzombor 

RENESZÁNSZ KÖLTÕNK
A NÉVADÓ 

A helyi népdalkör ezentúl Balassi Bálint nevét viseli.

A KISTÉRSÉG
KÖLTSÉGVETÉSE 

Balassi Bálint emlékére rendeztek iro-
dalmi zenei estet február 14-én
Mezõzomboron. A település közösségi
házában megtartott esemény résztve-
võit Biró Ferenc polgármester kö-
szöntötte. Mint elhangzott, a hagyo-
mányteremtés szándékával hívták létre
település kulturális életét színesítõ ren-
dezvényt, amit a jövõben minden esz-
tendõben megtartanak. A mûsort adó
helyi népdalkör pedig ezt az alkalmat
használta fel Balassi Bálint nevének fel-
vételére. Szentmártoni Szabó Géza iro-

dalomtörténész elõadásából kiderült,
hogy mi a kapcsolat a XVI. századi ma-
gyar költõ és Mezõzombor között.
Balassi Bálint felesége révén jutott
szõlõbirtokhoz a település határában.
A kutatók két olyan levelet is találtak,
melyeket a borkereskedéssel is foglal-
kozó Balassi a községbõl keltezett. 

Az esten helyi fiatalok elõadásában
a reneszánsz kori költõ több verse hang-
zott el, majd a sátoraljaújhelyi Lavotta
Kamarazenekar magyaros dallamok-
kal színesítette a programot.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal Észak-magyarországi Regio-
nális Igazgatóságának Miskolc,
Kazinczy út 19. szám alatti ügyfél-
szolgálatán a nyitva tartás és az iga-
zolások kiadása az alábbiak szerint
történik: Általános nyitva tartás:
hétfõ: 8–18 óra, kedd: szünnap,
szerda: 8–14 óra között. Csütörtök:

8–12 óra, péntek: 8–12 óra.
Igazolások kiadása: hétfõ: 8–17 óra,
kedd: szünnap, szerda: 8–13 óra kö-
zött. Csütörtök: 8–12 óra, péntek:
8–12 óra.

AZ ADÓHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS
ÚJ RENDJE 

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®



A Szerencsen mûködõ „Hegyalja
Kapuja” Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete immár tizenöt éve szegõdött
mozgáskorlátozott, mozgássérült em-
bertársaink szolgálatába. Újra meg-
köszönjük nemes lelkû támogatóink
eddigi adományait, s a legutóbbi,
2006. évben nyújtott 92 112 forint
összegû támogatásukat, mely össze-

get részben – 60 000 forintot – egye-
sületünk mûködésére (villanyszámla,
telefondíj) fordítottuk, a fennmaradó
32 112 forintot kipótolva 46 tagunk
részére egy nagyon szép kassai szín-
házlátogatást szerveztünk, mely ma-
radandó emlék mindannyiunknak.

Itt mondunk külön köszönetet
Rónavölgyi Endréné polgármesternek

és munkatársainak az év során egye-
sületünknek folyósított 50 000 forint
adományért, mely összegbõl közel há-
romhavi irodabérleti díjunkat ren-
deztük. Ezúton is kérjük, jövedelmük
1%-ának felajánlásával továbbra is se-
gítsék sérült gyermekek, felnõttek,
idõsek javára végzett munkánkat.
Adószámunk: 18403680-1-05. 

„Hegyalja Kapuja” Mozgáskorlá-
tozottak Egyesülete, Szerencs 
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

PÉNTEK DÉLUTÁNI
ORVOSI ÜGYELET

ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rónavölgyi Endréné polgármes-
ter: minden hónap elsõ szerdáján,
legközelebb március 7-én 8–12
óráig.

Bíró László jegyzõ: minden páros
hét szerdáján 8–16 óráig, legköze-
lebb március 7-én.

Bodnár Béla aljegyzõ: hétfõ 8–12
óráig, szerda 8–16 óráig.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ

Minden páratlan héten szerdán
10–13 óra között. Legközelebb feb-
ruár 28-án.

VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Munkanapokon 9–15 óráig.
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpont-

egyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.

VÁROSI BÍRÓSÁG

Elnök: csütörtök 9–11 óráig. 
Végrehajtási ügyintézõ, polgári és

büntetõ iroda, valamint pénztár csü-
törtökön  8–15 óráig, a hét többi mun-
kanapján 9–11 óráig.

Panasznap: minden héten csütör-
tökön 8–15 óráig.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – leg-
közelebb március 5-én 9–12 óráig. 

A Szerencsi Rendõrkapitányság
áldozatvédelmi referense – Bárány
Zoltán százados – minden hónap elsõ
hétfõjén, legközelebb március 5-én
9–12 óráig tart fogadónapot. 

KÖRZETI FÖLDHIVATAL

Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55.
Tel.: 47/362-817, fax: 561-134. 

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szer-
da: 8–11.30, 13–15 óráig. Kedd és
csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken
az ügyfélfogadás szünetel.

B.-A.-Z. MEGYEI
MUNKAÜGYI KÖZPONT

SZERENCSI KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8–15
óráig, kedd: 8–12 óráig, szerda:
8–16 óráig, csütörtök–péntek: 8–12
óráig. 

ÁNTSZ SZERENCS VÁROSI
INTÉZETE 

Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és
csütörtökön az ügyfélfogadás szü-
netel. Sírnyitással és hamvasztással,
valamint a gyógyszer-engedélye-
zéssel kapcsolatos ügyintézés:
hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és

pénteken 7.30–13.30 óráig.
Családvédelmi szolgálat: hétfõ: 9–15
óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szerda
és csütörtök: 9–13 óráig, péntek:
10–12 óráig.

SZERENCSI IFJÚSÁGI

INFORMÁCIÓS PONT

Szerencs, Ondi út 1. Tel.: Tóth
Bernadett 30/540-0921. Király Judit
20/484-1013. Nyitva tartás hétfõn
10–16 óráig, keddtõl péntekig 12–18
óráig. E-mail: ifipont@szerencs.hu

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA

Február 19–25. Oroszlán (ügye-
letes): hétfõ–péntek 8–19 óráig,
szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:
hétfõ–péntek 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30
óráig.

Február 26– március 4. Oroszlán:
hétfõ–péntek 8–16 óráig. Alba
(ügyeletes): hétfõ–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Centrum: hétfõ–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30
–11.30 óráig.

Március 5–11.: Oroszlán: hét-
fõ–péntek 8–16 óráig. Alba: hét-
fõ–péntek 8–17 óráig, szombat:
8–12 óráig. Centrum (ügyeletes):
hétfõ–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 7.30–15. óráig.

Címek, telefonszámok: 
Alba gyógyszertár: Szerencs,

Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433. 

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET 

Telefonszám: 47/364-300. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Február 24–25.: Gyulai László,
Felsõzsolca, Balassi út 13. Tel.:
46/383-168. 

Március 3–4.: Sándor Ernõ,
Megyaszó, Monoki út 6. Tel.:
20/4907-771. 

Március 11.: Lajcsák Attila,
Szerencs, Jókai út 4. Tel.: 30/625-
8152.

Miután a központi orvosi ügye-
let hétvégén péntekenként 19 órá-
tól kezdi meg a mûködését, ezért
ezeken a napokon – eltérõ mun-
kaszüneti napok esetén az utolsó
munkanapon – a szerencsi házior-
vosok az öt városi felnõtt körzet va-
lamelyikébe bejelentkezett lakosok-
nak 14–18 óra között rendelõjük-
ben, 18–19 óráig pedig a lakásu-
kon tartanak sürgõsségi készenlé-
ti ügyeletet az alábbiak szerint:

Sütõ Szilveszter
városi szakfelügyelõ fõorvos

Február 23.:
I. körzet (Rohály Judit).

Tel.: 47/362-638
Március 2.:

III. körzet (Sütô Szilveszter).
Tel.: 47/362-638

Március 9.:
IV. körzet (Spák László).

Tel.: 47/361-203

VÉRADÁS
FEBRUÁR

26. (hétfõ): Szerencs –
cukorgyár.

MÁRCIUS
1.(csütörtök): Megyaszó.
5. (hétfõ): Mezõzombor.

6. (kedd): Újcsanálos.
13. (kedd): Legyesbénye.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT

INGATLAN-
FORGALMI

ÉRTÉKBECSLÉS

Ház, lakás,
telephely, termõföld

ültetvény,
erdõ értékbecslését

vállalom

a Magyar
Államkincstár és

a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési

Minisztérium
referenciáival.

Nagy Zsolt
európai uniós vizsgával

rendelkezõ
felsõfokú értékbecslõ. 
Szerencs, Hegy út 8.
Telefon: 47/364-064
Mobil: 30/276-8759

MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕK, FIGYELEM!
Új mezõgazdasági erõ- és munkagépek vásárlásához,

valamint mezõgazdasági építészeti beruházások
létesítéséhez és ültetvények telepítéséhez,

vissza nem térítendõ támogatás elnyeréséhez pályázatok készítését
referenciákkal vállalom.

Nagy Zsolt � FVM által regisztrált mezõgazdasági szaktanácsadó
Szerencs, Hegy út 8. � Telefon: 47/364-064 � Mobil: 30/276-8759

Az Oroszlános Borvendéglõ, Borház 
és Vendégfogadó az egykori Szirmay-kúriában

kitûnõ konyhával,
a Szirmay-pince és Tokaj-Hegyalja kiváló boraival,

3 kényelmes és otthonos lakosztályával,
borkóstolásos borvacsorákkal

várja leendõ és visszatérõ vendégeit!

Az Oroszlános Ház
összejövetelek, lakodalmak, céges rendezvények 

lebonyolítására ideális helyszínt biztosít,
valamint party-szervizzel is rendelkezésre áll.

Napi menünk elõfizetõknek: 550 Ft.

Nyitva tartás: minden nap 10–22 óráig

Telefon: 47/598-889

Asztalfoglalás: 47/598-888

E-mail: info@oroszlanos.hu

www.oroszlanos.hu

Cím: 3907 Tállya, Rákóczi út 23.

ÓÓRRIIÁÁSSII NNÕÕNNAAPPII
HHOOLLLLAANNDD VVIIRRÁÁGGVVÁÁSSÁÁRR!!  

Március 8-án (csütörtökön) 
Szerencsen, aa  NNéépphháázzbbaann  
több száz virág 3300--5500%%--ooss  
kkeeddvveezzmméénnnnyyeell  kkaapphhaattóó..
Kankalin, korallvirág 299 Ft-tól
Szobanövények, fokföldi ibolya 

399 Ft-tól és még sok más!

KINCSES TÜZÉP

� Csempék és járólapok 870 Ft/m2-tõl
� 140x140 cm-es akril sarokkád 39 900 Ft/db 
� Hidromasszázs sarokkádak 151 000 Ft-tól 
� Hidromasszázs zuhanykabin akció 69 800 Ft/db 
� Kül- és beltéri csemperagasztó: 990 Ft/zsák 
�Fürdõszobai szõnyegek, zuhanyszettek, fürdõszoba
�Bútorok és kiegészítõk nagy választékban kaphatók 
� Mosdók, monoblokkos WC-k, csaptelepek 
� Mûanyag ajtók, ablakok 20% kedvezménnyel

Szerencs, Rákóczi út 15., telefon: 47/364-023, 560-096

AKCIÓS VÁSÁR! 
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ÁLLÁSLEHETÕSÉG 
A MARGRAF Kft. a Szerencsi Ipari Parkban létesülõ 

kõfeldolgozó üzemébe felvételt hirdet 
az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben:

burkoló
kõmûves

segéd- és betanított munkás
építésvezetõ (építésztechnikus)

Jelentkezés: rövid önéletrajzzal és végzettséget igazoló 
másolatokkal a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban 

Hegedûs György városgazdánál, 
tel.: 47/565-223 vagy MARGRAF Kft. Perkupa telephelyén 

Hegedûs Csabánénál, tel.: 48/562-204.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST

MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu

TELJES KÖRÛ 
VILLANYSZERELÉS. 

Szerencs, Szemere u. 2. 
30/317-8600.

PORKOLÁB ANDRÁS

VILLANYSZERELÕ
MESTER

ÁÁggnneess LLaakkáásstteexxttiill
(az Euronics mûszaki üzlet mellett)

KÍNÁLATUNKBÓL:

� függönyök � sötétítõk � karnisok � párnák � paplanok � ágyne-

mûgarnitúrák � terítôk � alátétek � konyharuhák � törölközôk

FÜGGÖNYVARRÁST VÁLLALUNK!

AKCIÓINK: 

� Egyszínû voile (muszlin) függönyök 180 cm – 480 Ft/m-tôl 

� Téli paplanok: 2950 Ft/db-tól

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–16.30 óráig, szombat: 8–12 óráig. 

Szerencs, Rákóczi út 100.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ 

személy- és vagyonõr 
szakképesítés megszerzésére irányuló 

tanfolyam indul Szerencsen 
az OKTPOL 07 Kft. szervezésében.

Tandíj: 49 000 Ft, amely a vizsgadíjat 
és a jegyzet árát is tartalmazza.

A képzésben résztvevõknek 
kedvezõ részletfizetési feltételeket biztosítunk.

Érdeklõdni 
az alábbi telefonszámon lehet: 

06-30/609-55-16 vagy, 
06-70/323-87-84.

VVáánnyyaaii
TTeemmeettkkeezzééss  
SSzzeerreennccss,,  BBeekkeeccssii  úútt  11..  

00--2244  
óórrááiigg..  

Telefon: 47/361-906, 
20/966-4464. 

Szerencs, Gyár út 13.
(A Mol-kút mellett)

Két- három- 
és négyágyas 

szobák 
rövidebb és hosszabb

távra kiadók!

Tel.: 30/3700-382

PANZIÓ

BBeelloovveecczz  ééss  TTáárrssaa  KKfftt..  
ffeeccsskkééssii  hhúússbboollttjjaa

SSzzeennzzáácciióóss  sseerrttéésshhúúss--aakkcciióó  ffeebbrruuáárr  11--jjééttôôll!!
Továbbra is kedvezõ áron ajánljuk a sertés-, marha-, birka, 

bõrössüldõ-, baromfihúsokat és hentesárukat! NNaappoonnttaa  ffrriissss  hhúússsszzáállllííttááss!!  

KKÍÍNNÁÁLLAATTUUNNKKBBÓÓLL  KKIIEEMMEELLJJÜÜKK::
Sertéskaraj (egész) 990000  FFtt//kkgg
Sertéscomb 885500  FFtt//kkgg
Sertéslapocka 779900  FFtt//kkgg
Sertéstarja (csontos) 776600  FFtt//kkgg
Sertésdagadó 772200  FFtt//kkgg
Sertésoldalas 669900  FFtt//kkgg
Sertéscsülök (hátsó) 552200  FFtt//kkgg
Csontnélküli karaj 11114400  FFtt//kkgg
70%-os apró sertéshús (kolbászhús) (kérésre ledaráljuk) 559900  FFtt//kkgg
Bõrnélküli csülökhús (kérésre ledaráljuk) 559900  FFtt//kkgg    
Lehúzott félsertés (fej nélkül) 772200  FFtt//kkgg
Sertésmáj (friss) 331100  FFtt//kkgg
Lángolt kolbász 886600  FFtt//kkgg
Parasztkolbász 886600  FFtt//kkgg
Lecsókolbász (Be–Va) 339999  FFtt//kkgg
Ungvári szalámi 556600  FFtt//kkgg
Római csülök 884400  FFtt//kkgg
Füstölt csemegeszalonna 665500  FFtt//kkgg
Virsli (Alföldi) 339900  FFtt//kkgg
Párizsi (Alföldi) 336600  FFtt//kkgg
Pecsenye csirkecomb (elõhûtött) 449999  FFtt
Libafarhát (fagyasztott) 9999  FFtt//kkgg
Csirkefarhát (elõhûtött, fagyasztott) 113300  FFtt//kkgg
Panírozott pulykafasírt (1 kg-os) 448800  FFtt
Sajttal töltött pulykamell 884400  FFtt//kkgg
Panírozott csirkemell (100%-os filé, 1 kg-os) 889999  FFtt

MMeelleegg--  ééss  hhiiddeeggéétteell--uuttaallvváánnyyookkaatt  bbeevváállttuunnkk!!

Szerencs, Dobó Katica út 24. Telefon: 361-018, 30/262-8418.

A TERVEZÉSTÕL A MEGVALÓSÍTÁSIG!
SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

Szerencs, Betonkeverô Telep (Keleti Ipartelep)
Tel.: 47/361-858, 47/361-118. Fax: 47/361-104

– BETONÉRTÉKESÍTÉS
(Keleti Ipartelep)

– kiszállítás (tehergépkocsival
és mixerrel)

– Ipari és egyéb épületek 
tervezése és kivitelezése

Színvonalas szórakozási lehetõség 
Szerencsen, a Rákóczi út 95. szám alatt. 

BOWLING CLUB

MINDEN HÉTVÉGÉN
ÓRIÁSI ITALAKCIÓK! 

Többféle kikapcsolódást 
nyújtó játékok: 

kétpályás bowling, 9-es pool, 
biliárdasztal, asztali foci, darts, sakk.

Nyitva tartás: vasárnaptól 
csütörtökig 13–23 óráig, 

péntek, szombat 13–02 óráig.
Pályafoglalás nyitvatartási

idõben az 561-141-es 
telefonszámon.

Egy-, két- és háromágyas, 
zuhanyzós szobákkal, 

lakosztállyal, reggelivel 
és zárt parkolóval biztosít 

minden kényelmet.

A tíz szoba mindegyikében 
színes tv, légkondicionált 

társalgó, reggelire 
bôséges ételválaszték áll 

vendégeink rendelkezésére!

WWWWEEEEEEEEKKKKEEEENNNNDDDD
PPPPAAAANNNNZZZZIIIIÓÓÓÓ

Szerencs, Rákóczi út 19.
Tel.: 47/563-010. 
Fax: 47/361-938

SZÕLÕTERMELÕK, FIGYELEM!
Szõlõültetvények szerkezetátalakítására

vissza nem térítendõ támogatás elnyeréséhez
pályázatkészítést vállalok.

� Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése oltvánnyal –
vissza nem térítendõ támogatás 4 165 000 Ft/ha

� Ültetvény támberendezésének létesítése és korszerûsítésére –
vissza nem térítendõ támogatás 1 360 000 Ft/ha.

Nagy Zsolt – FVM által regisztrált szaktanácsadó
Szerencs, Hegy út 8.

Telefon: 47/364-064 � Mobil: 30/276-8759
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3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357. 

� Acélszerkezetek gyártása, szerelése � Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése 
� Gépek, berendezések gyártása, szerelése � Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyár-
tása, szerelése � Üzemek,
üzemrészek felújítása, kar-
bantartása �Felrakóhegesz-
tések � Lv = 30 mm-ig tör-
ténõ lemezhengerelések 
�Forgácsolás középeszter-
gákon � DP–200 síkeszter-
gán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok meg-
munkálása �Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógé-
peken végzett forgácsolások
� Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS

ELADÁSI AJÁNLATOK SZERENCSEN
ELÕHEGY U. 7., Rubi Istvánné: kertvárosi környezet-
ben, 738 m2 területû telken, mintegy 70 m2 hasznos
alapterületû, komfortos családi ház a hozzá tartozó tá-
roló helyiséggel. Jó közlekedési lehetõség, autóbusz-
megállótól, élelmiszerbolttól 200 méter távolságra. Az
ingatlan az udvar felé tovább bõvíthetõ. Irányár: 
8 900 000 Ft. Tel.: 47/561-555. 
RÁKÓCZI U. 128. IV. épület 1. emelet 3. ajtószám, Sim-
kó lakás: õsparkos környezetben 9 lakásos társasházban
mintegy 58 m2 hasznos alapterületû félkomfortos tár-
sasházi lakás a hozzá tartozó 5 négyzetméteres zöld-
ségtárolóval. Külön vízórás. Alacsony társasházi közös
költség, 30 napon belül beköltözhetõ. Irányár: 
3 900 000 Ft. Tel.: 20/9729-337, 47/368-835. 
BORS KÁLMÁN U. 1. Juhász László: mintegy 180 m2

hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház. Több-
generációs háznak is kiválóan alkalmas. Megfelelõség
esetén beszámítanak szerencsi, jó mûszaki állapotú,
legalább 2 szobás, minimum komfortos, elsõsorban ker-
tes házat vagy társasházi lakást. Irányár: 18 500 000
Ft. Tel.: 30/92-53-416. 
ONDI ÚT 51.: Mintegy 119 m2 hasznos alapterületû,
összkomfortos, (lapostetõs), karbantartott családi ház
a hozzá tartozó 2 db garázzsal. Az ingatlan tovább bõ-
víthetõ. Megfelelõség esetén beszámítanak budapes-
ti, jó mûszaki állapotú, legalább 2 szobás társasházi
lakást. Irányár: 14 900 000 Ft. Tel.: 47/362-972,
20/396-60-20.
MEZÕZOMBOR, KÖLCSEY U. 20., Kalina: mintegy 116
m2 hasznos alapterületû, összkomfortos családi ház a
hozzá tartozó gazdasági épületekkel. Hõszigetelt fa-
szerkezetû nyílászárók, telefon, parabolaantenna,
díszkert, konyhakert, ásott kút. Tetõterében tovább bõ-
víthetõ. Irányár: 5 900 000 Ft. Tel.: 47/398-449,
20/588-8568. 
MÁD, ALKOTMÁNY ÚT 4., Molnár József: mintegy 190
négyzetméter hasznos alapterületû családi ház. Az in-
gatlan korszerû terv alapján készült, igényesen rend-
ben tartott. Megfelelõség esetén beszámítanak mádi,
legalább 2 szobaszámú, összkomfortos komfortfoko-
zatú, kertes ingatlant maximum 6 M Ft vételárig. Ösz-
szeköltözõ nagyobb családok figyelmébe is ajánljuk.
Irányár: 14 900 000 Ft. Tel.: 47/348-391. 
MONOK, SZÉCHENYI U. 57., Gulyás Imre: Kiváló pa-
norámával rendelkezõ, 276 négyszögöl teljesen be-
kerített ingatlanon, mintegy 60 m2 hasznos alapterü-
letû, félkomfortos családi ház. Hozzá tartozik 12 m2

pince és 20 m2 területû, felújítandó borház. Lakásnak
és hétvégi háznak egyaránt megfelelõ. Irányára: 
3 000 000 Ft. Tel.: 561-555.  

ÉRD.: DR. GÁLNÉ DR. UGRAI EDIT, ÜGYVÉD
3900 Szerencs, Árpád út 11. 

Tel./fax: 47/561-555
e-mail: galne.ugray@mail.tvnet.hu

HALLÁSJAVÍTÁS
MESTERFOKON
11 év tapasztalatával

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja
a televíziót vagy csak többszöri visszakérdezéssel
érti meg Önt? Fülzúgásról panaszkodik?

� szakorvosi tanácsadás 
� 11 év gyártási és hallásgondozási tapasztalata, korszerû szervizháttér
� több nemzetközi hallókészülék-gyártó képviselete
� fülzúgás esetén tanácsadás 

Elérhetõség helyben:
Szántó J. Endre ESZEI Rendelõintézet, II. emelet, AUDIOLÓGIA

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 10.
Bejelentkezés munkanapokon 13–15 óra között:
47/361-758/122 mellék, Somogyvári Zsoltné. 

Villamossági szaküzlet Villamossági szaküzlet 
Szerencs, Rákóczi út 104. (a moziudvar mellett) 

Nyitva tartás: hétfô–péntek 7.30–16.30-ig, szombat 7.30–12 óráig

� Fényforrások

� Szerelvények

� Villanyszerelési anyagok 

nagy választékban kaphatók!

� Asztali lámpák, ufólámpák, csillárok, 

spotlámpák kedvezô áron kaphatók!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

A 37-es fôút tarcali elágazásánál

HÁZIAS ÉTELEKKEL
várjuk kedves vendégeinket!

Hegyaljai borok nagy választéka!

Telefon: 47/369-029
Nyitva: mindennap 11–21 óráig

Sárga Borház Csárda
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Személy-vagyonõr és biztonságszervezô

I-II. tanfolyam indul Szerencsen. 

Igény szerint munka-

lehetôséget biztosítunk.

Részletfizetési és egyéb kedvezmények. 
Fegyvervizsgára felkészítés
Hívására ingyenes tájékoztatót küldünk.

Jelentkezés és további információ:

Szkárosi Kft. Akkreditált Felnôttképzési Intézmény

T. sz.: 05-0134-05, A. L. sz.: 1120

Telefon: 46/352-499, 70/387-0438

Bereczk autóalkatrészek

Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. 
Tel.: 47/362-701.

KELETI ÉS NYUGATI ALKATRÉSZEK,
AUTÓFELSZERELÉSEK 

� Akciós GT filc szõnyeggarnitúra 2000 Ft-ért!

� Hótálcás és univerzális gumiszônyegek 

� Trikóhuzatok több színben

� Autóápolási cikkek nagy választékban

� MÉRETPONTOS ÜLÉSHUZATOK

� Ködlámpák, fûthetô üléshuzatok, DÍSZTÁRCSÁK

Ebédeljen kényelmesen!
„Ez elment vadászni, ez meglõtte, ez hazavitte”...,

Mi megsütöttük, Önnek már csak megennie kell!

Finomabbnál finomabb menü 

a hét minden napján!

Rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

Teljeskörû szolgáltatás. 

Hidegtálak – Meleg és reform ételek

Részletekért érdeklõdjön: 
47/560-323 

vagy 70/949-8801 telefonon.

SSzzeerreennccsseenn  aa  SSppaarr  mmeelllleettttii  
ÁÁLLLLAATTOORRVVOOSSII  RREENNDDEELLÕÕ  

KKÉÉTT  ÉÉPPÜÜLLEETTEE,,  
113300  ++  9900  MM22

AALLAAPPTTEERRÜÜLLEETTEENN  EELLAADDÓÓ,,
vvaaggyy  rréésszzbbeenn  bbéérrbbee  aaddóó..  

TTeelleeffoonn::  3300//339999--55775588..

Építõipari cég 

segédmunkásokat 
keres 

állandó munkára. 

Telefon: 
30/4256-710. 

MMÉÉTTEERRÁÁRRUU--  ÉÉSS LLAAKKÁÁSSTTEEXXTTIILL üzletünkben egyes méteráru és lakástextilbõl

3300--4400%%--ooss  áárreennggeeddmméénnyytt  
tartunk a készlet erejéig. 

Továbbá kaphatók mûanyag és alumínium karnisok méretre vágva! 

Gobelin és drukkolt terítõk, gombok, cipzárok nagy választékban. 

Függönyvarrást, gombbehúzást helyben vállalunk!

INGATLAN PARTNER Ingatlanközvetítõ Iroda
Szerencs, Rákóczi út 111. Tel: 47/361-402, 20/546-8580, 20/321-3445

ELADÁSI AJÁNLATOK:
– KÁROLYFALVÁN, Sárospataktól 6
km-re, 3000 nm telken, 120 nm-es,
3 szobás, gázfûtéses, tornácos, já-
rólapos családi ház, fürdõszobával
eladó! Ár: 12 M Ft. Tel.: 20/546-8580.
– SZERENCSEN csendes környe-
zetben, dísznövényekkel beültetett
1000 nm telken 3 szobás, gázfû-
téses, mûanyag ablakos, laminált
padlózott családi ház sürgõsen el-
adó! Ár: 9 M Ft. Tel.: 20/546-8580.
– LEGYESBÉNYÉN, egy telken
mûködõ presszó és élelmiszerbolt,
berendezéssel együtt eladó! Ár: 13
M Ft. Tel.: 20/546-8580.
– SZERENCS-OND területén épí-
tési telek pincével, fúrott kúttal, el-
adó! Ár: 1,7 M Ft.

– SZERENCSEN, 13 600 m2 tele-
pített szõlõültetvény, a rajta lévõ
4x4-es tároló helyiséggel együtt el-
adó! Ár: 5 M Ft+áfa. 
– SZERENCS-OND területén 40
ezer nm mûveletlen termõföld egy-
ben vagy külön eladó! Ár: 110
Ft/m2. 
– TOKAJ történelmi belvárosában,
a zsinagóga mellett, 663 m2-es köz-
mûvesített építési telek eladó! Ár:
18,5 M Ft. 
– TOKAJ belvárosában, 478 m2-es
vállalkozásra alkalmas építési te-
lek, rajta lévõ összkomfortos felú-
jításra szoruló házzal együtt, ked-
vezõ áron eladó! Ár: 14 M Ft. 
– LEGYESBÉNYÉN, 2 fürdõszo-
bás, melléképületes, gázfûtéses

családi ház áron alul eladó! Ár: 8,5
M Ft.
– TAKTAHARKÁNYBAN 3 szobás,
100 m2-es, összkomfortos családi
ház, melléképülettel eladó! Ár: 6,2
M Ft. 
– BODROGKISFALUDBAN, kert-
városi részen, 2 nappalis, kandal-
lós, 2 szintes, 5 szobás, padló- és
gázfûtéses családi ház, mûhellyel
és gazdasági épülettel eladó! Ár:
24 M Ft. Tel.: 20/546-8580.
– SZERENCS központjában, a
piac mellett 860 m2 közmûvesített
építési telek eladó! Ár: 2,2 M Ft. 
– SZERENCSEN központi he-
lyen, vállalkozásra is alkalmas 100
m2-es családi ház eladó! Ár: 7,7
M Ft. 

ÉÉrrdd..::  4477//336644--000099  CCíímm::  SSzzeerreennccss,,  RRáákkóócczzii  úútt  110055..  ((üüvveeggbboollttttaall  sszzeemmbbeenn))..

SSookk  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeennkkiitt!!
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SStteevvlliikk  ééss  TTáárrssaa  TTeemmeettkkeezzééss
33990000  SSzzeerreennccss,,  RRáákkóócczzii  úútt  3311..

00--2244  óórrááss  tteemmeettkkeezzééssii  
sszzoollggáállttaattááss..
AA  22000077--eess  éévvbbeenn  

aa  mmeeggyyee  tteerrüülleettéénn  iinnggyyeenneess  sszzáállllííttááss..

TTeell..::  2200//332222--88887766,,  2200//999922--88111199,,
iillll..  4477//336622--448877..

– Mezõzomboron egyedülálló, összkomfortos családi ház 3 ha földterülettel ela-
dó. Érd.: 20/256-2323. (4)

– Háromszobás, gázfûtéses, társasházi öröklakás eladó. Érd.: 70/384-0049. (4)

MEZÕGAZDASÁG
– Szõlõprések és szõlõdaráló eladó. Érd.: 20/396-6020, 47/362-972. (4)

– Szerencs-Ond Hegyfarok dûlõben 800 öl szõlõ eladó. Érd.: 47/361-376 az es-
ti órákban. (4)

– Aranka-tetõn szõlõ-gyümölcsös szintes víkendházzal eladó. Érd.: 30/334-7297.
(4)

– 60 literes szõlõprés, 80 literes boroshordó eladó. Érd.: 20/564-8577. (4)

– Szerencsen a Bárány dûlõben 3843 m2 furmint és hárslevelû szõlõ, félig kész
hétvégi házzal és szerszámos kamrával eladó. Érd.: 47/361-524. (4)

– Kb. 800 literes, hidraulikus szõlõprés újszerû állapotban eladó. Érd.: 47/396-
260, 30/9651-029. (4)

– Szerencs-Ondon a Spléni dûlõben 600 öl szõlõ betegség miatt eladó. Érd.: 47/361-
181. (4)

JÁRMÛ
– 350 cm3 Jawa motorkerékpár eladó. Érd.: 20/542-1968, 20/951-0538 . (4)

– Komár segédmotoros kerékpár eladó. Érd.: 47/363-547. (4)

BÚTOR, RÉGISÉG
– Modern típusú, ezüstszürke tévéállvány és számítógépasztal 15 000 forintért,
ill. 10 000 Ft-ért, együtt 20 000 forintért eladó. Érd.: 20/499-7220. (4)

– Kétajtós (ónémet) ruhásszekrény, 6-8 személyes kihúzhatós (ónémet) ebédlõ-
asztal eladó. Érd.: 20/433-1632. (4)

– Antik komód, könyvesszekrény, nagy ágynemûtartó, kerek dohányzóasztal, ru-
hásszekrény eladó. Érd.: 47/361-808. (4)

– Konyhai sarokülõ eladó. Érd.: 20/564-8577. (4)

– 4 db ágynemûtartós heverõ olcsón eladó, házhozszállítással. Érd.: 47/361-181.
(4)

GÉP, SZERSZÁM 
– Olcsón eladó egy FÉG gyártású gázkonvektor. Érd.: Mezõzombor, Damjanich u.
8., tel.: 70/273-1350. (4)

– 250 literes, háromfázisú, vontatható betonkeverõ eladó. Érd.: 70/339-2791,
47/396-260. (4)

– Varrógép eladó. Érd.: 47/368-168. (4)

– Új Vaillant gázkazán jótállási papírral féláron eladó. Érd.: 20/490-0208. (4)

– Miskolcon a Martin-Kertvárosban 72 m2-es, tetõteres, gázfûtéses, kertkapcsola-
tos, sorházi lakás garázzsal eladó. Érd.: 70/388-1119. (4)

– Kétszobás, gázfûtéses, társasházi lakás eladó. Érd.: 20/534-2129. (4)

– Szerencs, Széchenyi út 9. szám alatt lévõ lakás és az alatta üzemelõ presszóval
eladó. Érdeklõdni: a helyszínen, vagy a 20/497-4140 telefonszámon. (4)

– Monokon a Gárdonyi utca 12. szám alatt családi ház eladó. Irányár: 4 M Ft.
Érd.: 20/437-7355, 20/259-9134. (4)

– Szerencs város központjában kétszobás, összkomfortos családi ház eladó. Érd.:
20/564-8577. (4)

– Rátka, Mezõ út 51. szám alatti családi ház eladó. Érd.: 47/374-104. (4)

– Szerencsen a Kinizsi u. 27. sz. alatt, lakó-pihenõ övezetben 270 m2-es, 4,5 szo-
bás + nappali, étkezõ, konyha, spájz, gardrób, 2 fürdõszoba, 2 WC, 2 bejáratos,
pince, garázs, padlófûtéses, gáz- és vegyes tüzelésû, telefonos, kábeltévés ház fe-
dett terasszal, parkosított udvarral eladó. A lakás 2 család részére, illetve vállal-
kozásra kiválóan alkalmas. Érd.: 47/363-424. (4)

– Szerencsen 14 éve épült, három szoba, 11 x 6 m-es hallos, gáz-központifûté-
ses családi ház Bramac cseréppel, mûanyag nyílászárókkal, 30 m2-es fedett te-
rasszal, négy helyiségben kábeltévével, mélygarázzsal eladó. Alagsorban vállal-
kozásra alkalmas üzlethelyiség 60 m2 tároló helyiségek. Ár: 15,8 M Ft. Tavaszi
költözés! Érd.: 70/321-7838. (4)

– Eladó Szerencs, Rákóczi u. 118. sz. társasházban 2 szoba, összkomfortos, egye-
di gázfûtéses, légkondicionált lakás, garázzsal. Vállalkozás céljából, irodának is al-
kalmas. A garázs külön is megvásárolható. Azonnal beköltözhetõ! Eladásig bizo-
nyos feltételekkel bérelhetõ. Érd.: 47/361-370, 47/362-612. (4)  

– Bekecsen családi ház eladó, tavaszi költözéssel. Érd.: 47/368-160, 20/391-
3694. (4)

– Mádon 1,5 szobás társasházi lakás eladó. Ár: 3,5 M Ft. Érd.: 70/261-0671. (4)

– Ond, Kossuth u. 13. sz. alatt 1040 m2 építési telek csendes környezetben eladó.
Víz bekötve, gázvezeték telek elõtt, iskola, óvoda, buszmegálló három perc. Érd.:
47/363-617. (4)

– Szerencsen az Ondi úton kétszobás, étkezõs, összkomfortos, gázfûtéses, nap-
palis kábeltévés családi ház nagy terasszal, kis kerttel eladó. Érd.: 30/387-0649,
47/361-822. (4)

– Szerencs belvárosában különbejáratú, kétgenerációs, 2 + 4 szobás családi ház
rendezett telken, 2 garázzsal, nagy mûhellyel eladó. Összeköltözõknek, vállalko-
zás, iroda céljára megfelelõ. Kisebb családi házat, építési telket beszámítunk. Érd.:
20/575-3803. (4)

– Budapest Kõbányán, az Ecseri úti metróállomásnál 39 m2 alapterületû földszin-
ti, összkomfortos garzon, téglaépítésû házban tulajdonostól 8,1 M forintért eladó.
Beépített konyhabútor, fenyõfa galéria, alacsony rezsi, kis elõkert, kiváló közle-
kedés. Érd.: 30/257-8846. (4)

– Ondon vegyes tüzelésû családi ház pincével eladó. Érd.: 47/364-536, 70/504-
2024. (4)

– Rátka, Kossuth út 1. szám alatti ház eladó. Érd.: 47/361-808. (4)

– Prügyön háromszobás, összkomfortos családi ház két garázzsal, melléképüle-
tekkel, nagy telekkel eladó. Érd.: 47/378-344. (4)

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

INGATLAN
– Bekecs központjában felújításra szoruló családi ház olcsón eladó. Érd.: 46/359-
860, 20/994-1172. (4)

– Szerencs központjában felújított, összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 70/261-
7290, 20/2600-953. (4)

– A Balatontól 40 km-re, Sárvártól 25 km-re csendes faluban háromszobás csa-
ládi ház (parasztház) nagy telken 3,9 millió Ft-ért eladó. Érd.: Szerencsen a 20/563-
3852-es telefonszámon lehet. (4)

– Szerencs központjában háromszobás, összkomfortos, kertes családi ház két grázs-
zsal, gáz- és központi fûtéssel, 1100 m2 telken eladó, mely házhelynek is alkal-
mas. Irányár: 16 M Ft. Érd.: 70/261-8726. (4)

– Tiszanagyfaluban háromszobás, felújított családi ház kettõs fûtési rendszerrel,
garázzsal, pincével, melléképülettel eladó. Tel.: 20/557-7215. (4)

– Szerencsen zöldövezetben, városközponthoz közel, 3 szobás, nappalis, beépí-
tett konyhás, gáz- és vegyes központi fûtéses családi ház eladó tavaszi költözés-
sel. Új zsindelytetõ, mûanyag bejárati ajtók. Szép környezet, pihenõkert, termõ
gyümölcsfák. Érd.: 30/374-6293. (4)

– Szerencsen az Ondi úton szintes, négyszobás, gáz-vegyes tüzelésû, központi fû-
téses (380 V ipari áram, kábeltévé) családi ház, két bejáratos, két garázzsal ela-
dó, vagy budapesti cserét beszámítok. Érd.: 20/396-6020, 47/362-972. (4)

– Szerencsen a Nagyvárad úton (Africafé mellett) kétszobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Érd.: 20/221-9094, 17 óra után a 47/363-895. (4)

– Szerencsen, pihenõ zöldövezetben 100 m2-es, szuterénos, 3 szobás, összkom-
fortos, gázfûtéses családi ház 920 m2-es telken, 2 garázzsal, melléképületekkel,
igényesen rendben tartva eladó. Vállalkozásra is kiváló. Érd.: este 30/921-2255.
(4)

– Szerencsen téglaépítésû társasházban teljesen felújított, mûanyag ablakos, egye-
di gázfûtéses, 2 szobás lakás beépített, új konyhabútorral eladó. Irányár: 8,8 m.
Érd.: 20/205-8892, 70/581-1096. (4)

Ingyenesen jelentetjük meg 
lakossági apróhirdetését, ha ezt 

az APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY-t a közlésre
szánt szöveggel együtt levelezõlapon, 

levélben vagy személyesen 
MÁRCIUS 1-IG 
eljuttatja szerkesztõségünkbe. m
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HIRDETÕINK 
FIGYELMÉBE!
Jeligés hirdetéseket az apróhir-

detés rovatba csak személyesen
fogadunk a szerkesztõségben.

– Háziszõttesek, elõnyomott kézimunkák, szúrt sablonok, kézzel horgolt terítõk
készítése olcsón. Érd.: 47/363-891. (4)

– Szobafenyõ, formás (170-180 cm) helyhiány miatt eladó. Érd.: 20/433-1632.
(4)

– Egytányéros + csorgatós új mosogató eladó. Érd.: 20/542-1968, 20/951-0538.
(4)

– Új állapotban lévõ szövött, mûanyag tápos zsákok 20 Ft/db áron eladók, vala-
mint csirketrágya nejlonzsákba készítve elvihetõ februártól júliusig folyamatosan
(cserezsákot hozni kell). Érd.: 20/433-1632. (4)

– Kiváló minõségû vegyes gyümölcscefre eladó, hektoliterenkénti ára: megegye-
zés alapján! Érd.: 47/369-122. (4)

– Több mint száz darabos kaktuszgyûjteményemet helyhiány miatt darabonként
eladom. Érd.: Tamás András, Idõsek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10. B. ép., fsz.,
tel.: 47/363-112. (4)

– Nekem fontos a környezetvédelem. És Önnek? Ha igen, hívjon. Érd.: 20/542-
1968, 20/951-0538. (4)

– Laplambéria eladó. Érd.: 47/361-603. Kovács. (4)

ÁLLAT
– Elõnevelt csirke, kacsa, liba és kispulyka kapható Szerencsen. Érd.: 20/433-
1632. (4)

KERES
– Társasházat és családi házat keresek Szerencs és környékén. Tel.: 47/311-
458. (4)

– Internetes kereskedelemben hálózatépítéshez munkatársakat keresek, vezetõ-
nek hosszú távon. Érd.: 20/542-1968, 20/951-0538. (4)

– Szerencsen vagy Bekecsen 2,5 vagy 3 szobás kertes családi házat keresek meg-
vételre. Tel.: 30/375-0812. (4)

– Kerti zuhanyozónak hengerbojlert vennék. Érd.: 47/361-603. Kovács. (4)

– Megismerkednék hosszú távon megbízható, csinos, intelligens, ötvenes hölgy-
gyel, aki kertes házamba jönne. Tel.: 30/334-7297. (4)

– Új, vagy újszerû családi házat, illetve telket vásárolnék Szerencs központjában.
Tel.: 20/483-8267 18 óra után. (4)

– Elektromos teherfelvonó eladó. Érd.: 47/363-223. (4)

– Eladó (2-1 osztású), 2 m x 1,5 m-es, 2 m x 1 m-es zártszelvénybõl készült, lam-
bériázott garázsajtó. Érd.: 70/339-2791, 47/396-260. (4)

– Nagyképernyõs színes tévé 8 000 forintért, mikrohullámú sütõ 6 000 forin-
tért, Gorenje 5 fiókos fagyasztószekrény 23 000 forintért, 200 literes hûtõszek-
rény 13 000 forintért, 200 literes villanybojler jó állapotban (házhoz szállítva is)
10 000 forintért eladó. Érd.: 20/433-1632. (4)

– Hajdú centrifuga eladó. Érd.: 20/542-1968, 20/951-0538 . (4)

– 25 literes mikrohullámú sütõ 6 000 forintért eladó. Érd.: 47/361-808. (4)

– Háztáji fejõgép eladó. Érd.: Ond, Kossuth út 4., 47/361-598. (4)

– Kukoricadaráló (villany), óriás sózóteknõ, mosógépmotor, Hajdú mosógép, Haj-
dú centrifuga eladó. Érd.: 20/564-8577. (4)

VÁLLAL
– Középkorú, megbízható, egyedül élõ nõ takarítást, gyermekfelügyeletet vállal.
Akár hétvégén is. Tel.: 20/582-8458. (4)

– Magyar nyelv és irodalomból, valamint német nyelvbõl általános iskolás tanu-
lók számára korrepetálást vállalok. Érd.: 20/439-0351 16 órától. (4)

– Családi házak, épületek költségvetés készítését és mûszaki vezetését vállalom.
Tel.: 20/369-0031, e-mail: richtomi@freemail.hu (4)

– Komplett szõlõmûvelést, vincellérkedést, gondnokoskodást, szennyvízbekötést
és egyéb munkákat vállalok. B. Ferenc. Érd.: 30/507-9105. (4)

– Fuvarozó vállalkozásom beindításához befektetõt, vagy olyan személyt, aki na-
gyobb hitelt tudna adni vagy intézni. Részletekben visszafizetésben megegyezünk.
Nagyon sürgõs! Érd.: 20/960-5357. (4)

– Német nyelvbõl korrepetálást és vizsgára való felkészítést vállalok. Érd.: 70/592-
0749. (4)

VEGYES
– Új gitár, régi zongora eladó. Érd.: 30/299-4263. (4)

– 1 db gázpalack 5 000 forintért, valamint bontásból származó ablakok (3 db
200 x 150 cm, 1 db 140 x 150 cm) jó állapotban olcsón eladók. Érd.: 47/363-
174. (4)

– Jó állapotban lévõ gyermekkerékpárok eladók Két darab 20“ és egy 24“-os.
Irányár: 3000-5000 Ft. Érd.: 70/387-8783. (4)

Piaci koordinátort keresnek 
A Nestlé Hungária Kft. Szerencs/Diósgyõr Gyára 

piaci koordinátor pozícióba keres felvételre 
szerencsi vagy a városkörnyéken lakó munkatársat.

Az alkalmazás feltétele a kiváló angol nyelvtudás és számítógépes isme-
ret. Felsõfokú vagy középfokú végzettséggel egyaránt sikerrel lehet pályáz-
ni az állásra, de a szállítmányozási, logisztikai szak kötelezõ elõírás. A fény-
képpel ellátott önéletrajzokat a factoryjob@hu.nestle.com e-mail címre kell
megküldeni. Telefonon érdeklõdni a 47/567-632-es telefonszámon lehet. 

AKKUMULÁTOROK LEG… LEG… LEGOLCSÓBBAN!
VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

Tel.: 47/362–264, 
30/294-6417, 20/981-6065.

Szerencs, Kassa út 4. 
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig. 

Akkumulátorok ingyenes bevizsgálása. 
Gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása! 

Japán típusú akkumulátorok és zselés akkumulátorok forgalmazása!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû, motorkerékpár, elektromos targonca 

E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu

Töltse az ünnepeket kellemesen!
BELFÖLDI AJÁNLATAINK:

GYULA HUNGUEST HOTEL ERKEL*** március 31-ig 
5 éjszaka reggelivel 30 800 Ft/fõ-tõl

CIVIS HOTEL DÉLIBÁB*** HAJDÚSZOBOSZLÓ
(3 éjszaka szállás, fp., gálavacsora, masszázsok) 
29 810 Ft/fõ-tõl

KÜLFÖLDI AJÁNLATAINK:

ARANY PRÁGA március 15–18. április 6–9.
(busz, szállás, idegenvezetés) 32 500 Ft/fõ

KRAKKÓ–WIELICZKA–ZAKOPANE március 15–17.
(busz, 2 éj szállás, 2 reggeli, idegenvezetés) 

25 200 Ft/fõ-tõl

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA
3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Honlap: www.zemplentourist.hu

Újabb akcióval várjuk vásárlóinkat 
szerencsi és tarcali üzleteinkben!

A FEBRUÁR 26-IG TARTÓ AKCIÓNK AJÁNLATÁBÓL:
Delma light margarin 500 g + 75 g ajándék 189 Ft

Egységár: 328,70 Ft/kg

Ász téglasonka 1 kg 1099 Ft
Pick sertéspárizsi 1 kg 899 Ft
Sajttal töltött pulykakorong 1 kg 899 Ft
Paloma vák. kávé 250 g 319 Ft

Egységár: 1276 Ft/kg

COOP hasábburgonya elõsütött gyf. 1 kg 329 Ft
Olympos citromlé 1,5 l 239 Ft

Egységár: 1276 Ft/l

Pilóta vaníliás karika ét. 150 g 189 Ft
Egységár: 1260 Ft/kg

Silan öblítõ konc. 1 l 333 Ft
Biopon komp. takarékos 4 kg 1349 Ft

Egységár: 337,25 Ft/kg

AKCIÓ!

Egyes termékek vásárlásánál nyereményjátékokban
vehetnek részt vásárlóink értékes nyereményekért!

LEGYEN A HÉT MINDEN NAPJÁN VÁSÁRLÓNK!

EMLÉKEZÉS 

„Az emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell.

S akit szeretünk,
Azt nem felejtjük el.”

2007. március 3-án BODNÁR SÁNDOR
legyesbényei lakos halálának 10. évfordulójára

emlékezik: 
Szeretõ családja

„Köszönjük neked, Uram,
Hogy Õ a miénk volt és az is marad,

Mert, aki él szerettei szívében,
Az nem hal meg, csak távol van.”

(Augustinus)

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudat-
juk, hogy a legszeretõbb szívû édesanya, testvér,
nagynéni, sógornõ

KISS ANDRÁSNÉ
Sz. Fancsalszky Erzsébet

áldott jó lelkét 2007. február 9-én, életének 84. évé-
ben a Mennyei Atya magához szólította. Temetése 2007.
március 10-én, szombaton, 12 órakor lesz a szeren-
csi Kisboldogasszony, (régi) római katolikus templomban. 

Gyászolják: lánya Juditka, Csiri és családja.



Vízszintes:
1. Schiller idézete. 12. Afrikai állam.

13. Ferde. 14. Ellenérték. 15. Ausztria
sportjele. 16. Kiabál. 18. Ízeltlábú
élõsködõ. 20. Magyar Labdarúgó
Szövetség. 22. Jóravaló. 24. Az elején
lusta. 25. Szél, harang is teheti. 27.
Kalap pereme. 29. Vereség ellentéte.
32. Ilyen kártyát kér az orvos. 33.
Részben gyors! 34. Gödör (rövid mgh.)
35. Vonós hangszer. 36. Amely sze-
mély. 38. Maastricht folyója. 40. Angol
apa! (DAD). 41. Földig, porig (pusz-
tít). 43. Tûvel sebesítsd! 45. Kiejtett T!

46. Thomas …, író. 48. Férje. 49.
Ausztrália sportjele. 50. 365 nap. 52.
Lajos becézve. 54. Páratlan Timi! 55.
Megszakad (munkában). 58. Luxem-
burg, Franciaország nemzetközi jelei.
59. Nõi név. 61. Menyasszony. 62.
Azonos magánhangzók. 64. Taszít
(látványával). 

Függõleges:
2. Kossuth idézetének második, be-

fejezõ része. 3. …olló, kerti vágóesz-
köz. 4. -.., -en, -ön. 5. A közepén mo-
solyog! 6. Angol hosszmértékegység.

7. Lipid. 8. Fontos,
drága tárgy. 9. Ital.
10. Kevert GET! 11.
Idõpont. 15. Kossuth
Lajos idézetének
elsõ része. 17.
Jóravaló. 19. Meg-
rémül. 21. Madarak
szerve. 23. Ahol a
tanár áll. 26. Német.
28. Tapad. 30. …
Ono, John Lennon
özvegye. 31. Maona
…, vulkán Hawaii-
on. 37. Grimm vé-
ge! 39. Kén más-
kép. 42. … in China.
44. Arisztokratikus.
45. ...–154, repülõ-
gép. 47. Holland
gépkocsik jele. 49.
Amely tárgyra. 51.
Nõi becenév. 53.
Alumínium vegyjele.
54. Kevert LOST!
56. Gond. 57. Pont
angolul (DOT). 59.
Garadna része! 60.
Lak- és levelezési is
van ilyen. 63. Ürügy,
magyarázat. 65. A
végén elunná!                       Sz. A. 

A 2007. január 26-ai keresztrejtvény
helyes megfejtése: Amit egyszer meg-
ígértél, tartsd is meg. Mi más az öröm,
mint örömöt szerezni. A helyes meg-
fejtést beküldõk közül a szerencsések
jutalma: 1500 Ft-os vásárlási utalvány:
Merczi Gyula, Szerencs, Magyar út
31., 1000 Ft-os vásárlási utalvány:
Orgonáné Meszlényi Ildikó, Szerencs,
Felsõkert út 15., 500 Ft-os vásárlási
utalvány: Németh Ferencné, Szerencs,

Bajcsy-Zs. út 9. A helyes megfejtést
SMS-ben beküldõk közül a 30/621-
4813-as telefonszám tulajdonosa
1500 Ft-os vásárlási utalványt nyert.
A nyertesek a nyereményeket a
Szerencsi Hírek szerkesztõségében
(Szerencs, Népház) február 27-tõl
március 2-ig munkanapokon 8–16 óra
között vehetik át. A február 23-ai ke-
resztrejtvény megfejtésének bekül-
dési határideje: március 2. Meg-
fejtésüket SMS-ben is elküldhetik a
20/940-2066 számra.

DREAMGIRLS

A nemrégiben három Golden
Globe-díjjal jutalmazott Dreamgirls
címû musical filmet 2006. decem-
ber 25-én mutatták be az Egyesült Ál-
lamokban, ahol azonnal kasszasiker
lett csakúgy, mint a hozzá kapcso-
lódó filmzene. A már hazánkban is
kapható egyedülálló soundtrack meg-
jelenése óta több mint 1 millió pél-
dányban kelt el az USA-ban. Az óri-
ási tengerentúli sikerek után a
Beyoncé, Jamie Foxx és Eddie
Murphy nevével fémjelzett Dream-
girls februártól már a hazai mozik-
ban is látható.

A DUETT ALBUM
Baby Gabi új

lemeze a régen
várt Duett al-
bum, amelyen
olyan elõadók-
kal énekel együtt,
akiket Gabi tisz-
tel, szeret vagy

már nagy sikereket értek el közösen.
Ilyen felvétel például Lalával az
„Õrült szerelem”, vagy a „Darabokra
szakítod a szívem”, de külön érde-
kessége a korongnak, hogy Évi az
egykori Baby Sistersbõl a közös
éneklés kedvéért utazott haza
Norvégiából, hogy újra Gabival
együtt szerepelhessen. Mindezek
mellett a hazai könnyûzenei élet szá-
mos nagy sztárja, mint például Fenyõ
Miklós, Szûcs Judith, Szandi, Csipa
a Hooligansbõl, Abaházi Csaba a
Danubiusból, Székelyhídi Balázs a
Roxx69-bõl is szerepel a lemezen.
Zoltán Erika mellett igazi különle-
gesség a Kefírrel közösen énekelt
„Hova sodor el a szél”, ami most elõ-
ször jelenik meg hivatalosan Gabi al-
bumán. A „Forró tûz” címû új slá-
ger, amit Rickyvel ad elõ Gabi, ha-
marosan hallható lesz a rádiókban
és a videoklip is indulóban van.
Ismert rádiós slágerek és új dalok ke-
rültek a Duett albumra, egytõl egyig
feledhetetlen élményt adva a hall-
gatóinak.

GARFUNKEL
Már megjelent a világhírû Art

Garfunkel 14. szólóalbuma. A „Some
Enchanted Evening” címû lemezt
New Yorkban és Los Angelesben vet-
ték fel, különlegessége, hogy a stú-
diómunkálatok közel egy évig tar-
tottak, Richard Perry producer irá-
nyításával, aki többek között olyan
sztárokkal dolgozott, mint Barbra
Streisand, Rod Stewart, vagy éppen
Ringo Starr. Art Garfunkel új anya-
ga egyfajta zenei tiszteletadás a XX.

század olyan ismert dalszerzõi elõtt,
mint Antonio Carlos Jobim, George
Gerswin, Irving Berlin, Harold Arlen
és Rodgers Hammerstein. A muzsi-
kus január 6-án saját zenekarával vi-
lágkörüli turnéra indult. Mint meg-
tudtuk, koncertjein szimfonikus ze-
nekar is segédkezik majd a tökéle-
tes zenei élmény megvalósításában.

WE ALL LOVE
ENNIO MORRICONE

A világhírû olasz zeneszerzõ ed-
digi pályafutása során immár öt

Oscar-jelölés után 2007-ben meg-
kapta az Oscar Életmû-díjat. A ki-
vételes tehetségû zeneszerzõ eddig
több mint 300 filmhez szerzett mu-
zsikát. A most megjelenõ We All Love
Ennio Morricone címû lemez kü-
lönbözõ stílusú és korú neves elõ-
adók tisztelgése a zeneszerzõ mun-
kássága elõtt és egyben kiegészíté-
se az említett Életmû-díjnak. A
Morricone-mûvekbõl készült, újra fel-
vett és átdolgozott felvételeket olyan
nevektõl hallhatjuk a lemezen, mint
Celine Dion, Bruce Springsteen,
Andrea Bocelli, a Metallica és Robert
Waters.

JÁTÉK:

Az elõzõ játékunk helyes megfej-
tése: Angyal. A helyes választ be-
küldõk közül Ördög Józsefné,
Szerencs, Felsõkert út 41. szám alat-
ti olvasónk ajándékutalványt nyert,
amely a Szerencs, Rákóczi út 56.
szám alatti Music & Book hangle-
mezboltban levásárolható. A helyes
megfejtést SMS-ben beküldõ  20/439-
0351-es telefonszám tulajdonosa
1500 forintos vásárlási utalvánnyal
lett gazdagabb. A nyeremények a
szerkesztõségben, munkaidõben ve-
hetõk át. Játékunk új kérdése: Mi a
címe Art Garfunkel 14. szólóalbu-
mának? A válaszokat postai borí-
tékban, vagy levelezõlapon juttassák
el szerkesztõségünk címére, és arra
írják rá: ZENEALATTJÁRÓ. Az SMS-
ben válaszolók továbbra is vásárlá-
si utalványt nyerhetnek. SMS-t a 06-
20/940-2066 számra küldhetnek.

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Kéthetente megjelenô közéleti lap

Fôszerkesztô: Sárkány László

Felelôs szerkesztô: Árvay Attila

Szerkesztôségi munkatárs:

Muhi Zoltán

Szerkesztôségi titkár: Szûcs Erika

Szerkesztôség: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Postacím: 3901 Szerencs. Pf.: 85

Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527

E-mail: szerhir@t-online.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztôség címén

Szedés, tördelés:

Miskolci Kommunikációs Kht.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Készült:

a  Német Nyomdában

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.

Árusítja:

Északhír Zrt.

3531 Miskolc, Kiss Ernô u. 17.

Tel.: 06-46/532-010

Elôfizethetô bármely hírlapkézbesítô

postahivatalnál, a hírlapkézbesítôknél.

A lapból értesüléseket átvenni,

írásokat újraközölni 

kizárólag a szerkesztôség hozzájárulásával 

vagy a forrás megjelölésével lehet.

www.szerencsihirek.hu

ISSN 1216-3066
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REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!

A Szerencsi Hírek keresztrejtvé-
nyének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyek-
hez mellékelték ezt a szelvényt:

KERESZTREJTVÉNY
2007. február 23.ZZZZEEEENNNNEEEEAAAALLLLAAAATTTTTTTTJJJJÁÁÁÁRRRRÓÓÓÓ

avagy könnyûzene mindenkinek

TANÍT A MÛVÉSZET

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MÛSORA
2007. FEBRUÁR

23. (péntek) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Bemutató bérlet
24. (szombat) 14–16 óra: MISKOLCI TÉL – KOCSONYAFESZTIVÁL,

ÍZKOCSONYA-VERSENY
az emeleti elõcsarnokban,

19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Csiky bérlet
25. (vasárnap) 15 óra: HOFFMANN MESÉI Déryné bérlet
26. (hétfõ) 17 óra: HÉTFÕN HÉTKOR – MINDHALÁLIG BEATLES

Mikó István, Forgács Péter, Gyõri Péter és
Incze József koncertje. 

19 óra: HÉTFÕN HÉTKOR – MINDHALÁLIG BEATLES
Mikó István, Forgács Péter, Gyõri Péter és 
Incze József koncertje

27. (kedd) 19 óra: VALAHOL EURÓPÁBAN Bérletszünet
28. (szerda) 19 óra: CSERESZNYÉSKERT Shakespeare ifj. bérlet

MÁRCIUS
1. (csütörtök) 18 óra: CSERESZNYÉSKERT Herman ifj. bérlet
2. (péntek) 17 óra: CSERESZNYÉSKERT Laborfalvi ifj. bérlet
3. (szombat) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Katona bérlet
4. (vasárnap) 19 óra: HOFFMANN MESÉI Szigligeti bérlet
6. (kedd) 19 óra: HIPPOLYT, A LAKÁJ Egyetemi bérlet
7. (szerda) 17 óra: HOFFMANN MESÉI Kossuth ifj. bérlet
8. (csütörtök) 17 óra: HOFFMANN MESÉI Zrínyi ifj. bérlet
9. (péntek) 15 óra: HOFFMANN MESÉI Kazinczy ifj. bérlet



FELKÉSZÜLÉSI TORNÁKON

A BIRKÓZÓK 
Több felkészítõ versenyen vettek

részt az elmúlt idõszakban az SZVSE
birkózói. A február 3-án Csepelen meg-
rendezett ifi válogatón Illésy Lóránt és
Kertész Attila szerepelt. Mindkét ver-
senyzõ újoncként mutatkozott be a kor-
osztályban, ahol eleget tettek a velük
szemben elvárásként megfogalmazott
tisztes helytállásnak. Ugyanezen a
napon Gyöngyösön is szõnyegre lép-
tek Illésy László tanítványai. Az össze-
sen 110 versenyzõt felvonultató me-
zõnyben a szerencsi Czakó Marcell és
Nagy Ákos aranyérmet szerzett. A do-
bogó második fokára Kovács Kristóf és
Tokár Beáta állhatott fel, míg harmadik
helyen az óvodás korú Balázs Petra, va-
lamint Balázs Ákos, Vinnai Patrik és Kóti
Péter végzett. Golopi Józsefnek ez al-
kalommal az ötödik helyezés jutott. Egy
hét múlva, február 10-én Bökönyben
rendeztek diákolimpiai felkészítõ ver-
senyt, ahol 13 csapat 121 sportolója sze-
repelt. Az elért eredmények alapján az
SZVSE gárdája összesítésben az elõke-
lõ negyedik helyen végzett. Egyéniben

ez alkalommal Tokár László állhatott fel
a dobogó tetejére. Második Zakar
Adrián és Rádai Ádám, harmadik pedig
Golopi Gergõ, Koncz Bence lett. Alig
maradt le az éremszerzésrõl Balázs Ákos,
Árvay Bálint és Illésy Kristóf. Illésy
Márton hatodik, Kóti Péter pedig nyol-
cadik helyen végzett. 

KOSARASOK

A MEGYEI BAJNOKSÁGBAN 

Egykori bocskais diákokból alakult
férfi kosárlabdacsapat szerepel a
2006/2007-es megyei bajnokságban.
A játékosok saját költségen hódolnak
szenvedélyüknek, ami heti egy edzést
és mérkõzéseken való részvételt jelenti.
A gárda körüli szervezési munkát Kun
Dávid vállalta magára. A csapatot
olyan fiatalok alkotják, akik elfoglalt-
ságuk miatt nem tudták vállalni a ma-
gasabb osztályban szerepléshez szük-
séges rendszeres tréningezést, ugyan-
akkor nem akartak elszakadni a lab-
dajátéktól. A keret tagjai: Jakab János,
Vámosi Imre, Tolnai Zsolt, Bém Zsolt,
Kun Dávid, Farmosi István, Géczi
Gergõ, Dékány Tibor, Fábián Ottó,
Gallyas Péter.  Az együttes az õszi baj-
noki idényben összesen hétszer lépett
pályára. Eredmények: Földes (Miskolc)
– Szerencs 96–66. Legjobb dobó (Ld):

Géczi G. (15/9). Szerencs – Polgár
61–55. Ld: Farmosi I. (15). Szerencs
– Ózd 62–61. Ld: Farmosi I. (15). Misi
(Miskolc) – Szerencs 80–50. Ld: Vá-
mos I. (14). Szerencs – Mezõcsát
98–57. Ld: Kun D. (22), Kazincbarcika
– Szerencs 57–50. Ld: 57–50 Ld: Kun
D. (13).  Tiszaújváros – Szerencs
61–57. Ld: Kun D. (20)

KÉT VERESÉG RONTJA

A STATISZTIKÁT  

Négypontos vereséget szenvedett
legutóbbi hazai találkozóján Szerencs
NB II-es férfi kosárlabdacsapata. Az
együttes több meghatározó játékosát
nélkülözte a február 3-ai Eger elleni
mérkõzésen, ahol végül 102–106 ará-
nyú vendégsiker született. A meccs har-
madik negyedében tizenhat ponttal ve-
zettek Gulyás László tanítványai, azon-
ban a három magas szerencsi játékos
kipontozódása megpecsételte a házi-
gazdák sorsát.

A Földes Miskolc Kosárlabda Klub
otthonában vendégszerepelt február 9-
én a város NB II-es kosárlabdacsapa-
ta. Kovács Sándor és Takács Péter ez
alkalommal sem lépett pályára. A csa-
pat az évad leggyengébb teljesítményét
nyújtva 76–55 arányban kikapott a há-
zigazdáktól.
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HOROSZKÓP
február 23 – március 9.

SPORTHÍREK � SPORTHÍREK

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

Kos: III. 21. – IV. 20.
Amikor nagy kísértéseknek

van kitéve egy Kos-szülött, az a
legjobb, ha nem ellenkezik a go-
nosszal, hanem visszavonul. Ne

higgye, hogy a rugalmas visszavonulás a gyen-
geség vagy a menekülés jele! Szó nincs róla!
A visszavonulásban gyakorlott alkalmazkodás
és fegyelem egyfajta erény, amely késõbb bõ-
ségesen megtermi a gyümölcsét. Mivel most ko-
moly kísértésekre számíthat, szívlelje meg a fen-
tieket, s ne dõljön be a látszatoknak, legyen úrrá
– gondolattal, érzéssel, akarattal – az esemé-
nyeken. Óvja magát a csalóka, futó viszonyoktól!
Ez a ciklus meglehetõsen balesetveszélyes is,
legyen hát óvatos a közlekedésben is! Figyelmét
fordítsa a párjára!

Bika: IV. 21. – V. 20.
Mivel ebben a ciklusban tör-

ténik meg boldogulásának a kez-
dete, kár lenne azt türelmetlen-
séggel elrontani! Azonkívül a hi-

báival kapcsolatos bizonytalankodásai is most
igen veszélyesek lehetnek. Már a ciklus elsõ nap-
jától kezdõdõen hajlik arra, hogy csakis a sze-
mélyes biztonságát érintõ dolgokkal foglalkoz-
zon. Ne tegye! Ne legyen visszaesõ bûnös! A
következõ feladatokra összpontosítson: csak
olyan tevékenységbe fogjon, amelyik tiszta, er-
kölcsös, átlátható! Százszor is gondolja meg,
ha arra kísértik a belsõ, sötét erõi, hogy áthág-
ja a határokat, szabályokat! Ne feledje folytat-
ni a megtisztulását, s azt, hogy a konok ra-
gaszkodás a fixa ideákhoz csak keserû tanul-
ságot szül!

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Kedves Ikrek, igyekezzen to-

vábbra is a szellemi céljaira össz-
pontosítani, mert csak abban az
esetben születhetnek zseniális

meglátásai, megérzései, csak akkor ébredhet rá
az eddig még nem látott összefüggésekre, illetve
azok értelmére. Ugyanakkor most nagyon fon-
tossá válik érzelmeinek ellenõrzése is (elkerü-
lendõ az infantilis veszélyeket), mivel a háttér-
bolygók erõs érzelmi mozgást is jeleznek. 27-
én hajnalban a Merkúr visszahátrál a Halakból
a Vízöntõ jegyébe. Ennek kapcsán jól teszi, ha
alaposan átgondolja a cselekedeteit. Kerüljön
minden indulatos, kapkodó cselekvést! Ha ide-
oda kapkod, csak a kudarcok tanulságai ma-
radnak! Jó nap: 5-e.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A Rák-szülött napjaira is rá-

nyomja majd a bélyegét a ciklus
során egymást követõ feszült-
ség. Az elsõ héten meggyûlhet a

baja a másik nemhez tartozókkal: féltékeny-
séggel, hûtlenséggel, moralitással kapcsolatos
helyzetekbe kerülhet. Önnek most azért nagyon
fontos az önfegyelem, a mértékletesség, mert
ezzel elháríthatja saját képességeinek túlbe-
csülését. A második hét vége felé fokozatosan
erõsödik a feszültség – a 9-ei tetõzésig. Ekkor
akadályokkal, nehézségekkel találkozhat.
Kövesse az útját a legkisebb ellenállás irányá-
ba és ügyeljen az egészségére. Ha közben vá-
ratlan sikerben lenne része, akkor is maradjon
óvatos és tartózkodó! Másokat ne manipulál-
jon!

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Az Oroszlán-szülötteket is

óvatosságra intem, ugyanis ez az
idõszak az, amikor komolyan
felforrósodik körülöttük a levegõ,

fõleg 28-án, amikor a jegyükben járó Hold szem-
bekerül a Vízöntõben járó Marssal. Vigyázzanak,
mert könnyen kerülhetnek erõszakossággal
kapcsolatos kellemetlenségekbe! Sõt baleset-
veszélyes helyzetek is kialakulhatnak körülöt-
tük! Március 1-jén azért valami jó is történik a
bolygók táján, hiszen a Hold mindkét szeren-
csebolygóval (Jupiter, Vénusz) egy-egy áldásos
fényszöget hoz létre, következésképp az
Oroszlánok háza táján is. Tehát szerencsés vál-
tozások, jószerencse – várható ügyeik olajozottan
haladnak elõre.

Szûz: VIII. 24. – IX. 23. 
Az elsõ napokban igazán ele-

mében érzi majd magát, s min-
dent, ami Ön körül történik, test-
hezállónak tapasztal majd.

Valószínûleg valamilyen komoly lehetõsége is
adódik, de azt csak akkor tudja sikeresen ki-
aknázni, ha igazságosan bánik az Önhöz tar-
tozókkal. Fontossá válik az idõ és az ellenté-
tek egyensúlyának a helyreállítása, valamint az,
hogyan lesz képes uralni az erõit. Uralkodójának,
a Merkúrnak a 27-ei hátrálása Önnél is fe-
szültséget okoz: a gondolkodása nem igazán
szolgálja majd a tudatosságát. 8-án azonban
ismét egyenesbe fordul a Merkúr, onnantól már
elõretekintõen és ismét pozitívan gondolkodik.
Telihold 4-én a Szûzben.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A ciklus elsõ hetében (a

Neptunusz és az Ikrek-Hold po-
zitív fényszögének hatására)
remek megérzései, megsejtései,

mondjuk úgy, sugallatai lehetnek! Ráérezhet a
történések mögötti erõk milyenségére és ezt hasz-
nosíthatja: csak nyugodt, megfontolt viselke-
déssel juthat igazán elõre. Ezzel egy idõben ta-
pasztalja is magán az összeszedettséget, a fe-
gyelmezettséget. Nos igen, az erõ bent van, az
elfogadás meg kívül. Azért vigyázzon, ne vál-
jon fellengzõssé, kerülje a hanyagságot, a fi-
gyelmetlenséget! 6-ától visszatekinthet a cik-
lusból elmúlt napokra: hogyan élte meg a fe-
szültségeket, hogyan válaszolt a kihívásokra? Ha
hibázott, azt javítsa ki!

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Meglehetõsen jól kezdõdik ez

az idõszak, noha 26-án Önnek is
meggyûlhet a baja a másik nem-
mel kapcsolatosan. Ezen a napon

megtapasztalhatja a Változások Törvényének azt
a kitételét, a mely szerint „ami megtelt, az kiürül,
ami üres, az megtelik”! A legjobb napja 27-én
lesz, remek ötletei, meglátásai születnek ezen a
napon, azon kívül szívesen foglalkozik majd szû-
kebb környezetének a problémáival, a család-
tagjaival, a szeretteivel is 7-én, amikor a jegyé-
be lép a Hold és a Merkúr is egyenesbe fordul,
megtapasztalja majd a harmonikus fényszögek ál-
dásait, noha Ön körül is forr a levegõ, elébe megy
az eseményeknek, nem hagyja belerángatni
magát semmibe, nagyvonalú és bõkezû lesz!

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Többször is felhívtam már a fi-

gyelmét arra, hogy Önnek nem
kell félnie a korlátozottságtól,
fõleg az önkorlátozástól, mert Ön

egy Nyilas, egy spirituális lény – akár bevallja,
akár nem. Felejtse hát el az efféle hozzáállást,
miszerint nincs probléma, csak megoldás!
Ilyenkor szokott túllõni a célon! Figyeljen oda
másokra, ne takarja el a belülrõl kifelé törõ fé-
nyeit! Figyeljen jobban a jelekre! Ebben a cik-
lusban például arra, hogy uralkodó bolygójá-
nak, a Jupiternek fényszögei milyen hozzáál-
lást kívánnak meg Öntõl. Például 25-én nem
árt, ha otthon gyakorolja az álruhás királyfi sze-
repét, vagy 1-jén elfelejti buta gõgjét, s odafi-
gyel a jóindulatú emberek tanácsaira, 8-9-én
igazságos, törvénytisztelõ!

Bak: XII. 22. – I. 20.
A ciklus elsõ napjaiban re-

mekül érzi majd magát, nem is
csoda, hiszen ezeken a napokon
a föld elemi energia minõségei

a jellemzõek. Késõbb azonban nagy bajba ke-
rülhet, ha a helyest a helytelentõl nem tudja meg-
különböztetni. Március 3-ától már megjelenik
érezhetõen a feszültség, ami 5-éig fokozatosan
erõsödni fog, majd a ciklus végén, 9-én csú-
csosodik. Ne engedje, hogy ez a negatív ener-
gia eluralja! Mondogassa: ez a kicsi és a gyen-
ge felemelkedés ideje! Lehetõség szerint tar-
tózkodjon a véleménynyilvánítástól, illetve
attól, hogy indokolatlanul letérjen a saját maga
által korábban kijelölt útról. Ha kell, többször
is gondolja meg, áthághatja-e a bevett szabá-
lyokat, a konvencionális határokat!

Vízöntõ: I. 21. – II.19.
Meglehetõsen könnyûnek és

kezelhetõnek érzi majd a ciklus
elsõ napjait, ám 26-án éjjel je-
gyet vált a Mars és belép a

Vízöntõbe. Innentõl kezdve az akaratisága el-
fordul azoktól a kérdésektõl, amelyek a karri-
errel, hivatással voltak kapcsolatosak és inkább
olyan tevékenységek felé irányul, amelyek a kö-
zösségével, a szellemi társaival lesznek kap-
csolatosak. A ciklus feszültségei Önt sem ke-
rülik el, annál is inkább, mivel a jegyében járó
három bolygót (Mars, Neptunusz, Merkúr) is érin-
tik, hiszen azok szembekerülnek a Szaturnusszal.
Lássa el a kötelességeit, tartózkodjon az el-
úszásoktól, csúsztatásoktól! És figyeljen oda na-
gyon a közlekedésére!

Halak: II. 20. – III. 20.
Óva intem Önt a mostanság na-

gyon divatos misztikus tanítások
és vallási útmutatásokkal kapcso-
latos vakhit veszélyeitõl! Helyette

kövesse azokat az ideákat, amiket jó szívvel aján-
lok. Például most, amikor életének egyik fordu-
lópontjánál jár, az ideája csak az lehet, hogy igyek-
szik mindig a középúton maradni, nem hagyja,
hogy a végletek, a szélsõségek magukhoz vonz-
zák. Ám Ön sem feledheti, hogy nem elég hinni,
hanem meg is kell valósítani az ideáit, mert kü-
lönben csak a kudarcok, lelki sérülések tanul-
sága maradnak – örök nyomot hagyva lelkében
– az Ön számára 4-én, amikor a Halakban együtt-
áll a Nap az Uránusszal, óvakodjon a maga-
mutogatástól.                                     S. K. K.

* A megyei elsõ osztályú bajnokság
tavaszi idényének második fordulójá-
ban Sátoraljaújhely együttesét fogadta
az SZVSE asztalitenisz-szakosztálya. A
február 2-án a Rákóczi iskola torna-
termében lejátszott találkozón az elõ-
zetes várakozásoknak megfelelõen
14–4 arányú vendégsiker született.
Egyéniben Korály Tibor három ellen-
felét legyõzte, míg párosban a Gazdóf
Barnabás–Korály Tibor páros bizo-
nyult jobbnak az ellenfelénél.

* Abaújszántó együttesével mérkõ-
zött február 9-én az SZVSE asztalite-
nisz csapata. A Rákóczi iskola torna-
termében lejátszott megyei bajnoki ta-

lálkozón 15–3 arányú
hazai siker született.
Korály Tibor, Deli István
és Gazdóf Barnabás va-
lamennyi egyéni mér-
kõzését hozta, míg
Korály Csaba kétszer
diadalmaskodott. Pá-
rosban a Korály Ti-
bor–Gazdóf Barnabás
kettõs gyôzött. A gyõ-
zelemmel a szerencsi
csapat a 10–11. helyen
szerepel a 14 gárdát
felvonultató mezõny-
ben.

Az elmúlt év õszétõl újabb után-
pótlás-csapata lett Szerencs város-
nak. A kilenc együttest felvonulta-
tó U 13-as körzeti bajnokságban in-
dítottuk el a tehetséges és lelkes fi-
atalokból álló gárdát.

A három tarcali diákkal kiegészült,
évek óta együtt játszó 12–13 éves
fiúk számára most jött el az idõ, hogy
nagy pályán is bizonyítsanak. Ügye-
sen, leleményesen, és helyenként a
nagyokat meghazudtoló játékkal
kergetik a labdát. Az elsõ találko-
zón még kicsit bizonytalanul, meg-
szeppenve játszottak, azonban mér-
kõzésrõl-mérkõzésre egyre ügye-
sebben oldották meg a feladatokat.

Ennek eredményeképpen az õszi
szezont 16 ponttal a harmadik he-
lyen zártuk. Köszönjük a városnak
az utaztatást és a labdarúgó-létesít-
mények használatát. A sikeres sze-
replésnek sajnos árnyoldalai is vannak,
hiszen a szükséges eszközök – kellõ
mennyiségû labda, bója, stb. – hiá-
nyában nehéz érdemi felkészítõ mun-
kát végezni. A gyerekeknek a mérkõ-

zésekre nincs egységes meze, öltözé-
ke. Eddig szülõi felajánlásból sikerült
orvosolni ezt a problémát, de a fejlõ-
dõ gyermekek már kinõtték a ruhákat.
Ezeknek a problémáknak a megoldá-

sára létrehoztuk a Szerencs Iskolai
Labdarúgásáért Alapítványt, melyre
várjuk a  felajánlásokat. Számla-
számunk: 11734145-20019897.

Rábai Attila edzõ

Hátsó sor balról: Ungvárszki Milán, Alföldi Dávid, Pangyelka Dávid, Barócsi
Balázs, Fehér Tamás, Muza János, Molnár Péter, Csikja Ferenc, Rábai
Gergõ. Elsõ sor: Bodnár Kristóf, Nagy Ádám, Klemm Richárd, Vitányi
József, Lovas Levente, Gergely Roland, Bakó Péter, Bárány Péter, Timku
Ákos és Rábai Attila edzõ. Elöl: Koroknai Dániel.

UTÁNPÓTLÁS-LABDARÚGÓK SIKERE 

BAJNOKSÁGBAN AZ ASZTALITENISZEZÕK 

A Gazdóf Barnabás–Korály Tibor páros legyõzte
ellenfeleit. 



Az egészségügyi reform része-
ként született kormányrendelet alap-
ján február 15-tõl vizitdíjat kell fi-
zetni a háziorvosi, a fogászati és a
járóbeteg-szakellátásban, amelynek
az összege egységesen 300 forint. 

A fizetendõ összeg 600 forint
abban az esetben, ha a beteg laká-
sára hívja a házior-
vost, vagy esetleg
másik doktorhoz for-
dul, nem a beutaló-
ján megjelölt járóbe-
teg-szakellátást veszi
igénybe, vagy beuta-
ló nélkül keres fel
olyan szakrendelõ-
ket, amelyek igény-
bevételéhez beuta-
lóra volna szükség.
Nem kell vizitdíjat
fizetni a 18 év alatti-
aknak, a terhesgon-
dozásra járóknak, a
hajléktalanoknak és
szintén térítésmentes
az ellátás a közvetlen
életmentõ beavatko-
zásokért, a kötelezõ
járványügyi intézke-
déseknél, a kataszt-
rófa-egészségügyi ellátás esetében, il-
letve azok is mentesülnek a fizetés
alól, akik tartós orvosi kezelésben ré-
szesülnek és az alapbetegségükkel
összefüggõ problémákkal jelentkez-
nek orvosuknál. 

A szerencsi rendelõintézetben a
földszinten úgynevezett betegirá-
nyító pontot hoztak létre, amely reg-
geltõl a délutáni rendelések végéig
tart nyitva. Valamennyi szakren-

delés igénybevételéhez itt kell be-
fizetni a vizitdíjat és a nõvérek az
esetleges mentességrõl is tájékoz-
tatják a betegeket. Az összeg telje-
sítésével párhuzamosan a regiszt-
ráció és az elõjegyzés is megtörté-
nik, ami nélkül a szakrendeléseken
nem fogadhatják a vizsgálatra je-
lentkezõket. A nyilvántartásba vé-

telhez szükség van a taj-kártyára, a
személyi igazolványra és az orvosi
beutalóra. A befizetett összegrõl az
érintettek kétpéldányos nyugtát vagy
számlát kapnak. A hatályos rendel-
kezések alapján a 300 forintos vi-
zitdíj az intézmény több szakren-
delésének az igénybevételére is le-
hetõséget biztosít. Az összegbõl az
intézet havonta 1,5-2 millió forint
bevételre számít, amit az egész-

ségügyi szolgáltatások fejlesztésre kí-
vánnak fordítani.

Az intézmény életében minden bi-
zonnyal sokáig emlékezetes marad
február 15-e, amikor már a kora reg-
geli órákban hatalmas volt a tumul-
tus a betegirányító központ elõtt.
Száznál is többen várakoztak arra,
hogy befizessék a háromszáz forin-

tot és a számítógépes
regisztráció után igény-
be vehessék a szak-
rendeléseket. A több-
órás sorbanállás feszült
hangulatot teremtett,
ami olykor vitába, ve-
szekedésbe torkollott.
Volt, aki rosszul lett a
várakozás ideje alatt,
mások pedig a sorból
kiállva távoztak. 

Bobkó Géza igaz-
gató fõorvos lapunk ér-
deklõdésére kiemelte,
hogy lehetõség szerint
felkészültek a vizitdíj
beszedésére és a be-
tegirányító rendszer be-
vezetésére. Az intéz-
ményben február 15-én
reggel egyszerre meg-
jelenõ betegek nagy

száma azonban valóban káoszhoz ve-
zetett. A zsúfoltság enyhítése érde-
kében a meglévõ kettõrõl háromra
emelték a pácienseket fogadó mun-
katársak számát és az ügyintézés
gyorsítására felfüggesztették a 18
éven aluliak kötelezõ regisztrációját.
Az igazgató fõorvos ugyanakkor hoz-
zátette, hogy a felfokozott hangulat-
hoz néhányan a türelmetlenségbõl fa-
kadó agresszív magatartásukkal is
hozzájárultak. Bobkó Géza hozzá-
tette, hogy péntek reggel már szinte
várakozás nélkül tudták fogadni az
érkezõket, akik a korábban meghir-
detett hét óra helyett már fél héttõl
befizethették a vizitdíjat. A munka-
társak egyre inkább elsajátítják az új
rendszer használatához szükséges
tapasztalatot, ami így csökkenti az egy
emberre fordítandó idõt. Ugyanakkor
a késõbbi zsúfoltság elkerülését szol-
gálja az a törekvés is, hogy ahol erre
a szükséges kapacitás biztosított, a hét
minden napján ellátják majd a bete-
geket a szakrendelõkben.

AZ ONDI ÚTON

Lapunk olvasója hívta fel figyel-
münket az elmúlt évben épült önkor-
mányzati bérlakások mellett található
korlátra. A vízelvezetõ árkon keresztül
vezetõ kis híd mentén egykor korlát
védte a gyalogosokat. Ma már csak az
egyik oldalon teljes a fémszerkezet,
mivel vele szemben csupán egyméte-
res csõ néz az ég felé. Talán a jövõ-
ben mások is észre veszik, hogy a ki-
álló vasdarab veszélyeket rejt magában. 

A közelmúltban viszonylag sok csa-
padék hullott városunkban. Az Ondi
úton élõk és arra járók gyakran ta-
pasztalták, hogy az útmenti vízelveze-
téssel bizony itt is gondok vannak. A
görög katolikus templom melletti üz-
lettel szemben még néhány éve kisebb
terelõszegélyt is kialakítottak, ám az úton
lefelé haladva látható, hogy az egyko-
ri árok teljes egészében eltûnt. Nem
tudni, hogy a föld alatt van-e csator-
narendszer, annyi azonban bizonyos,
hogy nagyobb esõzések idején a le-
zúduló víz nem találja helyét, és az út-
testen folyik a középiskolák irányába,
ahol ismét árok vezeti el a vizet. 

MI ÚJSÁG A PIACON?
Mint arról korábban beszámoltunk,

az elmúlt évben saját erõbõl kezdte meg
a piac területének rendezését a város

önkormányzata. A hétvégi forgalmas he-
lyen sokan láthatják, hogy a majdani
fedett árusító fémszerkezete már elké-
szült. Mint megtudtuk, a Szerencsi
Városüzemeltetõ Kht. telephelyén most
festik a majdani faborítást, ami várha-
tóan márciusban a helyére kerülhet. A
remények szerint április vége, május

eleje lesz az a legközelebbi idõpont,
amikor a szerencsiek birtokba vehetik
a felújított piacot. 

FURCSA HIRDETÕTÁBLA
A Szerencse Áruház elõtt áll a képen

is látható hirdetõtábla, ami mostanában
nem igazán tölti be rendeltetését. A fotók
elég régiek, többségüket az idõ vasfo-
ga is megtépázta. Ha már nincs friss hir-
detni való, akkor legalább az üveg mö-
götti szemetet kellene eltakarítani, hi-
szen mindez nem túl szép látvány a
belváros egyik legforgalmasabb helyén. 

FIGYELEM, A JÁRDA
NEM KERÉKPÁRÚT!

Az elmúlt idõszakban többször ke-
resték meg szerkesztõségünket olva-
sóink azzal, hogy olykor a járdákon sem
biztonságos a gyalogos közlekedés az
idõnként „odatévedõ” kerékpárosok
miatt. Elõfordult, hogy egy gyalogútra
hajtó kétkerekût miután megszólított az
üzletbõl éppen kiforduló hölgy – aki-
nek épphogy sikerült elugrania a bicikli
elõl –, csak azt a választ kapta: a KRESZ
szerint a járdán szabad kerékpározni!

Az említett szabály egészen mást
mond: „Járdán alapvetõen TILOS ke-
rékpározni!” Kivétel ez alól, amikor az
úttest kerékpáros közlekedésre nem al-
kalmas, például földút. Szerencsen
ilyen gonddal nem igazán kell küsz-
ködnünk, útjaink – a kátyúktól eltekintve
– kivétel nélkül alkalmasak a kerékpá-
ros közlekedésre. A város több részén
kerékpárút épült, ami szintén segíti a
biztonságos haladást. A KRESZ egyéb-
ként okkal tiltja a járdán való kereke-
zést, hiszen a gyalogosok mozgása –
fõleg a gyermekeké és idõseké – gyak-
ran kiszámíthatatlan. Tehát kedves bi-
ciklizõk! Lehetõség szerint ne a járdá-
kon kerekezzenek, a gyalogosok és saját
testi épségük érdekében.
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SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb március 9-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra. A szerkesztõség címe:
3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, Pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066. E-mail: szerhir@t-online.hu Lapunk friss
száma az interneten is olvasható a megjelenést követô héten péntektôl a www.szerencsihirek.hu címen. Hirdetések felvétele a szerkesztõségben. 

A VÁROSBAN SÉTÁLVA

KUSINSZKI ÉS TSAI KFT.
Pékség: Szerencs, Bástya u. 42.
�47/362-208. A mi kenyerünk.

Amely a legtöbb pörköltszaftot szívja magába.BEKECSI KENYÉR®

TUMULTUST OKOZOTT A VIZITDÍJSZEDÉS 

Az elsõ napon hosszú sorok kígyóztak a betegirányító pult elõtt. 

PÁLYÁZATBÓL FEJLESZTENÉK
AZ IPARI PARKOT 

Újabb infrastrukturális be-
ruházások megvalósítását ter-
vezi a Szerencsi Ipari Parkban
a város önkormányzata. A fej-
lesztés eredményeként tovább
bõvülne a terület ivóvízellátása
és szennyvízhálózata, vala-
mint folytatnák a csapadékvíz-
elvezetõ rendszer építését és
újabb szilárd burkolatú utak lé-
tesülnének. A már készülõ
tervek megvalósításához szük-
séges mintegy kettõszázmillió
forintot pályázati forrásból sze-
retné elõteremteni a város.
Az iparterület fejlesztésének
elsõ lépcsõje a tavalyi évben
zárult, ami jelentõs változást hozott az
ott mûködõ vállalkozásoknak és fel-
keltette a befektetõk figyelmét. A mos-
tani második ütemmel újabb tíz hek-
tár hasznosítására nyílik lehetõség, ami
további cégeknek biztosít majd lete-

lepedési lehetõséget. A tervezett be-
ruházás az egykori gázcseretelephez
vezetõ út rekonstrukcióját is magában
foglalja.

További szilárd burkolatú utakra volna
szükség.

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria

További fotók:
www.szerencsihirek.hu/galeria/galeria

DOLGOZÓKAT KERESNEK
AZ ÚJ ÜZEMBE

Az ipari parkban létesülõ kõfel-
dolgozó üzemébe dolgozókat keres
a Margraf Kft. A budapesti székhe-
lyû cég által a közelmúltban a helyi
sajtóban megjelentetett álláslehetõ-
ségek iránt nagy volt az érdeklõdés.
A társaság burkolókat, kõmûveseket,
segéd- és betanított munkásokat,
valamint építésvezetõt alkalmazna.
– A jelentkezõk nyolcvan százalé-
kának tudtunk munkalehetõséget
ajánlani – tájékoztatta lapunkat Zube-
rovics Ali, a Margraf Kft. ügyveze-
tõje. A folyamat azonban még nem
zárult le, hiszen a gyártás megkez-
désével összesen mintegy ötven em-
bernek biztosítunk majd kenyérke-

reseti lehetõséget. Több vezetõ be-
osztású szakemberre is szükségünk
van, akiket még nem sikerült meg-
találnunk. Rövidesen irodai munká-
ra is keresünk majd dolgozókat. Az
ügyvezetõ kiemelte, ahogy az elmúlt
idõszakban folyamatosan építkeztek
az ipari parkban. A csarnok már tetõ
alá került, a belsõ villanyszerelési
munkák is elkezdõdnek a napokban.
Rövidesen a gépeket is szállítják, de
elõtte el kell végezni az alapozást,
ami a laza szerkezetû talaj miatt kö-
rültekintést igényel. A berendezések
telepítése után kezdõdhet meg a ter-
melés a Margraf Kft. új szerencsi kõ-
feldolgozó üzemében. 
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Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

A Szerencsi Televízió az interneten: www.szerencsitelevizio.hu

A Szerencsi Hírek következô száma március 9-én jelenik meg. 
Lapzárta: március 1., 10 óra.

Miskolci Területi Igazgatóság 3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.

Magasépítés, út- és közmûépítés, vízi és egyéb mérnöki létesítmények kivitelezése.
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